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RESUMO
SILVA, Marize Barbosa. A invisibilidade do trabalho de enfermagem no Centro de
Material e Esterilização. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

Objeto de estudo: A invisibilidade do trabalho de enfermagem no Centro de Material e
Esterilização (CME). Objetivos: Descrever a percepção do profissional de enfermagem
do CME acerca da invisibilidade do trabalho no Centro de Material e Esterilização;
Analisar, na percepção dos trabalhadores de enfermagem de um Centro de Material
e Esterilização, fatores que interferem na visibilidade do trabalho executado no CME
e implicações para a sua saúde; Discutir intervenções para a construção da
visibilidade do trabalho a partir das perspectivas dos trabalhadores de enfermagem do
CME. Metodologia: estudo com abordagem qualitativa, descritiva, utilizando o
delineamento da Pesquisa Convergente Assistencial (PCA). Realizado em um
Hospital Universitário do município do Rio de Janeiro, com 52 participantes
enfermeiros, técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem. O projeto foi
aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 1.514.800. Para a coleta de
dados sociodemográficos, laboral e de condições de saúde, utilizou-se um
questionário e, para os dados da invisibilidade do trabalho no CME, a entrevista
individual e discussão em grupo. Os dados das entrevistas foram submetidos à análise
de conteúdo temática. Resultados: A análise dos depoimentos resultou em seis
categorias de análise: Lotação no Centro de Material e Esterilização; Valorização do
trabalho realizado no Centro de Material e Esterilização; A capacitação do profissional
do CME; A invisibilidade do trabalho no CME; A desconstrução da invisibilidade do
trabalho no CME e O trabalho no CME e a saúde do trabalhador. Os resultados
mostraram que, na percepção dos trabalhadores do CME, as limitações laborais eram
motivos cruciais para a lotação, e revelaram o desconhecimento das práticas dessa
unidade pelos demais profissionais do hospital e a falta de capacitação profissional
como causas para a sua invisibilidade. Os agravos à saúde do trabalhador mais
presentes foram DORT, LER e varizes. Os resultados também evidenciaram ações na
desconstrução da invisibilidade do CME com enfoque sobre a educação permanente.
Contudo,

percepção e a reflexão dos participantes por si só não garantem a implementação das
ações propostas pelo grupo. As propostas de ações foram definidas a curto, médio e
longo prazo, com potencial para a desconstrução da invisibilidade do trabalho no CME.
Nas ações em curto prazo, foram criados material informativo e um folder sobre o
processo de trabalho no CME às unidades consumidoras, como forma de disseminar
e contribuir para a visibilidade e a valorização do trabalho realizado. Conclusão: É
importante e necessário que as ações propostas a médio e longo prazo envolvam os
gestores e a Coordenação de Educação Permanente, garantindo que as intervenções
sejam implementadas, pois a participação ativa na construção dos processos de
trabalho possibilita o aprendizado de forma coletiva.
Palavras-chave: Esterilização. Enfermagem. Saúde do Trabalhador. Invisibilidade.

ABSTRACT

SILVA, Marize Barbosa. The invisibility of nursing work in the Central Sterile
Supply Department. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
- Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2017.

The paper studied the invisibility of nursing work in the Central Sterile Supply
Department (CSSD). Objectives: explore the perception of the CSSD nursing
professionals about the invisibility of work in the Central Sterile Supply Department;
analyze through the perception of the nursing workers of a Central Sterile Supply
Department the factors that interfere with the visibility of the work performed in the
CSSD and implications for the health of the nursing worker; discuss interventions for
the construction of the visibility of the work from the perspectives of the nursing
workforce in the Central Sterile Supply Department. Methodology: Study with
qualitative and descriptive approach, using the design of the Convergent Care
Research (CCR). It was performed in a University Hospital of the city of Rio de Janeiro
with 52 participant nurses, nursing technicians and nursing assistants. The project was
approved by the Research Ethics Committee under number 1,514,800. A
questionnaire was used to collect sociodemographic, occupational, and health data,
and the individual interview and group discussion were used for data on the invisibility
of work in CME. The data of the interviews were submitted to the thematic content
analysis. Results: The analysis of the statements resulted in six categories of analysis:
Stocking in the Central Sterile Supply Department; Valuation of the work carried out in
the Central Sterile Supply Department; The training of the CSSD professional; The
invisibility of CSSD work; The deconstruction of the invisibility of the work of CSSD;
Work in the CSSD and worker’s health. The results showed that in the CSSD workers'
perceptions the labor limitations were crucial reasons for CSSD stocking and revealed
a lack of knowledge of CSSD practices by other hospital professionals and the lack of
professional training as causes for CSSD's invisibility. The most serious injuries to the
worker's health were WRMD, RSI and varicose veins. The results also showed actions
in deconstructing the invisibility of the CSSD with focus on permanent education.
However, the participants' perception and reflection themselves do not guarantee the
implementation of the actions proposed

by the group. The proposals for actions were defined in the short, medium and long
term with the potential to deconstruct the invisibility of the CSSD's work. In the shortterm actions were created information material and a folder on the work process in the
CSSD for consumer units, as a way of disseminating and contributing to the visibility
and appreciation of the work done. Conclusion: It is important and necessary that the
actions proposed in the medium and long term involve the managers and Coordination
of Permanent Education, ensuring that the interventions are implemented, because the
active participation in the building processes of work enables the learning in a collective
way.
Keywords: Sterilization. Nursing. Occupational Health. Invisibility.

RESUMEN

SILVA, Marize Barbosa. La invisibilidad del trabajo de enfermería en el centro de
material y esterilización. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

El documento estudió la invisibilidad del trabajo de enfermería en el Centro de Material
y Esterilización (CME). Objetivos: explorar la percepción del profesional de enfermería
del CME acerca de la invisibilidad del trabajo en el CME; Analizar en la percepción de
los trabajadores de enfermería de un CME los factores que interfieren en la visibilidad
del trabajo ejecutado en el CME e implicaciones para la salud del trabajador de
enfermería; Discutir intervenciones para la construcción de la visibilidad del trabajo a
partir de las perspectivas de los trabajadores de enfermería del CME. Metodología:
Estudio con enfoque cualitativo, descriptivo, utilizando el delineamiento de la
Investigación Convergente Asistencial (ICA). Realizado en un Hospital Universitario
del municipio de Río de Janeiro con 52 participantes enfermeros, técnicos en
enfermería y auxiliares de enfermería. El proyecto fue aprobado en el Comité de Ética
en Investigación bajo el número 1.514.800. Para la recolección de datos
sociodemográficos, laboral y de condiciones de salud se utilizó un cuestionario y para
los datos de la invisibilidad del trabajo en el CME, la entrevista individual y discusión
en grupo. Los datos de las entrevistas se sometieron al análisis de contenido temático.
Resultados: El análisis de los testimonios resultó en seis categorías de análisis: Loción
en el Centro de Material y Esterilización; Valorización del trabajo realizado en el Centro
de Material y Esterilización; La capacitación del profesional del CME; La invisibilidad
del trabajo del CME; La deconstrucción de la invisibilidad del trabajo del CME y el
trabajo en el CME y la salud del trabajador. Los resultados mostraron que en la
percepción de los trabajadores del CME las limitaciones laborales eran motivos
cruciales para la lotación en el CME y revelaron el desconocimiento de las prácticas
del CME por los demás profesionales del hospital y la falta de capacitación profesional
como causas para la invisibilidad del CME. Los agravios a la salud del trabajador más
presentes fueron EORT, LER y varices. Los resultados también evidenciaron acciones
en la deconstrucción de la invisibilidad del CME con enfoque sobre la educación

permanente. Sin embargo, la percepción y la reflexión de los participantes por sí solos
no garantizan la implementación de las acciones propuestas por el grupo. Las
propuestas de acciones se definieron a corto, mediano y largo plazo con potencial
para la deconstrucción de la invisibilidad del trabajo del CME. En las acciones a corto
plazo se crearon material informativo y un folder sobre el proceso de trabajo en el CME
para las unidades consumidoras, como forma de diseminar y contribuir con la
visibilidad y valorización del trabajo realizado. Conclusión: Es importante y necesario
que las acciones propuestas a medio y largo plazo involucran a los gestores y
Coordinación de Educación Permanente, garantizando que las intervenciones sean
implementadas, pues la participación activa en la construcción de los procesos de
trabajo posibilita el aprendizaje de forma colectiva.
Palabras clave: Esterilización. Enfermería. Salud Ocupacional. Invisibilidad.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E A PROBLEMÁTICA
A pesquisa teve como objeto a invisibilidade do trabalho de enfermagem no
Centro de Material e Esterilização de um Hospital Público Federal. Para a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), segundo a Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC n.º 15/2012, o Centro de Material e Esterilização – doravante CME
– é um conjunto de elementos destinados ao processamento de produtos para saúde,
incluindo nesse processo a limpeza, o preparo, a esterilização, a guarda e distribuição
dos materiais às demais áreas hospitalares (BRASIL, 2012b).
No Centro de Material e Esterilização, o processamento de artigos e materiais
de apoio odontológico e médico-hospitalar é uma atividade cujo objetivo principal é
evitar qualquer evento adverso1 relacionado ao uso desses materiais (PADOVEZE;
GRAZIANO, 2010).
Entende-se por artigos e materiais de uso médico, odontológico ou laboratorial,
aqueles destinados a fornecer suporte aos procedimentos diagnósticos, terapêuticos
ou cirúrgicos (BRASIL, 2003). No CME, além do cuidado com artigos e materiais de
uso médico há, ainda, a responsabilidade de evitar eventos adversos associados a
resíduos de material biológico de um paciente para outro, por meio desses materiais
reprocessados ou de resíduos dos produtos químicos utilizados durante a limpeza dos
artigos.
A saúde tem sido influenciada pelos avanços tecnológicos e indicadores da
qualidade dos processos, e os trabalhadores do CME precisam acompanhar essas
mudanças e se tornarem mais capacitados, subsidiados por valores políticos, culturais
e éticos (OURIQUES; MACHADO, 2013).
No que tange ao funcionamento do CME, essa unidade, tradicionalmente, tem
seu gerenciamento a cargo do enfermeiro, responsável pela organização e
distribuição dos materiais esterilizados nas demais unidades de atendimento e de
internação de pacientes (GIL; CAMELO; LAUS, 2013).
A finalidade do trabalho de enfermagem no CME é contribuir com os processos
assistenciais desenvolvidos nas unidades consumidoras de materiais
1

Evento Adverso (EA) é entendido como qualquer efeito não desejado, em humanos, decorrente
do uso de produtos sob vigilância sanitária (NOTIVISA, 2013).
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reprocessáveis, que é o artigo médico-hospitalar em condições seguras de uso,
produto indispensável para a assistência à saúde. Dessa forma, para que se tenha
qualidade nos serviços prestados, o CME deve validar cada etapa desenvolvida no
reprocessamento dos artigos, por trabalhadores em constante qualificação
profissional (GIL; CAMELO; LAUS, 2013).
Embora o trabalho realizado no CME não seja prestado diretamente ao
paciente, a eficiência de todo o processo de esterilização propicia a redução de
infecções exógenas, melhorando a qualidade da assistência. Nesse sentido, a RDC
n.º 15/2012 recomenda que o Centro de Material e Esterilização seja projetado de tal
forma que não permita o cruzamento entre os artigos esterilizados e os não
esterilizados (POSSARI, 2010).
Apesar da importância do CME (POSSARI, 2010), o que se tem na prática é
que o grupo dos trabalhadores setor, na maioria das vezes, é composto por
profissionais de enfermagem remanejados de outras unidades e serviços, devido às
limitações físicas, psicológicas, idade avançada, falta de atualização e de interesse na
área; dificuldades de adaptação aos processos de trabalho; problemas de saúde que
limitem a mobilização corporal; problemas de relações interpessoais e comportamento
não compatível com o desejado pela instituição. Ou seja, aqueles que por diferentes
motivos foram considerados não aptos a atuarem em outros campos das práticas de
enfermagem e, por isso, alocados no CME.
Historicamente, possíveis fatores propiciam a invisibilidade do CME e do
trabalho ali realizado. O cuidado indireto é menos valorizado que o cuidado direto ao
paciente, mesmo com o conhecimento de que ele instrumentaliza a prestação do
cuidado direto (VASCONCELOS; COSTA; CAMPELO, 2015).
A invisibilidade está relacionada a pessoas que exercem profissões
desprovidas de status, glamour, reconhecimento social e adequada remuneração.
Trabalhadores que executam tarefas imprescindíveis à sociedade moderna, mas
assumidas como de categoria inferior pelos mais variados motivos, geralmente não
são percebidos como seres humanos, e sim apenas como “elementos” que realizam
trabalhos aos quais um profissional considerado como membro de “classes
superiores” jamais se submeteria a realizar (COSTA, 2008).
Diante disso, observa-se que, de uma forma equivocada, pouco esclarecedora,
os trabalhadores do CME se veem estigmatizados pela classe de enfermagem.
Percebem-se trabalhadores de enfermagem sujeitos ao tédio laborativo,
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a desconcentração no desempenho das atividades e ao isolamento social, com riscos
ao desenvolvimento de hipertensão, insônia e depressão (ROSSI; PERREWÉ;
SAUTER, 2008).
A banalização do trabalho no CME é expressa quando se pensa no setor como
um local em que o trabalho se assemelha à figura de linguagem utilizada para se referir
às tarefas domésticas da cozinha, onde sempre há material para lavar, secar, arrumar,
guardar. Esse é um discurso frequente quando se trata das práticas do trabalho no
CME.
Resquícios da história da profissão de enfermagem – marcada, entre tantas
outras coisas, pelo mito da subalternidade, intimamente relacionada às questões do
gênero feminino inerentes à profissão, além de outros fenômenos que advêm de
questões organizacionais e dos modelos assistenciais e administrativos existentes nos
estabelecimentos de saúde as atitudes do enfermeiro no hospital – são provenientes
de uma mescla de fatores vivenciados na prática (ANDRADE; CARDOSO, 2013).
Essa é uma realidade que a prática tem mostrado. Existe uma desvalorização
histórica para o trabalho realizado no CME, caracterizado por muitos como um
trabalho que não tem visibilidade, paradoxos entre a visão na prática, evidências
científicas e diretrizes políticas que normatizam as ações de enfermagem do referido
setor.
Como chefe de serviço, durante alguns anos, no CME de uma instituição
pública, pude observar que esse era o discurso diário dos trabalhadores de
enfermagem do setor. Não havia investimentos para resgatar a autoestima, prazer no
trabalho, valorização intelectual e profissional desses trabalhadores de enfermagem.
O nível de insatisfação por ter sido transferido para o CME – com justificativa
pejorativa – era motivo de agravos nas situações de saúde, desmotivação precoce,
uma vez que o profissional de enfermagem considerava-se ativo, experiente e com
capacidade para o trabalho nas outras áreas de práticas profissão.
Portanto, a prática tem mostrado que é preciso sensibilizar gestores e chefes
de serviço no intuito de investir no CME, não só na promoção de um ambiente laboral
mais saudável e equipamentos adequados às tarefas desenvolvidas no setor, mas na
autonomia, reconhecimento e protagonismo do trabalhador de enfermagem;
proporcionar sua participação mais ativa nas propostas de construção e execução das
rotinas e protocolos de trabalho seguros, tornando-o corresponsável pela
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prevenção das infecções relacionadas à saúde e dos acidentes ocupacionais aos quais
estão constantemente expostos.
Quando o trabalhador não se identifica com aquilo que faz, atua mal e
vagarosamente, apresentando baixo desempenho e usando seu tempo para tratar de
assuntos pessoais. As consequências são sérias para a instituição e podem afetar
toda a equipe de trabalho, levando aos casos mais extremos de absenteísmo,
desumanização e, até mesmo, erros nos processos de trabalho (BOEGER, 2015).
Estudos descrevem as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem,
porém poucos abordam propostas de intervenção que tragam impacto sobre as
formas de prevenção ao adoecimento laboral. Em outros casos, as estratégias de
prevenção – cursos, treinamentos e intervenções – têm pouca adesão por parte dos
trabalhadores (MININEL et al., 2011; RIBEIRO, 2012).
O processo de trabalho é interpretado como uma ação humana transformadora,
intencional, dirigida a um fim social, que envolve tempo, energia, objetos e métodos
de aplicação à produção de bens úteis à vida e ao ambiente social (MANDÚ et al.,
2011).
No CME, a execução das atividades laborativas dos profissionais de
enfermagem caracterizam um cuidado legítimo, por instrumentalizar a assistência,
cujo reconhecimento de que o preparo de materiais para o cotidiano da prática de
enfermagem é essencial, pois a existência de falhas nesses processos é determinante
para o surgimento de complicações nos pacientes (GIL; CAMELO; LAUS, 2013).
Para tanto, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), mediante a
Resolução n.º 424, de 19 de abril de 2012, normatizou as atribuições dos profissionais
de Enfermagem em Centro de Material e Esterilização e em empresas processadoras
de produtos para saúde. Tal Resolução dispõe que o perfil do profissional de
enfermagem, para atuar no CME, inclua características como: responsabilidade;
iniciativa; equilíbrio emocional; habilidade no trato com o público e para o trabalho em
equipe; capacidade de organização e concentração; facilidade em memorizar
especificações e padronizações; bom condicionamento físico e agilidade.
E assim, para o profissional de enfermagem, o Centro de Material e
Esterilização revela-se como um universo amplo, com processos de trabalho
diferenciado daqueles executados em uma área de atuação assistencial direta ao
paciente. No CME o profissional de enfermagem
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precisa demonstrar competências, conhecimentos tecnológicos e científicos no
reconhecimento dos indicadores físicos, químicos e biológicos, com vistas ao
monitoramento dos ciclos de esterilização (PADOVEZE; GRAZIANO, 2010).
Segundo a RDC n.º 15, Art. 34, Parágrafo III, o profissional de enfermagem do
CME deve ter domínio de toda a logística que abrange o fluxo de solicitação e
recebimento de Órtese, Prótese, Materiais Especiais e Síntese (OPMES), e o
tratamento correto para o descarte na retirada de material de síntese (explantes).
A Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à
Assistência à Saúde versa sobre o profissional de enfermagem do CME e a sua
responsabilidade na classificação e processamento dos produtos para a saúde,
segundo o risco de infecção e a escolha apropriada, e gestão das soluções
(detergentes enzimáticos, desinfetantes e antissépticos) utilizadas na remoção da
carga microbiana (PADOVEZE; GRAZIANO, 2010).
A esse respeito, cabe ainda ao trabalhador de enfermagem do CME conhecer
sistemas de embalagens e a combinação de barreira estéril e respectivas embalagens
de proteção, a saber: papel grau cirúrgico, tecido confeccionado de algodão cru, papel
em não tecido SMS (Spunbonded: camada que confere resistência mecânica;
Meltblown: confere propriedades de barreira Spunbonded), papel crepado, containers,
estojo metálico, vidro refratário e TyvekR. Tal conhecimento sobre sistemas de
embalagens tem a finalidade de garantir a integridade do material esterilizado, o
armazenamento, a vida útil do produto esterilizado e o transporte em condições
seguras (BRASIL, 2012b), capazes de propiciar uma comunicação visual mais efetiva
entre o profissional de enfermagem responsável pela dispensação dos materiais, o
produto embalado e o consumidor.
Além disso, o enfermeiro deve assegurar a manutenção técnica dos
equipamentos de acordo com os padrões nacionais e recomendações do fabricante;
relatar falhas relacionadas ao processo de esterilização à Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH) e zelar pelo arquivo apropriado dos ciclos de autoclavação;
realizar o dimensionamento, treinamento e proteção ocupacional do capital humano,
coordenação do trabalho; bem como estabelecer comunicação com as unidades
consumidoras e com as equipes multidisciplinares (PADOVEZE; GRAZIANO, 2010).
Embora a qualidade do processamento de materiais influencie na dialética
saúde-doença dos clientes, o processo de trabalho em si dessa unidade é marcado
fortemente por uma ação de invisibilidade, apesar de se constituir numa prática
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fundamentada em saberes científicos que deveriam propiciar um reconhecimento
socioprofissional (GIL; CAMELO; LAUS, 2013).
A invisibilidade social é um fenômeno psicossocial pelo qual um sujeito é
intersubjetivamente apagado por outro. É um processo em que o ser é tornado
invisível devido à sua “insignificância ou irrelevância social" (COSTA, 2008).
Corroborando com Costa (2008), Machado e Gelbecke (2009) descrevem a
invisibilidade como relações sociais, nas quais pessoas ou grupos sofrem uma ação
invisibilizadora em determinadas situações; ou seja, as pessoas tidas como
invisibilizadas não são vistas ou percebidas.
Segundo Souza (2010a), ser invisível pode levar as pessoas a processos
depressivos. Ser valorizado de alguma forma é parte integrante de nossa passagem
pela vida, precisamos ser alguém e desempenhar com louvor algum papel social.
Diante dessa problemática, impõe-se a necessidade de refletir e discutir, com
os trabalhadores do CME, a construção de estratégias e intervenções sobre a
invisibilidade do trabalho de enfermagem e os possíveis meios de romper ou minimizar
o estereótipo da invisibilidade que se sobrepõe com a falta de reconhecimento e
valorização dos processos de trabalho de enfermagem do Centro de Material e
Esterilização.
Assim, a equipe de enfermagem do CME pode dar visibilidade a seu trabalho
junto à direção da instituição, aos gestores e equipes multidisciplinares,
fundamentando a construção de suas ações práticas no saber científico, liderada por
enfermeiros comprometidos com as relações de trabalho no CME, motivada,
competente e com postura compatível ao cargo (FONSECA, 2014a).
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1.2 QUESTÃO NORTEADORA

Que ações podem favorecer a visibilidade do trabalho de enfermagem no
Centro de Material e Esterilização?

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO


Descrever a percepção do profissional de enfermagem do CME acerca da
invisibilidade do trabalho no Centro de Material e Esterilização;



Analisar, na percepção dos trabalhadores de enfermagem de um Centro de
Material e Esterilização, fatores que interferem na visibilidade do trabalho
executado no CME e implicações para a sua saúde;



Discutir intervenções para a construção da visibilidade do trabalho a partir das
perspectivas dos trabalhadores de enfermagem do CME.

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

O estudo justifica-se pela problemática apresentada a partir da prática da
pesquisadora como enfermeira-chefe de serviço do CME, e pela insuficiência de
evidências científicas sobre a invisibilidade do trabalho de enfermagem no Centro de
Material e Esterilização.
O Centro de Material e Esterilização ocupa um segundo plano dentro do
contexto hospitalar. O quadro de pessoal é composto por trabalhadores excluídos de
outros setores, os recursos tecnológicos são inadequados e a ausência de
manutenção preventiva aos equipamentos influencia na dinâmica e na qualidade das
atividades realizadas no setor (SILVA, 1998).
As dificuldades ocasionadas pelo processo de trabalho desenvolvido no CME
traduzem-se por meio da atividade repetitiva, o cansaço físico, a sobrecarga laboral e
a percepção de um trabalho diferenciado dos demais profissionais de enfermagem.
Esses aspectos resultam em desejos e sentimentos como a vontade de serem
transferidos para outra unidade, buscando a convivência com o paciente e o
aprimoramento das técnicas de enfermagem que aprenderam nos cursos
profissionalizantes (SILVA, 1998).
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Em 1992, a 9.ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) produziu um conjunto
expressivo de textos de apoio e um diagnóstico apurado dos problemas e contradições
que enfrentavam os profissionais da saúde, que iam desde a formação acadêmica às
precárias condições de trabalho. A precariedade no ambiente laboral ficaria expressa
na falta de motivação para o trabalho nas instituições públicas de saúde, traduzida
como um descompromisso ético e social. No que concerne aos gestores do trabalho
em saúde, a CNS apontou para uma mudança na gestão que incorporasse
qualificação, competência e responsabilização.
O compromisso foi reafirmado em 2003, na Conferência Nacional de Recursos
Humanos (CNRH) e Política de Gestão do Trabalho e da Educação para a Saúde, e
representou uma mudança para o campo do trabalho e do trabalhador da área da
saúde, consolidando as ações da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação
em saúde (BRASIL, 2012d).
Em estudo realizado com grupo de profissionais de enfermagem do CME,
observou-se que, após o período de adaptação – quando o trabalhador conhece
melhor os processos de trabalho do CME e entende as particularidades e importância
das atividades ali realizadas –, passa a vê-lo como a sua unidade de trabalho. A partir
daí, a defende como um setor importante do ambiente hospitalar, levando-os a
expressarem descontentamento frente ao desconhecimento e à desvalorização por
gestores e demais profissionais na instituição hospitalar (SILVA, 1998).
A esse respeito, os estudos e publicações referentes ao trabalho de
enfermagem desenvolvido no CME e à saúde do trabalhador responsável pelas
práticas laborais nesse setor ainda são escassos, e mostram pouco sobre visibilidade
e valorização do trabalho realizado pela equipe de enfermagem do CME, tratando-se
de um setor com práticas de enfermagem diferenciadas dentro do próprio ambiente
hospitalar.
Dessa forma, para atender uma problemática identificada no cotidiano de
trabalho e realizar o levantamento da produção de conhecimento, procedeu-se a uma
Revisão Integrativa com o objetivo de identificar e analisar estudos primários já
produzidos sobre esta temática. Confirmou-se a lacuna na produção de conhecimento
sobre o objeto de estudo, o que veio afirmar a justificativa da pesquisa.
A Revisão Integrativa é uma ferramenta de refinamento e síntese de
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conhecimento capaz de contribuir diretamente para práticas clínicas, fundamentar
condutas e tomadas de decisão, além de proporcionar o desenvolvimento do saber
crítico e melhorias da assistência à saúde. Para tanto, observa o seguinte percurso
metodológico: estabelecimento da questão de pesquisa; amostragem ou busca na
literatura; categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos; interpretação
dos resultados; e síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Estabeleceu-se como questão de pesquisa: Qual o conhecimento produzido
sobre a invisibilidade do trabalho de enfermagem no CME na perspectiva da saúde do
trabalhador?
Posteriormente, as buscas bibliográficas foram realizadas nas bases de dados:
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS BIREME), Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (MEDLINE EBSCO) e Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature (CINAHL EBSCO) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), com
recorte temporal definido no período compreendido entre janeiro de 2007 e outubro de
2015.
O marco inicial para o recorte temporal se justifica pelo fato de ser o ano em
que foi lançada, pela Organização Mundial de Saúde, a segurança da assistência
cirúrgica como segundo Desafio Global para a Segurança do Paciente. O Segundo
Desafio tem como objetivo aumentar os padrões de qualidade na assistência cirúrgica
em todo o mundo, no qual, entre outros, a limpeza, desinfecção e esterilização do
instrumental e pessoal treinado despontam como parte de um planejamento de
assistência claro, com vistas à promoção da segurança do paciente e melhores
resultados cirúrgicos.
Para essa busca foram utilizados os termos esterilização, enfermagem e saúde
do trabalhador disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e a palavrachave invisibilidade, nas línguas portuguesa e inglesa, originando as seguintes frases
booleanas: esterilização AND enfermagem; esterilização AND saúde do trabalhador;
enfermagem AND invisibilidade; saúde do trabalhador AND invisibilidade. Foram
utilizados os mesmos termos na língua inglesa: sterilization AND nursing; sterilization
AND occupational health; nursing AND invisibility; occupational health AND invisibility.
Os estudos incluídos seguiram os seguintes critérios: artigos originais,
completos e disponíveis, redigidos em inglês, espanhol ou português, somente
profissionais de enfermagem de CME como participantes e instituições
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hospitalares como cenário. Não foram incluídas dissertações, teses, guias, manuais,
diretrizes, editoriais, comentários, revisões de literatura e relatos de casos.
Na busca inicial, foram identificados 1.600 documentos, dentre estes 109 na
base de dados BVS, 1.044 na MEDLINE, 352 na CINAHL e 95 na SciELO. A seguir,
a leitura minuciosa dos títulos e resumos permitiu a exclusão dos artigos que não
apresentavam relevância para o estudo. Foram selecionados 21 artigos de interesse
para revisão integrativa, conforme Fluxograma (Figura 1). Posteriormente, foram
realizadas a análise, interpretação e síntese do conhecimento. Seguem registros
identificados a partir da busca na Base de Dados.
Figura 1- Fluxograma das etapas metodológicas empregadas na revisão integrativa
BVS

MEDLINE

CINAHL

SciELO

N=109

N=1044

N=352

N=95

Triagem dos registros
n =1.600

Registros excluídos = 1.579
estavam duplicados, não tinham
relevância

para

o

estudo,

estavam indisponíveis ou não se
tratavam de artigo original.

Estudos incluídos na Revisão Integrativa n = 21
(4 BVS; 7 MEDLINE; 1 CINAHL; 9 SciELO)

Fonte: autoria própria.

Os artigos revisados foram produzidos, predominantemente, por pesquisadores
enfermeiros (91%) e publicados em revistas científicas de enfermagem (91%). Os
demais artigos foram publicados em revistas médicas e multidisciplinares. As
publicações foram datadas entre os anos de 2007 e 2015, ficando ausente o ano de
2014, e o maior número de publicações ocorreu em 2010 (29%). O Brasil representou
o país com maior número de artigos (57%), com outros situados no Reino Unido (5%),
Estados Unidos (33%) e Austrália (5%). As abordagens metodológicas mais utilizadas
foram descritivas (45%), exploratórias
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(15%), transversais (10%), em estudos qualitativos (81%) e quantitativos (19%). O
Quadro 1 apresenta os estudos selecionados.
Quadro 1 – Artigos selecionados para revisão integrativa. Rio de Janeiro, 2015
N.º
E1
E2
E3
E4
E5
E6

Título
Ano
Origem
2007
Ser trabalhador de enfermagem da Unidade de Centro de Material: uma
Brasil abordagem fenomenológica
2007 O processo de trabalho da enfermeira na Central de Material e Esterilização
Brasil
2007
A visibilidade do enfermeiro segundo a percepção de profissionais de
comunicação
Brasil
2008
Shifting the Sterile Processing Department Paradigm: A Mandate for Change
USA
2009
Understanding the effects of sterile processing chemicals. Protection, education
USA
are paramount in ensuring worker safety
2010
Investigação em Central de Material e Esterilização utilizando a Teoria
Brasil
Fundamentada em Dados

E7

2010
Brasil

(In)visibilidade do cuidado e da profissão de enfermagem no espaço de relações

E8

2010
USA

Central Sterile Supply Department Professionals: A Key Piece in the OR Quality
Puzzle

E9

2010
USA

The invisibility of nursing: implications from an analysis of National Cancer
Institute – designated comprehensive cancer center web sites

E10

2010
USA
2010
USA

Histories of nursing: The power and the possibilities

E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

2011
Brasil
2011
Brasil
2012
USA
2012
Brasil
2012
Austrália

Collaboration between perioperative nurses and sterile processing department
personnel
Forças impulsoras e restritivas para o trabalho em equipe em um Centro de
Material e Esterilização de um hospital escola
Atividades de enfermagem em Centro de Material e Esterilização: contribuição
para o dimensionamento de pessoal
Developing Good Working Relationships Among Personnel in the OR and SPD
Riscos ocupacionais e mecanismos de autocuidado do trabalhador de um Centro
de Material e Esterilização
Nursing and competencies – a natural fit: the politics of skill / competency
formation in nursing

2013
Vivências de profissionais de enfermagem sobre riscos ambientais em um Centro
Brasil
de Material e Esterilização
E18
2013
Atividades do enfermeiro de Centro de Material e Esterilização em instituições
Brasil
hospitalares
E19
2013 Enfermagem no processo de esterilização de materiais
Brasil
E20
2015 Exploring the perceptions of sterile services staff: a qualitative constructivist study
UK
E21
2015 Esterilização de materiais: o que dizem os trabalhadores de enfermagem?
Brasil
Fonte: SILVA, M.B., 2015.
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Os artigos revisados reiteram que seus resultados têm o potencial de
reconhecer a invisibilidade do trabalho de enfermagem no CME e de sugerir
estratégias de educação permanente, com vistas a: legitimar a valorização desse
trabalho de enfermagem, garantir a qualidade do serviço, no cuidado indireto, da
equipe de enfermagem; buscar aprimoramento na comunicação, principalmente com
a equipe do centro cirúrgico e a aplicação de tecnologias no setor; fomentar novas
pesquisas na temática. Além disso, tais artigos apontam também perspectivas de
treinamento, profissionalização e reconhecimento dos processos de trabalho de
enfermagem no CME.
Os estudos revisados, predominantemente de abordagem descritiva, são
capazes de descrever o problema, porém com baixa capacidade de causar impacto
de mudança imediata nas práticas assistenciais e na visibilidade do trabalho de
enfermagem.
Os estudos não trataram os trabalhadores de enfermagem do CME como
participantes ativos no processo de refletir, pensar e propor intervenções para a
construção da visibilidade de atuação de profissionais dessa área.
Estudo de revisão integrativa sobre as práticas operacionais de enfermagem,
desenvolvidas em um Centro de Material e Esterilização, também observou como o
tema ainda é negligenciado na realidade de literatura científica e como é escassa a
produção de estudos para esta área (GONÇALVES et al., 2015).
Os resultados dos estudos revisados indicam que os fatores intervenientes nos
processos de trabalho de enfermagem no CME e na visibilidade deste são variados e
complexos.
Portanto, para além dos métodos de educação continuada tradicionais, é
necessário desenvolver novas estratégias de intervenção. O processo educativo deve
ser colocado em discussão de forma ativa, em que os trabalhadores do CME tenham
seu protagonismo reconhecido na construção de suas ações. Quando essas medidas
passarem a fazer sentido para suas vidas e para seu trabalho, espera-se que ocorra
uma mudança de comportamento dos trabalhadores de enfermagem per si e para o
outro, dando às práticas desenvolvidas no CME maior visibilidade e valorização.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 O TRABALHO DE ENFERMAGEM NO CME

O mundo do trabalho sofreu mudanças importantes neste último século. Os
avanços tecnológicos, o advento da globalização, novos conhecimentos e técnicas
geraram modificações nas relações entre trabalhadores, gestores e usuários dos
trabalhos executados.
Por isso, estão surgindo as necessidades geradas no mundo do trabalho.
Profissionais mais qualificados para responder às necessidades impostas pela
população, profissionais preparados para intervir em situações de constantes
mudanças, dotados de inteligência emocional para atuar em equipe e realizar
atividades em momentos de adversidade no ambiente de trabalho (FARAH, 2015).
Segundo Brito (2009), a comparação entre o trabalho prescrito e o real tornase fundamental para a questão entre a dissociação de ambos. Podemos dar o conceito
de trabalho prescrito à definição de tarefa. O trabalho real (atividade) é aquilo que é
posto em jogo pelos trabalhadores para a realização do trabalho prescrito.
Para Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994), o trabalhador se depara
constantemente, durante o ato de trabalhar, com o real, que ele define como a
resistência da matéria, dos utensílios ou das máquinas utilizadas no trabalho.
O trabalho prescrito de enfermagem no CME se insere nos saberes científicos
inerentes à profissão de enfermagem. Porém, o trabalho executado na prática vem
sendo marcado por uma cultura de não visibilidade que, para Anjos e Oliveira (2016),
influencia negativamente o profissional. Ou seja, em determinadas situações, não se
posiciona por insegurança em definir, em reconhecer seu próprio papel diante de
outros profissionais – fundamentado no não revelado ou no que não é conhecido –,
podendo ser um agente causador de adoecimento biopsicossocial do trabalhador do
CME.
O trabalho prescrito de enfermagem no CME diverge de outras práticas
assistenciais de enfermagem, em função do distanciamento dos profissionais em
relação ao paciente e às outras equipes de trabalho e pela dificuldade de visualização
do setor, bem como o uso adequado do que é produzido ali (LEITE, 2008).
A diversidade de artigos a serem esterilizados é ampla e a montagem de
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carga para a esterilização necessita de cuidado especializado, em que o papel
do enfermeiro, nessa etapa, é prevenir e evitar o comprometimento do processo.
Além disso, cada artigo requer inspeção óptica, autorizada e padronizada quanto a
sua limpeza, integridade e funcionalidade (Figura 2). Esses detalhes, quando passam
despercebidos

pelo profissional de enfermagem do

CME,

podem

trazer

consequências graves nos procedimentos clínicos (PADOVEZE; GRAZIANO, 2010).
A inspeção criteriosa da limpeza é um dos pontos críticos para que um produto possa
ser reutilizado, pois resíduos podem impedir o contato do agente esterilizante,
causar eventos adversos de ordem imunológica nos pacientes – como Síndrome da
Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) e Síndrome Tóxica do Segmento Anterior do
Olho (TASS) –, além de contribuir para acelerar danos aos instrumentais (MADEIRA
et al., 2015).
Considerando as atividades padronizadas no CME, estas se encontram
organizadas em um fluxo de barreira unidirecional. Na área contaminada ou expurgo,
as atividades são basicamente receber, conferir, registrar os materiais provenientes
da Sala de Operações (SO) e materiais de assistência ventilatória das Unidades de
Internação (UIs), e decidir quais artigos podem ser reutilizados; além de separar,
preparar, imergir os instrumentais, proceder à lavagem manual, realizar desinfecção
de alto nível, montar os cestos da lavadora ultrassônica e realizar o enxague do
material (BRASIL, 2012b).
Nas áreas limpas, destinadas à inspeção óptica ou automatizada, após a
limpeza, define-se como se dará o reprocessamento dos artigos médico-hospitalares,
e ainda preparam-se roupas. Na área de montagem dos instrumentais cirúrgicos,
procede-se à sua embalagem e encaminhamento ao processo de esterilização,
adequado às especificidades do artigo (BRASIL, 2012b).
Na área de autoclaves, o profissional de enfermagem deverá estar capacitado
a operacionalizar com os equipamentos, proceder à montagem da carga a ser
estelizada e realizar o controle microbiológico e de validade dos produtos por ele
processados. No armazenamento ou arsenal, espaço restrito ao profissional escalado
para a atividade diária na área, há a responsabilidade pela guarda, organização dos
artigos e das roupas esterilizadas e a dispensação do produto ao consumidor
(BRASIL, 2012b).
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Figura 2. Fluxograma do processamento de materiais médico-hospitalares no CME HUCFF, Rio de Janeiro, 2017

f
Fonte: JERICÓ; CASTILHO, 2010 (adaptação de autoria própria).

Existem outras atividades técnico-administrativas, também realizadas no CME.
Tais atividades são inerentes ao enfermeiro e referem-se ao planejamento,
organização, orientação, supervisão, elaboração de escala mensal, realização de
treinamento e educação continuada. O serviço congrega grande contingente de
pessoal com diferentes níveis de formação, o que torna ainda mais complexas as
atividades do enfermeiro (PEZZI; LEITE, 2010).
A equipe de enfermagem do CME deve ter conhecimentos científicos
atualizados sobre os processos de fluxos e barreiras, no intuito de evitar erros
humanos no manuseio cruzado de artigos processados e não processados. A adoção
de um fluxo sem retrocesso evita que itens não processados sejam inadvertidamente
confundidos com os itens já esterilizados e liberados para
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utilização. Os sanitários com vestiários podem ser comuns às áreas limpas ou
contaminadas, desde que, necessariamente, o acesso à área limpa não seja feito por
intermédio de nenhum ambiente de área contaminada (BRASIL, 2002a).
É preconizado, pela ANVISA (BRASIL, 2002a), que os materiais de
revestimento cerâmicos ou não, bem como seu rejunte, possuam baixo índice de
absorção de água (inferior a 4%). Recomenda-se o uso de tinta hospitalar com baixo
odor, boa resistência às manchas, penetração de vários produtos, abrasão e impactos,
permitindo uma fácil limpeza de paredes, tetos e pisos. Paredes e tetos devem ser
alinhados e contínuos, sem forros falsos ou removíveis, sem rodapés ou ressaltos que
acumulem sujidades. Os ralos devem possuir sistema de abertura e fechamento para
evitar a entrada de animais sinantrópicos.
Há a necessidade de garantir a iluminação excelente no teto, nas mesas e
balcões das áreas de montagem e preparo de bandejas, containers e pacotes, com a
finalidade de facilitar a identificação e inspeção dos instrumentais cirúrgicos e produtos
para a saúde. Tradicionalmente, recomenda-se a climatização na área de artigos
estéreis entre 18ºC e 22ºC, e o controle da umidade relativa entre 35 e 70%.
Consideram-se

adequadas

as

condições

climáticas

retromencionadas,

pois

desfavorecem o crescimento microbiano e reduzem a possibilidade de ressecamento
dos invólucros de papel (BRUNA; GRAZIANO, 2012).
É nessa linha de raciocínio que emerge a necessidade de qualificação do
capital humano, tornando-o capacitado às responsabilidades profissionais exigidas
pelo avanço tecnológico dos instrumentais e novas práticas assistenciais, com vistas
a seguir as recomendações da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n.º 15, de
2012, que regulamenta, em âmbito nacional, as atribuições dos membros de equipe
de enfermagem do CME e das empresas processadoras de produtos para saúde.
Normas, rotinas e procedimentos escritos são essenciais para o bom
desempenho dos processos de trabalho. As atividades no CME devem ser bem
detalhadas e rigorosamente seguidas, exigindo profissionais bem treinados – com boa
capacidade de assimilação de padronizações, concentração e agilidade de raciocínio
–, pois não podem se esquecer das recomendações para métodos de desmontagem
e montagem de peças, diluição de soluções enzimáticas, desinfetantes, tempo de
imersão dos artigos, número de enxágues, secagem e inspeção de cada material
(BRASIL, 2012b).
O gerenciamento de tecnologias em saúde deve ser planejado e
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implementado pelo enfermeiro a partir de bases científicas e técnicas, normativas e
legais, com o objetivo de garantir a rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade,
segurança e processos que se relacionam com os serviços internos e externos, como
fornecedores de material consignado e implantes (FONSECA, 2014b).
Cada etapa do gerenciamento de tecnologias em saúde, traçada desde o
planejamento e entrada do material consignado e implantes no estabelecimento de
saúde até seu descarte, visa a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde
pública e a segurança do paciente, mediante a prevenção de infecções no sítio
cirúrgico, decorrentes da limpeza criteriosa do material, esterilização e fornecimento
em tempo hábil para o Centro Cirúrgico (NEUBAUER et al., 2013).

2.2 O TRABALHO NO CME E A SAÚDE DO TRABALHADOR DE ENFERMAGEM

O ambiente da Central de Material e Esterilização (CME) é considerado um dos
setores, dentro do complexo hospitalar, em que as práticas específicas de
processamento dos artigos ou produtos resultantes, particularmente das intervenções
clínicas e cirúrgicas, aproximam e tornam os profissionais de Enfermagem mais
vulneráveis aos acidentes ocupacionais (AQUINO, 2014).
As ações desenvolvidas na CME são firmadas nos elementos de seu processo
de trabalho (objeto, finalidade, instrumentos e pessoas) e necessitam de
conhecimentos científicos e habilidades específicas para serem efetivadas, além de
contar com número de pessoal adequado ao desenvolvimento das tarefas. A tentativa
de estabelecer uma relação mais coerente entre o capital humano e o processo de
trabalho propriamente dito no CME deve ser cada vez mais valorizado, pois a
finalização desse processo implica a qualidade dos serviços prestados (BALSANELLI
et al., 2011).
Segundo Dejours (2009), o reconhecimento da qualidade do trabalho também
proporciona ao trabalhador a ideia de que pertence a um grupo; ademais, o fato de
ser reconhecido confere ao profissional um pertencimento que faz desaparecer a
solidão e o sofrimento.
Contudo, o trabalho na CME vem acompanhado de dificuldades, muitas vezes
não superadas, refletindo diretamente nos trabalhadores da área e na qualidade da
assistência prestada. Ansiedade, frustração e atitudes negativas no trabalho – como
respostas ao desprestígio profissional, consequente aumento do
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absenteísmo, uso de drogas e álcool, desinteresse pelo trabalho, desconcentração e
tédio – podem ser provocados pelo isolamento social (PEZZI; LEITE, 2010).
Além disso, a sobrecarga de trabalho, longas jornadas, esforço físico intenso,
o levantamento e transporte de peso de maneira imprópria são exemplos de uma
realidade imposta pela precariedade de equipamentos no CME. Para o desempenho
de certas tarefas, o trabalhador no CME é levado a adotar postura inadequada, pela
falta de mobiliários em número e condições ideais para o desempenho de suas
atividades (RIBEIRO, 2012).
O trabalho não adaptado ao arquétipo do trabalhador devido à precarização do
capital humano existente no CME, pressão por parte da chefia e pela rotina imposta
podem dar origem à fadiga, às doenças osteomusculares, ao estresse e ao sofrimento
psíquico.
O estresse decorrente de efeitos cumulativos do trabalho – como os avanços
tecnológicos, aumento da competitividade, pressão de consumo, ameaça de perda de
emprego, exigências físicas e mentais exageradas – podem incidir mais fortemente
em trabalhadores já afetados por outros fatores, dentre eles os conflitos com a chefia
e problemas domésticos (BRONZATTI, 2010).
Frente aos agentes psicossociais complicadores da saúde laboral da equipe de
enfermagem, presentes no cotidiano desse profissional que atua no CME, é
importante que se compreenda e perceba o trabalho ali realizado como raízes de
identidade profissional e da sua saúde, promovendo a autoestima e valorização
pessoal (GIL; CAMELO; LAUS, 2013).
A partir dessas afirmativas, é necessário o resgate desse servidor das questões
de contradições e ambiguidades de sentimentos, em relação à invisibilidade do
trabalho realizado no CME frente ao corpo de enfermagem e da instituição, mediante
a sua valorização, reconhecimento e das práticas assistenciais por ele desenvolvidas
(MACHADO; GELBECKE, 2009).
Portanto, compreender o valor e o desejo desse trabalhador em estar
adequadamente preparado para atuar no CME e identificar as dificuldades
enfrentadas nas práticas – a partir da invisibilidade do trabalho no CME como possível
agente complicador da saúde do trabalhador – chama a atenção para a relevância do
investimento no capital humano, sua capacitação, valorização de sua criatividade,
habilidade, conhecimento científico e visibilidade social (MACHADO; GELBECKE,
2009).
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2.3 POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E O TRABALHO HOSPITALAR

O direito de trabalhar com dignidade como um direito humano é fundamental
(VASQUEZ, 2015). Trabalhador é toda pessoa que exerce uma atividade de trabalho,
independentemente de estar inserido no mercado formal ou informal, inclusive na
forma de trabalho familiar e/ou doméstico (BRASIL, 2002c).
A preocupação sobre a saúde dos trabalhadores de enfermagem cresceu a
partir dos anos 1980 no Brasil. A composição da força de trabalho, formas de
organização e divisão de trabalho, a predominância do sexo feminino, entre outros,
são fatores determinantes para caracterizar a vulnerabilidade e estado de saúde do
trabalhador de enfermagem (BRITO; CORREIO, 2017).
O termo Saúde do Trabalhador refere-se a um campo do saber que visa
compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde/doença (BRASIL,
2002c).
Para tanto, a Constituição Federal de 1988 estabelece, como competência do
Sistema Único de Saúde, a execução de ações na área da saúde do trabalhador e a
proteção dos ambientes laborais (BRASIL, 2006).
Nesse contexto da saúde do trabalhador, a Lei n.º 8.080/90 compreende um
conjunto de ações que se utiliza da vigilância epidemiológica e sanitária para estimular
a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, bem como a recuperação e
reabilitação daqueles submetidos aos riscos e agravos provocados pelas condições
de trabalho (BRASIL, 2014a).
Observa-se que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora, do Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 1.823, de 23 de agosto
de 2012, tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a
serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, visa o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com
ênfase na vigilância, e a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a
redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos
processos produtivos.
A 4.ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (CNSTT)
reverberou que a saúde do trabalhador é uma demanda para análise por parte dos
gestores das áreas de saúde e dos trabalhadores (BRASIL, 2015).
No âmbito hospitalar, a Norma Regulamentadora 32 (NR 32) tem por
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finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores, bem como daqueles que exercem
atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Ela representa, para o campo
da saúde, um avanço na busca da manutenção da qualidade de saúde e vida dos
trabalhadores dessa área (BRASIL, 2005).
A respeito dos trabalhadores do CME, eles também estão amparados pela
Norma Regulamentadora 17 (NR 17), que estabelece parâmetros ergonômicos que
permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas
dos trabalhadores – proporcionando conforto, segurança e desempenho eficiente –,
visto que as atividades laborais no CME compreendem tarefas relacionadas ao
levantamento, transporte de cargas, entre outras (BRASIL, 1990).
De acordo com a International Ergonomics Association (IEA, 2017), a
ergonomia é uma ciência aplicada definida como “O estudo da adaptação do trabalho
ao homem” , e tem, entre seus objetivos, o de prevenir e diminuir acidentes e doenças
do trabalho. Os ergonomistas contribuem para a concepção e avaliação de tarefas,
empregos, produtos, ambientes e sistemas, a fim de torná-los compatíveis com as
necessidades, habilidades e limitações das pessoas.
Segundo a Lei n.º 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício
profissional da enfermagem, dentre as competências privativas do enfermeiro estão o
planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de
assistência de enfermagem, os cuidados de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos de base científica, e a capacidade de tomar decisões imediatas,
também no CME, gerenciado pelo enfermeiro e campo de trabalho da profissão.
No que tange às Políticas de Saúde do Trabalhador em Centro de Material e
Esterilização, a Resolução n.º 424/2012, do Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN), normatiza as atribuições dos profissionais de enfermagem em CME e em
empresas processadoras de produtos para saúde (BRASIL, 2012a).
Assim, o Conselho Federal de Enfermagem determina que cabe aos
enfermeiros coordenadores, chefes ou responsáveis pelo Centro de Material e
Esterilização ou pela empresa processadora de produtos para saúde: planejar,
coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao
processamento de produtos para saúde; atualizar-se, continuamente, sobre as
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inovações tecnológicas relacionadas ao processamento de produtos para saúde; e
garantir que os profissionais técnicos em enfermagem do CME desenvolvam suas
práticas, norteados pelos Protocolos Operacionais Padrão (POP) da unidade e sob a
supervisão do enfermeiro.
A RDC n.º 15/2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas no processamento
de produtos para a saúde e dá outras providências, como a regulamentação pelo
conselho de classe, as atribuições inerentes ao Responsável Técnico pelo Centro de
Material e Esterilização em prover e prever, bem como definir a qualificação dos
profissionais para a atuação no CME (BRASIL, 2012B).
De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, as pessoas
selecionadas para trabalhar no Centro de Material e Esterilização devem receber
treinamento condizente com a função, inspirar confiança e credibilidade, saber
planejar, organizar, ser atento, ter postura profissional e manter a cadeia asséptica
(BRASIL, 1994).
Diante do exposto, o trabalhador do CME deve ter cursado no mínimo o ensino
fundamental, além de ter formação específica na área de enfermagem. Entretanto,
algumas unidades de saúde contam com trabalhadores sem formação específica, sem
seleção ou treinamentos, que aprenderam a rotina do serviço com colegas de trabalho.
Tais aspectos são preocupantes, considerando-se o risco ocupacional do trabalhador,
o comprometimento da qualidade do reprocessamento de artigos hospitalares e o
cumprimento da legislação do exercício profissional (SOBECC, 2013).
Assim sendo, o Conselho Federal de Enfermagem, no artigo 1.º da Lei n.º
8.967/94, dispõe, como as únicas atividades passíveis de serem realizadas pelo
pessoal

sem

formação

específica

em

enfermagem,

aquelas

consideradas

elementares, que compreendem ações de fácil execução e entendimento, baseadas
em saberes simples, sem requererem conhecimento científico, adquirido por meio de
treinamento e/ou prática.
Nesse ambiente de trabalho, observa-se o aumento do número de
trabalhadores com sofrimento ou adoecimento laboral, decorrentes das precárias
condições e organização dos processos de trabalho no CME. A equipe de
enfermagem que atua em CME de instituições hospitalares apresenta déficits de
recursos humanos, por falta de dimensionamento de pessoal por parte dos gestores.
(BRITO; CORREIO, 2017).
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Outro aspecto relevante apresentado pelo autor supracitado é o alto grau de
descontentamento em relação à sobrecarga de responsabilidade e exercício
profissional, que pode desencadear os transtornos físicos, psicológicos, afetando a
saúde do trabalhador, levando a um comprometimento de sua qualidade de vida
(BRITO; CORREIO, 2017).
Mediante o exposto, faz-se necessária a atenção quanto a todos os fatores que
permeiam os processos no CME – principalmente à estrutura física e normas de
segurança estabelecidas pela legislação –, para que o seu papel seja desempenhado
dentro dos padrões exigidos, além de proporcionar um local adequado para que as
atividades laborais sejam desenvolvidas com qualidade, livres de riscos para os
trabalhadores (FREITAS; PEREZ, 2016).
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3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

O estudo foi de natureza qualitativa, do tipo descritivo, utilizando o método da
Pesquisa Convergente Assistencial (PCA).
A Pesquisa Convergente Assistencial foi publicada pela primeira vez em 1999,
com a intencionalidade de unir métodos da prática assistencial e métodos de
pesquisa. Esse método emergiu diante das experiências das autoras na orientação de
pesquisas de mestrado, quando seus orientandos buscavam explicitamente investigar
aspectos da prática assistencial (TRENTINI; PAIM, 1999).
Nesse sentido, as ações do investigador e dos participantes da pesquisa
ocorrem em cooperação mútua, e os resultados possuem aplicação direta para sugerir
melhoria das próprias práticas estudadas. As experiências do pesquisador e do
pesquisado estão imbricadas no conhecimento desenvolvido (TRENTINI; PAIM,
2004).
A modalidade da Pesquisa Convergente Assistencial proposta (PCA) privilegia
a experiência subjetiva dos sujeitos, e considera-se que o método qualitativo é o mais
adequado. Ela se preocupa em compreender e explicar a dinâmica das relações
sociais, faz a interlocução com a vivência, a experiência, a cotidianidade, bem como
a compreensão das estruturas e instituições, como resultado da ação objetiva
(TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
A pesquisa qualitativa preocupa-se com uma realidade que não pode ser
quantificada, ou seja, trabalha com motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes,
o que corresponde ao espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos, os quais não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
(MINAYO, 2015)
Constituiu-se em um estudo descritivo, uma vez que apresenta, criticamente,
as percepções dos trabalhadores de enfermagem do CME frente à invisibilidade do
trabalho realizado por outros profissionais da área da saúde que atuam no contexto
hospitalar.
A aproximação entre o pesquisador e os participantes em campo ocorreu de
modo a observar, identificar, analisar e descrever o universo que envolve o tema de
estudo que trata da invisibilidade do trabalho de enfermagem no Centro de Material e
Esterilização.

43

O uso da PCA na pesquisa em saúde do trabalhador permitiu a participação da
pesquisadora no universo de significados e crenças que existem nas práticas de
enfermagem em um CME, envolvendo os participantes do estudo no processo de
construção de conhecimento e articulação prática, com o intuito de instrumentalizá-los
para realizar a transformação em seu ambiente de trabalho e, a partir daí, espera-se
minimizar ou romper com o estigma da invisibilidade do trabalho de enfermagem no
Centro de Material e Esterilização.
Para garantir a cientificidade do método da Pesquisa Convergente Assistencial,
as autoras recomendam que o processo de investigação siga as seguintes fases: Fase
de concepção; Fase de instrumentação; Fase de perscrutação; Fase de análise e
interpretação (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).

3.2 FASE DE CONCEPÇÃO

Nessa fase da pesquisa, fez-se um recorte da área e tema a serem
pesquisados, com vistas a elaborar o projeto. Assim, o cenário de pesquisa escolhido
foi o Centro de Material e Esterilização. A invisibilidade do trabalho de enfermagem no
CME foi tema escolhido a partir da prática profissional da autora do estudo enquanto
chefe de serviço do setor. Essa inquietação persistiu durante a trajetória profissional
como enfermeira-líder no ambulatório de quimioterapia e/ou plantonista nas unidades
de internação, passando a ser consumidora dos serviços executados e a observar
problemas de acondicionamento inadequado do material esterilizado pelo CME, fosse
pela falta de estrutura física e/ou pelo desconhecimento por parte do profissional em
como realizar a organização do material esterilizado sob a guarda do setor.
Refletindo sobre a situação apresentada, a autora pensou na possibilidade de
articulação entre as ações da prática e as ações de pesquisa científica, implicando
uma parceria multiprofissional, de modo a modificar ou melhorar a situação vivida de
invisibilidade do trabalho executado pelos trabalhadores do CME.
Ainda com vistas ao método, realizou-se uma revisão da literatura acerca do
tema, objetivando: a) conhecer o que já tinha sido publicado; b) identificar lacunas no
conhecimento, com o intuito de definir aspectos relacionados à pesquisa a ser
desenvolvida e, c) evitar duplicidade de pesquisa com o mesmo
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enfoque do tema. Assim, foram definidos o problema de pesquisa, os objetivos e a
relevância do estudo. O desenvolvimento dessa fase encontra-se detalhado nas
Seções I e II deste estudo.

3.3 FASE DE INSTRUMENTAÇÃO

Trata-se do momento em que as decisões metodológicas são tomadas,
identificadas como espaço físico da pesquisa, escolha dos participantes e negociação
da proposta (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).

3.3.1 Espaço físico da pesquisa

O estudo foi desenvolvido no Centro de Material e Esterilização (CME) de um
Hospital Universitário, no município da cidade do Rio de Janeiro. A área física do CME
possui iluminação artificial e natural na maior parte das subáreas. A ventilação é
realizada por uso contínuo de ar condicionado nas seções e na maioria das áreas
comuns uso de trabalho dos funcionários.
O piso é antiderrapante, porém apresenta falhas no rejuntes das placas
paviflex, tornando-o irregular, dificultando a circulação dos carros de carga e
oferecendo riscos a todos que por ali circulam.
As bancadas utilizadas para a montagem das bandejas e instrumentais
cirúrgicos são de material que propagam o reflexo da luz artificial das subáreas,
causando cansaço visual, dificultando a inspeção do instrumental a olho nu, visto que
não há lupas de bancada em número suficiente para os profissionais de enfermagem.
As paredes não são revestidas com tinta própria para ambientes, conforme
preconizado na RDC n.º 307/2002, e os revestimentos e pinturas convencionais
sofrem deterioração pelo manuseio em repetidas operações de limpeza ou por contato
eventual com produtos químicos.
Na unidade hospitalar onde se desenvolveu o estudo há os Serviços
Ambulatoriais

assim

distribuídos:

Anestesiologia,

Cardiologia,

Cirurgias

(Dermatológica, Geral, Plástica, Torácica, Vascular). Clínica Médica, Dermatologia,
Endocrinologia,
Infectologia,

Gastroenterologia,

Nefrologia,

Ginecologia,

Neurocirurgia,

Neurologia,

Hematologia,
Nutrologia,

Imunologia,
Oftalmologia,
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Oncologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, PsicologiaMédica, Reumatologia, Toxicologia-Clínica e Urologia. Consultas em Nutrição,
Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia, Fonoaudiologia e Psicologia.
Central de Triagem, Central de marcação de consultas e exames; setores de exames
de RX Convencional, Hemodinâmica, Tomografia Computadorizada, Patologia
Clínica, Medicina Física, Fisioterapia e Medicina Nuclear. Serviço de Métodos
Especiais, Unidades de Internação e Centros de Terapia Intensiva.
Os profissionais de enfermagem do CME são responsáveis pelos processos de
recolhimento, limpeza, desinfecção e esterilização de materiais utilizados durante a
assistência em toda a unidade hospitalar, reabastecendo todos os setores que
necessitam desse tipo de material e garantindo a qualidade do processamento e a
segurança do paciente (CARVALHO JUNIOR, 2012).
Assim, a escolha do Centro de Material e Esterilização para realizar o estudo
justifica-se por ser ambiente de profissionais de enfermagem, pelas características do
trabalho desenvolvido e pela interface entre o setor e a unidade hospitalar, além da
falta do (re)conhecimento dos trabalhadores de enfermagem e das ações ali
executadas. Dessa forma, ao optar por esse cenário, a autora desta pesquisa se
amparou em Trentini, Paim e Silva (2014), que afirmam que o espaço físico é aquele
onde foi identificado o problema a ser solucionado ou onde há o desejo, por parte do
pesquisador, de intervir na realidade, de modo que as mudanças a serem feitas
atendam ao princípio de imersibilidade da Pesquisa Convergente Assistencial.

3.3.2 Participantes da pesquisa

Na Pesquisa Convergente Assistencial, os seus integrantes necessariamente
devem estar envolvidos com o problema em estudo. Os participantes não assumem
apenas a condição de informantes, mas integram o estudo de diferentes formas, como
pela apresentação de sugestões críticas ou mesmo legitimando e divulgando
resultados da interação pesquisador/pesquisado (TRENTINI; PAIM, 2004).
Os participantes do estudo foram os trabalhadores de enfermagem do CME no
Hospital Universitário pesquisado. Foram considerados critérios de elegibilidade
profissionais de enfermagem lotados no CME (enfermeiros, técnicos em enfermagem
e auxiliares de enfermagem) de ambos os sexos, com vínculo
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empregatício Regime Jurídico Único (RJU), Natureza Especial (NES) ou terceirizados
(extraquadro), integrantes das equipes dos serviços diurno (SD) e noturno (SN).
Como critério de exclusão, não participaram da pesquisa os profissionais de
enfermagem que estavam em licença para tratamento de saúde, período de férias,
substituição de escala diária de plantão ou em estágio, e os que não foram
encontrados durante buscas consecutivas na ocasião do processo de coleta de dados.
Segundo Minayo (2015), a seleção do grupo de pesquisa deve ter uma
adequação prática ao delineamento do objeto. Dessa forma, foi realizado um
levantamento prévio dos prováveis participantes no CME.
A equipe de enfermagem que atuava no Centro de Material e Esterilização era
composta por 20 auxiliares de enfermagem, 46 técnicos em enfermagem e 10
enfermeiros, totalizando 76 profissionais de enfermagem.
Todos os trabalhadores que contemplaram os critérios de elegibilidade foram
convidados a participar do estudo. Com vistas a preservar a identidade, os
participantes foram nominados PE (participante enfermeiro), PT (participante técnico
em enfermagem) e PA (participante auxiliar de enfermagem), e receberam a
numeração de 1 a 52, de acordo com a realização e sua inserção na pesquisa.
Após ser recebida pelo chefe de serviço do CME e ter apresentado o
cronograma previsto para a etapa de construção de dados, a pesquisadora dirigiu-se
ao grupo de profissionais presentes, apresentou-se e se inseriu

na rotina de

assistência do CME. Sua imersibilidade na assistência fez parte do processo
investigativo da pesquisa, seguindo os critérios da PCA. Foram momentos de imersão
no trabalho, em que o diálogo estabelecido durante a rotina enriqueceu a pesquisa.
Para responder ao questionário sociodemográfico laboral e condições de
saúde, 52 membros da equipe de enfermagem aceitaram participar dessa etapa da
pesquisa. Os motivos para não participar foram: um saiu do setor, dois recusaram,
dois estavam de férias, seis se encontravam em licença médica no período de busca
e 13 não foram encontrados após buscas consecutivas.
A inserção no grupo de trabalho do CME foi muito boa. Houve interesse por
parte do grupo do CME em expor seus pensamentos, experiências e sentimentos em
relação ao abordado no estudo.
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Todos os participantes que concordaram em participar desta pesquisa foram
previamente orientados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(APÊNDICE I).

3.3.3 Técnicas para a obtenção das informações

O método da Pesquisa Convergente Assistencial permite o uso de diferentes
técnicas para a obtenção de informações, as quais necessitam ser adequadas ao
desenvolvimento do estudo. Na prática, privilegiam-se a entrevista e a observação
participante, pois o método sustenta o critério de imersibilidade (TRENTINI; PAIM;
SILVA, 2014).
Assim, para o estudo foram utilizados instrumentos e diferentes técnicas que,
associados, forneceram elementos para a produção de informações apropriadas e a
elaboração de material de valor sociocientífico: questionário sociodemográfico laboral
e condições de saúde, entrevista individual e grupo focal e observação, realizados em
quatro etapas. 1.ª etapa: questionário sociodemográfico laboral e condições de saúde
(APÊNDICE II); 2.ª etapa: entrevista individual (APÊNDICE III); 3.ª etapa: grupo focal;
e a 4.ª etapa: organização dos produtos da intervenção e retornos quinzenais ao CME
para dialogar sobre as intervenções e observar as mudanças nos grupos onde foram
aplicadas as intervenções.

3.4 FASE DA PERSCRUTAÇÃO

O pesquisador precisa desenvolver a habilidade de perscrutar, pois está
comprometido em desenvolver conhecimento técnico com aplicação imediata, que
produza mudanças ou inovações nas práticas assistenciais, além de desenvolver
conhecimento teórico sobre essa prática assistencial (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
A produção de dados foi iniciada após autorização por meio da Carta de
Anuência (Anexo A), aprovação do CEP da Instituição Proponente (Anexo B) e do
CEP da Instituição Coparticipante (Anexo C).
A pesquisadora contou com a colaboração de um acadêmico de psicologia
como auxiliar de pesquisa. No momento do convite para participar do estudo, o
acadêmico foi esclarecido sobre o objetivo e a metodologia, tendo recebido uma
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cópia do exemplar do propósito de pesquisa. Depois da leitura, foi agendada reunião
entre a pesquisadora e o acadêmico para esclarecimento de dúvidas, planejamento
para a etapa de produção e distribuição de atividades. O auxiliar de pesquisa
colaborou na etapa da produção de dados, distribuindo o TCLE e os questionários e,
em seguida, recolhendo os documentos completados pelos participantes.
Cada participante recebeu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em
duas vias, assinadas por ele e pelo pesquisador, permanecendo uma via com o
participante e a outra com o pesquisador, quando o trabalhador se comprometeu a
participar do estudo.
Dessa forma, num primeiro momento foram obtidos os dados referentes à
caracterização sociodemográfica laboral e condições de saúde dos participantes,
mediante aplicação de um questionário individual autoaplicável, com perguntas
fechadas, contendo 16 variáveis que permitiram conhecer o perfil socioprofissional dos
trabalhadores de enfermagem do CME, referentes aos fatores que podem influenciar
nas relações interpessoais, nas condições de trabalho e no processo de adoecimento
destes trabalhadores (APÊNDICE II).
Num segundo momento, foram realizadas as entrevistas individuais, utilizando
um roteiro de entrevista semiestruturado, previamente elaborado e testado pela
pesquisadora, contendo seis perguntas relacionadas ao tema da pesquisa
(APÊNDICE III). As entrevistas foram gravadas em arquivo digital no formato MP3
Player e, posteriormente, transcritas na íntegra.
Para o método PCA, a entrevista possibilita a interação face a face com o
entrevistado, ao mesmo tempo em que valoriza a presença do pesquisador, oferece
todas as condições para que os informantes tenham a liberdade e a espontaneidade
necessárias para o enriquecimento e aprofundamento do tema (TRENTINI; PAIM,
2004).
A pesquisadora acordou com o chefe de serviço do CME a melhor estratégia
para realizar as entrevistas, a fim de garantir a participação da equipe de enfermagem.
Objetivou-se fazer as entrevistas no local e turno de trabalho. Para tanto, a
pesquisadora permaneceu no setor e, quando possível, em função da dinâmica de
atividades e da imprevisibilidade das rotinas laborais, os participantes foram
direcionados a uma sala reservada, com a finalidade de garantir a privacidade durante
a sua realização. As entrevistas iniciaram após realização da etapa de teste-piloto com
profissionais de enfermagem que não atendiam ao critério
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de elegibilidade.
Foi explicado ao participante do estudo que a entrevista seguia um roteiro
composto de seis perguntas semiestruturadas, e que ele deveria responder oralmente
para a gravação de suas falas e posterior transcrição para o estudo. As entrevistas
iniciaram com a pesquisadora falando e gravando em áudio o número da entrevista,
número da pergunta e realizando a leitura da pergunta correspondente. Todas elas
ocorreram sem interrupções das falas, e cada uma demorou, aproximadamente, 50
minutos. Depois de transcritas, foram devolvidas aos participantes para comentário ou
correção, atendendo ao critério de confiabilidade.
Utilizou-se de todas as aproximações do pesquisador como oportunidades de
intervenção, pois todo participante é potencialmente um pesquisador de questões com
as quais lida cotidianamente, o que permite a construção intelectual e crítica crescente
do trabalho que realiza (TRENTINI; PAIM, 2004).
A fundamentação e análise dos dados obtidos por meio do questionário
sociodemográfico laboral, condições de saúde e entrevistas individuais serviram para
elaborar o Material Ilustrativo do grupo focal (APÊNDICE IV) – próxima etapa da
pesquisa –, principalmente aquelas ligadas à invisibilidade do trabalho executado no
CME e sua desconstrução na prática.
O grupo focal, basicamente, pode ser considerado uma espécie de entrevista
de grupo, embora não no sentido de ser um processo em que se alternam perguntas
do pesquisador e resposta dos participantes. A sua essência consiste justamente em
se apoiar na interação entre seus participantes para colher dados – a partir de tópicos
que são fornecidos pelo pesquisador –, incitando novos saberes, e de ressignificar
posturas profissionais, conduzindo-os a emitir opiniões sobre assuntos que talvez
nunca tenham refletido anteriormente, além de aproximar a pesquisa dos cenários de
prática e vice-versa (BACKES et al., 2011).
O desenvolvimento da discussão em grupo, proposta pelo método PCA,
proporciona informações pela interação dos participantes, situado num intervalo entre
seis e quinze. As informações são definidas e interpretadas em um contexto de grupo,
cabendo ao pesquisador a responsabilidade de instigar a discussão até que se chegue
ao consenso ou a diferentes grupos de consenso (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
Dispor dessa técnica permitiu o abandono da tradicional postura em pesquisa
e permitiu a adoção de uma atitude participativo-reflexiva do pesquisador e dos
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participantes.
O espaço físico utilizado para a reunião com os participantes foi a área de
preparo do material de consumo – ambiente amplo, iluminado e climatizado,
apropriado à exposição dos recursos visuais necessários à discussão em grupo. A
dinâmica aconteceu no mês de maio de 2017. Formaram-se quatro grupos distintos.
Dois grupos no turno diurno (SD), com 14 participantes em cada, e dois grupos no
turno noturno (SN), com seis participantes em cada. A diferença no número de
participantes entre os grupos diurno e noturno se deu em virtude do número de
funcionários em escala de serviço do CME. Os quatro encontros, realizados em dias
e horários distintos, garantiram a participação dos profissionais das equipes de
enfermagem, com duração aproximada de 1 hora e 34 minutos, sendo gravados e
transcritos na íntegra.
Após fixação e exposição do cartaz para a apresentação dos resultados
provenientes das entrevistas individuais (APÊNDICE IV), contendo as categorias e
unidades de registro principais, a pesquisadora assumiu o papel de coordenadora,
procurando estabelecer um ambiente favorável de relacionamento, propício ao
desenvolvimento das discussões em grupo, além de permitir a disposição da equipe
de enfermagem de maneira que cada integrante se encontrasse no campo de visão
entre si e com a pesquisadora, promovendo, assim, a participação e interação grupal.
A discussão em grupo permitiu, aos participantes, o protagonismo das falas, de
modo que suas vozes fossem ouvidas e, assim, as possibilidades de construções e
intervenções na desconstrução da invisibilidade do trabalho de enfermagem no CME.
Posteriormente à apresentação e discussão de cada grupo de resultados, fezse a socialização dos entendimentos e das interpretações no grupo de discussão,
referentes às estratégias e propostas exequíveis para a construção da visibilidade do
trabalho no CME.
Esse momento promoveu uma profunda reflexão do grupo sobre os diversos
aspectos das práticas profissionais de enfermagem no CME. Emergiram estratégias
de metodologias ativas, que possibilitaram a ressignificação do trabalho (elaboração
de cartazes com fotos da rotina do CME) e propostas coletivas de programa de
Educação Permanente.
Na etapa de programação da intervenção, foram elaborados dois cartazes
ilustrativos (APÊNDICE V) contendo aspectos que emergiram das entrevistas,
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afixados de forma que ficassem visíveis durante toda a atividade. Ao término de cada
grupo de discussão, os participantes elegeram as frases com a Mensagem
Representativa do sentimento que permeava positivamente o grupo. Concluídos todos
os grupos, as Mensagens Representativas mais cogitadas foram: “Nós realizamos um
trabalho de valor” e “É de humanidade que precisamos e não de máquinas”! (Charles
Chaplin).
Cabe destacar que, para o registro das informações nas diferentes etapas da
produção de dados, foram utilizadas técnicas mistas: gravações em arquivo digital,
anotações em diário de campo e registro descritivo das impressões após a sua
finalização, o que enriqueceu os registros do estudo.

3.5 FASE DE ANÁLISE

Na Pesquisa Convergente Assistencial, os processos de assistência, produção
de dados e análise de informações ocorrem simultaneamente, com vistas à reflexão
acerca destes. Assim, a análise das informações proposta no método PCA está
balizada em quatro processos definidos: apreensão, síntese, teorização e
recontextualização (TRENTINI; PAIM, 2004).
A apreensão iniciou com a coleta das informações e organização dos relatos
das entrevistas, observações ou ações desencadeadas durante o período de
apreensão. Na síntese, examinaram-se subjetivamente associações e variações das
informações, em que foram agrupados os depoimentos por convergência de ideias,
resultando nas categorias de análise. Na teorização, buscou-se realizar a associação
dos dados a serem analisados, e a transferência visou dar significado aos achados,
por meio da socialização de resultados.
Os dados obtidos por intermédio dos autorrelatos foram transcritos e
submetidos à análise temática na qual os resultados foram tratados, codificados e
categorizados (BARDIN, 2011). A codificação consistiu em tratar o material,
transformando os dados brutos do texto até atingir uma representação do conteúdo
revelado pelos participantes, agregando-os por semelhança de ideias ou frases
expressadas por estes.
Nesse contexto, organizou-se a análise utilizando as fases de pré-análise,
exploração do material, tratamento dos resultados e interpretação. A pré-análise
caracterizou-se como fase de organização, correspondendo ao momento de
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sistematização das ideias iniciais, permitindo o contato com o material a ser analisado.
Então, passou-se para a fase de exploração do material, que ocorreu antes da análise
(BARDIN, 2011).
Assim, com todos os dados produzidos e organizados, iniciou-se a codificação
dos dados, organizando-os de forma a tornarem-se significativos e capazes de permitir
uma representação do conteúdo transformado. A seguir, iniciou-se para a etapa de
tratamento e interpretação dos resultados.
Depois de conhecer os núcleos de sentido referidos pelos participantes,
realizou-se a agregação dos dados em categoria temática de análise e,
posteriormente, eles foram interpretados à luz do referencial teórico que abarca a
temática. O processo de análise identificou seis unidades temáticas principais, 21
unidades de registros e seis categorias utilizadas para as reflexões e propostas de
intervenção.
Quadro 2 – Síntese das categorias temáticas da análise de conteúdo
UNIDADE
TEMÁTICA

Lotação dos
trabalhadores no
CME

UNIDADE DE
REGISTRO
Limitações
laborais
Opção do
Trabalhador
Decisão
Institucional
Processo seletivo

QUANTIFICAÇÃO

%

CATEGORIA

19.0

Lotação no Centro de
Material e Esterilização

16
13
11
11

Valor do
trabalho
realizado no
CME

A capacitação
profissional do
trabalhador de
enfermagem no
CME

Invisibilidade do
trabalho
executado no
CME

Reconhecimento
ao valor do
trabalho realizado
no CME
Não
reconhecimento
ao valor do
trabalho realizado
no CME
Não há
capacitação
Capacitação
insatisfatória
Falta interesse
por parte do
trabalhador
Há capacitação
profissional
Desconhecimento
das práticas do
CME

30
9.5

Valorização do trabalho
realizado no Centro de
Material e Esterilização

20
40
10
19.0
3

3

36

A capacitação do
profissional do CME
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UNIDADE
TEMÁTICA

UNIDADE DE
REGISTRO
Limitações físicas
e psíquicas,
processo de
aposentadoria e
problemas
interpessoais
Ausência do
corpo físico do
paciente

Construindo a
visibilidade do
trabalho do CME

O trabalho
executado no
CME e a saúde
do trabalhador
de enfermagem

Educação
permanente
Integração
multidisciplinar
durante a rotina
de trabalho do
CME
Inserção de
profissionais com
expertises em
CME

QUANTIFICAÇÃO

%

CATEGORIA

14.3

A invisibilidade do trabalho
do CME

9

6
28

24

14.3

A desconstrução da
invisibilidade do trabalho do
CME

9

DORT; LER;
varizes
Não há impacto
negativo do
trabalho no CME
sobre a saúde do
trabalhador
Estresse;
depressão
ocasionados por
relações
interpessoais
Alergias por
exposição a
produtos
químicos e a
exposição a
agentes
biológicos

28

Perda da
acuidade visual

3

11

10

23.9

O trabalho no CME e a
saúde do trabalhador

7

A organização, leitura e análise das informações permitiram, por convergência
de ideias, construir seis categorias: Lotação no CME; Valorização do trabalho
realizado no Centro de Material e Esterilização; A Capacitação do profissional do CME;
A Invisibilidade do trabalho no CME; A Desconstrução da invisibilidade do
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trabalho no CME; O trabalho no CME e A Saúde do trabalhador.
Essa análise permitiu a identificação de possibilidades de intervenções frente à
desvalorização e à invisibilidade do trabalho no Centro de Material e Esterilização e à
saúde do trabalhador de enfermagem, mediante reflexão dos profissionais do CME e
suas realidades laborais a partir do grupo focal.
A próxima etapa da pesquisa aconteceu nas Unidades de Internação e no
Centro Cirúrgico com a implementação das propostas de intervenção sugeridas pelos
participantes, seguida da observação com finalidade de analisar como ocorreu a
disseminação das propostas para as equipes multiprofissionais, e como estas foram
recebidas.
A observação é estruturada em um processo consciente, sistematizado, no
campo de pesquisa, como parte integrante das atividades de assistência, em que o
pesquisador participa das atividades como se pertencesse ao grupo de trabalhadores
participantes da pesquisa (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
A triangulação de dados confere maior confiabilidade à pesquisa qualitativa, em
que o método da Pesquisa Convergente Assistencial sustenta o critério de
imersibilidade por meio da inserção do pesquisador nas práticas assistenciais, a fim
de produzir mudanças ou inovações no ambiente laboral. Dessa forma, o pesquisador
pôde observar as mudanças desejadas no grupo – caso a equipe multiprofissional da
instituição escolhida para campo de pesquisa –, mediante a implementação de
estratégias de superação à invisibilidade do trabalho executado no CME.

3.6 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Instituição Proponente, Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São
Francisco de Assis - UFRJ, sob n.º CAAE 54163316.5.0000.5238, e pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Instituição Coparticipante Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho - HUCFF/UFRJ, sob CAAE n.º 54163316.5.3001.5257. Para tanto, este
projeto também foi autorizado por meio da Carta de Anuência - 475/2016, emitida pela
instituição escolhida como cenário deste estudo.
Esta pesquisa, em todas suas etapas, está de acordo com as exigências da
Resolução n.º 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e
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normas de pesquisas envolvendo seres humanos.
Em concordância com tais aspectos éticos, a presente pesquisa tratou o
participante com a devida dignidade e autonomia, assegurando sua vontade de
contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa; comprometeu-se com o máximo de
benefícios e o mínimo de danos e riscos; garantiu que os danos previsíveis fossem
minimizados ou evitados; e comprometeu-se com a relevância social, não perdendo o
sentido de sua destinação social e humanitária.
Antes de iniciar a aplicação do Instrumento de Produção de Dados, os
participantes do estudo foram devidamente informados sobre os objetivos e o
desenvolvimento da pesquisa. Sua autorização foi firmada mediante a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo informados a respeito do
anonimato das informações dadas ao responderem às questões do estudo.
A apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao participante
do estudo ocorreu obedecendo as seguintes etapas. Inicialmente, o pesquisador
buscou o momento, condição e local mais adequados para esclarecimento do estudo,
utilizando linguagem clara e acessível, considerando as peculiaridades e a privacidade
do participante, e concedendo o tempo necessário para ele refletir sobre sua atuação
na pesquisa. Posteriormente, o pesquisador apresentou o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido para que fosse lido e compreendido, antes de seu consentimento.
A presente pesquisa foi classificada em nível de risco e desconforto mínimos,
uma vez que o método e as técnicas utilizadas durante a construção de dados –
questionário individual, entrevista individual e discussão em grupo e observação –
possibilitaram captar as possíveis causas para a invisibilidade do trabalho no CME,
mostradas pela prática e identificadas pelos profissionais de enfermagem a partir de
sua experiência laboral. Não houve constrangimento de qualquer natureza e os
participantes não desistiram da entrevista ou pararam temporariamente ou
definitivamente em caso de emoção, sem prejuízos. A divulgação dos resultados
utilizou critérios de anonimato e participação voluntária.
Os riscos potenciais desta pesquisa foram classificados como riscos mínimos
que, quando presentes, estão associados ao desconforto físico (ex. cansaço, fadiga,
mal-estar), desconforto psicológico ou emocional (ex. medo, constrangimento, tensão,
euforia, estresse, tristeza, choro, angústia), desconforto social (ex. efeitos adversos
nas relações pessoais), perda de privacidade, perda de tempo, custos
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monetários (ex. transporte, pagamento de alguém para ficar com os filhos).
O responsável pela realização do estudo se comprometeu pela integridade e o
bem-estar dos participantes da pesquisa. Se porventura ainda houvesse dano ou
desconforto, este seria ressarcido pelo pesquisador responsável, como, por exemplo,
orientação, encaminhamento e acompanhamento pelo serviço de enfermagem,
psicologia, clínica médica e Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador CPST.
Os benefícios relacionados à participação nesta pesquisa estão relacionados
ao acesso a uma intervenção potencialmente benéfica para os profissionais de saúde,
situação de conforto por terem a oportunidade de discutir sobre situações de estresse
nos processos de trabalho, participar de discussões autorreflexivas orientadas pelo
pesquisador, oportunidade para escapar da rotina, satisfação por saberem que suas
informações podem contribuir com outras pessoas em situações laborais
semelhantes, e para desconstrução de paradigmas que envolvem o ambiente de
trabalho no CME.
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4 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E LABORAL DOS PARTICIPANTES DO
ESTUDO

4.1

CARACTERÍSTICAS

SOCIODEMOGRÁFICAS

E

PROFISSIONAIS

DOS

PARTICIPANTES

A equipe de enfermagem que atuava no Centro de Material e Esterilização era
composta por 46 técnicos em enfermagem, 20 auxiliares de enfermagem e 10
enfermeiros. Destes, 52 membros da equipe responderam ao questionário
sociodemográfico laboral e condições de saúde; 50 participaram das entrevistas
individuais, pois 02 participantes encontravam-se de licença médica durante o período
de entrevista e discussão em grupo. Os participantes do estudo, para além da
condição de informantes, assumiram a condição de participantes ativos, refletindo
sobres suas práticas e apresentando sugestões para superação das fragilidades
identificadas, como pressupõe a PCA.
A Tabela 1, apresentada a seguir, mostra a caracterização dos participantes
em relação a sexo, idade, estado civil, escolaridade e raça. Os dados foram obtidos
por meio do preenchimento do questionário sociodemográfico laboral e condições de
saúde (APÊNDICE II). Faz-se necessário conhecer a realidade dos sujeitos para
melhor compreender suas práticas e seus saberes (FREIRE, 2002).
Tabela 1 – Dados sociodemográficos dos participantes do estudo. Rio de Janeiro / RJ,
2016. (n=52)
Indicadores
n
%
Idade
30 – 39 anos
13
25,0
40 – 49 anos
08
15,4
50 – 59 anos
23
44,2
60 – 69 anos
08
15,4
Sexo
Feminino
Masculino

37
15

71,2
28,8

Situação conjugal
Casado(a) ou vive em união
Solteiro(a)
Separado(a) ou divorciado(a)

37
12
03

71,2
23,0
5,8

Raça
Branca
Parda
Preta

20
18
14

38,5
34,6
26,9
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Dos 52 (100%) participantes do estudo, 37 (71,2%) eram do sexo feminino. A
idade predominou na faixa de 50 a 59 anos (44,2%) e 37 participantes declararam- se
casados ou viver em união estável (71,2%). A respeito da cor ou raça, 20 (38,5%)
participantes se classificaram brancos. A Tabela 2 apresenta os dados profissionais
dos participantes do estudo.

Tabela 2 – Dados profissionais dos participantes do estudo. Rio de Janeiro/RJ,
2016.(n=52)
Indicadores
Escolaridade*
Ensino Médio Completo
Especialização
Ensino Superior Completo
Ensino fundamental

n

%

28
15
08
01

53,9
28,8
15,4
1,9

Tempo de Formação
Mais de 15 anos
05 – 10 anos
11 – 15 anos
Até 05 anos

33
10
06
03

63,5
19,2
11,5
5,8

Cargo
Técnico em Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Enfermeiro

32
13
07

61,5
25,0
13,5

Turno de Trabalho
Diurno
Noturno

36
16

69,2
30,8

Escala de Trabalho (mensal)
12 x 60
12 x 36
Diarista

28
22
02

53,9
42,3
3,8

Vínculo empregatício
Regime Jurídico Único
Extraquadro

39
13

75,0
25,0

Lotação anterior ao CME*
Não se aplica
SEICL
SEICR
Ambulatórios
SME
Radiodiagnóstico

16
14
13
05
03
01

30,8
26,9
25,0
9,6
5,8
1,9

Tempo no CME
26
Mais de 10 anos
Mais de 01 ano a 10 anos
24
Entre 6 meses e 01 ano
02
*
Nota: Nesta questão foi permitida mais de uma resposta por
participante.

50,0
46,2
3,8
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Quanto à escolaridade entre os trabalhadores de enfermagem do CME, 28
(53,9%) responderam que possuíam o ensino médio completo, coadunando com o
quantitativo de participantes técnicos em enfermagem, correspondendo a 61,5% dos
participantes. 63,5% possuíam mais de 15 anos de formação. 50% atuavam na CME
há mais de 10 anos.
Observou-se, também, que a maioria dos profissionais de enfermagem
trabalhavam em jornada de trabalho plantonista (53,9%) na escala 12x60, no turno
diurno (69,2%).
Dentre os 52 participantes do estudo, 14 (26,9%) foram remanejados do
Serviço de Enfermagem de Internações Clínicas (SEICL) para o CME; 13 (25%) do
Serviço de Enfermagem de Internações Cirúrgicas (SEICR); 05 (9.6%) dos
ambulatórios, 03 (5.8%) vieram do SME e 01 (1.9%) do setor de radiodiagnóstico para
compor o quadro de trabalhadores do CME.
Dos 16 (30,8%) participantes da pesquisa que responderam “não se aplica” ao
item lotação anterior ao CME, 13 pertenciam ao quadro de trabalhadores terceirizados
(extraquadro) e chegaram ao CME por meio do Curso de Extensão “Treinamento em
Serviço para Técnicos em Enfermagem e Enfermeiros”, promovido pela Coordenação
de Educação Permanente (COEP) e a Divisão de Enfermagem (DEN) do hospital,
local do estudo em parceria com a Coordenadoria de Atividades Escolares.

4.2 CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO

Tabela 3 – Condições de saúde dos participantes do estudo*. Rio de Janeiro / RJ, 2016.
(n=52)
Indicadores
n
%
38
73,1
Fatores de risco para desenvolvimento de doença
coronariana
Alergias respiratórias

36

69,2

DORT/LER

26

50,0

Obesidade

20

38,5

Problemas circulatórios (varizes)

15

28,8

Problemas dermatológicos

15

28,8

60

Indicadores
Saúde mental

n
13

%
25,0

Problemas gástricos

08

15,4

Distúrbios auditivos

07

13,5

Doença renal

05

9,6

03

5,8

Doença do sangue
Nota: *Nesta questão foi permitida mais de uma resposta por participante.
Fonte: SILVA, M.B., 2016.

Conforme se pode observar na Tabela 3, 38 trabalhadores (73,1%) relataram
possuir fator de risco para desenvolver doença coronariana, e 36 relataram ter
desenvolvido alergias respiratórias. Observou-se também que 50% dos participantes
do estudo sofriam com as Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho e
com Lesões por Esforço Repetitivo, e 20 (38,5%) informaram terem sido
diagnosticados obesos.
Os profissionais entrevistados afirmaram ser acometidos por outros problemas
de saúde, tais como: problemas circulatórios (28,8%), dermatológicos (28.8%),
distúrbios mentais (25%), gástricos (15,4%), distúrbios auditivos (13,5%), doença
renal (9,6%) e doença do sangue (5,8%).
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta as categorias de análise e estão assim organizadas: 5.1
Lotação no Centro de Material e Esterilização; 5.2 Valorização do trabalho realizado
no Centro de Material e Esterilização; 5.3 A capacitação do profissional do CME; 5.4
A invisibilidade do trabalho no CME; 5.5 A desconstrução da invisibilidade do trabalho
no CME; 5.6 O trabalho no CME e a saúde do trabalhador.

5.1 LOTAÇÃO NO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

Esta categoria traz a percepção dos profissionais de enfermagem acerca do
processo de lotação no CME e situa as diferentes formas de ingresso nesta Seção.
Dos fatores que levaram à lotação dos participantes do estudo no CME foram
apontados por eles: fatores de limitações laborais, a questão da própria opção do
trabalhador em estar lotado no setor, a decisão institucional, bem como um processo
seletivo, direcionados para o processo de lotação no CME.
A lotação no CME foi destacada pelos trabalhadores como significativa em sua
trajetória profissional na unidade hospitalar e contribuiu para a representação do
coletivo acerca da unidade. A prática tem mostrado que dentre as justificativas para a
lotação no CME estão as limitações laborais apresentadas pelos trabalhadores, sejam
estas físicas, psíquicas, emocionais ou até mesmo de formação, conforme apontado
nas falas dos participantes do estudo.
Eu vim para cá readaptado há dois anos por um problema cardiopático e
estou em um serviço leve, eu não posso pegar peso e é um serviço, pra mim,
razoável... Tranquilo. PT10
Minha lotação se deu por eu estar readaptada. Aí a chefia chamou para cá.
PT16
[...] no meu exame admissional foi detectado sobrepeso, então fui alocada na
central de material visto que eu estava com obesidade avançada e aqui seria
um setor ideal devido as minhas restrições. Eu não gostei porque tinha feito
um curso de pós-graduação em cardiorrespiratória e a minha primeira opção
foi ficar na cardiologia. PT30
[...] eu trabalhava na clínica médica. Por motivos hormonais tive depressão.
Tive que fazer tratamento, fiquei afastada e quando voltei, voltei para a
Central. Eu pedi para voltar a trabalhar e eles não me liberaram para voltar a
trabalhar na enfermaria e me transferiram para cá [...]. PT33
[...] eu descobri uma doença autoimune e então fiquei impossibilitada de
cuidar do paciente. Então vim para o lugar onde podia trabalhar. Acabei me
adaptando. PA8
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A “readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade
física ou mental, verificada em inspeção médica” (BRASIL, 1990).
Pesquisa realizada em um Hospital Universitário no Brasil identificou que a
CME é uma unidade que geralmente recebe profissionais readaptados. A situação da
readaptação é significativa na enfermagem, pois há um crescente e insidioso número
de adoecimentos, em que o trabalhador é afastado por um longo tempo e só consegue
retornar ao trabalho em nova função ou em local que possua carga de trabalho
compatível com sua limitação (COSTA, 2008).
Entretanto, ao ser remanejado para outro setor, o profissional de enfermagem
nem sempre está qualificado para desempenhar a nova função, além de, por vezes,
ser recebido como mais um problema. Suas atividades, na maioria das vezes, são
consideradas menos complexas, portanto, desvalorizadas (BATISTA; JULIANI;
AYRES, 2010), semelhante ao que ocorre no CME.
No que diz respeito à readaptação no CME, existe a visão ingênua do
trabalhador em pensar sua limitação “resolvida” ao realizar somente atividades mais
leves ou em estar alocado em um departamento onde não há o cuidado direto com o
paciente e, por essa razão, encontra-se, equivocadamente, longe da exposição aos
agentes que poderiam comprometer a sua saúde. Cabe ao gestor utilizar o
pensamento estratégico ao deslocar o trabalhador de um setor para o outro, no qual
ele continuará apresentando limitações.
Uma vez que um trabalhador tenha a limitação de pegar peso, outro profissional
da equipe de plantão terá de fazê-lo. Este poderá também adoecer por sobrecarga de
tarefas, tornando-se um problema para a gestão, visto que as readaptações de
trabalhadores de enfermagem acarretam problemas gerenciais, inclusive na
elaboração de escalas de trabalho.
Além da deslocação de carga, estar lotado no CME exige do trabalhador
movimentação corporal dentro das áreas, utilização de escadas móveis para acessar
as prateleiras mais altas na área de dispensação de material esterilizado, além da
circulação na área de autoclaves, que são geradoras de calor.
Assim, em seu processo de trabalho, o profissional de enfermagem do CME
está sujeito a cargas biológica, física, química e psíquica, além de, em sua prática
diária, estar exposto a situações estressantes, longas horas de trabalho em diferentes
turnos, competição, falta de capacidade técnica e compartilhamento de
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informações com equipes multiprofissionais (MILUTINOVIC; GOLUBOVIĆ; BRKIĆ,
2012).
É sobremaneira necessário que o trabalhador de enfermagem utilize o EPI e os
EPC certos e de maneira correta no CME, compatíveis com a área e atividade a ser
desenvolvida, pois estarão expostos, da mesma forma, que se estivessem atuando na
assistência direta ao paciente nos diferentes setores do hospital.
Este estudo coaduna com as recomendações preventivas mais recentes que
defendem a prevenção primária como a forma mais eficaz; ou seja, evitar a exposição
ao sangue e aos fluídos biológicos mediante o acesso às práticas adequadas de
trabalho e o uso consciente de equipamentos de proteção individual (KUHAR et al.,
2013).
Os resultados deste estudo evidenciaram que questões pessoais de não
identificação com os processos de trabalho no CME e a falta de desejo de atuar no
setor, podem ser considerados elementos potencializadores do sentimento de
insatisfação em não terem suas expertises reconhecidas e valorizadas, corroborando
com outro estudo no qual profissionais de enfermagem relataram não optar em
trabalhar no CME, devido à falta de conhecimento e experiência necessários para
exercer função no setor (RUBINI et al., 2014).
Portanto, se a instituição não tiver uma política de readaptação e de realocação
voltadas para as necessidades do trabalhador, estas poderão trazer prejuízos para a
sua saúde. Gestores e trabalhadores têm o mesmo objetivo, ou seja, a melhoria da
saúde do paciente, e por isso necessitam encontrar maneiras de fazer com que o
trabalhador se sinta (re)adaptado, reconhecido e valorizado, e, se houver necessidade
de readaptação, que seja uma estratégia salutar a ele, para a qualidade da
assistência, bem como para a instituição.
As falas dos participantes do estudo trouxeram como justificativa para atuar no
CME a opção por trabalhar no setor, como visto nos relatos a seguir.
[...] eu vim porque queria estudar fazer faculdade e lá na cirurgia cardíaca
não dava tempo. PT22
[...] eu era da inaloterapia. Depois fui para a COEP. Aqui estava precisando
de técnico de enfermagem. Fui convidada pela chefia na ocasião e aceitei.
PT27
[...] eu vim para cá, pois trabalhei 10 anos na ortopedia e mais 10 na clínica
médica. Eu queria aprender mais, ter mais variação no meu serviço e resolvi

64

investir na CME. PA10

Estudo realizado em outra instituição pública aponta que há uma mudança de
paradigma na alocação de recursos humanos no CME. Os autores revelam que a
maior parte dos profissionais de enfermagem lotados no CME escolheu trabalhar ali,
o que contribui para a construção de relações harmoniosas e de satisfação no
ambiente laboral (SOUZA et al., 2012).
Embora os processos de trabalho no CME entre os turnos sejam diferentes em
alguns pontos – por exemplo, o diurno concentra mais as atividades de reposição de
roupas, do estoque e dispensação de material esterilizado para o Centro Cirúrgico e
Unidades de Internação, enquanto no noturno destaca-se o processamento das caixas
cirúrgicas, exigindo maior concentração do trabalhador de enfermagem (NEIS et al.,
2011) –, a dinâmica no CME, por sua característica e especificidade, favorece uma
organização diária de trabalho.
É possível fazer um melhor planejamento do tempo utilizado na realização de
cada tarefa no CME do que na enfermaria, onde há imprevistos com o paciente, que
pode se apresentar estável e inesperadamente ocorrer uma emergência, e então todo
o planejamento deverá ser reformulado, repensado em detrimento a assistência.
Desse modo, quando o trabalhador de enfermagem tem o interesse em se
qualificar, é sabido que no CME existe a facilidade de um planejamento de tarefas
pela demanda de trabalho mais previsível.
Para outros trabalhadores de enfermagem, o CME oferece a oportunidade de
investimento em novos conhecimentos. A opção pode ser um indicativo de satisfação
no trabalho que, ao ser realizado de forma prazerosa, em um ambiente terapêutico
para profissionais readaptados onde estes vislumbram novas possibilidades – aqui no
caso a qualificação –, é maior do que a satisfação experimentada pelo profissional de
enfermagem lotado no CME por decisão institucional, sem buscar o querer desse
trabalhador.
Diante de tal entendimento, é importante que profissionais que atuam no CME
recebam treinamento, capacitação e atualização sobre diferentes instrumentos de
trabalho, equipamentos, materiais, técnicas, padrões e conhecimento científico (GIL;
CAMELO; LAUS, 2013). Coadunam Freitas e Perez (2016) ao discutirem que o
enfermeiro responsável pela CME deve elaborar treinamentos mensalmente, com
diversos temas para o conhecimento científico dos funcionários, pois uma equipe
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bem treinada não oferece riscos aos pacientes nem acidentes indesejados.
A decisão institucional, que pode se dar por necessidade de provisão de
recursos humanos do setor ou por problemas nas relações interpessoais envolvendo
o trabalho, é outro motivo pelo qual o profissional de enfermagem é determinado a
atuar no CME. Esses trabalhadores são remanejados de outras unidades e serviços,
pois foram considerados não aptos a atuarem em outros campos de práticas de
enfermagem, segundo a fala dos participantes.
[...] eu vim para cá não foi por opção. Foi por uma escolha da diretora. Com
anos de experiência na assistência. Acabei me adaptando ao setor, mesmo
não estando capacitada para isso. PE1

[...] eu vim remanejada. Eu tive um problema com a supervisora à noite.
Naquela época era assim. Quando você tinha um problema no andar
colocavam você como treinamento [...] e acho que aqui foi como castigo.
PT25

[...] concursei pela DASP em 1981 e fui direto para o Centro Cirúrgico.
Trabalhei lá na anestesia, depois fui para RPA. Fiquei três meses lá e depois
é que vim para cá. Me jogaram. PA3

Duarte e Noro (2010) mencionaram que as relações humanas dentro do local
de trabalho podem dificultar a efetivação da humanização, compreendida como a
valorização dos trabalhadores, usuários e gestores implicados no processo de
produção de saúde, bem como o fomento da autonomia e do protagonismo desses
sujeitos, a identificação das necessidades sociais de saúde e a mudança nos modelos
de atenção e gestão dos processos de trabalho, tendo como foco as necessidades
dos cidadãos – aqui inseridas as dos trabalhadores – e a produção de saúde, bem
como o compromisso com a ambiência e a melhoria das condições de trabalho
(BRASIL, 2004, 2008).
No que tange a gestão de recursos humanos de enfermagem, Martins et al.
(2011) consideraram que há aspectos restritivos relacionados à gestão do CME, tais
como falta de estratégias gerenciais para substituir funcionários rebeldes e indicação
de profissionais de enfermagem sem perfil para trabalhar no setor.
A esse respeito, por vezes na enfermagem ainda há um déficit de
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profissionais qualificados, cabendo ao gestor decidir estrategicamente onde melhor
alocar um trabalhador. Dessa forma, os administradores das instituições de saúde,
frente à necessidade de oferecer assistência imediata e segura aos pacientes,
procuram equacionar os recursos humanos disponíveis, sendo obrigados, muitas
vezes, a privilegiarem as unidades assistenciais em detrimento daquelas não
envolvidas no cuidado direto ao paciente (FUGULIN; COSTA, 2011), conforme se dá
no CME.
Ser colocado em um posto de trabalho particularmente duro tem uma
significação em relação aos colegas, não só do ponto de vista da produção, mas
também do ponto de vista da ordem e da disciplina na empresa. Tal posto equivale a
"ser protegido do chefe" ou, ao contrário, "ser sua vítima" (DEJOURS; ABDOUCHELI;
JAYET, 1994).
Sabe-se que o trabalho no contexto hospitalar pode expor o profissional a
diversos fatores decorrentes da natureza e da organização do próprio trabalho, bem
como do esgarçamento das relações organizacionais, transformando tais espaços em
ambientes desumanizados. Na enfermagem a forma de administrar ainda é marcada
pelo modelo clássico, em que o controle rígido e “engessado” dos recursos humanos
ainda é uma característica.
A partir das questões suscitadas, cabe à gestão incorporar novas posturas,
atitudes e comportamentos no contexto gerencial das instituições de saúde,
apresentando tendências e perspectivas adotadas mundialmente, contribuindo para a
reorganização de processos de trabalho e atuação dos recursos humanos de modo
mais otimizado, por meio da produção de conhecimento relacionado com a realidade
institucional, e também para a formação ética, política e consequente redução de
injustiças sociais (PIALARISSI, 2017).
Nesse sentido, faz-se necessária a adoção de novas formas de tomadas de
decisão, com a abertura de espaços mais amistosos, democráticos, coletivos e
equânimes – de relação entre a gestão e os trabalhadores de enfermagem –, em que
não exista a vitimização ou sentimento de exclusão por parte do profissional, e o papel
do gestor seja o de fortalecer o sentimento de pertencimento dos trabalhadores de
enfermagem aos grupos de trabalho no CME.
Ainda sobre as demandas de trabalho na instituição hospitalar, a inserção dos
terceirizados no CME como força de trabalho caracteriza-se como transitória.
Mediante o discurso dos trabalhadores terceirizados, participantes do estudo,

67

observou-se que outro meio de designar o CME como setor de trabalho é o
processo seletivo.
Eu entrei aqui pela cooperativa fazendo plantão teste. PE3
[...] eu cheguei aqui através do curso de extensão há 14 anos. Entrei aqui e
fiquei aqui, não fui para andar, não fui pra setor nenhum. Estou aqui já há 14
anos desde o curso da cooperativa... Cooperas. PT2
[...] para ser lotado aqui faz-se aquela entrevista no curso de extensão, para
saber qual o teu conhecimento a respeito de esterilização, do procedimento
na Central de Material. Aí você é lotado ou faz o treinamento. PT5
[...] eu vim para a Central através do curso de extensão. Naquela época tinha
prova. Eu já conhecia os outros andares e tive curiosidade. PT32

Na nova configuração das relações de trabalho estabelecidas nos estados,
cada vez mais se observam o desemprego e a espoliação dos direitos trabalhistas
construídos historicamente. Nessa reconfiguração, surge um novo perfil de
trabalhador, cada vez mais flexível para a realização de multitarefas, proativo e
consciente de sua necessidade constante de atualizar-se e capacitar-se frente às
exigências do mercado de trabalho (LIMA, 2011; MANCEBO, 2010).
Considerada como ferramenta de gestão e estratégia e forma de organização
do trabalho, utilizada para contratação de mão de obra e redução de custos pelas
empresas, a terceirização, no setor público, especificamente na área da saúde, vem
sendo largamente utilizada (MARTINS et al., 2013) .
A flexibilização e precarização no trabalho se devem a diversos fatores, como
avanços tecnológicos, globalização, crise econômica e ao desemprego (ALVES et al.,
2015). No bojo da flexibilização despontam as cooperativas, entre outras, como uma
alternativa para o desemprego que deveria ser tratada como condição temporária.
Contudo, experiências pessoais, profissionais e desafios impostos pela vida
levam os trabalhadores de enfermagem terceirizados, lotados no CME, a
permanecerem numa relação instável e volátil de subemprego e vulnerabilidades
diversas na vida laboral e pessoal, sob a pressão psicológica do medo de ficar
desempregado de uma hora para a outra.
Dessa forma, de acordo com a percepção dos trabalhadores de enfermagem
sobre a lotação no Centro de Material e Esterilização, pode-se considerar que, para o
bom desempenho da equipe de profissionais, é indispensável a formação de
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recursos humanos bem qualificados e envolvidos com os processos de trabalho no
CME, sendo respeitados e reconhecidos em sua unicidade. É indispensável também
mantê-los motivados por intermédio de sua participação ativa na elaboração dos
processos de trabalho, tendo em vista que o sentimento de pertencimento e
acolhimento podem promover o bem-estar e a saúde do profissional de enfermagem.

5.2 VALORIZAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO NO CENTRO DE MATERIAL E
ESTERILIZAÇÃO

Esta categoria buscou mostrar o valor do trabalho realizado no Centro de
Material e Esterilização. No que tange à valorização do trabalho realizado no CME, os
participantes do estudo identificaram o reconhecimento e o não reconhecimento do
valor do trabalho no setor como fatores que se incidem no campo das relações de
trabalho estabelecidas entre os trabalhadores de enfermagem do CME e os demais
na instituição de saúde.
Ao ingressarem no Centro de Material e Esterilização como força de laboral, os
profissionais de enfermagem têm a oportunidade de refletir sobre o valor do trabalho
realizado no CME e argumentaram sobre o seu reconhecimento.
[...] o valor do trabalho do CME é total. Sem o CME o hospital não funciona.
Sem material esterilizado não tem cirurgia, não tem ambulatório e nem
enfermaria. PT2
É de máximo valor pro paciente, porque nós tratamos o material e preparamos
e tem que estar tudo de acordo para o uso do médico e para o paciente. PT9
Para mim tem um valor muito especial o qual eu só vim aprender quando vim
para cá. PT17
É um trabalho superimportante porque é um trabalho em prol do paciente.
PT29
O valor do trabalho da CME é muito grande É um valor de extensão que não
dá nem para se medir sem se ver o prejuízo na hora que falta o serviço da
central de material. PE 2

[...] acredito que no serviço de saúde não exista um trabalho mais importante
que o outro, mas eu acredito que este seja um dos mais importantes porque
sem material estéril não pode ter cirurgia, não pode ter outros atendimentos
no hospital. Não pode ter assistência a outros pacientes que se encontram
internados no hospital. PA6.

No caso do Centro de Material e Esterilização, o significado de seu trabalho é
dado pela finalidade da ação de oferecer todos os itens destinados ao cuidado do
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paciente, com qualidade e segurança, seja para procedimentos diagnósticos, clínicos
e cirúrgicos.
Estudo realizado nos Estados Unidos constatou o valor do CME ao afirmar que
as ações desenvolvidas no setor têm um efeito real e significativo sobre os pacientes.
O departamento é responsável por todos os processos de esterilização existentes no
hospital, independente se a esterilização é executada no CME ou em outro lugar da
instituição, como, por exemplo, no Centro Cirúrgico (HUBER, 2010).
O reconhecimento e o respeito ao trabalho realizado no CME atribuídos por
usuários, equipe de saúde, administração do hospital e todos aqueles que consomem
cotidianamente os trabalhos realizados no Centro de Material e Esterilização, é
entendido como mediador da construção da identidade do trabalhador de enfermagem
(SPRANDEL; VAGHETTI, 2012).
A identidade é o alicerce da saúde mental construído ao longo da infância
podendo, muitas vezes, permanecer inacabado, incompleto ou distorcido. É mediante
o reconhecimento do trabalho que o ser humano tem uma nova oportunidade para
construção e desenvolvimento da identidade, adquiririndo, assim, melhor resistência
psíquica frente aos desafios da vida (DEJOURS, 1992).
Esse reconhecimento produz sentido ao sofrimento no trabalho e promove o
prazer e a saúde quando o trabalhador pode influir na organização laboral e ser
reconhecido nas modificações próprias que nele introduz, reforçando-se assim sua
identidade e realização profissional (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994).
Coaduna Antunes (2009), ao descrever a necessidade do trabalho humano e seu
potencial emancipador e a oposição necessária ao trabalho que causa infelicidade,
exploração e alienação social.
Dessa forma, entende-se o reconhecimento, a oportunidade e a equidade no
trabalho como pilares que balizam o sentido de crescimento profissional para os
trabalhadores, além de serem elementos potencializadores da dedicação, do alcance
de resultados e da realização profissional (FERREIRA, 2012). Pesquisa com
trabalhadores de enfermagem lotados em um CME refere-se ao setor como “coração
do hospital”, imprimindo a valorização do CME aos que ali atuam, pois é a partir do
CME que são distribuídos os artigos reprocessados para toda a instituição
(MACHADO; GELBCKE, 2009).
Nesse sentido, é essencial a atenção quanto ao fluxograma unidirecional, ou
seja, limpeza, secagem, preparo e esterilização, estocagem e distribuição. Estudo
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realizado na Austrália também reforça a importância do trabalho de enfermagem
realizado no CME e sua responsabilidade na prevenção de infecção relacionada à
assistência à saúde (Centre for Healthcare Related Infection Surveillance and
Prevention – CHRISP, 2016).
Pelas especificidades das respostas que envolvem suas ações, pode-se
evidenciar que o trabalho realizado no CME contribui para a organização dos
processos laborais de todas as unidades de assistência ao paciente. Além disso,
intensifica o sentimento de valorização do trabalhador de enfermagem do CME ao
refletir sobre o reconhecimento ao valor de seu trabalho como algo que gratifica, pois
passa da execução para a contribuição ao transformar a tarefa de limpeza, preparo e
acondicionamento, controle e distribuição de materiais em sentimento de prazer.
Contudo, o não reconhecimento ao valor do trabalho realizado no CME, que
também emergiu no discurso de participantes do setor, apontou para fatores diversos
de não valorização, como a falta de habilidade em lidar com o trabalhador por
desconhecer seus saberes, e a concepção estigmatizada do setor “fim de carreira” ou
onde “não se faz nada”, visto que a enfermagem é essencialmente assistencial,
preparada para atuar à cabeceira do paciente, e o CME instrumentaliza o cuidado.
[...] não tem valor nenhum! Nós somos vistos como aquelas pessoas que
estão velhas ou temos problemas seríssimos de saúde; como se nós não
tivéssemos raciocínio e inteligência para trabalhar num setor específico como
este. PT13
O CME tem o estigma de que só tem profissionais com limitações e
profissionais que estão se aposentando nos outros setores mais pesados,
onde estas pessoas não se adaptam. Todo mundo acha que a central de
material é para quem está em fim de carreira [...]. PT24
Eu não vejo valorização pelo HU. PT27
A Central de Material é o coração do hospital, mas acho que é um coração
que só apanha. Não bate [...] serviço extremamente importante que não é
visto, que não tem visibilidade. PT31
Sinto que as pessoas que trabalham nos outros setores não têm
reconhecimento nenhum. Não sabem o que acontece aqui [...] PE4
A maioria pensa que o coração do hospital é o Centro cirúrgico, mas como os
outros setores do hospital o CC não funciona sem a central de material não
funcionar de acordo. Bem estruturada, bem planejada [...] PE6

Quando o próprio homem realiza uma atividade, o termo “trabalho” pode definila, compreendido como um processo entre o meio ambiente e o homem. Assim, após
a conclusão do trabalho humano, alcançam-se resultados que antes do início desse
processo já existiam na mente do homem (MARX, 1974).
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É necessário conhecer os elementos do trabalho coletivo que permeiam o
ambiente do CME, e assim compreender as vivências e dificuldades enfrentadas pelos
trabalhadores de enfermagem do setor e que irão direcionar as ações para
organização e valorização do seu processo laboral (ALMEIDA et al., 2011), pois o que
as pessoas esperam em troca de seu engajamento e de seu sofrimento no trabalho é
a retribuição que assume a forma de reconhecimento. Este não se refere à pessoa do
trabalhador, mas ao trabalho cumprido (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994).
No entanto, quando a organização do trabalho entra em conflito com o
funcionamento psíquico dos homens, "quando estão bloqueadas todas as
possibilidades de adaptação entre a organização do trabalho e o desejo dos sujeitos",
então emerge um sofrimento patogênico (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994).
Corroborando com os fatores expostos anteriormente, entre as dificuldades
encontradas no CME estão: a falta de reconhecimento institucional e aos
trabalhadores afastados de suas atividades por adoecimento ou readoecimento
ocasionados pela sobrecarga de trabalho; não adaptação ou por sentirem-se
rechaçados pelos demais profissionais na instituição hospitalar (PEZZI; LEITE, 2010).
Outro aspecto relevante, apontado pelas autoras, é que o CME é um local que reúne
funcionários cujo período de aposentadoria encontra-se próximo, reforçando a
imagem estereotipada de que se trata de um setor para trabalhadores com limitações
ou velhos para a assistência.
Em relação aos sentimentos voltados à profissão, integrantes da equipe de
enfermagem em um Hospital Público no Rio de Janeiro relataram que a sua atividade
era desvalorizada por eles mesmos e pelos gestores da instituição. Destacaram
também a inexistência de incentivo institucional para aprimorar o crescimento e
desenvolvimento da equipe de enfermagem (REGIS; PORTO, 2011), reverberando no
desprestígio experimentado por seus profissionais no CME atribuído, entre outros
fatores, ao desconhecimento desse setor pelas unidades consumidoras (CARVALHO
et al., 2016).
Ao abordar a arte de governar, Foucault (1989) coloca que “quando o Estado é
bem governado, os pais de família sabem governar suas famílias, seus bens, seu
patrimônio e por sua vez os indivíduos se comportam como devem”. Refere-se a uma
sociedade em que “todos” conseguem se governar e governar outrem, ou seja,
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uma sociedade livre dos preceitos negativos, imbricados nos interesses individuais
colocados à frente dos coletivos.
Numa perspectiva analógica, entende-se que, em um cenário hospitalar, os
gestores de enfermagem devam ser capazes de conduzir os trabalhadores à posição
de desempenhar apropriadamente suas funções, estabelecendo um padrão de
comportamento coletivo de respeito, reconhecimento e valorização não só de seu
trabalho, mas dos demais trabalhadores da instituição, livres de estereótipos e ou
estigmas tais quais aqueles imputados ao Centro de Material e Esterilização, conforme
exposto nas falas dos participantes deste estudo.

5.3 A CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL DO CME

O fator capacitação foi trazido como questão de reflexão junto aos participantes
porque, considerando o discurso comum entre as equipes multiprofissionais do
Hospital Universitário de que o CME é um setor menos complexo e menos importante
que os demais na instituição hospitalar, e tem sido potencial para lotação de
profissionais que apresentam limitações físicas, psíquicas, emocionais e também
aqueles com problemas de relacionamento interpessoal. É um setor visto como
“depósito” para trabalhadores não adaptados em outros setores, o que é preocupante,
pois o Centro de Material e Esterilização é um espaço peculiar, por mais que assim
não seja entendido ou pareça para a gestão.
No CME não existe a assistência direta ao paciente, isso é fato, mas não o faz
sem suas especificidades que, sobremaneira, não existem nos outros setores, que é
todo o processo de preparo do material e esterilização. Para tanto, o trabalhador de
enfermagem do CME precisa ter conhecimentos de microbiologia, fisiologia, física,
química, entre outros saberes.
Dessa forma, buscou-se, na fala dos participantes, qual a percepção que eles
tinham acerca da capacitação do profissional de enfermagem do CME designado a
atender a demanda de trabalho desse setor, distinto dos demais da instituição.
A partir dos relatos foi permitido evidenciar: há a capacitação e não há
capacitação do profissional; há capacitação de forma insatisfatória; e há a falta de
interesse dos profissionais lotados no CME pela capacitação.
O fato de não haver capacitação foi assim referida pelos participantes:
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Eu não percebo o incentivo à capacitação aqui. Acho que é uma grande
frustração que eu tenho, porque é difícil quando você tem uma visão restrita
de uma instituição como a... [...]. PE5
Aqui no momento não tem liberação nem para curso nem treinamento. [...]
são materiais novos que têm no mercado, situações novas de autoclave,
material de remoção de sujidade para a gente poder aprender como lidar [...].
PT4.
Não tem capacitação no CME. Treinamento, também não. PT20
[...] para nós extraquadros, no caso eu, é muito raro conseguir dentro ou fora
do horário de serviço alcançar algum tipo de curso. Não tem mesmo. Não tem
incentivo, no caso. Nós tentamos, sim, mas têm muitas barreiras.
PT21
[...] não percebi; não sei se por estar no turno da noite não tive acesso, mas
não vejo. Não vejo oferta de curso de capacitação, de congresso. Pelo menos
não abertamente. PT34

No pressuposto de que a enfermagem busca excelência na qualidade da
assistência direta ou indiretamente prestada ao paciente, esta deve estar à frente de
toda e qualquer ação desenvolvida pelos seus profissionais, em seus diferentes
campos de prática da instituição hospitalar. Para alcançar qualidade nos serviços
prestados, faz-se necessário estar em permanente capacitação, treinamento e
atualização compatíveis com a área de atuação do profissional.
No Centro de Material e Esterilização, os trabalhadores de enfermagem
desenvolvem conhecimentos específicos sobre uma diversidade de artigos,
instrumentais cirúrgicos e equipamentos, configurando o domínio de uma área de
saber, em que treinamento, capacitação e desenvolvimento pessoal são fatores de
extrema importância para o sucesso das ações desenvolvidas no CME (POSSARI,
2010).
Outro aspecto relevante é que instituições que não investem em treinamento
e desenvolvimento de pessoal no CME enfrentam problemas, tais como: desnível
entre as exigências do cargo e seu ocupante; queda na qualidade das atividades
realizadas; baixa autoestima; insatisfação pessoal e aumento do absenteísmo;
refletindo negativamente tanto na assistência ao paciente quanto na imagem da
instituição (POSSARI, 2010).
Quanto à falta de capacitação do profissional do CME, estudo com
trabalhadores desse setor destacou o sentimento de impotência que os profissionais
de enfermagem experimentam relacionado à ausência de ações institucionalizadas de
educação permanente voltadas para o setor (OURIQUES; MACHADO, 2013). Essa
realidade é, principalmente, a dos trabalhadores de
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enfermagem das equipes noturnas que ficam sabendo das mudanças tardiamente e,
muitas vezes, por intermédio dos colegas.
Ademais, os processos de trabalho em hospitais são complexos devido a
diferentes

profissionais

com

diversas

formações

acadêmicas,

capacitações

(BALSANELLI et al., 2011) e experiências que se inserem em um modelo
organizacional, que também tem suas particularidades de gestão.
Esse modelo organizacional pode estar atrelado a questões relacionadas com
a precariedade do vínculo e a ausência de incentivos que não motivam os profissionais
da saúde, tornando-os mais vulneráveis, sujeitos às desigualdades e consequente
desqualificação (SCALCO et al., 2010).
No que tange ao treinamento dos funcionários do Centro de Material e
Esterilização, este é uma exigência legal da Administração da Segurança e Saúde no
Trabalho (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), e é também fator
determinante para um ambiente de trabalho seguro. Os trabalhadores devem entender
os regulamentos, perigos dos materiais que utilizam, o risco e os sintomas de
exposição, como atuar com segurança e conhecer a resposta apropriada no evento
de uma exposição (WARBURTON, 2009).
Na África do Sul, discutiu-se que os avanços recentes nas técnicas cirúrgicas
e a responsabilidade pelo controle de infecções levou o CME a uma posição
proeminente no âmbito hospitalar. Contudo, para o Centro de Material e Esterilização
desempenhar bem sua função, é necessário que haja investimento constante em
treinamento, pesquisa e interação entre o setor e as unidades de atendimento
usuárias, responsáveis pela parte de prevenção, diagnóstico e tratamento dos
pacientes (CFSA, 2016).
Na Austrália, como uma especialidade em ascensão, as práticas de
enfermagem devem ser apoiadas pelos fundamentos sólidos de um treinamento
educativo e contínuo, adaptado as atuais necessidades da área, com vistas à
superação das barreiras existentes na profissão (PASCOE et al., 2007), cabendo
também aos trabalhadores no CME, pois este é um setor de práticas inerentes aos
profissionais de enfermagem.
Pelo exposto, entende-se que a falta de capacitação do profissional do CME
pode trazer repercussões negativas para a saúde do trabalhador e para o trabalho. A
falta de investimento e divulgação dos treinamentos pode causar danos de uma forma
abrangente, atingindo o crescimento pessoal e profissional, os processos de
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trabalho das unidades de atendimento e a qualidade da assistência, bem como os
objetivos da instituição.
Da mesma forma, relatos evidenciaram que a existência da capacitação de
forma insatisfatória, indo de encontro aos anseios dos trabalhadores de enfermagem
do CME, destinando-se a oportunidade de capacitação sempre a um grupo seleto de
profissionais do CME.
A gente não tem essa capacitação para trabalhar em central de material [...].
Vai aprendendo ao longo dos dias, da semana, dos anos. Vai aprendendo
uns com os outros, mas não existe um preparo para que a gente possa
desempenhar nossas funções dentro do CME. PT13
[...] a chefe se for a um curso tem que reunir as pessoas e falar o que
aprendeu. O que foi bom ela deveria trazer para a gente que ficou aqui.
Porque não adianta ir fazer um curso e ficar só para eles. Eles não falam nada
com a gente [...]. PT22
Aqui não tem muito curso. São as mesmas pessoas que vão aos eventos e
congressos e não passam nada para a gente [...]. PT23
Eu acho que tem pouco investimento. Isso aí já tem as cartas marcadas
(risos). Eu nunca fui convidada para participar de eventos que têm fora. Os
cursinhos que têm aqui, às vezes nós até participávamos porque era horário
de trabalho e os colegas ainda ficavam reclamando [...]. PT25
[...]às vezes têm uns cursos que a gente só vai saber que teve quando já
acabou. E como não tem pessoal suficiente para o trabalho, a gente nunca
pode sair. A gente dificilmente pode sair. PE8

Vivemos em uma sociedade dividida em classes, em que os privilégios de uns
impedem que a maioria usufrua dos bens produzidos e coloca, como um desses bens
produzidos e necessários para concretizar a vocação humana de ser, a educação da
qual é excluída grande parte da população (FREIRE, 2011).
Na realidade, é preciso valorizar o profissional de enfermagem por meio da
capacitação, oportunidade equânime de desenvolvimento de suas potencialidades,
bom ambiente de trabalho e boa remuneração. Esses requisitos colaboram para que
os profissionais fiquem comprometidos e motivados ao desempenharem suas funções
(AFFONSO; ROCHA, 2010).
Nessa perspectiva, com relação à capacitação do profissional do CME, é
fundamental buscar o envolvimento de todos os trabalhadores – independente de
nível, cargo, função ou vínculo empregatício –, com vistas a aprimorar as habilidades
técnicas, atualizar os saberes científicos sobre novas tecnologias presentes nos
equipamentos e processos e proporcionar efeitos positivos à saúde do trabalhador do
CME.
Correlato aos fatores levantados neste estudo, pesquisa realizada entre
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trabalhadores de enfermagem em CME de um hospital situado em Mato Grosso,
destacou que os conhecimentos básicos necessários para o desenvolvimento das
atividades não foram colocados formalmente à disposição dos profissionais de
enfermagem, que relataram ter aprendido as rotinas por intermédio dos colegas de
trabalho. Ressalta-se que o treinamento é uma ferramenta indispensável para a
capacitação dos funcionários, pois proporciona segurança, aquisição de habilidades e
técnicas, além da valorização profissional e eliminação de vícios gerados pela falta de
informação (SOUZA, 2010).
Corroborando com esse pensamento, o autor diz que “o conhecimento é uma
ferramenta indispensável para a profissionalização e para o sucesso do trabalho. As
instituições dependem desse conhecimento dos seus colaboradores para que possam
alcançar a excelência na qualidade do seu serviço” (LUONGO, 2011, p.26).
Compreende-se que a atualização e a capacitação devem ser disseminadas
frente às necessidades e como apoio a novas tecnologias, sendo a educação
permanente, em parceria com a instituição, facilitadora dos trabalhadores do CME no
acompanhamento das novas tecnologias, processos e desenvolvimento das
atividades desse setor (CARVALHO JUNIOR, 2012).
Desse modo, o treinamento e desenvolvimento de pessoal têm como objetivo
proporcionar uma contínua atualização, capacitação e desenvolvimento intelectual, de
modo a desenvolver e potencializar talentos e a qualidade dos colaboradores
(FINAMOR et al., 2010).
Assim, entende-se que cabe à instituição assegurar aos profissionais de saúde
ambientes de

trabalho

propícios

à

educação

permanente,

bem

como

a

disponibilização de um quadro de profissionais em quantitativo suficiente para atender
a demanda de atividades propostas, para que os trabalhadores de enfermagem
sintam-se motivados a participar de eventos, congressos e palestras referentes aos
seus interesses pessoais e profissionais.
Por outro lado, obteve-se que no cotidiano do trabalho do CME há falta de
interesse por parte do trabalhador em receber capacitação profissional. Alguns
trabalhadores de enfermagem, menos motivados, não demonstram interesse pelas
oportunidades de atualização dos conhecimentos, seja em sua área de atuação no
CME, seja em outra área pertinente ao setor, como revelado pelas falas dos
participantes.
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A capacitação hoje é meio fraca [...] existe também um pouco da falta de
interesse dos profissionais que já são pessoas em final de carreira, que não
se interessam mais pelo aprendizado, pelo novo conhecimento. Então é uma
coisa bem prejudicada nesse momento [...]. PE2
[...] quando é dentro da nossa área, é de interesse próprio, a gente até procura
fazer alguma coisa, mas se sai da nossa área a gente não faz mesmo não.
PA3
[...] as pessoas não se esforçam para conhecer o material; ficam se
prendendo a listagem que muitas vezes é falha [...] têm instrumentais que se
precisa desmontar [...] e as pessoas não fazem isso por falta de treinamento.
PT31

No âmbito hospitalar, o exercício laboral de enfermagem está associado a
condições estressantes, em que a convivência com diversos tipos de falta – de
condições de trabalho, de recursos materiais e humanos e de treinamentos atrelados
à desmotivação e de interesse no aprendizado (COSTA; FUGULIN, 2011) – são
capazes de repercutir sobremaneira na saúde física e mental, bem como no
desempenho profissional (HANZELMANN; PASSOS, 2010).
Além desses enfrentamentos no cotidiano, a prática tem nos mostrado que os
trabalhadores do CME convivem com o desprestígio, desvalorização e falta de
reconhecimento institucional, contribuindo sobremaneira para que se sintam sem
disposição para participar de capacitação ou treinamento que não seja aquele voltado
para sua área de atuação.
Estudo realizado no CME de um Hospital do Rio de Janeiro identificou um
quantitativo de trabalhadores de enfermagem que se encontrava supostamente
motivado para a capacitação profissional e, por outro lado, outro grupo menos
motivado para ingressar em novos empreendimentos profissionais, seja pela falta de
valorização profissional, seja devido ao maior tempo de desgaste decorrente da
vivência no e pelo trabalho (COSTA; SOUZA; PIRES, 2016).
Pode-se observar que são a motivação e a iniciativa de cada profissional que
mobilizam seu interesse em capacitar-se e em aperfeiçoar seus conhecimentos para
aplicá-los na prática, tendo em vista que a prática instiga a reflexão sobre o processo
de trabalho (BALSANELLI et al, 2011).
Diante desse entendimento, faz-se necessário mobilizar ativamente os
trabalhadores, em sua unicidade, portadores de projetos e desejos, para que tenham
a oportunidade de realizar seu trabalho e vivências subjetivas de modo mais prazeroso
e salutar (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994).
Tal qual em uma engrenagem, quando o profissional percebe que suas
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habilidades propiciam a realização de seus projetos e desejos, mais ele se sentirá
motivado. Por outro lado, se ele tiver a impressão de que tem pouca participação
decisória no seu processo laboral ou que sua autonomia e criatividade não são
reconhecidas, sua motivação e, consequentemente, seu comprometimento com o
trabalho serão afetados (ZARIFIAN, 2015).
Nesse sentido, as atividades destinadas ao treinamento e capacitação dos
trabalhadores de enfermagem do CME devem ser elaboradas de modo a proporcionar
uma participação coletiva mais ativa, respeitando a autonomia e unicidade dos
profissionais na organização das atividades realizadas por eles, buscando resgatar a
sua motivação e o interesse pela execução prazerosa de seu trabalho, tendo em vista
que alguns já possuem resistência em participar dos treinamentos.
Embora lotados em um setor complexo, onde as imposições da demanda de
trabalho e o número reduzido de profissionais de enfermagem capacitados para atuar
em todas as áreas do CME limitem as oportunidades de liberação para atualização e
treinamento, as falas a seguir evidenciam que há a capacitação do profissional do
CME.
Eu acho boa. Sempre tem umas aulinhas aí sobre esterilização, sobre
material; há cobrança para trabalhar direito. PA4
[...] tem bastante incentivo em relação a isso, só não tem viabilidade. O
profissional não tem oportunidade de participar do curso que é oferecido e
fica difícil, às vezes, participar dos eventos. O funcionário deveria ter mais
oportunidades de participar para o crescimento profissional. PA7
[...] a gente vê que o chefe traz alguns cursos. Eu mesma não fiz nenhum,
não, mas a gente vê que de vez em quando aparecem cursos no mural e o
chefe contribui para isso, sim. PT7

A educação permanente na enfermagem tem a responsabilidade de capacitar
a equipe em relação ao aperfeiçoamento das técnicas e das novas tecnologias.
Contudo, estudo realizado com profissionais da área da saúde indica que existem
fatores que dificultam as ações de educação permanente, tais como a falta de tempo
para reunir a equipe e a falta de organização e planejamento (PUGGINA et al., 2015).
Nesse sentido, autores concordam, ao discutirem, que cabe ao gestor
assegurar a capacitação de todos os atores envolvidos no sistema de gestão da
qualidade. É necessário ter profissionais conscientes quanto à importância de sua
participação em treinamentos, na busca pelo aprimoramento dos processos de
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trabalho de enfermagem e desenvolvimento de pessoal no CME, bem como o
propósito de suas atividades e como elas contribuem para o alcance dos objetivos
institucionais (GONÇALVES et al., 2015; TAJRA, 2012).
Houve um tempo em que o profissional poderia passar toda a sua vida útil sem
aprender nada de novo, apenas fazendo o que aprendeu no início da carreira.
Atualmente, a globalização fez com que o mercado se tornasse mais complexo e
dinâmico, exigindo das empresas eficiência e profissionais capacitados, que assumam
responsabilidades, tomem decisões e resolvam situações complexas com rapidez e
segurança (LACERDA, 2010).
Em consonância com o exposto, entende-se que é mediante capacitação e
treinamento que o profissional de enfermagem do CME adquire as ferramentas
necessárias para aplicar seus conhecimentos na prática. Além disso, a inovação e o
investimento na qualificação dos profissionais do CME contribuem para o
reconhecimento e fortalecimento dos trabalhadores, promovendo a satisfação no
desempenho das atividades, repercutindo sobremodo na qualidade de vida no
trabalho.
Assim sendo, cabe ressaltar que o resultado final da assistência de
enfermagem é produto da qualidade de vida no trabalho. Portanto, a qualidade de vida
dos trabalhadores é algo para ser pensado com cuidado, uma vez que esta é traduzida
nos frutos produzidos no processo laboral diário, pois profissionais satisfeitos
produzem mais, influenciando na melhora do estado geral dos pacientes e ajudam a
construir um clima laboral melhor (CACCIARI, 2013; MOREIRA et al, 2017).

5.4 A INVISIBILIDADE DO TRABALHO NO CME

Esta categoria trata da invisibilidade do trabalho no CME e aponta os fatores
que nela se inserem, como: desconhecimento das práticas do CME; limitações físicas
e psíquicas, processo de aposentadoria e problemas interpessoais; ausência do corpo
físico do paciente. Embora os trabalhadores de enfermagem inseridos nesse contexto
reconheçam o valor das práticas executadas, sabe-se que a valorização e o
reconhecimento social da profissão são desafios que se reconfiguram ao longo do
tempo e que podem interferir na identidade profissional, bem como na autoestima,
percepção de si no local de trabalho, na qualidade e
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visibilidade do trabalho realizado pela equipe de enfermagem no CME.
Neste estudo, observou-se que o desconhecimento das práticas de
enfermagem do CME pelos demais trabalhadores do hospital emergiu sobremodo do
discurso dos participantes.
[...] é um serviço importante, mas, por ser um setor fechado, ninguém mais te
vê, então você se torna realmente invisível para o restante do hospital que
não sabe o trabalho que é feito aqui. PT3
Geralmente as pessoas não dão valor. Quando a gente chega lá, no andar,
colocam o material em cima da mesa ou armazenam de qualquer jeito. É o
que vejo aí fora. PT18
[...] é visto como trabalho de não muita importância, não só pelo hospital, mas
pela própria escola de enfermagem, visto que nós não temos alunos do curso
de graduação passando pela central de material a não ser por uma breve
visita. Desde o ensino não existe uma valorização para a central de material
[...]. PE1
Eu acho que o próprio diretor de enfermagem não tem conhecimento. Não
sabe como funciona isso aqui. Então não tem como incentivar, não tem como
dar importância para este trabalho se ele não conhece. Ele mesmo não apoia.
PE4
A invisibilidade é total porque ninguém vê a CME como setor, muito menos
como setor importante. PE6

Diante da oportunidade de pensar e refletir criticamente sobre o contexto em
que desenvolvem suas práticas e as relações que estabelecem com seus pares e
gestores, os participantes se viram desvalorizados na percepção do outro, externo ao
setor.
Embora o trabalho da equipe de enfermagem do CME seja de extrema
importância para o desenvolvimento de todas as atividades que deste setor dependem
e envolva a relação com os demais profissionais das unidades de atendimento e
internação do hospital, outro estudo realizado com enfermeiros de unidades de
atendimento revelou o pouco conhecimento que esses profissionais tinham acerca dos
processos de trabalho do CME (OURIQUES; MACHADO, 2013) indo ao encontro dos
discursos dos participantes.
Nesse contexto hospitalar, a dimensão sócio-histórica das práticas diárias do
trabalho no CME não assegurou o reconhecimento e valorização para o trabalho lá
desenvolvido – considerado invisível diante de toda uma instituição (MACHADO et al.,
2012) –, ainda que os trabalhadores de enfermagem do setor desenvolvam
habilidades e conhecimentos específicos, conferindo-lhes certo grau de autonomia em
relação aos de outros setores.
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Para além do ambiente hospitalar, onde o trabalhador de enfermagem do CME
está inserido, discutir a invisibilidade dos profissionais de enfermagem, no que diz
respeito à esfera da profissão, mostrou que poucos possuem o entendimento de que
existem profissionais de níveis diversos e suas competências. Essa condição é
frequentemente observada na mídia, em telejornais e outros meios de comunicação,
e confirmada por estudo (BAGGIO; ERDMANN, 2010), haja vista os noticiários em
que todos os profissionais da área de enfermagem envolvidos em um evento são
nominados enfermeiros.
Em relação às universidades e às escolas de formação em enfermagem, em
sua maioria, elas discutem muito pouco sobre o CME e dão pouca ênfase à área de
Centro de Material e Esterilização, reforçando a invisibilidade desse setor
(MAGALHÃES et.al., 2009). Acrescenta-se que cabe às instituições de ensino de nível
superior tornar o aprendizado teórico e prático relacionado à CME mais conhecido,
considerando que esse é um setor de práticas da enfermagem complexo, além de ser
um rico campo de trabalho (COSTA et al., 2016).
Essa questão é menos contundente quando se trata dos profissionais de
enfermagem de nível médio, pois já se observa uma tímida inserção de estudantes de
nível técnico em enfermagem em campo de estágio no CME. Coincidentemente, essa
é a maior força de trabalho de um setor que propicia, aos profissionais de enfermagem,
a oportunidade de ampliar seus conhecimentos científicos em assuntos que nenhuma
outra área de assistência tem condição de oferecer.
Verifica-se, na realidade, que o reconhecimento dos profissionais do CME e o
melhor entendimento do trabalho ali realizado são pouco considerados no hospital,
configurando-se um desafio para o gestor do CME. Gil, Camelo, Laus (2013) e
Bitencourt (2015) concordam no sentido de mobilizar a gestão hospitalar para os
processos de trabalho no CME, que assume relevância para os processos de trabalho
nas unidades de atendimento e internação, mas que é marcado por uma ação de
invisibilidade.
O ambiente laboral do CME traz questões de invisibilidade imbricadas na
imagem estereotipada de setor, que recebe os trabalhadores da instituição com
limitações físicas e psíquicas, em processo de aposentadoria, e, por isso, com idade
avançada, e aqueles com problemas interpessoais que se inserem no campo das
relações; ou seja, todos os trabalhadores de enfermagem da instituição considerados
não aptos à assistência direta ao paciente.
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Evidenciou-se, nos relatos a seguir, a percepção de que os trabalhadores do
CME têm acerca desses fatores.
[...] é um setor meio esquecido pela instituição, marginalizado pela instituição.
Tem-se a concepção de que o cara está meio louco sobe para CME; está
com problema de saúde sobe para CME. [...] é um setor de fim de carreira, e
a gente vê que não é isso. O setor precisa de pessoas comprometidas, bem
fisicamente. PA6
[...] e ela disse que as pessoas que estão velhas e estão sem condições de
atender o paciente são colocados na central de material [...].
PT13
[...] todo mundo acha que aqui é o depósito de inválidos. Que aqui só vem
quem tem “problema”. Quem tem tudo de ruim está aqui. PT7

Atitude de desrespeito, como a utilização de termos pejorativos para se referir
ao trabalhador do CME e ao trabalho por ele realizado, a falta de reconhecimento e
solidariedade ao momento que esses profissionais estão vivendo, bem como a
ausência de políticas de readaptação ou preparo para a aposentadoria na instituição,
afetam sobremaneira a saúde psicossomática desses trabalhadores de enfermagem
refletindo na visibilidade que o setor tem diante da instituição.
Tais dados foram igualmente encontrados em pesquisa realizada em ambiente
hospitalar, onde se evidenciou que a invisibilidade é um dos fatores geradores de
desgaste e sofrimento. Mediante a falta do reconhecimento social, aliada às
dificuldades do trabalho precário, os sujeitos são acometidos por diversas formas de
manifestação individual e coletiva, desgaste físico e mental, por exemplo,
provenientes desse embate (SEHN; WITCZAK, 2015).
Estudo realizado por pesquisadores na Austrália discutiu a invisibilidade do
trabalho de enfermagem na ala hospitalar de geriatria, que tem aproximação com os
dados encontrados no presente estudo. A exposição a excretas na ala de geriatria
contribui para a invisibilidade social, baixa autoestima e desprestígio dos profissionais
de enfermagem que ali desempenham suas práticas assistenciais ao paciente
(OSTASZKIEWICZ et al., 2016), assemelhando-se com a invisibilidade enfrentada
pelos trabalhadores do CME, lugar destinado ao expurgo e recebimento de material
contaminado por resíduos humanos (MACHADO; GELBECKE, 2009).
No tocante a essas questões, a imagem do profissional de enfermagem do CME
fica comprometida, pois ele encontra dificuldade em demonstrar a especificidade de
seu trabalho e as inúmeras atividades por ele desenvolvidas, pondo em questão o bom
e seguro funcionamento do setor, com
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consequente questionamento da qualidade dos serviços prestados, gerando tensões
internas,

desmotivação

e

adoecimento

(PEZZI,

LEITE,

2010;

MARTINS;

FERNANDES, 2015).
Pelo exposto, observou-se que a discriminação e o desrespeito enfrentados
pelos trabalhadores do CME estão impregnados nos seus relatos, e podem ser
responsáveis em potencial pela invisibilidade que estigmatiza o setor. Esses
elementos contribuem para a insegurança e desmotivação de trabalhadores de
enfermagem que desejam se sentir úteis e produtivos – a despeito dos enfrentamentos
apontados –, pois executam tarefas peculiares de cunho teórico e prático que exigem
conhecimento, concentração, destreza manual, criatividade, disposição e empenho
para o aprendizado e para a capacitação no lidar com a introdução de novas
tecnologias, além de serem dotados dos saberes assistenciais que envolvem o
cuidado direto ao paciente.
Há ainda outro desdobramento dessa invisibilidade do CME: a falta do corpo
físico do paciente, relatada pelos participantes como um fator invisibilizador do
trabalho realizado nesse setor, porque a visão da profissão é a enfermagem de
cabeceira e assistencial. Como no CME é realizado um trabalho de processamento
de artigos, um trabalho não diretamente relacionado ao paciente, isso é visto como se
os trabalhadores dessa área não fossem da enfermagem.

A gente se torna invisível porque não é reconhecido, muitas das vezes,
porque não estamos próximo do paciente. PT19
O fato da gente não trabalhar com pessoas acamadas, doentes, faz com que
a gente não tenha valor [...]. Como a gente não mexe com o humano a gente
não existe; a gente não tem valor nenhum. Somos vistos como lavadores de
louça. PT28
[...] é como se aqui fosse um lugar secundário já que você não trabalha
diretamente com a assistência é como se a sua importância fosse secundária.
PE5

Embora o Centro de Material e Esterilização represente um setor de vital
importância na instituição hospitalar ao proporcionar segurança, eficácia e qualidade
para a assistência prestada, por desenvolver o cuidado indireto, é menos valorizado
que os setores de atendimento, tratamento e internação direta aos pacientes
(VASCONCELOS; COSTA; CAMPELO, 2015).
Autores afirmam que a incapacidade da enfermagem em valorizar seus
profissionais contribui fortemente para a ação de invisibilidade social e institucional da
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categoria (MARTINS; FERNANDES, 2015), cabendo ressaltar que alguns setores
enfrentam essa condição de invisibilidade de maneira mais explícita, haja vista o
Centro de Material e Esterilização, cuja atividade-fim possibilita interromper a cadeia
de transmissão de microrganismos (TIPLLE; PIRES; GUADAGNIN, 2011). No entanto,
é tratado como se o cuidado indireto e o direto fossem campos de atividades
completamente distintas e incompatíveis em suas realizações.
No que diz respeito aos aspectos relacionais, nas unidades de internação, há
uma troca entre o trabalhador de enfermagem e o paciente, cujas necessidades,
vontades e emoções podem afetar a organização e o trabalho da equipe de
enfermagem, enquanto no CME os processos de trabalho envolvem apenas a
atividade em si – ou seja, transformar o material não esterilizado em material
esterilizado –, o que não significa que os profissionais de enfermagem do CME
também não manifestem suas necessidades, desejos, emoções; porém, a relação se
dá apenas entre os pares (MAGALHÃES et al, 2009; FUGULIN; GAIDZINKI, 2011).
Nesse sentido, observa-se que a presença do corpo físico do paciente distingue
os processos de trabalho realizados no CME e nas unidades de atendimento e
internação. Entretanto, esse fator não possui relevância frente aos conhecimentos
científicos e tecnológicos necessários para a execução das atividades do CME em
prol do paciente. Assim, observa-se a importância da divulgação das ações que
envolvem o trabalhador do CME nos meios social e profissional, propiciando o
aprendizado, melhorando o conhecimento, a solidariedade e o discurso dos
profissionais de enfermagem externos ao setor e dos demais profissionais da
instituição, de forma a atribuírem mais valor e respeito aos na enfermagem do CME e
ao trabalho por eles executado.

5.5 A DESCONSTRUÇÃO DA INVISIBILIDADE DO TRABALHO NO CME

Para alcançar o objetivo da etapa da Pesquisa Convergente Assistencial, que
é trazer as intervenções, em um primeiro momento foi utilizada a técnica do grupo
focal (TRENTINI; SILVA; PAIM, 2014). Nessa reunião de grupo, como todos se
conheciam, pois todos eram do CME, não houve necessidade de apresentação.
Ao iniciar a discussão em grupo, foram apresentados os resultados das
entrevistas, o que despertou interesse do grupo, que emitiu elogios e expressões de
contentamento em perceber o retorno da pesquisadora com o
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material contendo a análise dos relatos por eles referidos.
Foi apresentado o perfil sociodemográfico laboral e as condições de saúde dos
trabalhadores do CME, com resultados sobre a lotação no setor; a valorização do
trabalho realizado no Centro de Material e Esterilização; a capacitação do profissional
do CME; a invisibilidade do trabalho no CME; o trabalho no CME e a saúde do
trabalhador. A partir dessa exposição, focou-se na questão de como o grupo entendia
de que forma poderia ocorrer a desconstrução da invisibilidade do trabalho no CME.
Os participantes apresentaram mais de uma possibilidade de intervenção para
desconstruir a invisibilidade do trabalho CME. Foram elas: educação permanente,
integração multidisciplinar durante a rotina de trabalho CME e inserção de
profissionais com expertise em CME.
A prática tem mostrado que o profissional de enfermagem deve estar em
processo educativo ativo, tendo em vista a necessidade do aprimoramento de suas
práticas e reflexão crítica. A educação permanente emergiu nos discursos dos
participantes, conforme a seguir.
[...] tem que fazer um programa de educação permanente, uma apresentação.
PE2
[...] Como era feito antigamente, tinha cursinhos, palestras, até aqui mesmo
no nosso setor [...]. PT1
[...] eu acho que através de cursos e palestras organizadas pela Coordenação
de Educação Permanente (COEP) atualizando as pessoas sobre o serviço do
CME, porque muita coisa mudou [...]. PT17
A COEP oferece vários cursos sobre punção venosa, mas nenhum deles traz
o pessoal no nosso setor para saber o que se faz no dia a dia, principalmente
os residentes de enfermagem e medicina. Só vêm os técnicos em
enfermagem [...]. PT27

A educação permanente na instituição de saúde constitui-se em uma das
alternativas viáveis de mudanças no espaço de trabalho, por meio da qual se propõe
suplantar as capacitações pontuais, instigando a participação ativa dos educandos no
processo, na medida em que se apropria dos conhecimentos acerca da realidade na
qual está inserido e não quando se vai, unicamente, depositando informações
(FREIRE, 2011).
Dessa forma, a educação permanente busca transformar as práticas
profissionais existentes mediante respostas construídas a partir da reflexão de
trabalhadores, estudantes e demais atores sociais (PEIXOTO et al., 2013).
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Como uma técnica de educação permanente, foi resgatada a possibilidade de
divulgação do trabalho realizado no CME e para tal a intervenção proposta,
caracterizada como de curto prazo, que foi a elaboração, produção e divulgação de
cartazes informativos e um folder sobre o trabalho realizado no CME.
A intervenção começou com um voluntário de cada equipe por turno (SD e SN),
para ser o intermediador no agendamento das fotos tiradas dos participantes durante
a execução de tarefas da rotina de trabalho.
A partir daí, os cartazes informativos e o folder, divulgados nas unidades de
atendimento ambulatorial e internação, possibilitaram a visibilidade do trabalho
realizado no setor, com vistas à desconstrução da invisibilidade do trabalho no CME.
Também foram propostas ações participativas com enfoque maior para a
fundamentação teórica, conforme as falas expostas a seguir.
[...] enfoque maior para fundamentação teórica a partir dos enfermeiros do
CME construírem grupo de estudo pensando a prática, junto com a COEP.
PO1
Penso que é importante abandonar o fazer por fazer. PO3
[...] criação de rodas de conversa no CME junto com a COEP para
desenvolver uma melhor prática [...]. PO11

Nessa discussão, emergiu a fundamentação teórica a partir da construção de
grupos de estudo pensando a prática – ou seja, abandonar o fazer por fazer –,criando
rodas de conversa para desenvolver uma melhor atuação.
Foram elaborados pela pesquisadora, juntamente com os participantes,
cartazes contendo informações, fotos e perguntas sobre processo de limpeza,
indicadores químicos, embalagem e identificação, transporte de material esterilizado,
monitorização do processo de esterilização e segurança no trabalho (Apêndice VI) e
um folder (Apêndice VII) sobre o processo de trabalho no CME para as unidades
consumidoras, como forma de contribuir para a sua visibilidade e valorização.
Posteriormente foram distribuídos nas Unidades de atendimento ambulatorial e
internação.
Nesse sentido, a PCA, enquanto um método, torna-se fundamental, na medida
em que prevê os participantes como elemento fundamental no processo de
aprimoramento da educação na prática. Para as autoras do método, a adesão do
grupo à atividade é de suma importância, uma vez que se propõe realizá-lo
(TRENTINI; PAIM, 2004).
As ações de educação permanente são primordiais na busca de mudanças na
sociedade, pois elas estimulam a construção do pensamento crítico e promovem
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uma reflexão ética, em que o foco é a qualificação do indivíduo, pois os profissionais
que atuam na área da saúde necessitam de constante treinamento e atualização de
conhecimentos (RODRIGUEZ et al., 2011), não somente na sua área de atuação, mas
sobre os mais recentes procedimentos e avanços em enfermagem.
Posteriormente, elaborou-se como proposta a parceria com a Coordenação de
Educação Permanente na promoção de cursos e palestras sobre as áreas do CME
para a atualização, introdução e discussão das novas tecnologias, sendo considerada
exequível para mudanças na prática.
Tal intervenção foi caracterizada como de médio prazo, porque necessitava de
negociação com a chefia de serviço do Centro de Material e Esterilização e
Coordenação de Educação Permanente. Além disso, os chefes parceiros
necessitavam de tempo para a organização de agendas e, por isso, nem sempre
estavam disponíveis de imediato para reunião, desenvolvimento e execução de um
projeto, não havendo tempo hábil para desenvolver as intervenções propostas dentro
do cronograma da dissertação. Entretanto, foi assumido o compromisso pela
pesquisadora, junto aos participantes, de estabelecer contato com o responsável pelo
CME para iniciar o planejamento das intervenções, ficando como recomendação para
tal setor garantir que as atividades propostas sob a forma de cursos e palestras fossem
desenvolvidas.
Assim, a pesquisa, a assistência e a participação constituem a base da
Pesquisa Convergente Assistencial, e é da articulação destas que emerge o elemento
unificador nominado convergência, que implica o pensar e o fazer, articulando a teoria
e a prática, com a participação dos trabalhadores, promovendo a democracia ao
processo (TRENTINI; PAIM, 2004).
Outra proposta de intervenção foi a integração multidisciplinar durante a rotina
de trabalho do CME.
A princípio trabalhando junto com o centro cirúrgico. Acho que nós e o centro
cirúrgico, não somos unidos. Isso eu acho que dificulta muito o trabalho [...].
PT8
[...] se tivesse “você vai para lá e eles vêm para cá”; mudar de situação, a
chefia daqui trabalhar com a chefia dali e vice-versa, acredito que as pessoas
passariam a nos respeitar mais, dar mais valor ao serviço [...]. PT21
Acho que se as pessoas das outras áreas e setores pudessem passar um
tempo aqui e ver como se trabalha elas iriam dar mais valor ao que é feito
aqui. Todo trabalho, dificuldades, falta de material e a gente tem que dar um
jeito. PT23
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As pessoas poderiam fazer uma visita; conhecer, porque muitas colegas
quando chegam aqui falam, “nossa como aqui se trabalha! eu não tinha noção
que era isso” [...]. PT26

Observa-se, por meio deste estudo, a necessidade de que a pesquisa
possibilite a expansão do conhecimento, devendo, assim, estar atrelada ao campo de
prática (MARZIALE, 2011). Entende-se que as atividades realizadas no CME podem
adquirir (re)conhecimento técnico-científico pela integração multidisciplinar durante a
rotina de trabalho, motivando os seus profissionais a apresentarem seus saberes e
vivências no lócus institucional, pois as práticas desse setor nem sempre são de
conhecimento da equipe multidisciplinar.
A Pesquisa Convergente Assistencial valoriza sobremaneira a construção
coletiva a partir das evidências nas práticas cotidianas dos profissionais, e fortalece
as práticas de enfermagem no momento em que discorre sobre múltiplas experiências
individuais que não podem ser generalizadas, ao contrário do que é estabelecido em
fórmulas e rotinas (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
Corroborando com outros achados, ampliar a compreensão dos demais setores
sobre as atividades realizadas no CME, por meio de explicações e demonstrações
técnicas, pode contribuir para a valorização do trabalho e satisfação dos profissionais
de enfermagem, pois o seu fazer nem sempre é de conhecimento daqueles que atuam
nos demais setores (BITTENCOURT et al., 2015).
Pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos afirma que a integração e a
parceria entre Centro de Material e Esterilização e Centro Cirúrgico (CC) deve existir
para otimizar a instrumentalização da sala de operações e reduzir o estresse entre as
equipes no bloco cirúrgico (SPRATT et al., 2012).
Com base no exposto, a intervenção de integração multidisciplinar foi
caracterizada como médio prazo. A proposta, em parceria com a Coordenação de
Educação Permanente, foi convidar, para visita interna e apresentação em tempo real
de como são executadas as tarefas no CME, os profissionais das outras áreas – com
ênfase nos profissionais de enfermagem –, tendo em vista que são estes os
responsáveis pela guarda e manutenção do material hospitalar nas unidades de
atendimento e internação.
As intervenções de médio prazo demandam um tempo apropriado, que envolve
a disponibilidade em agenda dos serviços parceiros do projeto para reuniões,
organização e execução da proposta de intervenção, bem como o tempo
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de desenvolvimento do estudo. Por isso, a pesquisadora se comprometeu em realizar
as reuniões junto a COEP e chefia de serviço do CME, ficando como recomendação
o envio de convites aos demais trabalhadores das unidades de atendimento e
internação e respectivas chefias, conforme a disponibilidade dos serviços, para uma
visita interna ao CME.
Para além das recomendações, a pesquisadora assumiu o compromisso junto
aos participantes em manter contato com a chefia do CME, no intuito de garantir que
as intervenções fossem desenvolvidas e tenham continuidade, considerando o desejo
e expectativa dos participantes.
Da mesma forma, as reflexões dos participantes também diziam respeito à
inserção de profissionais com expertise em CME como ações contributivas para a
desconstrução e melhoria da condição de invisibilidade do trabalho no setor.
As ações propostas foram consideradas a partir da lotação de recursos
humanos no CME, com base na valorização e reconhecimento das expertises dos
profissionais, e não de maneira arbitrária, conforme as falas.
[...] vindo pessoas capacitadas a entender o que é uma Central de Material
[...]. PT2
[...] a partir da vinda de profissionais competentes em CME. A partir dessa
mudança, pois a gente não vê muitos escritos sobre CME, principalmente em
temas como esse (invisibilidade), acredito que a nível de futuro se
desconstrua essa invisibilidade que a gente enfrenta no cotidiano [...]. PT13
A partir da valorização da experiência dos profissionais, respeito, fazendo
com que seja visto, fazendo com que o trabalho seja compreendido [...] isso
é uma coisa que vai ter que ser trabalhada para ontem porque já era tempo
de ter começado e tirar essa visão de que o CME não é importante [...].
PT33
[...] é resgatar para o setor, assim como se pede em setor de terapia intensiva
e outras unidades, que a gente tenha aqui, na nossa área, pessoas com
estudo específico para cá, pós-graduação, mestrado [...]. PE1
[...] o gerenciamento tem que mudar o conceito deles. Enquanto o diretor do
hospital, enquanto quem gerencia uma instituição tiver esta visão de que o
CME não passa de uma cozinha de um hospital nós não vamos conseguir
tirar esta invisibilidade. Não adianta você fazer um trabalho belíssimo dentro
da central que ninguém está nem aí [...]. PE6

No que diz respeito à qualidade da assistência prestada, os trabalhadores de
enfermagem do CME desenvolvem suas atividades não só com materiais que passam
por processo de esterilização, mas sua atuação é também para com o paciente que
se encontra nas unidades de atendimento e de internação. Assim sendo, há a
necessidade de profissionais qualificados para contribuir de forma
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possível para uma melhor infraestrutura (LUBENOW; MOURA, 2012).
Em decorrência disso, os gestores devem estar cientes de que o CME
necessita de profissionais de enfermagem em quantidade e qualidade, com
conhecimento e competência para assumirem a função que lhes forem designadas de
acordo com as subáreas existentes no setor (MEDEIROS et al., 2011). Ou seja, que
aconteça de fato a valorização e profissionalização dos trabalhadores do CME
(COBBOLD, 2015), destinando uma atenção especial a esses funcionários que
executam atividades indiretas ao cuidado do paciente e que contribuem sobremaneira
para o seu atendimento seguro.
Nos desdobramentos das discussões acerca da inserção de profissionais com
expertise em CME a proposta de intervenção que emergiu foi elaboração de um
protocolo das rotinas do CME na COEP, como parte do treinamento dos novos
concursados, semelhante às demais áreas de práticas assistenciais de enfermagem
da instituição, com ênfase na leitura dos protocolos do CME, no intuito de sensibilizar
para o cuidado do material dispensado, tendo em vista a utilização segura pelos
pacientes, como reproduz as falas.
[...] através da educação permanente dos concursados que estão chegando,
incluindo a leitura dos protocolos do CME como rotina dos andares [...] e
inserção dos profissionais da assistência para conhecimento aqui na rotina
[...]. PO15
Dar voz ao CME. Ninguém pensa: se chegaram até aqui, na montagem da
SO, como este material foi feito? [...] e está em voga na política atual a
segurança do paciente [...]. PO19

Tal concepção é apoiada pelo processo de educação construído em uma
sociedade argumentativa, ampliando as relações interpessoais e a diversidade,
fortalecendo e reorganizando práticas educacionais e saberes, não somente a partir
de normas consideradas cientificamente e universalmente corretas, mas a partir dos
interesses dos envolvidos no processo, seus valores e entendimentos (FREIRE,
2011).
Acrescenta-se, a esse entendimento, a evidente necessidade de mudança. Os
óbices do trabalho no CME refletem diretamente na qualidade da assistência indireta
prestada. As dificuldades enfrentadas no dia a dia do CME estão associadas à falta
de capacitação técnica dos trabalhadores de enfermagem para desempenhar a função
e ao desprestígio da execução desse trabalho, que pode estar ligado ao fato do
desconhecimento desse setor pelas unidades de internação e atendimento
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ambulatorial (CARVALHO et al., 2016).
Pesquisa desenvolvida no Reino Unido evidenciou uma nova forma de
organização de trabalho hospitalar no bloco cirúrgico, onde o achatamento das
pirâmides organizacionais formam processos de colaboração intencional dentro e
entre as equipes do centro cirúrgico e CME: minimizando a sobrecarga física e mental
imposta pelo número reduzido de funcionários; promovendo a discussão entre
profissionais que, normalmente, não negociariam detalhes de seu trabalho;
favorecendo o estabelecimento de vínculos mais saudáveis, aprendizados e
satisfação no trabalho, tanto no centro cirúrgico quanto no CME (BLEAKLEY, 2013).
Considera-se necessário o aprofundamento da discussão da saúde,
ponderando acerca do respeito à individualidade das pessoas, da escuta ativa, da
valorização das crenças e da comunicação, da presença genuína do indivíduo
(DESLANDES, 2006), concordando com as falas que emergiram nos grupos focais e
que deram origem às intervenções, quando os participantes expressaram o desejo de
uma participação mais ativa e coletiva na construção dos processos de trabalho no
CME.
Sendo a pesquisadora enfermeira do Hospital Universitário e tendo ampla
experiência em CME, ela se propôs a dar continuidade às atividades para tentar, de
certa forma, amenizar a situação exposta, que depende de recursos humanos.
Assim, com vistas à desconstrução da invisibilidade do trabalho executado no
CME, é necessário disponibilizar estratégias que propiciem a (re)construção do
conhecimento mediante a reflexão dos trabalhadores de enfermagem no CME, em
interação com o seu meio social e seus pares.
Por fim, a construção do discernimento, a busca do indivíduo esclarecido, não
se faz de imediato. É, às vezes, produto de toda uma vida e sempre pode ser
aprimorada de forma que esse processo educativo seja permanente (MACIEL, 2011).

5.6 O TRABALHO NO CME E A SAÚDE DO TRABALHADOR

O CME é um ambiente complexo, permeado de imprevisibilidades, seja pela
constante necessidade de improviso diante da falta de insumos hospitalares, pelas
atividades realizadas – em que os profissionais de enfermagem trabalham
rotineiramente expostos aos fluidos orgânicos, calor e produtos químicos utilizados
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nos processos de limpeza, desinfecção e esterilização – ou pela precariedade e
obsolescência de mobiliários e equipamentos, colaborando para o desgaste físico e
mental e adoecimento dos trabalhadores.
Ao discorrerem sobre o trabalho no CME e a saúde do trabalhador,
evidenciaram-se, por intermédio das falas dos participantes, alguns agravantes à
saúde associados ao trabalho realizado no CME, que foram: DORT, LER e varizes;
estresse e depressão ocasionados pelas relações interpessoais; alergias por
exposição a produtos químicos e a exposição a agentes biológicos; e perda da
acuidade visual. Contudo, observou-se,

por meio dos discursos, que alguns

trabalhadores não apontavam impactos negativos do trabalho realizado no CME sobre
a saúde do trabalhador.
Dentre fatores que mais acometem a saúde do trabalhador de enfermagem no
CME destacaram-se os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, as
Lesões por Esforço Repetitivo e as varizes, sinalizadas nas falas dos participantes.
[...] estes anos todos eu trabalhei na área externa, onde os carros para
transporte e entrega de materiais esterilizados não ajudam porque as rodas
estão tortas. Isto me causou problema de coluna, porque quando comecei
aqui não tinha nada e hoje tenho escoliose e problema na cabeça do fêmur
de tanto empurrar carro para um lado e ele ir para o outro. PA5
Aqui trabalhamos com muito peso e as condições que nos são oferecidas são
precárias. O maquinário é ruim, o material que usamos para realizar o
trabalho está sucateado. Devido a isso temos que empreender maior força e
isso prejudica a saúde física.
PA6
[...] aqui nós pegamos peso e eu acabei adquirindo hérnia de disco por
excesso de peso. Por ficar muito tempo de pé acabei adquirindo varizes. [...].
PE3
[...] há uns 20 dias eu peguei uma bandeja de mau jeito e fiquei 15 dias com
dor nas costas, problema que eu senti na hora. PT3

O CME tem como característica arquitetônica possuir áreas técnicas onde são
realizados processos de trabalhos diferentes, mas interdependentes. Em quase todas
as áreas do CME o trabalhador realiza atividades que requerem a permanência de pé
por período prolongado, bem como o emprego de força na execução da tarefa. Tais
fatos configuram-se como risco potencial à saúde do trabalhador, especialmente
àqueles que atuam nas áreas de armazenamento, autoclaves, entrega de materiais
esterilizados e preparo de bandejas cirúrgicas, devido ao levantamento de peso
excessivo, muitas vezes incompatível com a
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condição física do trabalhador. Pode-se inferir no aparecimento ou aumento de
varizes, fadiga e dores musculares (BITTENCOURT et al., 2015).
Os resultados obtidos em um estudo também acerca dos riscos ocupacionais
e a saúde dos trabalhadores em biotérios evidenciaram que a adoção de posturas
impróprias por períodos prolongados – como o levantamento de cargas excessivas
durante a jornada de trabalho – podem redundar em danos à saúde sob a forma de
dores musculares, problemas na coluna vertebral, convergentes com os dados
encontrados no presente estudo (LEBLANC, et al., 2010; OLIVEIRA; BONFATTI;
LIMA, 2010; KIERMAYER et al., 2011).
Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisa sobre fatores
ergonômicos, como instalações e equipamentos inadequados, levando o trabalhador
a executar movimentos da coluna, membros, região escapular e pescoço de maneira
imprópria, ocasionando, frequentemente, desordens neuro-músculo-tendinosas
(SANTOS; ANDRADE, 2011; OLIVEIRA; DIAZ; TOLEDO, 2014).
Pode-se dizer que maiores exposições a riscos dos profissionais de saúde
ocorrem em locais onde há condições de trabalho insatisfatórias, devido à
desorganização dos serviços, deficiência de recursos humanos, materiais e área física
inadequada, do ponto de vista ergonômico (BORGHETI et al., 2016). Além disso, o
desconforto causado pela postura adotada e a sobrecarga de trabalho contribuem
para o desenvolvimento de efeitos crônicos como lombalgia, varizes, entre outros
(AQUINO et al., 2014); DAVIS; KOTOWSKI, 2015); (PATRICK et al., 2016).
A partir do exposto, entende-se que as condições precárias de trabalho
repercutem de forma negativa sobre a saúde do trabalhador, podendo ocasionar
fadiga e lesões por manuseio de sobrecarga. Diante desse entendimento, faz-se
necessária a reestruturação da área física do CME, de modo a contemplar a
manutenção de equipamentos e mobiliários precários, para que o profissional de
enfermagem do CME possa desenvolver seu trabalho de forma mais segura e
saudável.
Apesar de estarem expostos a diversos riscos ocupacionais e suas
potencialidades para determinar processos de adoecimento, trabalhadores de
enfermagem no CME relataram não haver impacto negativo do trabalho nesse setor
sobre a saúde do trabalhador, conforme as falas explicitadas a seguir:
Para a minha saúde o trabalho não causou problema, mas você tem que ter
os EPI e muito cuidado, porque a gente lida com todo tipo de bactéria
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dentro de um hospital de grande porte. O EPI é fundamental [...].
PT4
[...] em relação à saúde, não tenho do que reclamar. Aqui no HU nós
recebemos EPI. Então não há o que reclamar sobre isso. PT28
A minha saúde está boa. Não me aconteceu nada [...]. PT32
Eu, como sou Enfermeiro do Trabalho, tenho uma certa preocupação com
minha postura, do jeito que eu pego peso. Então não adquiri problema
nenhum, mas pela questão do conhecimento, porque aqui no CME tem a
questão do peso, a questão postural e ergonômica que são importantes [...].
PE5

Sabe-se que o trabalho de enfermagem no CME é realizado, na maior parte da
jornada, em pé, com deslocamentos frequentes, em posições inadequadas e
manipulação de pesos excessivos que representam várias toneladas, implicando a
inquestionável presença de cansaço e adoecimento (FELLI, 2012).
Contudo, observou-se que alguns profissionais de enfermagem não
relacionavam problemas de saúde à atividade que exerciam no CME. Nesse caso, as
medidas de enfrentamento às adversidades do ambiente laboral, que se apresentam
sob a forma de riscos de acidentes, físicos, químicos, biológicos e ergonômicos,
emergiram dos próprios profissionais de enfermagem no cotidiano de trabalho do
CME. Configura-se, como oportunidade para os trabalhadores que não foram afetados
pelo ambiente laboral, compartilhar suas formas de autoproteção com o grupo que
desenvolve suas práticas no mesmo cenário e que se encontra em condições de
vulnerabilidade.
No CME, a sobrecarga de atividades, levantamento, tração e armazenamento
de peso de maneira inadequada – ocorridos muitas vezes por falta de equipamentos
e mobiliários apropriados para tal; processo de trabalho repetitivo e monótono;
isolamento imposto pelo fluxo unidirecional das barreiras físicas, obrigando a
deslocamentos constantes e, inclusive, a potencial ocorrência de acidentes de
trabalho – afetam a qualidade de vida do trabalhador (AMARAL et al., 2015). Nesse
sentido, torna-se relevante a mobilização dos trabalhadores em discutirem suas
rotinas, saúde, necessidades físicas e emocionais relacionadas ao trabalho.
Em relação à rotina individual dos funcionários, as medidas utilizadas para
promover a saúde e prevenir agravos é a utilização do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), para a prevenção de acidentes de trabalho, associando o autocuidado
à rotina de trabalho, o que serve de alerta para que se pense em ações de educação
em saúde (CARVALHO et al., 2016).
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Convém ter a atenção voltada às necessidades dos trabalhadores do CME,
como a promoção de um ambiente favorável, a fim de colaborar para a manutenção
de profissionais saudáveis, proativos e assegurar seu bem-estar laboral e social. Ou
seja, quando não existem condições para que o trabalho seja considerado uma fonte
de estímulo às potencialidades de cada trabalhador e executado com prazer, este
poderá se tornar um produtor de doenças.
Para além das condições de trabalho serem, muitas vezes, desfavoráveis à
saúde do trabalhador, há relatos que apontam o estresse e a depressão – ocasionados
por relações interpessoais – como um dos fatores que podem levar o trabalhador ao
adoecimento físico e psicossocial.
A doença do grupo do CME é mais psicológica. Hoje, a gente vive uma
repressão por alguns motivos institucionais e outros deliberados somente
pelo nosso setor. Então, é pressão diariamente ao ponto de que o grupo
adoeça, é estresse, depressão, desinteresse pelo trabalho [...]. PA1
Aqui a única coisa que mais me incomoda e que sofro é com o estresse. Não
é com o trabalho, mas com desentendimentos entre as equipes, entre os
colegas [...]. PA8
[...] o estresse que a gente sofre por não ter equipamentos adequados,
insumos adequados, roupas; por ter problemas de ar-condicionado, por fazer
e refazer a mesma atividade por conta de deficiência do hospital, deficiências
estruturais e econômicas, isso estressa muito a equipe [...]. PA9
Eu já me senti aqui muitas vezes estressada. Porque no serviço não tem
recurso material para trabalhar. As autoclaves funcionam mal; a bacia
ultrassônica não funciona [...] as pessoas querem trabalhar direito e te
cobram. A chefe de serviço também te cobra [...]. PE4
Às vezes é estressante. Hoje por exemplo, recebi muito material do CTI e
recebi um carrinho repleto de material da anestesia. Eu tinha que lavar, botar
na secadora, testar, embalar e identificar o material. Tudo muito rápido [...].
PT16

Os trabalhadores do CME estão sujeitos ao estresse, dadas as condições
precárias, falta de material para execução das tarefas, pressão por parte da chefia ou
das unidades consumidoras, ou até mesmo desentendimento entre os próprios
membros das equipes.
Pesquisa realizada na Etiópia com profissionais de enfermagem, semelhante a
estudos desenvolvidos na Jordânia e Arábia Saudita, mostraram que a saúde
ocupacional física e mental dos profissionais de enfermagem pode ser severamente
afetada pela carga de trabalho, ocasionando vários danos para o indivíduo e para o
local de trabalho. Essa situação de estresse relacionado ao trabalho, que pode estar
associada ao contexto de trabalho do CME e mostra a necessidade da elaboração
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de políticas voltadas para a elaboração de programas de gerenciamento,
treinamentos, workshops e seminários relacionados à redução do estresse (HAILE et
al., 2017; ABURUZ, 2014).
A escassez de insumos hospitalares frente à alta demanda de atendimento de
pacientes nas unidades de internação e ambulatórios, e a convivência do trabalho de
enfermagem com recursos humanos inadequados, também geram situações de
estresse e conflitos entre as equipes (MARTINS et al., 2013), semelhantes à realidade
vivida entre as equipes de enfermagem do CME.
O estresse no trabalho ocorre quando se torna claro que há um desacordo entre
o indivíduo, o local de trabalho e a organização. Nessa perspectiva, para os estudiosos
na Colômbia, entende-se o estresse como uma forma de o indivíduo responder às
demandas excessivas ou ameaças em seu ambiente de trabalho e que pode
comprometer o seu bem-estar ou integridade (RICO; HERRERA; OSPINA, 2017), haja
vista o enfrentamento ao estresse vivido pelos trabalhadores de enfermagem no CME.
O estudo desenvolvido na Índia discutiu que o ambiente de trabalho pode afetar
a segurança no desempenho das tarefas. As atividades da equipe de enfermagem são
extremamente cansativas, devido às prolongadas jornadas de trabalho, ao número
limitado de profissionais e ao desgaste psicoemocional nas tarefas realizadas no
ambiente hospitalar (AGGARWAL, 2013), tendo uma aproximação com os dados
encontrados no presente estudo referentes à saúde do trabalhador de enfermagem do
CME.
Outras situações podem acometer esses profissionais do CME. Alguns
produtos causam alergias ou contêm agentes sensibilizadores, que podem reagir com
outros produtos e formar um produto potencialmente perigoso à saúde. Alergias por
exposição a agentes químicos e a exposição aos agentes biológicos também foram
referidos pelos participantes do estudo, conforme as falas.
[...] alguns colegas podem às vezes não levar a sério essa importância de
usar esse equipamento. Ás vezes eu também me esqueço de alguma coisa.
“Ah, esse material aqui eu vou cuidar dele rapidinho, não precisa colocar isso
tudo não.” Aí eu também me coloco em risco, mas eu sei que é muito
importante. PT3
[...] o ácido peracético, mesmo com EPI nem todo mundo aguenta. Eu mesma
estive na área de preparo de material de assistência ventilatória e senti arder
os olhos e o nariz [...]. PT27
A gente trabalha com muito material dos andares contaminados por HIV,
HCV. Às vezes, chegamos no setor para recolher o material utilizado e não
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encontramos uma luva. Hoje muitos setores já tem EPI, mas às vezes a gente
se expõe. O funcionário do setor não avisa que o material está contaminado.
A mesma coisa se dá com o Centro Cirúrgico [...]. PA3
[...] nós temos uma ultrassônica que quando ela esquenta muito ela exala um
odor que, se você não estiver protegido com óculos ou com máscara, afeta a
respiração, a visão [...]. PA10

O uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no CME é imprescindível,
independente do grau de sujidade dos artigos médico-hospitalares e do grau de
toxicidade dos reagentes químicos a serem manuseados, pois garantem a saúde dos
profissionais e o bom e seguro desempenho nas atividades laborais (FREITAS;
PEREZ, 2016).
Em relação à rotina individual dos funcionários, as medidas utilizadas para
promover a saúde e prevenir agravos é a utilização do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), para a prevenção de acidentes de trabalho, associando o autocuidado
à rotina de trabalho, o que serve de alerta para que se pense em ações de educação
em saúde (CARVALHO et al.,2016).
No CME, os trabalhadores de enfermagem convivem, subestimam e minimizam
os riscos ocupacionais biológicos, muitas vezes, justificados pela pressa e
necessidade de concluir os procedimentos. É uma realidade que demonstra,
cotidianamente, um descaso no seguimento de normas e protocolos de segurança no
trabalho (SILVEIRA, 2014); ou seja, o ritmo de trabalho acelerado é considerado como
um fator dificultador na utilização do EPI, associado ao esquecimento na pressa para
a realização das tarefas (CORREA; SOUZA, 2012).
No CME, todo o instrumental cirúrgico que não foi submetido à esterilização ou
desinfecção de alto nível deverá ser manuseado com luva, semelhante à assistência
direta ao paciente, e considerado potencialmente contaminado, exigindo dos
profissionais o uso de luvas para autoproteção.
Além disso, há a exposição a substâncias químicas, que varia conforme a
utilização dos produtos nos processos de limpeza, desinfecção química e esterilização
de instrumentais, com o uso rotineiro de ácido peracético e de detergente enzimático.
Por sua vez, estudo retrata a exposição aos riscos inerentes ao processo de
limpeza, tais como respingos de germicidas, inalação de vapores tóxicos e cheiro forte
das soluções químicas utilizadas cotidianamente; ocorre contato com a pele ou
ingestão acidental, o que requer atenção e conhecimento por parte dos
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trabalhadores de enfermagem do CME em relação aos cuidados necessários em
situações de exposição (FELLI, 2012). Diante disso, entende-se a importância de ter
no CME profissionais de enfermagem esclarecidos e dispostos a desenvolver o
autocuidado consciente, mediante adoção de medidas de prevenção e segurança no
trabalho.
Assim, cabe aos gestores das instituições hospitalares e ao enfermeiro chefe
do CME, a disponibilização de materiais, equipamentos adequados em quantidade
suficiente para execução das atividades, além da avaliação da qualidade dos materiais
e manutenção preventiva dos equipamentos, tendo em vista que estas medidas
concorrem para minimizar a exposição aos riscos ocupacionais no CME. Outra
questão referida pelos participantes é a perda da acuidade visual relacionada,
principalmente, ao manuseio de instrumentais metálicos que compõem as bandejas
de procedimentos cirúrgicos.
[...] a visão à noite pra gente é muito ruim, essa luz, a claridade sempre foi,
assim, um transtorno pra ver aquelas letrinhas. E metal que fica em cima da
mesa. O inox da mesa reflete, prejudica muito a visão [...]. PT1
[...] nós olhamos muito a pinça e a visão vai ficando fraca. O número das
pinças é muito miudinho. Me trouxe sérios problemas [...] quando começa a
apresentar problema de saúde a própria chefia diz logo "Ai, mais um
problema? Você já vem para cá"... E o colega também. PT25

Entende-se que no CME existem processos minuciosos e uma diversidade de
instrumentos específicos para cada especialidade, o que exige atenção, acuidade
visual e, muitas vezes, agilidade para manter a qualidade e segurança na composição
das caixas e bandejas cirúrgicas (BITTENCOURT et al., 2015). Além de um grande e
variado número de peças existentes em cada bandeja, o instrumental cirúrgico é
confeccionado com aço cirúrgico concorrendo com o material de revestimento de inox
das bandejas, que reflete a luz, causando confusão e cansaço visual. Ainda, o número
de lupas manuais, de mesa ou de bancada e/ou lentes intensificadoras utilizadas na
inspeção do instrumental é incompatível ao número de trabalhadores, exigindo esforço
visual na identificação do número existente em cada instrumento cirúrgico.
Diante do exposto, é fundamental que sejam implementadas melhorias para
promover a qualidade de vida no trabalho, investindo-se na reestruturação da área
física dos ambientes laborais do CME (COSTA, 2015), bem como em equipamentos
em número e padrão de qualidade satisfatória à execução das atividades
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desenvolvidas nesse setor.
É importante que haja maior envolvimento gerencial para o planejamento e
implementação de mudanças que possam contribuir para melhorias bem- sucedidas
no ambiente de trabalho e para trabalhadores proativos, pois a promoção do conforto
e bem-estar laboral tem o potencial de prevenir doenças ocupacionais, aumentar a
produtividade e melhorar o relacionamento interpessoal nas diversas dimensões da
saúde do trabalhado (PEDROSO; ALTEMAR, 2014).
Considera-se importante que se promovam ações de adequação nas
instalações do CME. Entretanto, pode-se observar que a forma mais eficaz de
minimizar a exposição aos riscos é a conscientização da adoção de medidas
preventivas e o autocuidado físico e psíquico do trabalhador de enfermagem do CME.
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6 AVALIAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

A observação participante como instrumento de investigação científica possui
caráter consciente e sistematizado, com a finalidade de direcionar um olhar atento
para a busca de acontecimentos direcionados aos objetivos do estudo. Associada à
Pesquisa Convergente Assistencial, a observação se traduz na imersão e
envolvimento do pesquisador com a prática assistencial, a fim de avaliar as mudanças
ou inovações compartilhadas (TRENTINI et al., 2014).
Este estudo apresenta potencial para continuidade das intervenções propostas
visando a desconstrução da invisibilidade do trabalho do CME, já que foram
elaboradas conjuntamente com os participantes havendo o compromisso, por parte
da pesquisadora, em retomar as intervenções caracterizadas a médio e longo prazos.
A pesquisadora buscou a parceria, direta ou indiretamente, dos responsáveis
pela promoção da educação permanente e divulgação dos processos de trabalho do
CME – tais como a COEP e a chefia de serviço do CME –, durante a aplicação das
intervenções. A observação participante aconteceu nos meses de julho, agosto e
setembro de 2017. Essa forma de avaliação permitiu observar como as intervenções
foram recebidas pelos participantes do estudo e outros profissionais de saúde
externos ao CME.
Após um período de duas semanas da divulgação dos cartazes nas áreas préestabelecidas e distribuição do folder, voltou-se ao setor para dialogar sobre as
intervenções, a observação das mudanças nos grupos onde foram aplicadas as
intervenções e elencar os aspectos positivos e negativos do material informativo junto
com os participantes.
Percebeu-se que, em algumas práticas de trabalho, nos setores de
atendimento e internação não houve mudanças. Por exemplo, o acondicionamento do
material esterilizado depende de mobiliário adequado, livre de insetos e com
ventilação. Essa não é uma realidade do Hospital Universitário, mas observou-se a
acomodação das bandejas e pacotes de uma maneira mais uniforme, bem como o
rodízio de acordo com a data dos materiais esterilizados.
Em outro momento, observou-se que os materiais informativos afixados nos
quadros de avisos e murais das unidades de atendimento e internação haviam sido
removidos. Não foi possível identificar os motivos da retirada do material expositivo.
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Oportunamente, novos materiais informativos foram disponibilizados.
Como aspecto positivo evidenciado pelos participantes, foi citado que a técnica
utilizada para a elaboração dos cartazes e folder educativos contribuiu, de forma
significativa, para a ampliação do saber acerca dos processos de trabalho no CME e
do reconhecimento da equipe de enfermagem que os executam.
[...] A técnica para a divulgação de que nós realizamos um trabalho de valor
abriu novas possibilidades de comunicação, permitindo que mostrássemos
fora do CME o fazer científico e não só a prática do dia a dia [...]. PO11

As ações educativas necessitam instrumentalizar os sujeitos para a
compreensão da essência dos problemas dos grupos, por meio do diálogo e na troca
de saberes. Para tanto, é necessário perceber os sujeitos como seres ativos, críticos,
reflexivos, participantes e construtores do conhecimento (FREIRE, 2011).
Assim, utilizar tecnologias para romper com a barreira física da comunicação
pode transformar o ambiente laboral, monótono e cansativo, em um ambiente de
trabalho facilitador e inspirador para novos conhecimentos, onde as informações,
conhecimentos e saberes estejam interligados em um processo que propicia o ensinoaprendizagem.
Após os encontros nos grupos focais, observou-se que alguns participantes
sentiram-se motivados e buscaram investimento intelectual participando em evento
relacionado ao CME, CC e RPA. Entretanto, a proposta feita pelos participantes junto
com a pesquisadora, envolvendo a parceria com a Coordenação de Educação
Permanente sobre as áreas do CME para a atualização, introdução e discussão das
novas tecnologias, ainda não foram implementadas. Acredita-se que o processo que
compreende a promoção de cursos e palestras possa ser demorado, por envolver
outros pares.
Acredita-se que, numa observação preliminar, os resultados positivos
observados representam uma mudança de comportamento dos trabalhadores
externos ao CME. Para o alcance de melhores resultados, a pesquisadora assumiu o
compromisso, juntamente com o grupo, de retornar e resgatar as intervenções, dandolhes continuidade e implementando-as, para sensibilização da chefia de serviço do
CME, garantindo que as ações propostas sob a forma de cursos e palestras sejam
desenvolvidas.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo vem contribuir na Saúde do Trabalhador, fundamentado na 3.ª
Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (2003), que
propõe a introdução de sistemas gerenciais mais participativos e abertos, com a
participação do trabalhador na área e na negociação do trabalho e na gestão da
educação na saúde.
O que se pretendia era caracterizar, com a relevância da pesquisa, estratégias
para oportunizar novos estudos sobre os processos de trabalho no CME, a fim de
minimizar ou desconstruir o estigma da invisibilidade das ações executado pelos
profissionais de enfermagem do CME, por meio da educação na saúde, do prestígio
e valorização do trabalhador e oportunidades equânimes de trabalho para aqueles que
atuam no CME na instituição hospitalar.
O presente estudo permitiu discutir a percepção do profissional de enfermagem
acerca da invisibilidade do trabalho no CME. Os resultados mostraram que os fatores
que levaram à lotação dos trabalhadores nesse setor eram as limitações laborais, a
própria opção do trabalhador, a decisão institucional e o processo seletivo, com
enfoque para as limitações laborais físicas, psíquicas, emocionais ou até mesmo de
formação. Quanto à valorização do trabalho realizado no CME, os trabalhadores do
setor reconheciam o valor de seu trabalho e referiram não haver capacitação para
quem atuava nessa área.
Com relação aos fatores que interferem na visibilidade do trabalho no CME e
as implicações para a saúde do trabalhador, teve-se que o desconhecimento das
práticas de enfermagem desse setor pelos demais trabalhadores do hospital. Também
os fatores relacionados às limitações fisicopsíquicas, processos de aposentadoria,
problemas interpessoais e a ausência do corpo físico do paciente podem interferir na
autoestima, na identidade profissional e percepção de si no local de trabalho, refletiam
na qualidade e visibilidade do trabalho realizado pela equipe de enfermagem no CME.
Quanto aos agravos à saúde, associados ao trabalho realizado no CME, foram
referidos DORT, LER e varizes. Os demais fatores com implicações para a saúde do
trabalhador permearam entre o estresse, depressão por fatores relacionais, alergias,
perda da acuidade visual e o não acometimento por doenças relacionadas ao trabalho.
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No que se refere às propostas de intervenções para a desconstrução da
invisibilidade do trabalho no CME, citam-se a educação permanente, a integração
multidisciplinar durante a rotina de trabalho no setor e a inserção de profissionais com
expertise em CME.
A participação dos trabalhadores durante todo o processo de construção das
intervenções para melhoria na prática serviu de estímulo à reflexão e busca de
estratégias, visando solucionar ou minimizar problemas a ela atrelados, além de
instrumentalizar os participantes para a transformação da realidade vivida por eles.
Na intervenção de educação permanente houve ações caracterizadas como
de curto e médio prazo. Foi possível implementar as ações de curto prazo como a
elaboração, produção e divulgação de cartazes informativos, e um folder sobre o
trabalho realizado no CME
A elaboração dos cartazes e folder educativos foi citada como aspecto positivo,
e contribuiu para o conhecimento dos profissionais que não atuavam no CME acerca
dos processos de trabalho ali realizados, e do reconhecimento da equipe de
enfermagem que os executam.
A ação proposta para a elaboração de cursos e palestras sobre as áreas do
CME para a atualização, introdução e discussão das novas tecnologias foi
caracterizada como de médio prazo. Entretanto, não foi possível implementá-la neste
estudo por haver demandas de reunião com a chefia de serviço do CME, que se
encontrava de férias no período da reunião do grupo focal e a concorrência por vaga
no agendamento com a Coordenação de Educação Permanente, exigindo um tempo
maior, não compatível com o tempo de conclusão de uma dissertação.
Houve a proposta em retornar e resgatar essas questões para implementar as
intervenções, ficando como recomendação à chefia de serviço do CME garantir que
as ações propostas sob a forma de cursos e palestras fossem desenvolvidas.
Outra intervenção foi a integração multidisciplinar durante a rotina de trabalho
do CME, por intermédio do convite ao demais profissionais das outras áreas para
visitar o CME, com ênfase nos profissionais de enfermagem, tendo em vista que são
estes os responsáveis pela guarda e manutenção do material hospitalar nas unidades
de atendimento e internação. O convite para a apresentação em tempo real, de como
são executadas as tarefas, também é caracterizada como ação de médio prazo, não
sendo possível promover, neste estudo, pela incompatibilidade com as agendas e
disponibilidade das chefias dos serviços da instituição hospitalar.
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Firmou-se o compromisso de retornar e retomar a proposta de intervenção,
ficando como recomendação à chefia de serviço do CME garantir que a ação fosse
realizada.
Nessa intervenção de inserção de profissionais com expertise em CME, a ação
proposta foi a elaboração de um protocolo de inserção das rotinas do setor na COEP,
como parte do treinamento dos novos concursados. Essa ação foi considerada como
de longo prazo.
Assim, a percepção dos trabalhadores de enfermagem do CME sobre a
invisibilidade do trabalho possibilitou a reflexão sobre os fatores que interferem no
reconhecimento do trabalho por eles executado e, a partir daí, num consenso coletivo,
discutir intervenções para a desconstrução da invisibilidade do seu trabalho. Para
tanto, os trabalhadores devem mobilizar esforços no sentido de fortalecerem
coletivamente o compromisso com o trabalho, fomentando a grupalidade, a
valorização e autoestima por meio do conhecimento, capacitação e treinamento.
Desse modo, os objetivos deste estudo foram alcançados e, mediante as
discussões em grupo, das reflexões e do (re)conhecimento sobre o teor científico que
envolve toda a prática de enfermagem no CME, acredita-se ser possível alcançar o
reconhecimento do trabalho do setor. Porém, se faz necessária, sobremaneira, uma
mudança de cultura no ambiente laboral, no que tange aos processos de trabalho do
CME, atentando para a valorização do trabalhador e de sua capacidade de
compartilhar ativamente das decisões nas rotinas, pelo desenvolvimento de um
comportamento crítico reflexivo do pensar e do fazer na prática.
Para a pesquisa, as possibilidades do estudo sobre o tema não se esgotaram,
e há recomendações de outros que apontem para a valorização do trabalho no CME.
Esta pesquisa pretende unir-se àquelas que almejam e vislumbram melhores
condições de trabalho e saúde do trabalhador para os profissionais de enfermagem,
agregando valores na produção de conhecimento na Linha de pesquisa sobre saúde
do trabalhador do Programa de Pós Graduação da EEAN/UFRJ e do Grupo de
Pesquisa Enfermagem e Saúde do Trabalhador.
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8 RECOMENDAÇÕES

Dadas as intervenções a médio e longo prazos que não foram desenvolvidas
no presente estudo, recomenda-se que a pesquisadora, juntamente com os
participantes do estudo, deem continuidade, possibilitando que essas intervenções
aconteçam, ou, caso não aconteçam, que sejam discutidas com os pares envolvidos.
Assim, pensando em uma continuidade para as ações propostas que não
dispuseram de tempo hábil para serem colocadas em prática no CME, ficam as
seguintes recomendações ao gestor de enfermagem: que discuta com o trabalhador
sua lotação no CME para ver, de fato, a necessidade, pertinência e consequências de
não atuar em consonância com os anseios do profissional, ou seja, readaptá-lo em
vez de colocá-lo no CME.
Ao chefe de serviço do CME, recomenda-se contribuir com a divulgação do
trabalho realizado pelos profissionais de enfermagem, reconhecendo, valorizando e
dando-lhes oportunidades para que possam desenvolver seu trabalho de modo mais
adequado, efetivo e saudável, reduzindo o absenteísmo e aposentadorias precoces.
Aos trabalhadores de enfermagem do CME, este estudo recomenda que sejam
mais críticos, reflexivos e dinâmicos, e que adquiram o hábito de discutir, entre eles,
os processos de trabalho, as satisfações no ambiente de trabalho, medidas de
autoproteção e segurança no trabalho, fortalecendo os vínculos e solidariedade,
transformando o ambiente árido do CME em um lugar mais confortável e acolhedor.
Além disso, que nunca deixem de estudar, pois somente por intermédio do
conhecimento científico, aliado à prática, eles poderão adquirir protagonismo e
emponderamento.
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9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Considerou-se que houve limitações para a realização desta pesquisa. Entre
elas, destacaram-se: o período de produção de dados, quando o cenário da pesquisa
passou por problemas de ordem administrativas e estruturais, sendo necessária a
suspensão temporária de aproximadamente dois meses das dinâmicas do estudo.
Tendo em vista a natureza impeditiva do problema existente no CME, ocasionou
atraso no desenvolvimento do cronograma da dissertação.
A segunda limitação relacionou-se ao tempo para a promoção das intervenções
caracterizadas como de médio e longo prazos, não sendo possível implementá-las
neste estudo por haver demanda de reuniões, período de férias das chefias parceiras
e a concorrência por vaga no agendamento com a Coordenação

de Educação

Permanente. Isso exigia um tempo maior do que o permitido pelo estudo, por se tratar
de uma dissertação, e a dependência de uma política institucional de oferta de vagas
de concurso, por se tratar de um Hospital Universitário, cabendo ao Governo Federal
a liberação dessas vagas.
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APÊNDICE I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(UFRJ) ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
(EEAN) HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CLEMENTINO FRAGA FILHO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde
O(A) Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “A
invisibilidade do trabalho do Centro de Material e Esterilização e a saúde do trabalhador de
enfermagem”. Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária nesse estudo,
que tem por objetivos: explorar a percepção do profissional de enfermagem acerca do processo de
trabalho no Centro de Material e Esterilização (CME); analisar a percepção dos trabalhadores de
enfermagem de um Centro de Material e Esterilização acerca dos fatores que interferem na visibilidade
do trabalho executado no CME e as implicações para a saúde do trabalhador; discutir intervenções para
a construção da visibilidade do trabalho a partir das perspectivas dos trabalhadores de enfermagem do
CME.
A pesquisa trará benefícios para a equipe de enfermagem, visto que permitirá a reflexão acerca do
trabalho no Centro de Material e Esterilização e a saúde do trabalhador de enfermagem, possibilitando
consequentemente a discussão junto com as chefias e, no contexto de trabalho, buscando a melhoria
de sua qualidade de vida, do reconhecimento e valorização dos processos de trabalho desenvolvidos no
CME e o repasse de tais informações para outros profissionais.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será
divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas para a
pesquisa, podendo ser utilizado também para estudos futuros.
A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento poderá recusar-se a responder qualquer
pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento, sem sofrer qualquer tipo de punição ou
constrangimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a
instituição.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a uma entrevista com questões predefinidas e
dados do perfil sociodemográfico laboral e condições de saúde e em participar de um grupo de
discussão, no qual as falas serão gravadas em MP3. A presente pesquisa classifica-se em nível de risco e
desconforto mínimos, uma vez que o método e a técnica utilizados durante a obtenção de dados
(observação, questionários individuais e grupos de discussão) possibilitarão captar as possíveis causas
para a invisibilidade do trabalho do CME identificadas pelos profissionais de enfermagem a partir de sua
experiência laboral. Entretanto, caso haja constrangimento de qualquer natureza, o(a) Sr(a) poderá
desistir da entrevista e da observação ou parar a entrevista temporariamente ou definitivamente em
caso de emoção, sem prejuízos. Informamos ainda que o(a) Sr(a) não terá nenhum tipo de despesa e
que não receberá nenhum tipo de pagamento ou gratificação pela sua participação nesta pesquisa.
Rubrica do Pesquisador:

data:

de

de 201_

Rubrica do Participante:

data:

de

de 201_
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O(A) Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone da pesquisadora, podendo tirar
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.
Em qualquer etapa do estudo, o(a) Sr(a) terá acesso ao profissional responsável que poderá ser
encontrado através do(s) telefone(s): (21) 995026410. Se o(a) Sr(a) tiver alguma consideração ou dúvida
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do Hospital
Clementino Fraga Filho / HUCFF/ UFRJ – R.Prof. Rodolpho Paulo Rocco, nº 255 – Cidade Universitária /
Ilha do Fundão - Sala 01D-46/1º andar, tel: 3938-2480, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ou
através do e-mail: cep@hucff.ufrj.br.
Marize Barbosa Silva
e-mail enfambs@yahoo.com.br
tel (21) 995026410

CONSENTIMENTO
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima citado,
que li ou que foram lidas para mim.
Eu discuti com o (a) pesquisador (a)
, sobre a minha
decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que
tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades
ou prejuízos e sem a perda de atendimento nesta Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter
adquirido. Eu receberei uma via desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra
ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu (ou meu
representante legal) e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas desse TCLE e
assinar na última folha.
Rubrica do Pesquisador:

data:

de

de 201_

data:

de

de 201_

Assinatura do Pesquisador:
Rubrica do Participante:
Assinatura do Participante:
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde
SãoFrancisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 –
Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: 2293-8048/2293-8899
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APÊNDICE II

Questionário sociodemográfico, laboral e condições de saúde

BLOCO A: Identificação do Questionário
A1. Questionário

A2. Data

/

/

A3. Entrevistador(a)

BLOCO B: Caracterização sociodemográfica, laboral e condições de saúde

B1. Qual a sua data de nascimento?
B2. Sexo: 1

Feminino 2

/

/

Masculino

B3. Qual a sua situação conjugal atual?
1

casado(a) ou vive em união 3

2
separado(a) ou divorciado(a) 4
casou ou viveu em união estável)

viúvo(a)
solteiro(a) (nunca se

B4. O Censo Brasileiro (IBGE) usa os termos preta, parda, branca, amarela e indígena para
classificar a cor ou raça das pessoas. Se você tivesse que responder ao censo do IBGE hoje,
como se classificaria a respeito de sua cor ou raça?
1

Preta 2

Branca 3

Parda 4

Amarela 5

Indígena

B5. Qual é o seu grau de escolaridade?
1

Ensino Fundamental 2

5

Mestrado e/ou Doutorado

Ensino Médio 3

Ensino Superior Completo 4

Especialização

B6. Há quanto tempo você está formado?(considere para avaliação seu ano de conclusão de
curso até o ano corrente e apresente em anos completos)
anos.
B7. Qual é seu vínculo empregatício com a instituição?
1 ( ) Regime Jurídico Único 2 ( ) Natureza Especial 3 ( ) Extraquadro
B8. Qual a sua função atual na instituição? (considere para a avaliação desvio de
função atual)
.
B9. Em que setor da instituição você trabalhou, antes de ser lotado no
CME?(considere para a avaliação o último setor anterior a sua lotação no CME)
1 ( ) internações clínicas 2 ( ) internações cirúrgicas 3 ( )
ambulatórios 4 ( ) emergência 5 ( ) SME 6 ( ) radiodiagnóstico 7
( ) não se aplica
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B10. Há quanto tempo você está atuando no CME?
(considere para a avaliação a soma dos anos trabalhados)

anos

B11. Qual seu turno de trabalho na instituição? 1 ( ) Diurno 2 ( ) Noturno
B12. Qual a sua escala mensal de trabalho no CME? 1( ) Diarista 2 ( ) 12x36 3 ( )12x60
B13. Durante os últimos trinta dias você apresentou algum problema de saúde que considera
relacionado ao trabalho que executa neste hospital universitário? 1

Sim 2

Não

Em caso afirmativo, qual(is)?
B14. Você realiza alguma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos,
Como, por exemplo: correr, nadar, dançar, pedalar na bicicleta, fazer ginástica aeróbica leve,
jogar futebol, vôlei recreativo, levantar pesos leves, fazer serviços doméstico na casa, no quintal
ou no jardim, como aspirar o pó, varrer, lavar, cuidar do jardim ou qualquer atividade que faça
aumentar sua respiração ou batimentos do coração, com regularidade durante a semana?
1

Sim 2

Não

B15. Você tem tempo para o lazer fora do ambiente laboral? 1

Sim 2

Não

B16. Alguma vez um médico lhe informou que você teve ou tem as seguintes doenças?
a. hipertensão arterial
b. diabetes
c. colesterol elevado
d. obesidade
e. distúrbios auditivos
f. enfisema, bronquite crônica ou
doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) asma
(bronquite asmática)

S()N()
S()N()
S()N()
S()N()
S()N()

g. doença do rim (insuficiência renal,
cálculo, nefrite, doença policística)
h. DORT (doença
osteomuscular), LER (lesão
por esforço repetitivo,
tenosinovite),

S()N()

hérnia de disco
i. problemas circulatórios (varizes)
j. Rinite, sinusite, alergias respiratórias
k. Problemas dermatológicos
l. Úlcera gástrica ou duodenal/gastrite
m. Câncer
n. Doenças no sangue
o. Saúde mental ( depressão, ansiedade, outros)
p. Doenças transmissíveis (SIDA, sífilis, DST)
q. Algum problema de saúde não mencionado acima?
S( ) N ( ) qual?

Obrigada pela sua participação!

S()N()

S()N()

S()N()
S()N()
S()N()
S()N()
S()N()
S()N()
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APÊNDICE III

A invisibilidade do trabalho de enfermagem no Centro de
Material e Esterilização

ROTEIRO DE ENTREVISTA
1. Fale como se dá a lotação no CME.
2. Fale sobre o valor do trabalho desenvolvido no CME.

3. Como você percebe a capacitação profissional no CME?

4. Fale sobre a invisibilidade do trabalho realizado no CME.

5. Fale sobre a desconstrução da invisibilidade do trabalho no CME.

6.Fale sobre a influência ou efeito do trabalho realizado no CME para sua saúde como
trabalhador (a).
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APÊNDICE IV

Material Ilustrativo do Grupo Focal
(desconstruindo a invisibilidade do trabalho no
CME)

Fonte: autoria própria, 2017.
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APÊNDICE V
Mensagens Representativas do Grupo Focal
Mensagem I

Fonte: autoria própria, 2017.
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Mensagem II

Fonte: autoria própria, 2017.
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APÊNDICE VI
Material Informativo

Fonte: autoria própria, 2017.
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Fonte: autoria própria, 2017.
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Fonte: autoria própria, 2017.
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Fonte: autoria própria, 2017.
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Fonte: autoria própria, 2017.
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Fonte: autoria própria, 2017.
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Fonte: autoria própria, 2017.
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APÊNDICE VII

Folder:
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ANEXO A

Carta de Anuência
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ANEXO B

Parecer Consubstanciado do CEP da Instituição Proponente
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ANEXO C
Parecer Consubstanciado do CEP da Instituição Coparticipante
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