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RESUMO:  

 

A política de humanização no contexto da saúde se constitui em um direcionamento relevante 

para sedimentar ações de assistência à saúde da população brasileira, bem como determina a 

reflexão nos processos formativos em recursos humanos na saúde. Estudo com abordagem 

qualitativa, tem por objetivo analisar a humanização no gerenciamento dos recursos humanos, 

segundo a percepção de equipe de enfermagem de uma maternidade de hospital público. 

Coleta de dados por meio de entrevista semi-estruturada gravadas com 29 depoentes, sendo 

06 enfermeiras e 23 técnicas de enfermagem, período da coleta fevereiro a maio de 2013. O 

material foi transcrito literalmente e submetido a técnica de Análise de Conteúdo elaborou-se 

cinco categorias temáticas: Política de Humanização do SUS; Assistência e Processos 

promotores de humanização nos serviços de enfermagem; Habilidades e Competências 

gerenciais do enfermeiro; Qualidade da assistência de enfermagem. Compreende-se que, na 

visão das entrevistadas cabe ao enfermeiro a humanização no serviço de enfermagem, o 

desenvolvimento das competências gerenciais da equipe. Humanizar o serviço de enfermagem 

na maternidade é um processo complexo que exige competência profissional de gestão em 

saúde, a instituição deve efetivar ações de educação continuada discutindo as práticas 

baseadas em evidências clínicas e articulada aos avanços tecnológicos, promover ambientes 

de acolhimento para equipe de enfermagem, possibilitar aos trabalhadores condições 

adequadas para assistência de qualidade às mulheres no período gravídico-puerperal. 

 

Palavras-chave: Gestão em saúde; Enfermagem Obstétrica; Humanização da assistência; 

Gestão em Enfermagem Obstétrica e Gestão de pessoas. 

 

ABSTRACT 

 

The humanization policy in the context of health constitutes a relevant actions sedimentary 

health care of the population direction and determines the reflection on the formative 

processes in human resources for health. Qualitative study, aimed at analyzing the 

humanization management of human resources, the perception of nursing staff in a public 

maternity hospital. Collecting data through semi-structured interviews with 29 respondents 

recorded, with 06 nurses and 23 nursing technique, the period February to May 2013 

collection The material was literally transcribed and subjected to content analysis technique 

developed by five thematic categories: Humanization Policy of the SUS; Assistance and 

Processes promoters humanization of nursing services; Skills and managerial skills of the 

nurse; Quality of nursing care. It is understood that, in the view of the interviewed nurses to 

fit the humanization of nursing services, the development of managerial skills of staff. 

Humanizing nursing service in maternity is a complex process that requires professional 

expertise in health management, the institution must carry continuing education discussing 

actions based practices and clinical evidence hinged to technological advances, promote host 

environments for nursing staff, enable workers to suitable conditions for quality care to 

women during pregnancy and puerperal period. 

 

 

Keywords: Health Care Management; Obstetric Nursing; Humanization of Assistance; 

Management in Obstetric Nursing and Management People. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A política de humanização no contexto da saúde se constitui em um direcionamento 

relevante para efetivar ações de assistência à saúde da população brasileira  

No contexto hospitalar a gestão humanizada se constitui como exigência ao 

aprimoramento em gestão de pessoas no gerenciamento da equipe de enfermagem, se 

fundamenta na reflexão aos processos formativos em recursos humanos na saúde.  

A política educacional determina que o processo de formação profissional na área 

da saúde desenvolva programas compatíveis com o Sistema Único de Saúde – SUS, os 

dispositivos em saúde não devem ser meramente campos de treinamento ou de práticas 

adicionais em diversos cursos de graduação em saúde. Mas, tenham como metas profissionais 

com qualificação teórico-prática e metodológica capaz de desenvolverem ações em saúde 

pública compatíveis com as necessidades da população brasileira atendendo exigências 

constitucionais, consolidas na Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988).  

Especificamente, para desenvolvimento da política de humanização do SUS no 

contexto hospitalar a equipe de enfermagem é fundamental. Essa profissão possui longo 

histórico de atuação no contexto da saúde com presença efetiva em diversas unidades 

hospitalares, a equipe de enfermagem desenvolve ações de assistência à clientela de alta e 

média complexidade, atenção primária a partir da promoção à saúde da população e gestão 

hospitalar por enfermeiros. 

Heidman et al. (2006) relatam que a promoção da saúde envolve e requer 

mudanças no conceito histórico de desigualdade social na maioria da população, sempre 

associado a escassos recursos à saúde. Logo, o desafio é investir em qualidade de vida, renda, 

educação e outros aspectos importantes para todos e não para uma ou outra camada da 

sociedade. 

Atuar na promoção da saúde configura-se como possibilidade de responder às 

demandas sociais, e que perpassam por reflexões ao menos em quatro eixos fundamentais: a 

concepção da saúde; a gestão do processo do trabalho e educação; a formação dos 

profissionais de saúde; participação e o controle social. A conjugação de elementos desses 

eixos direciona as práticas em saúde (SILVA et al., 2009). 
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Como estratégia de gestão no campo hospitalar as instituições formadoras devem 

atentar para transformação tanto na área do ensino, avançar no controle social, para tanto a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, norteia a elaboração dos projetos 

pedagógicos primando por profissionais egressos críticos, reflexivos, dinâmicos, ativos e que, 

diante das demandas do mercado de trabalho, sejam aptos a aprender a aprender e a respeitar 

os direitos de cidadania de cada indivíduo, compreendendo, ainda, as tendências do mundo 

atual e as necessidades de desenvolvimento (PERES; CIAMPONE, 2006). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN - para a graduação de 14 profissões 

da área de saúde determinam que os currículos se coadunem aos diversos saberes técnico-

científicos que atendem a formação profissional dentro da política ministerial de saúde. O 

Ministério da Saúde traz como determinante a atenção preconizada pelo Sistema Único de 

Saúde - SUS (BRASIL, 2001). 

Como impacto dessa política pública, o curso de Graduação em Enfermagem, 

segundo as DCN deve contemplar em seu currículo conteúdos pertinentes a integração e a 

continuidade da assistência em todas as instâncias do sistema de saúde, registrando, como 

recomendação, que a formação do profissional de enfermagem, neste caso a do Enfermeiro, 

seja orientada para o desenvolvimento de competências, de conhecimentos, de informações e 

de habilidades, tanto na assistência ao usuário, quanto na relação com seus familiares e com 

demais membros da enfermagem de nível médio, bem como na promoção de questões 

estruturais do ambiente hospitalar como um todo (FELDMAN, RUTHES E CUNHA, 2008). 

Na formação do enfermeiro é necessário desenvolver conhecimentos voltados a 

competência para desenvolvimento das funções específicas, incluindo conteúdo relativos à 

administração das unidades de saúde, orientados por princípios éticos, e abrangendo a cultura 

e o poder organizacionais, bem como o domínio em gerenciamento de pessoas e recursos 

materiais. No contexto do trabalho em maternidade ocorre particularidades na atenção à saúde 

da mulher que inclui o recém-nascido. Adicionalmente, a equipe de saúde enfermagem deve 

buscar o domínio em várias áreas do conhecimento que poderá refletir na qualidade do 

processo de assistência à população usuária de seus serviços (PERES; CIAMPONE, 2006).  

No contexto da gestão dos serviços de saúde existem lacunas no conhecimento de 

habilidades e competências da enfermagem no desenvolvimento em práticas de humanização, 

portanto, sendo assim, um tema a privilegiado para a formação de recursos humanos 

(ZAHER, 2005). 
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Uma vez que, na área da saúde a enfermagem representa o maior contingente de 

trabalhadores inseridos em instituições de saúde. Apesar desta constatação, a enfermagem, 

por vezes, não tem recebido a correspondente atenção por parte dos gestores, no sentido de 

sustentar a capacidade de trabalho e promover qualidade de vida e saúde do trabalhador 

(MININEL, BAPTISTA, FELLI, 2011). 

Na saúde, humanizar é dar qualidade a relação e suportar as angústias do ser 

humano diante da fragilidade do corpo. O homem se torna humano no contato com outros 

homens, pela cultura, pela possibilidade de se questionar e de fazer perguntas (ZAHER, 

2005). 

A humanização da assistência não se impõe por normativas, e sequer se reduz a 

uma maquiagem na comunicação dentro da unidade de saúde com os usuários dos serviços. É 

um processo contínuo e regular que se estende para além dos muros da estética das 

aparências, mas se aprofunda nos meandros de movimentos internos de cada profissional, na 

compreensão ética individual e no respeito ao outro e ao seu sofrimento (ZAHER, 2005). 

Humanização, portanto, é o processo de transformação da cultura institucional que 

reconhece e valoriza os aspectos subjetivos, históricos e socioculturais. Ainda, visa o valor da 

dimensão subjetiva dos participantes na promoção de ações que agregam competência técnica 

e, condições de trabalho da equipe de saúde (FAIMAN et al., 2006). 

Humanizar é garantir a palavra em seu pleno sentido e a dignidade ética. Para 

tanto, o sujeito expressa sua compreensão acerca de ações humanizadas por palavras as quais 

se veiculam sentidos de humanização - devem ser reconhecidas pelo outro, e esse sujeito 

precisa ouvir de seu interlocutor palavras de reconhecimento, de conforto e/ou de aprovação. 

Neste sentido, humanizar é, também, um processo intersubjetivo, ou seja, uma forma de 

acesso à subjetividade humana e aos sentidos que cada um reproduz sua realidade. Por meio 

da linguagem faz-se descobertas pessoais qualificada e amplia-se a experiência do bem cuidar 

institucional (BETTES, 2005). 

Os conflitos quando não exteriorizados, não comunicados e não gerenciados, 

criam desajustes entre as pessoas no contexto de trabalho. Dentre os profissionais de saúde ao 

fomentar uma postura hostil ou manter-se distantes as pessoas dificultam o diálogo e o 

contato interpessoal, aspecto fundamental nas funções básicas em uma gestão humanizada. 

Nesse momento, o trabalho torna-se robotizado, sem afeto e automatizado, sendo, muitas 
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vezes, alienante e alienado (ZAHER, 2005). Onde deveria ter cada vez mais a palavra, tem-se 

cada vez mais a formalização por meio de documentos escritos.  

Vale ressaltar que, nem sempre as ações de humanização se encontram presentes 

na atenção aos próprios funcionários e usuários da instituição. Quando se avalia alguns 

aspectos relacionados às condições de trabalho na área da saúde, tais como a sobrecarga de 

trabalho, a jornada exaustiva, o déficit de recursos humanos e de material, ainda associados as 

questões socioculturais, dentre outras, compreende-se que o enfrentamento dos problemas 

relativos à humanização no contexto da saúde não se reduz apenas as ações pontuais, mas, 

muitas vezes, apresentam-se desconectadas entre si. Deve-se, nesse caso, fomentar ações para 

atingir uma sólida política de humanização para a área (ZAHER, 2005).  

Assim, no que diz respeito à Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão do SUS, compreende-se que as instituições de saúde no campo do gerenciamento dos 

serviços, devem sempre atentar numa visão humanística dos serviços de saúde e, dar atenção 

especial à mediação de possíveis dilemas criados por diferenças entre os valores da sociedade 

e o desenvolvimento técnico e científico. Este contexto, apresenta fragilidades e demandas 

decorrentes de configurações problemáticas relativas aos recursos humanos, a saber, o 

quantitativo de pessoal e a qualificação técnica profissional que, em seu conjunto, se refletem 

de maneira marcante no cotidiano do trabalho da enfermagem e na ambiência institucional. 

Assim, é evidente a necessidade de se buscar uma gestão de valorização profissional; a 

participação da equipe de enfermagem possibilita melhoria no atendimento e na qualidade da 

assistência (BERNARDINO e FELLI, 2006). 

Segundo Baremblet (2006), a formação profissional inadequada, a deficiência de 

investimentos em programas de educação continuada, ação não sustentada em enfoque 

construtiva, o autoritarismo, a verticalidade radical, assim como a liderança indiferente ou 

ausente, a falta ou distorções na comunicação e fragilidade de política de atenção à saúde do 

trabalhador são as principais causas de conflitos institucionais. Observa-se que, tais fatores 

têm em comum ruim condição ou mesmo a negação da sua condição como sujeito 

trabalhador. Ou seja, o trabalhador tem sido destituído de forma perversa na organização do 

trabalho, daquilo que o caracteriza como indivíduo independente e pensante. Isso poderá a 

reagir com formas distintas de protesto - tais como absenteísmo, criação de sintomas físicos e 

mentais, intolerância às frustrações nas relações interpessoais e da baixa produtividade. 
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Para o enfrentamento da falta de valorização do sujeito-trabalhador deve-se 

induzir a busca de conhecimentos para aplicação da área da gestão e educação em saúde como 

forma de alcançar resultados favorecedores às condições de desenvolvimento dos indivíduos. 

A educação continuada, nesse sentido, potencializa a articulação de saberes voltados aos 

novos papéis e circunstâncias, como estratégia de valorização das competências pessoais 

(RUTHES, 2008). 

Os administradores hospitalares na elaboração dos planos de ações devem se 

atentar aos enfoques de gestão institucional humanizada na qual estabeleça a relação entre 

instituição e atores, para isso a educação continuada em serviço como estratégia facilita o 

gerenciamento de conflitos, a apropriação de novos saberes, a reflexão e  reposicionamento de 

antigos e novos problemas a partir de novas possibilidades de compreensão. 

Atualmente, a educação continuada tem sido vista como ferramenta fundamental 

para qualidade da assistência à saúde da população, pois as discussões em grupos de 

servidores permitem a reflexão e contribui na promoção a saúde mental do trabalhador, ou 

seja, favorecer o bem-estar, a plasticidade do pensamento, as boas decisões, o trabalho 

colaborativo, o espírito de solidariedade, o sentimento de pertença, o direito à participação 

política, dentre outros fatores que possam representar, para a enfermagem, um esteio que 

assegura a boa qualidade da assistência prestada (BEZERRA, 2003).  

No âmbito da saúde trabalhador e qualidade da assistência prestada à população, o 

desempenho trata da prestação do serviço precisa haver a interação interpessoal construtiva, 

envolvendo clientes e profissionais e esta deve ser sempre a tônica da enfermagem 

(BEZERRA, 2003). 

O sucesso na implementação de uma gestão humanizada, especificamente na 

prática dos serviços de enfermagem, se dá por meio de avaliação contínua dos ambientes 

externos e internos da instituição, dentre esse último, da própria organização do ambiente de 

trabalho. Tal vigilância tende precocemente detectar problemas que afetam o processo e o 

desenvolvimento de atividades rotineiras. Assim, as dificuldades que a equipe de enfermagem 

enfrenta ao atender as necessidades naturais do cliente, sem cair no pensamento reducionista 

de que a própria equipe de enfermagem se desenvolva alheia ao que ocorre em outras equipes 

profissionais da instituição de saúde. Numa perspectiva de rede, ainda que se possa focar para 

efeito de análise nas questões da categoria profissional da enfermagem, há sempre de se 

considerar o planejamento de ações de enfermagem para alcançar resultados satisfatórios e 
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por incentivos próprios à enfermagem, quanto por aquilo que ocorre nas demais equipes que, 

em graus distintos, participam da mesma realidade institucional (BEZERRA, 2005). 

Particularmente, a enfermagem tem importante papel no contexto hospitalar, pois, 

totaliza em torno de 60% da equipe multiprofissional de instituições de saúde, atua em tempo 

integral representando grande parte da força de trabalho assistencial no desenvolvimento da 

atividade técnica e vivencia situações complexas que levam ao enfrentamento na tomada de 

decisões adequadas. Adicionalmente, contribui diretamente com a qualidade do cuidado 

prestado à clientela usuária (KURCGANT, 2006). 

O processo gerencial é considerado uma função legalmente atribuída ao 

enfermeiro, segundo a Lei do Exercício Profissional, nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 

regulamentada pelo decreto-lei nº 94.406/87 (BRASIL, 1986) que estabelece privativamente 

ao enfermeiro a direção dos serviços de enfermagem; esse profissional organiza o cuidado do 

paciente, o ambiente terapêutico e os agentes de enfermagem a fim de que a assistência 

prestada seja qualificada e a segurança e a expectativa do usuário quanto ao seu atendimento 

sejam plenamente asseguradas. 

A área de saúde não se apresenta alheia diante das mudanças e de novos modelos 

gerenciais exigidos pelo mercado, tanto na esfera pública, como na privada e nas parcerias 

público-privadas, que impulsionam os profissionais da saúde para a busca de atualização e 

revisão de conceitos administrativos apreendidos em outro momento histórico. O mundo já 

não é mais o mesmo, inovar a gestão é fundamental no mercado globalizado e tecnológico 

(YAMAUCHI, 2009). 

Para Yamauchi (2009), historicamente, o enfermeiro vem sendo preparado para 

assumir cargos administrativos em instituições de saúde. Pesquisadores da área educacional 

têm se preocupado com o processo de formação dos futuros enfermeiros gestores, em especial 

com o desenvolvimento das competências necessárias para serem bem-sucedidos atendendo 

as atuais exigências do mercado. Inclui-se, neste aspecto, o debate em torno do papel do 

enfermeiro e os conflitos decorrentes da dicotomia assistência versus gestão (YAMAUCHI, 

2009). 

Existe uma divisão técnica e social da enfermagem no trabalho em saúde, 

composta por três categorias de trabalhadores, com diferentes níveis de formação, a saber: o 

enfermeiro, o técnico e o auxiliar em enfermagem. Cada categoria exerce uma função 
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definida, do que o enfermeiro coordena o trabalho dos demais membros da equipe de 

trabalho. Além disso, o processo de trabalho do enfermeiro aborda, simultaneamente, duas 

dimensões: o cuidar e o gerenciar (KURCGANT, 2005).  

A enfermagem é uma profissão com amplo campo de atuação; nos serviços de 

saúde, o enfermeiro tem a incumbência de participar nas atividades de planejamento, e 

supervisão de serviços e avaliação, entre outros, além de coordenar equipes de enfermagem. 

O profissional de enfermagem deve está preparado para intervir no contexto social sanitário, 

no âmbito da assistência, gerência, ensino e pesquisa (RUTHES, 2007). 

O serviço de enfermagem tem como característica o desenvolvimento de recursos 

humanos capacitados a trabalhar com a segurança do paciente e sua própria segurança. 

Implantar um modelo assistencial que permita o desenvolvimento de conhecimento científico 

proporcionando a continuidade da assistência de enfermagem por meio da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) é um instrumento de tomada de decisão que auxilia o 

enfermeiro no alcance de um cuidado de qualidade bem como prestar uma assistência de 

humanizada e individualizada, aumentando o grau de satisfação do usuário (LEANDRO et al, 

2013). 

O enfermeiro tem a responsabilidade de criar um clima organizacional no qual as 

pessoas sejam influenciadas a trabalhar de formar motivada e eficaz e também se ater à 

satisfação da equipe de trabalho, garantir um ambiente seguro para a prática de enfermagem e 

conduzir ações de planejamento, orientação, avaliação e controle permeados pela ética 

(LORENCETTE e BOHOMOL, 2005). 

A formação do enfermeiro está voltada ao preparo assistencial, técnico – 

cientifico e ao aspecto administrativo e gerencial; se pauta nos principais preceitos teóricos da 

área da enfermagem e que auxiliarão na sua prática, devendo o enfermeiro desenvolver 

habilidades de liderança, independente de suas características pessoais, capazes de lidar com a 

grande diversidade humana, além de estar apto a resolver ou gerenciar problemas e propor 

mudanças no contexto organizacional (RIBEIRO, 2006). 

No gerenciamento do serviço de enfermagem, a liderança humanizada representa 

compromisso e reconhecimento da responsabilidade que possibilitará o sucesso das ações de 

saúde, tendo em conta que as relações interpessoais constituem a essência da função do 

enfermeiro, por meio de uma comunicação eficiente no processo de assistir em enfermagem 
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(PERES et al., 2011).Em outros termos, gerenciar pode ser uma ferramenta do processo de 

cuidar tendo por finalidade a atenção à saúde de clientes e trabalhadores em saúde (PERES et 

al., 2011).  

Assim, o estilo gerencial verdadeiramente participativo ocorre sem omissões ou 

diluições de responsabilidades, mas que reconheça os fatores de risco e de proteção próprios a 

cada contexto, e que valorize as particularidades dos atores envolvidos, tende a melhor forma 

de contribuir para a humanização do ambiente de trabalho e dos serviços ofertados 

(KURCGANT, 2006). 

Para atender as demandas advindas da Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão do SUS, o gerente enfermeiro deve atentar-se aos desafios e perspectivas de 

um cenário que requer compreensão e percepção do nível de satisfação do servidor em saúde 

e incentivar a educação permanente aos componentes da equipe.  

Como estratégias de humanização, a utilização de parâmetros para avaliação das 

relações interpessoais se fundamenta em uma política de gestão participativa permitindo 

ponderação construtiva das condições de trabalho, no relacionamento interpessoal, na 

valorização e na motivação profissional (ZAHER, 2005). 

A coordenação de um serviço com características hierárquicas tradicionalmente 

centralizadoras, onde os profissionais gestores agregam na sua prática atividades burocráticas, 

poderão indicar fragmentação nas relações de trabalho prescritivo e preestabelecido 

institucionalmente (PRADEBON et al., 2011). 

A adoção de políticas apropriadas para garantir padrão de qualidade na assistência 

de enfermagem exige-se um novo perfil profissional capaz de tomar decisões e responder às 

necessidades das especificidades de intervenções; requer conhecimento e competência e 

estarem os enfermeiros aptos para assumir posições de liderança para que os indivíduos que 

compõem a equipe de trabalho se sintam motivados e comprometidos com suas funções 

(KURCGANT, 2004). 

Importante destacar que, nesse enfoque, uma das possibilidades de ação de 

humanização se insere na busca do conhecimento em relação às competências, liderança e 

habilidades administrativas, com vistas ao estimulo da conduta humanizada da equipe, bem 

como reconhecendo a importância do crescimento individual. Em seu conjunto, certamente, 

tudo desencadeia em melhoria do sistema de saúde e dos indivíduos que o constituem 
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(PRADEBON et al., 2011). 

Sob a perspectiva do modelo humanizado, ainda, a gerencia participativa e 

compartilhada se aproxima de modelos atualizados de gerenciamento na qual cabe ao 

enfermeiro a tomada de decisões relacionadas às características individuais do trabalhador 

bem como das reais condições de trabalho onde as funções laborais se desenvolvem ações 

produtivas na atenção a clientela.  

No âmbito da instituição hospitalar, especificamente nos serviços voltados à 

atenção à mulher no período gravídico-puerperal, a prática de administrar o processo de 

trabalho da equipe de enfermagem refletia a abordagem pragmática, centrada no 

relacionamento direto e constante com a paciente por meio de regras, normas e métodos de 

trabalho a serem seguidas por servidores executantes e que, nem sempre, faziam sentido à 

população atendida.  

No ano 2000, o Ministério da Saúde implantou o Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar e, posteriormente, a Política Nacional de 

Humanização para humanizar a atenção e a gestão em saúde em todos seus âmbitos e, 

sobretudo, em atendimento aos princípios do SUS, ou seja, a universalidade, a integralidade, 

equidade e a participação popular (BRASIL, 2001). 

O Ministério da Saúde, por meio da portaria n. 569/GM, de 1º de junho de 2000, 

instituiu o Programa de Humanização no Pré-Natal, com o intuito de reorientar os serviços de 

saúde, reduzir as taxas de morbimortalidade materna e perinatal, bem como garantir 

assistência integral de qualidade durante acompanhamento pré-natal, parto e puerpério, como 

forma de proporcionar às mulheres uma gestação saudável e sem intercorrências e promover a 

segurança materna e perinatal (BRASIL, 2001). 

Assim, a assistência à mulher durante o período gravídico-puerperal torna-se 

imprescindível ao profissional de saúde compreender os múltiplos significados da gestação, 

tanto para as mulheres quanto para suas famílias, considerando evitar os agravos indesejáveis 

no período gravídico-puerperal. 

A reflexão acerca das práticas vivenciadas, as relações interpessoais, as 

necessidades dos diversos atores no contexto da maternidade, possibilitou reconhecer e 

redimensionar responsabilidades, e rever processos operacionais e de apoio no cotidiano da 

organização dos serviços de enfermagem. 
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A assistência à mulher possui características peculiares. As ações de humanização 

às mulheres no período gravídico-puerperal são caracterizadas por um contexto de alto risco, 

de atendimento de urgência, de necessidade de atenção diferenciada e, por vezes, de tensão na 

equipe de saúde.  

A qualidade da assistência da enfermagem depende de uma cadeia de valores 

agregados ao agir profissional e à atuação do enfermeiro gestor impulsionada e dirigida, por 

sua vez, por princípios bioéticos. Tais elementos são a base para que os conceitos de gestão 

humanizada sejam, de fato, respeitados, fazendo a diferença no seu campo de ação 

(KURCGANT, 2005). 

Apesar das diversas pesquisas envolvendo questões relativas à gestão, sabe-se, 

que o enfoque de políticas administrativas prioriza conhecimentos relativos as habilidades no 

uso de tecnologias emergentes, metas pré-estabelecidas em convênios e contratos a serem 

cumpridas e rotinas hospitalares introduzidas no cotidiano para responder demandas internas e 

externas. Contudo, na área do bem estar do trabalhador, e relativas à política de humanização 

em saúde, são parcos os estudos na região centro oeste brasileira. 

Sendo assim, o interesse deste estudo acerca da gestão em enfermagem na 

maternidade justifica-se pela compreensão de que os enfermeiros participam ativamente do 

processo de humanização nas maternidades. Adicionalmente, o interesse pela temática é 

decorrente da trajetória profissional da pesquisadora como enfermeira no Hospital das 

Clínicas onde, por doze anos, exerceu a função de Diretora de Enfermagem. Assim, essa 

experiência de gestão motivou aprofundar o conhecimento nessa área, a fim de refletir acerca 

dos modelos e novas abordagens de gestão que possibilitam a humanização do trabalho na 

equipe de enfermagem, na atenção obstétrica. 

Os resultados deste estudo poderão apresentar subsídios teóricos e práticos na 

definição de uma abordagem administrativa, especialmente, voltada à implementação de 

ações que visam a qualidade na assistência aos usuários e a redução de situações problemas da 

prática profissional ligadas a satisfação dos servidores de enfermagem no contexto 

organizacional. Nesse sentido, o presente estudo buscou responder os seguintes 

questionamentos: 

Qual é perfil profissiográfico da equipe de enfermagem na instituição pesquisada? 

A formação do enfermeiro oferece conhecimento básico acerca para uma gestão 
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humanizada no contexto hospitalar? 

A equipe de enfermagem conhece a política de humanização preconizada pelo 

Ministério da Saúde? 

Como as entrevistadas percebem a interação entre a equipe e gerência de 

enfermagem, na maternidade? 

Como a equipe de enfermagem avalia a qualidade da assistência humanizada na 

instituição. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

 Analisar aspectos da humanização no gerenciamento dos recursos humanos, segundo a 

percepção da equipe de enfermagem de uma maternidade pública. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o perfil profissiográfico da equipe da enfermagem da instituição pesquisa; 

 Verificar o conhecimento acerca da formação do enfermeiro para uma gestão 

humanizada no contexto hospitalar; 

 Investigar o conhecimento da equipe de enfermagem acerca da política de 

humanização preconizada pelo Ministério da Saúde; 

 Avaliar a percepção dos entrevistados acerca da interação entre a equipe e gerência de 

enfermagem, na maternidade; 

 Analisar a qualidade da assistência humanizada no contexto da maternidade. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O conteúdo da revisão literária baseou-se na concepção trabalho de enfermagem 

um processo que permite compreender as atividades realizadas por enfermeiro como gestor de 

unidades hospitalar, os mecanismos de gestão que configurem um saber administrativo. Tal 

saber está centrado em uma demanda que faz parte das atividades cotidianas dos trabalhadores 

de enfermagem na realização das práticas do cuidar e estruturadas para assegurar a qualidade 

da assistência de enfermagem. 

A caracterização das atribuições do enfermeiro na organização do trabalho, o 

papel de gerente dos serviços de enfermagem pautado em articulações inerentes às políticas 

que compõem uma gestão voltada com a humanização do atendimento ao usuário bem como 

da sua equipe de trabalho. 

Neste sentido, na construção e sustentação teórica deste estudo, como modelo 

gerencial humanizado, destacam-se quatro ações que constituem o processo de trabalho e as 

perspectivas que envolvem o esforço de promover a integralidade da atenção e a humanização 

do trabalho da equipe de enfermagem. 

A primeira parte aborda-se a Gestão humanizada dos serviços de enfermagem e a 

percepção da equipe de enfermagem; a segunda parte abordar aspectos relacionados à Política 

Nacional de Humanização da Atenção e Gestão, no Sistema Único de Saúde, principalmente, 

no ambiente hospitalar; a terceira parte considera-se a Gestão participativa e a importância da 

educação continuada nos serviços de enfermagem e, na quarta e última parte a formação do 

enfermeiro no preparo assistencial e técnico científico e no aspecto administrativo e gerencial.  

A gestão de enfermagem orientar-se em ações que considerem a concepção em 

saúde baseada em seus aspectos processuais, sua historicidade e sua multidimensionalidade, 

bem como os aspectos constituintes da qualidade de vida de usuários e trabalhadores. Isso 

significa, no limite, melhoria nas condições de trabalho - considerando as variáveis 

comportamentais, ambientais e organizacionais integradas às políticas de recursos humanos, e 

compromisso com a humanização nos diversos serviços oferecidos pela organização 

(VIEIRA; HANASHIRO, 2010). 

Neste entendimento, a identificação de efeitos danosos do trabalho e as limitações 

funcionais de trabalhadores e institucionais poderão favorecer a transformação das práticas 
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implementada por gestores no sentido de promover saúde e a qualidade de vida dos 

servidores.  

 

3.1 POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO 

 

Neste início de Século XXI, com o objetivo de dar eficiência às propostas de 

atenção à saúde e dos sistemas integrados de saúde, ocorreu uma mudança radical com 

reformas sanitárias para alinhá-las aos objetivos dos sistemas de atenção à saúde que são: o 

alcance de um nível ótimo de saúde, distribuído de forma equitativa; a garantia da proteção 

adequada aos riscos para os cidadãos, o acolhimento humanizado dos cidadãos; a oferta de 

serviços efetivos com base em evidências científicas; a oferta de serviços seguros para os 

profissionais de saúde e para os cidadãos; a eficiência dos serviços de saúde; e, serviços 

centrados em necessidades, expectativas e valores dos cidadãos (RIOS e BATTISTELLA, 

2013). 

Diante das transformações determinadas por reformas sanitárias no campo das 

relações de trabalho na área de saúde, o governo percebeu a necessidade de mudanças no 

modelo de atenção do SUS, assim entende que não poderia ocorrer mudanças sociais sem 

desenvolver novos modelos de gestão na área da saúde. Para atender essa prerrogativa, o 

governo construiu a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema 

Único de Saúde – HUMANIZASUS. Esta proposta aborda nova relação entre o usuário, os 

profissionais que o atendem a comunidade (BRASIL, 2001). 

No Brasil, a Política Nacional de Humanização preconiza atendimento de 

qualidade, articulando os avanços tecnológicos com o acolhimento dos clientes, melhoria nos 

ambientes e condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na assistência. A 

humanização na administração dos serviços de enfermagem coloca em discussão os princípios 

do SUS instituídos pelo Governo Federal para humanizar a atenção e a gestão em saúde, no 

âmbito dos serviços hospitalares e unidades de saúde pública. 

Assim, em 2001, o Ministério da Saúde implantou o Programa Nacional de 

Humanização da assistência hospitalar e, posteriormente, a Política Nacional de 

Humanização, visando atender as demandas subjetivas manifestadas por usuários e 

trabalhadores dos serviços de saúde, baseando-se na integralidade da assistência (BRASIL, 
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2001). 

O Programa Nacional de Humanização de Assistência Hospitalar – PNHAH - 

preconiza criar uma cultura de humanização partindo das ações já desenvolvidas, nesse 

sentido uma filosofia organizacional que promova, cotidianamente, a humanização da 

assistência hospitalar e supere as descontinuidades com mudanças de direção, chefia ou 

governo. A cultura de humanização leva tempo para ser construída e envolve a participação 

de todos os atores do sistema (BRASIL, 2001). 

Apesar dos avanços acumulados, no que se refere aos princípios norteadores, a 

descentralização da atenção e da gestão, a consolidação da política do SUS, ainda se enfrenta 

fragmentação no processo de trabalho e nas relações entre os diferentes profissionais na rede 

assistencial, dificultando a complementaridade entre a rede básica e o sistema de referência e 

contra referência, baixo investimento na qualificação dos trabalhadores, especialmente no que 

se refere à gestão participativa e ao trabalho em equipe poucos dispositivos de fomento à co-

gestão e valorização e inclusão dos gestores, trabalhadores e usuários no processo de 

produção de saúde; desrespeito aos direitos dos usuários; controle social frágil dos processos 

de atenção e gestão do SUS e modelo de atenção centrado na relação queixa-conduta 

(SANTA CATARINA, 2006). 

A partir deste contexto, diversas recomendações são identificadas para o 

desenvolvimento de um processo de humanização dos serviços de saúde hospitalar, quais 

sejam: sensibilizar a gestão para a importância e os benefícios da humanização; constituir 

grupos de trabalho de humanização composto pelos próprios profissionais e graus 

hierárquicos compromissados com a ideia de humanização; envolver as lideranças de cada 

unidade; e, tomar os parâmetros de humanização para avaliar a realidade hospitalar e planejar 

ações de humanização, criando uma cultura e uma filosofia organizacional humanizada 

(ZAHER, 2005). 

O HUMANIZASUS é uma proposta de nova relação entre o usuário e 

profissionais que atendem a comunidade. Assim, o SUS instituiu na equidade o aumento de 

incorporação de novas tecnologias e especialização dos saberes. 

Particularmente, no contexto da obstetrícia a preocupação com as ações 

humanizadas contrapõem-se ao modelo de assistência obstétrica praticada nas últimas décadas 

e caracterizadas pela institucionalização do parto e pelo uso rotineiro de práticas obstétricas, 
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muitas vezes iatrogênicas (OSAWA, RIESCO E TSUNECHIRO, 2006 e MARTINS et al., 

2005). 

 

3.2 REDE CEGONHA  

 

Mesmo não sendo o foco principal do presente estudo, é importante descrever a 

estratégia mais atual de atenção a reprodução humana com foco na saúde da mulher e criança 

estabelecida no país, denominada Rede Cegonha.  

A Rede Cegonha é uma política pública, instituída pela Portaria nº 1.459, de 24 de 

junho de 2011, este programa se caracterizada por uma rede de cuidados, integrados ao SUS 

que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo com atenção em todas 

etapas da reprodução humana, desde a gravidez, passando pelo parto e puerpério, bem como 

garantir à criança o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento de maneira 

saudável (BRASIL, 2011). 

São princípios da Rede Cegonha: o respeito, a proteção e a realização dos direitos 

humanos; respeito a diversidade cultural, étnica e racial; a promoção da equidade; enfoque de 

gênero; garantia dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, homens, jovens e 

adolescentes; participação e mobilização social; compatibilização de atividades em redes de 

atenção à saúde materna e infantil em desenvolvimento nos estados brasileiros (BRASIL, 

2011).  

A Rede Cegonha tem três objetivos: estimular a implementação de novo modelo 

de atenção à saúde da mulher e à criança, atenção ao parto e nascimento, ao crescimento e 

desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses; organizar a atenção à saúde em 

forma de rede visando garantia de acesso aos serviços, acolhimento e resolutividade; reduzir a 

mortalidade materna e infantil, principalmente o componente neonatal (BRASIL, 2011). 

O desenho da Rede Cegonha baseou-se em cinco fases: diagnóstico; desenho 

regional; contratualização municipal; qualificação e certificação. Essa ultima etapa é o 

reconhecimento por parte do Ministério da Saúde na instalação da Rede Cegonha no território 

e depende de reavaliações anuais (GOIÁS, 2013). 

Cavalcanti et al (2013) aponta que: “A Rede Cegonha é uma oferta do Ministério 
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da Saúde para os estados e municípios, mas são os gestores municipais que aderem à 

estratégia, ou seja, que decidem se no município as ações previstas na Rede Cegonha serão 

desenvolvidas em nível local”. 

Na implementação da Rede Cegonha se destaca no estado de Goiás o Plano de 

Ação da Região Prioritária para implantação da Rede Cegonha na Macrorregião Centro-

Oeste, totalizando 72 municípios, a implantação encontra-se na fase de contratualização para 

posterior qualificação (GOIÁS, 2013). Em Goiânia, Silva et al (2014) aponta uma iniciativa 

de implementação da Rede Cegonha na capital goiana. 

Ressaltamos que a instituição em estudo é conveniada ao Sistema Único de Saúde 

e se encontra em fase de implantação de programas da Rede Cegonha. 

 

3.3 GESTÃO HUMANIZADA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

 

No que diz respeito a formação do enfermeiro a gestão humanizada dos serviços 

de enfermagem e a percepção da equipe de enfermagem, vários estudiosos abordam a 

importância da gestão humanizada e compartilhada como forma de assistência de qualidade 

(ZAHER, 2005; BETTES, 2005; RIBEIRO, 2006; PERES et al., 2011; PRADEBON et al., 

2011).  

As abordagens da formação profissional do Enfermeiro são ancoradas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB, de 1996, nas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN 

do Curso de Graduação de Enfermagem; e na Lei do Exercício Profissional. 

A gerência humanizada envolve a promoção de ações que asseguram a 

participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisões, valorizando o processo 

de produção de saúde e o desenvolvimento profissional. A humanização na administração dos 

serviços de enfermagem deve, também, buscar ações que valorizem a dignidade do 

profissional e do usuário (ABREU et al., 2005). 

A humanização da assistência é norteada em princípios e valores - a compaixão, a 

ética, o respeito, a generosidade, o comprometimento e a dedicação. O enfermeiro sofre 

influencia do cenário em que atua com suas especificidades administrativas, técnicas e 

gerencia as pessoas preocupando-se em cuidar dos cuidadores (CUNHA et al., 2006). 



 
 

30 
 

A categoria enfermagem deve atentar-se aos aspectos humanitários durante a 

hospitalização dos usuários. A equipe de enfermagem é constituída por profissionais 

procedentes de escolas onde os currículos desenvolver conteúdo voltados a atitudes 

pertinentes a qualidade da assistência ao usuário. Vale ressaltar que, um dos aspectos 

essenciais no trabalho é o relacionamento direto e constante com paciente e seus familiares; a 

interação é tanto mais intensa quanto mais grave for o estado clínico da pessoa enferma e, por 

vezes, essa conduta fica fragilizada por carência de profissionais na equipe. A prática da 

enfermagem não exige apenas atendimento, mas também conhecimentos técnicos capazes de 

favorecer condições no cuidar do paciente em sua integralidade (FELDMAN, RUTHES E 

CUNHA, 2008). 

O desenvolvimento de habilidades, no campo das relações humanas, deve ser 

meta daqueles que pretendem ter uma atuação competente e assertiva como gestor 

(MUNARI; BEZERRA, 2004). 

A escola de relações humanas preconiza que o homem é, ao mesmo tempo, 

condicionado pelo sistema social e por demandas de ordem biológicas; possui necessidades de 

segurança, afeto, prestígio e auto-realização, sendo, portanto, motivado por recompensas 

sociais, simbólicas e não materiais. Estes postulados acarretam transferência da ênfase na 

estrutura para as pessoas e grupos, o que coloca em evidência os aspectos da comunicação, da 

liderança e da participação no trabalho (KURCGANT, 2010). 

As relações de cuidado são aquelas que se distinguem pela expressão de 

comportamentos de cuidar que as pessoas compartilham, tais como confiança, respeito, 

consideração, interesse, atenção, entre outros. Em um ambiente de cuidado, as pessoas 

sentem-se reconhecidas e aceitas como são; conseguem se expressar de forma autêntica e se 

preocupam umas com as outras no sentido de atualizar informações, fornecer e trocar ideias, 

dar apoio e ajuda, se responsabilizar e comprometer-se com a manutenção do clima de 

cuidado (WALDOW, 2009). 

Assim, é importante avaliar as ações de humanização do trabalho dos 

profissionais a partir de parâmetros e propostas que permitam a promoção da humanização 

como cultura e que venham a ser o resgate de uma política institucional, definindo espaços 

coletivos organizados, participativos e democráticos, em benefício dos usuários e dos 

profissionais (ZAHER, 2005). 
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3.4 EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

 

Os enfermeiros como agentes comprometidos com a qualidade da assistência 

prestada buscam novos caminhos de conhecimento por meio de atividades de educação 

continuada em instituições na qual se encontram inseridos.  

A importância da gestão participativa, conforme a Programa Nacional de 

Humanização e Assistência Hospitalar – PNHAH - é a organização dos processos de trabalho 

e busca mecanismos de motivação e participação além de oferecer suporte nas relações de 

trabalho entre profissionais e gerência de serviços.  

Assim, a PNHAH tem por objetivos fortalecer e articular todas as iniciativas de 

humanização já existentes na rede hospitalar pública; melhorar a qualidade e a eficácia da 

atenção dispensada aos usuários da rede hospitalar brasileira credenciada ao SUS; modernizar 

as relações de trabalho no âmbito dos hospitais públicos, tornando as instituições harmônicas 

e solidárias; capacitar os profissionais do hospital para novo conceito de atenção à saúde que 

valorize a vida humana e a cidadania. Formar grupos de trabalho com espaços coletivos 

organizados, participativos e democráticos que se destinam a empreender uma política 

institucional de resgate a humanização na assistência a saúde, em benefício de usuários e 

profissionais de saúde (ZAHER, 2005). 

Recomenda-se que façam parte dos grupos de trabalho, profissionais da direção 

do hospital, chefia dos setores de serviços e técnicos de áreas médica, multiprofissional e 

pessoal de apoio, de modo a contar com participação equitativa de representantes de 

diferentes categorias profissionais, campos disciplinares e graus hierárquicos. A coordenação 

dos grupos de trabalhos escolhida entre lideranças comprometidas com a humanização 

(ZAHER, 2005).  

A assistência ao pré-natal e parto continua sendo área com dificuldades a serem 

enfrentadas por aqueles que buscam a identificação de ações necessárias para saúde pública. 

No país, ainda existem índices alarmantes de mortalidade materna e perinatal. 

O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN/2000; 

Portaria/GM n° 569, de1/6/2000), do Ministério da Saúde, foi instituído com o objetivo de 

assegurar o acesso e cobertura de qualidade no pré-natal, parto e puerpério, marcadores de 

desempenho e qualidade da assistência pré-natal, além de disponibilizar incentivos financeiros 
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aos municípios para desenvolvimento de estratégias e políticas de saúde na atenção perinatal. 

Desta forma, o avanço do PHPN depende de recursos humanos com formação 

qualificada. Vale ressaltar a importância da educação continuada para desenvolver 

capacitações aos servidores para atuação integral ao usuário. Nesse aspecto contribui no 

desempenho do trabalho, superando a visão do homem apenas como força de trabalho e, 

certamente, o desempenho influencia na produção dos serviços de saúde, porém, isto não 

significa que os serviços de educação continuada sejam implantados, desconsiderando-se a 

realidade em que se inserem (BEZERRA, 2003). 

Atualmente, a educação continuada é vista como uma ferramenta que busca 

difundir o conhecimento dentro das organizações, bem como o desenvolvimento de pessoas 

que gerenciam os recursos por intermédio de um aprendizado contínuo, incorporando às suas 

experiências novos conceitos de modo permanente (BEZERRA, 2003). 

Contudo, considerando-se a humanização em saúde, o movimento de capacitação 

da equipe não deve ser imposto. Mas, o espaço aberto para discussão de questões advindas do 

cuidado em saúde a serem debatidas, defendidas e modificadas. Facilitando, essencialmente, o 

modelo de gestão compartilhada, imprescindível em gerência com interesse em conhecer e 

aprofundar o projeto de vida de cada servidor (ZAHER, 2005). 

Nessa perspectiva, a equipe de enfermagem deve, a partir de concepções 

construídas, promover a evolução, maturação e o desenvolvimento da ciência, visando não 

apenas normas já pré-estabelecidas, mas um paradigma filosófico de trabalho. No entanto, não 

se treina o profissional, mas, o ser humano, que além de técnicas e conhecimentos específicos, 

tem sentimentos, desejos, medos, sonhos, dificuldades e carências que compõem o seu ser e 

refletem diretamente no seu bem-estar profissional (NETO, 2011). 

A educação continuada tem, por potencial, a tarefa de evoluir em cada momento 

histórico, a formação de cada profissional e, portanto, reduzir a distância entre o mundo 

acadêmico e o mundo das práticas. 

 

3.5 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO 

 

No Brasil, a política de educação tem acompanhado o desenvolvimento nacional. 

No cenário brasileiro foram realizadas várias reformulações em organizações de ensino, 

incluindo a criação de dispositivos de avaliação na área da saúde. Nos anos de 2001 e 2002, 
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com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foram aprovadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos em Saúde, que preconizam a formação de 

um profissional generalista e humanista, crítico e reflexivo, orientado por princípios éticos em 

seus diferentes níveis de atenção.  

No entanto, o perfil ainda está distante das características que configuram o 

trabalho em saúde no país, especialmente na esfera pública, ainda reconhecido por práticas 

assistencialistas e limitadas na capacidade de resposta na perspectiva de resolução do 

problema e da emancipação dos usuários e, limitação de responsabilidades e compromisso dos 

trabalhadores (BARBOSA, 2013). 

Há consenso entre os críticos em educação quanto a hegemonia dos profissionais 

de saúde, a adoção de abordagem biologicista médica - centrada basicamente em 

procedimentos e na qualificação para o trabalho, em detrimento a outras orientações 

preconizadas em Diretrizes Curriculares Nacionais. A formação profissional se caracteriza por 

conhecimentos fragmentados em especialidades clínicas, práticas curativas, e um modelo 

hospitalocêntrico. Nas áreas de Ciências Humanas e Sociais com conteúdos secundários, 

quase nenhuma articulação é feita entre esses saberes e a realidade de saúde para a qual os 

profissionais são formados (BARBOSA e AZEVEDO, 2008). 

Neste aspecto, em parte se explica o descompasso entre a formação dos novos 

profissionais de saúde e os princípios do SUS, que na verdade não atendem, plenamente, as 

necessidades dos usuários do SUS, que preconiza modelos de atenção que valorize a 

integralidade, o cuidado humanizado e promoção a saúde. Assim, na formação é essencial o 

perfil dos profissionais de saúde alinhado ao modelo de prática compatível com as 

necessidades do país (GONZALEZ; ALMEIDA, 2010). 

Fica claro, que a formação profissional não pode ser apenas técnica, tem que 

compreender a cultura, o sistema e as relações. Uma atenção integral não ocorrerá 

desqualificando a cultura das populações. A formação envolve, também, domínio técnico e as 

mudanças que atingir esse domínio. A compreensão dos processos de organização da vida e a 

compreensão dos eventos de adoecimento não são apenas biológicos, são eventos de uma 

história de vida. E, os profissionais se focarem as práticas não apenas na doença, mas 

direcioná-las às pessoas e sua história individual e coletiva (GONZALEZ; ALMEIDA, 2010). 

Embora existam Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de graduação em 
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saúde, identifica-se a influência das instituições de saúde no modelo pedagógico de ensino 

superior. Predominante, a formação dos graduandos em saúde tem como desafio a efetivação 

de currículos voltados para um modelo que permita profissionais generalistas, éticos, 

humanos, competentes e que atendam com qualidade a população usuária do SUS (CUNHA, 

2006). Quando os cursos de graduação não conseguem cumprir as DCN, ou quando se deseja 

aprofundar em determinada área do conhecimento, busca-se compensação em programas de 

pós-graduação. 

O caminho apontado pelas diretrizes curriculares visa assegurar a integração e a 

continuidade da assistência em todas as instâncias do sistema de saúde, indica que o 

profissional Enfermeiro precisa desenvolver competências apoiadas em uma base sólida de 

conhecimentos. 

Adotar modelos que priorizam o cuidado, a troca de experiências entre docentes e 

a constante atualização parecem ser sugestões pertinentes, pois, sempre é necessário buscar 

meios e formas para construir e transmitir conhecimentos e práticas que valorizem o cuidado 

humano. Compreende-se, ainda, que um passo certo na construção de um currículo centrado 

no cuidado seria um fator importante, além de demonstrar e expressar comportamentos 

durante o cuidado, oferece estratégias que facilitem e promovem a aprendizagem 

(WALDOW, 2009). 

Vale dizer que, a fundamentação teórica dos enfermeiros capacita para o 

desenvolvimento de novas práticas gerenciais, instrumentaliza para o uso da pesquisa como 

instrumento de renovação das práticas, bem como estimula a análise crítica e busca de 

estratégias para intervenções na melhoria no gerenciamento e nas relações de trabalho da 

equipe de enfermagem (BARBOSA; AZEVEDO, 2008). 

A aquisição do conhecimento proveniente de uma dimensão conceitual permite 

que a equipe de enfermagem atue de maneira proativa, aplicando metodologia fundamentada 

em evidências científicas, aperfeiçoar a gestão, o ensino e a pesquisa na instituição hospitalar. 

Acredita-se que a enfermagem deva inovar e estar atenta aos novos conhecimentos, porém 

nunca perder de vista a gestão e o cuidado humanizado (NISHIO et al., 2011). 

Neste sentido, entende-se ser fundamental as estratégias pedagógicas para a 

formação de profissionais de saúde conectados com o desenvolvimento social-econômico, 

referência em competência técnica, recursos humanos habilitados para uso de ferramentas 
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tecnológicas avançadas em gestão para desenvolvimento das ações em saúde. 

Os cursos de Pós-Graduação em Enfermagem reconhecidos pelo Ministério de 

Educação - MEC possibilitam ao Enfermeiro ampliar a formação qualitativa na profissão. A 

formação em gestão na Enfermagem capacita para desempenho do cuidado, interação com a 

pesquisa e ensino para atingir a integralidade das ações e qualidade do atendimento prestado 

aos indivíduos, famílias e comunidade (FELDMAN, RUTHES E CUNHA, 2008). 
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, que permite a compreensão e análise 

abrangentes dos fenômenos sociais que envolvem a assistência integral à saúde da mulher no 

período gravídico-puerperal. Nesta perspectiva, os sujeitos devem ser percebidos como seres 

humanos inseridos em um grupo ou classe social e compreensão das diferenças existentes em 

cada indivíduo, particularmente, na saúde da mulher. 

A abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e 

relações humanas, considerando os fatores políticos, sociais, econômicos e culturais 

influenciam no modo de vida do ser humano (MINAYO, 2010). 

Segundo Deslandes et al (2009), o enfoque qualitativo compreende o fenômeno, 

ou processo social, determinações e transformações dadas pelos sujeitos. Advoga-se, a 

necessidade de se trabalhar a complexidade, a especificidade e as diferenciações que os 

problemas e/ou objetos sociais apresentam.  

Portanto, neste estudo, o enfoque qualitativo caracteriza a metodologia utilizada 

para abarcar o sistema de relações sociais que constitui o conhecimento exterior ao sujeito e 

que traduz o mundo dos significados e os constituintes dos fenômenos. Nesse sentido, trata-se 

de um conhecimento produzido a partir de uma análise de dentro para fora, ou seja, a partir do 

ponto de vista do participante. 

 

4.1 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido na maternidade do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás (HC/UFG). O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás (HC/ UFG), fundado em 23 de janeiro de 1962, se localiza na 1ª Avenida, s/n, Setor 

Leste Universitário de Goiânia, Goiás, é uma instituição pública de ensino na área de saúde, 

tem por objetivos a assistência, ensino-extensão e pesquisa. Tem como missão a promoção, a 

assistência humanizada de excelência ao cidadão, integrando-se às políticas de saúde nas 

diversas especialidades.  
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A maternidade presta assistência à mulher no período gravídico-puerperal de alto 

risco, possui 30 leitos para tratamento clínico e obstétrico, berçário com seis berços para 

observação de recém-nascidos de médio risco e um centro obstétrico para partos, cirurgias 

obstétrica e intervenções ginecológicas.  

O quadro de pessoal é constituído por 42 servidores de enfermagem, sendo nove 

enfermeiros e 33 técnicos de enfermagem. A instituição desenvolve assistência humanizada 

ao parto e nascimento, preconizada pelo Ministério da Saúde. No entanto, deve-se levar em 

conta sua infraestrutura física não oferece condições ideais, e não atende plenamente a Lei 

11.108 que garante a presença do parceiro ou de acompanhante durante a internação da 

gestante, parturiente, sala de parto e puerpério.  

 

4.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram da investigação seis enfermeiros que exercem a função de gerentes e 

assistência e 23 técnicos de enfermagem que trabalham na maternidade. 

Critérios de inclusão: integrantes da equipe de enfermagem com vínculo 

empregatício com a instituição, que trabalham na assistência à mulher no período gravídico-

puerperal de alto risco e dispuseram participar do estudo.  

Critérios de exclusão: enfermeiros e técnicos de enfermagem em gozo de férias ou 

licença médica à época da coleta de dados. 

Na delimitação da amostra, atendeu os critérios básicos da pesquisa qualitativa; 

usou-se o critério de saturação dos dados, a fim de refletir a realidade empírica do problema 

investigado.  

Segundo Minayo (2010), a pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico 

para garantir sua representatividade; uma amostragem boa é aquela que possibilita abranger a 

totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. Neste sentido, esta 

abordagem é muito utilizada em ciências sociais, pois, trabalha o sujeito inserido em sua 

realidade com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
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4.3 INSTRUMENTO 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de um roteiro de entrevista semiestruturada 

(Anexo I) acerca da percepção da gestão humanizada, composto por quatro eixos temáticos: 1 

Conhecimento acerca da formação do enfermeiro para uma gestão humanizada no contexto 

hospitalar; 2 Conhecimento da política de humanização preconizada pelo Ministério da 

Saúde; 3 Percepção das entrevistadas acerca da interação entre a equipe e gerência de 

enfermagem, na maternidade; 4  Percepção da equipe de enfermagem acerca da qualidade da 

assistência humanizada na instituição. 

O referido roteiro foi elaborado pela pesquisadora, com base na literatura da 

revisão bibliográfica e experiência em clínica obstétrica e gestão, foi validado por dois 

especialistas na área de gestão, ambos com formação em pesquisa qualitativa. 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS 

 

Este estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, aprovado em 28 de fevereiro de 

2012, sob Protocolo N.206.915 (Anexo II). O estudo atende as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Após a aprovação do projeto no CEP do HC/UFG, os participantes foram 

abordados durante o horário de trabalho na instituição hospitalar e receberam todas 

informações e explicações inerentes ao estudo. Na sequência, houve um espaço para os 

participantes esclarecer suas dúvidas referentes aos objetivos, fases da investigação, coleta de 

dados e itens do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo III). Após os 

participantes assinaram o TCLE em duas vias, uma cópia entregue aos participantes e outra 

ficou em posse do pesquisador.  
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Após a anuência dos participantes a pesquisadora agendou o horário e local que 

melhor atendiam à disponibilidade dos depoentes. As entrevistas, em geral, teve duração 

média de 30 minutos, foram realizadas em uma sala reservada na instituição, pela própria 

pesquisadora e gravadas em áudio. Ocorreu durante os meses de fevereiro e março de 2013.  

Foi assegurada a privacidade do participante e garantido o total sigilo e proteção 

de seu nome e de suas informações. Para garantir o anonimato dos entrevistados os discursos 

foram nomeados pela letra E – enfermeiros e T - Técnicos de enfermagem, numerados de 

acordo com a ordem em que foram entrevistados, sendo identificados por E1 a E6 e T1 a T29. 

Não foram observadas intercorrências ao longo da coleta de dados.   

 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Nos discursos utilizou-se a análise temática de conteúdo de Bardin (2008). A 

análise temática é uma modalidade de análise de conteúdo e consiste em desvendar os núcleos 

de sentido que estruturam uma comunicação, por meio da leitura, exploração, compreensão e 

interpretação de dados textuais, relacionando-os com outras teorias. Adequada às pesquisas 

qualitativas em saúde (MINAYO, 2010).  

Assim, primeiramente, procedeu-se a leitura do material resultante das entrevistas, 

tendo como parâmetro as indagações iniciais da pesquisa. Esse tempo de leitura permitiu à 

autora o contato direto e intenso com as declarações originárias do campo de pesquisa. Após a 

leitura das entrevistas, foram identificados nos discursos os temas relevantes. A partir da 

ordenação dos discursos, de acordo com os temas emergiram as categorias e sub-categorias 

temáticas que informam aspectos do objeto estudado.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os dados da humanização em gestão 

na percepção da equipe de enfermagem de uma maternidade escola do Hospital das Clínicas 

da UFG, apresenta o perfil profissiográfico dos sujeitos entrevistados. A análise interpretativa 

dos dados permitiu destacar cinco categorias temáticas: Política de Humanização do SUS; 

Assistência e processos promotores de humanização; Habilidades e Competências gerenciais 

do enfermeiro; Interação Equipe e Gerência de Enfermagem; e Qualidade da assistência de 

enfermagem. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A tabela 1 apresenta os dados do perfil profissiográfico dos sujeitos entrevistados. 

Tabela 1. Perfil profissiográfico dos entrevistados (n=29) apresentando número de profissionais e tempo de 

serviço no hospital pesquisado. Goiânia, 2013. 

 Número de profissionais Tempo de serviço no hospital 

Faixa etária Masculino Feminino Enf. Téc. Anos 

Nº  

Enf. 

Nº 

Téc. 

     0 a 5 anos 0 1 

18 a 29 anos 0 1 1 0 6 – 10 anos 1 0 

30 a 39 anos 1 23 5 19 11 a 15 anos 0 1 

40 a 49 anos 0 3 0 3 16 a 20 anos 0 5 

Mais de 50 anos 0 1 0 1 20 a 25 anos 4 13 

     Mais de 30 anos 1 3 

 

 

Dados Qualitativos 

 

A partir da análise temática dos conteúdos de entrevistas com o pessoal de 

enfermagem, foram construídas cinco categorias, quais sejam: I) Política de Humanização do 

SUS; II) Assistência e processos promotores de humanização; III) Habilidades e 

Competências gerenciais do enfermeiro; IV) Interação Equipe e Gerência de Enfermagem; e, 

V) Qualidade da assistência de enfermagem. 
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I POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO DO SUS 

 

Esta categoria se refere ao conjunto de conhecimentos que os participantes têm 

acerca da Política de Humanização do SUS e está organizada em duas subcategorias 

temáticas: Humanização no contexto hospitalar e Políticas de humanização do SUS. 

 

1.1Humanização no contexto hospitalar 

 

A humanização no contexto hospitalar diz respeito importância da gestão dos 

serviços e assistência as usuárias, a gestão humanizada de recursos humanos deve ter um 

olhar ampliado acerca das necessidades individuais e sociais que envolve os trabalhadores e 

não apenas as questões relativas ao desempenho de atividades laborais. Os relatos dos 

participantes acerca da humanização em unidade hospitalar avançaram sua concepção 

incluindo a assistência às usuárias: 

Atender o paciente e a família como um todo, dar suporte ao paciente 

para que ele se sinta seguro e suas necessidades atendidas(E3). 

Capacidade de ver a parte humana da pessoa, as competências que tem 

de trabalhar para servir melhor o próximo e a toda equipe de forma 

que todos possam trabalhar em harmonia, não só a parte material mas 

a parte humana e espiritual (T23). 

Diagnosticar o que o paciente tem além da doença (T14). 

É fazer um atendimento e uma assistência de qualidade, como também 

dá condições para que o servidor possa está prestando  essa 

assistência(T23). 

É ter boas condições de trabalho, ter uma carga horária de trabalho 

decente, material para atender bem o paciente, fazer treinamento(E1). 

É você se colocar no lugar do outro... (T12). 

Eu acho que é ter visão geral do ser humano, o hospital tem que ter 

respeito pelos pacientes (T16). 

Humanização é tratar o paciente como um todo, cuidar bem em todos 

os sentidos, ter um bom relacionamento com a administração, ter 

capacidade, ser amiga, e ter liderança(E1). 

Ter conhecimento sobre os problemas dos pacientes, ouvir suas 

queixas procurando atendê-lo o mais completo possível (T25). 

Tratar o cliente com dignidade em todos os aspectos (T10). 
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A humanização na maternidade conforme relata um técnico de enfermagem: 

a capacidade de ver a parte humana da pessoa, as competências que tem de 

trabalhar para servir melhor o próximo e a equipe de forma que todos 

possam trabalhar em harmonia, não só a parte material, mas, a parte humana 

e espiritual (T23). 

Os depoimentos revelam aos aspectos objetivos e subjetivos na atenção aos 

usuários dos serviços de saúde. 

 

1.2 Políticas de Humanização do SUS 

 

Refere-se ao conjunto de conhecimentos que os participantes apresentam acerca 

da política institucionalizada do SUS para humanização dos cuidados em saúde aos usuários e 

a gestão dos serviços de saúde. No que diz respeito ao conhecimento da política de 

humanização do SUS dentre os quais destaca-se: características, princípios norteadores, 

estratégias, fatores promotores e fatores restritivos. No entanto, os relatos ilustram que os 

participantes ressaltaram os princípios referentes aos direitos dos cidadãos, usuários do SUS: 

A não adesão dos funcionários, ao excesso de trabalho, pelo número 

reduzido de funcionários (T4). 

Atender dentro dos princípios do SUS integralidade, universalidade e 

integralidade (T13). 

Compromisso com os direitos do cidadão no que diz respeito as 

questões de gênero, etnia, etc (T23). 

Estímulo aos processos de educação permanente (E2). 

Falta de conhecimento teoricamente nem a gente conhece (T11). 

Fortalecimento do trabalho multiprofissional (T21). 

Não conheço quase nada sobre esse assunto (T29). 

Não estou muito por dentro dessa política, às vezes tem algumas 

palestras sobre isso, mas não assistir (T10). 

É uma rede articulada para a assistência em saúde no nível primário, 

secundário e terciário (E2). 

Responsabilidade de cada um em dá uma resposta positiva tanto em 

relação ao tratamento quanto a questão humana (E5). 

Utilização dos princípios básicos do SUS (T13). 
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Colocar o paciente em primeiro lugar, atendê-lo bem, respeitá-lo, 

orientá-lo, ter responsabilidade com o mesmo (T8). 

Nesse entendimento, o ambiente de trabalho deve ser humanizado e também 

possibilitar a interação usuária e equipe de saúde expressar atitudes responsável e humanas..  

 

II - ASSISTÊNCIA E PROCESSOS PROMOTORES DE HUMANIZAÇÃO  

 

A compreensão dos participantes acerca da assistência humanizada em saúde 

considerou a sua multicasualidade e sua multidimensionalidade e focaram em características 

gerais ou específico da maternidade como o trabalho em equipe, saber delegar atividades e a 

relação interpessoal. Dentre os exemplos, destacam: 

A enfermagem através do processo de enfermagem, o exame físico, já 

vê o paciente em sua integralidade, isso é humanização (E1). 

Administração por setores, busca contínua por novos conhecimentos 

facilitados pelo hospital, por um hospital escola, estamos sempre 

recebendo alunos com conhecimento do que há de mais atual (E3). 

Amar ao próximo (T29). 

Clientes e acompanhantes satisfeitos com o atendimento e cuidados 

recebidos pelos servidores, equipe satisfeita, ouvida, orientada, 

atualizada e integrada (E6). 

Colocar a paciente em primeiro lugar, atendê-la bem, respeitá-la, 

orientá-la, ter responsabilidade com a mesmo (T8). 

Envolvimento entre os membros da equipe multiprofissional (T8). 

Fazer com que a equipe trabalhe focada na assistência humanizada, 

ver a paciente nos aspectos biopsicossocial, ter interação entre os 

profissionais (T3). 

Permitir acompanhante à gestante e em trabalho de parto (T4). 

Respeito para com o colega, divisão justa de tarefas para os 

trabalhadores que trabalham em conjunto (T22). 

Responsabilidade de cada um em dá uma resposta positiva tanto em 

relação ao tratamento quanto a questão humana (E4). 

Sensibilidade de não deixar que pacientes sofram quando abortam 

(T25).  

É você se colocar no lugar do outro (T12). 

Na unidades de saúde as funções as competências dos profissionais da saúde 

deve-se ir além da desempenho técnico, exige que a abordagem desenvolvida com empatia ao 

sofrimento alheio.  
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III HABILIDADES E COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO 

 

A compreensão dos participantes acerca das habilidades e competências que o 

enfermeiro possui para exercer o cargo de gerência em enfermagem. A função de gestão 

recursos humanos é entendida como a capacidade de planejar e tomar decisões, conhecimento 

em gestão de pessoas, maturidade emocional, possuir conhecimento técnico. Os estratos 

abaixo ilustram as falas dos participantes:  

Acho que no mínimo deve saber sobre obstetrícia (T11). 

Aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, percepção do ser 

humano em seus valores espirituais (T7). 

Conhecimento para o atendimento pessoal em relação aos valores 

humanos, o emocional e pessoal(T18). 

Ter graduação e conhecimento, especialização em gerencia de pessoas 

e experiência em enfermagem (T14). 

Deve ser alguém que conheça de administração e políticas do SUS, 

também em âmbito geral precisa ser alguém que tenha vivência do 

serviço para entender as dificuldades desse serviço e da equipe, 

evitando assim injustiças, hostilidades, sobrecarga de alguns em 

detrimento de outros (E2). 

Eu acho que a primeira coisa é ter poder de liderança, todo chefe para 

gerenciar tem que ter conhecimento de gerencia (T9). 

Habilidade técnica e teórica, conhecimento pelo menos básico em 

todas as áreas que abrange a clínica onde o mesmo trabalha (E4). 

Maturidade emocional, boa relação interpessoal, competência e 

comprometimento com o trabalho, responsabilidade e iniciativa (T17). 

No mínimo ser formado, ter formação em obstetrícia e em 

neonatologia para uma assistência de qualidade. Para conforto e 

condições de trabalho ao servidor e prestar assistência de qualidade e 

oferecer segurança aos pacientes (T5). 

Responsabilidade, humildade, buscando sempre conhecimento para 

estar sempre valorizando o ser humano e seus valores (E6). 

Ter conhecimento técnico, dominar o assunto, pessoa de fácil acesso, 

orientar todo o ambiente, tratar bem o paciente e a família (E3). 

 

O enfermeiro ao exercer a função de gerente deve ter qualificação, entender a 

forma como lidar com a equipe, uma pessoa que saiba ouvir, ver as necessidades 

da clínica e conhecimento sobre SAE, agilidade, tomar decisão e liderança. 
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IV INTERAÇÃO EQUIPE E GERÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

As apreciações dos participantes acerca da interação estabelecidas entre a equipe e 

a gerência de enfermagem na maternidade. Destacaram-se três sub-categorias: a equipe de 

saúde, avaliação interprofissional e influência da equipe na tomada de decisão  

 

4.1 A equipe de saúde 

 

A respeito da equipe e gerência os discursos se caracterizou em mostrar que na 

assistência o ambiente o entendimento entre o grupo é muito importante no trabalho em 

equipe tanto em sua estruturação, quanto no seu funcionamento. Mas fica claro que a equipe 

de saúde é uma equipe multiprofissional: 

A não adesão dos funcionários aos cursos de capacitação, a não 

atualização de conhecimentos, o egoísmo, pensando só no seu bem 

estar, deixando muitas vezes o colega sobrecarregado (T21). 

Como é um hospital escola, aqui se tem um verdadeiro aprendizado, 

como se trabalhar em equipe, tanto nós da enfermagem como a equipe 

multiprofissional (E5). 

É composta por pessoas de várias áreas, que trabalha em conjunto, por 

um bem único, o bom atendimento ao paciente durante o período de 

internação (E4). 

Às vezes, a equipe é reduzida a uma situação de grupo de pessoas que 

contribuem para o bom andamento e desenvolvimento do atendimento 

dos usuários do serviço de saúde (T9). 

É um entrosamento muito bom que existe dentro do ambiente de 

trabalho, onde todos estão abertos a mudanças o que facilita a 

qualidade da assistência (E1). 

É uma interação entre as diversas categorias ninguém decide sozinho, 

é um compartilhamento de opiniões, decisões para o crescimento da 

equipe (T6). 

Falta de funcionários ((T17). 

Grupo de pessoas que contribuem para o bom andamento e 

desenvolvimento no atendimento aos usuários do serviço de saúde 

(T9). 

Respeito ao colega, divisão justa de tarefas e todo o equipamento de 

fácil acesso (T15). 

Saber ouvir e compreender as opiniões da equipe, responsabilidade e 

comprometimento com o grupo (T24). 
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São todos que estão envolvidos na recuperação e reabilitação do 

cliente como um todo (E4). 

Somos todos nós que trabalhamos e somos capacitados para atender o 

cliente com qualidade (T21). 

Não estou muito por dentro dessa política, às vezes, têm algumas 

palestras sobre isso, mas, não assisti (T10). 

É o fortalecimento do trabalho multiprofissional (T21). 

Promoção e divulgação dos programas de saúde. Responsabilidade de 

cada um em dá uma resposta positiva tanto em relação ao tratamento 

quanto a questão humana (E2).  

Estes exemplos que demarcam uma representação da política de humanização e 

experiências e fortalecimento do trabalho de equipe multiprofissional. 

Os dados mostraram que na percepção dos participantes acerca da interação na 

equipe de enfermagem e com a gestão hospitalar, inicialmente, observou-se que existe noção 

conceitual do termo “equipe de saúde”, construído ao longo dos processos educativos. Por 

outro lado, os entrevistados fizeram auto referências da própria atuação em uma equipe 

multiprofissional,  

 

4.2 Avaliação interprofissional  

 

Quanto a avaliação interprofissional os trabalhadores teceram considerações 

referindo a outros membros da equipe e auto referência, Os participantes avaliavam o trabalho 

do colega da mesma profissão e de outras profissões, assim expressaram:   

A minha relação com os demais profissionais da maternidade hoje é 

bem melhor, por causa dos meus conhecimentos (T26). 

A minha relação com os profissionais de enfermagem eu percebo que 

está melhorando a cada dia, entendo melhor as dificuldades dos 

profissionais, o respeito a eles você receberá de volta, compreendendo 

melhor o outro (T12) 

É composta por pessoas de várias áreas, que trabalha em conjunto, por 

um bem único, o bom atendimento ao paciente durante o período de 

internação na maternidade (E4). 

Apresenta um cenário não favorável ao trabalho em equipe pois falta 

de funcionários (T17). 
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 Boa, porém quando há muitos recém-nascidos no berçário há 

sobrecarga de trabalho e toda a equipe fica desarticulada e tensa, 

assim há muitas discussões (T18). 

Como se fosse uma família, momentos de conflitos, mas as coisas se 

resolvem e se tornam melhores (T27). 

Muito boa, procuro realizar com presteza os procedimentos que eles 

pedem aquilo que está dentro da minha competência, quando não 

concordo com alguma coisa procuro minha supervisora (T20). 

No meu turno convivo muito bem, somos amigos, trabalhamos em 

conjunto, tem uma hierarquia resolutiva (T13). 

Tranquila, bom relacionamento com a equipe (E5). 

 

4.3 Influências da equipe na tomada de decisão 

 

Os relatos apresentam um julgamento da influência das relações da equipe de 

saúde no cotidiano do trabalho, e trazem a visão da instituição e importância do papel no 

conjunto do trabalho e de sua pessoa no grupo. E revelou quanto suas opiniões, ideias ou 

ações são respeitadas ou causam mudanças substanciais, no contexto da maternidade. 

Claro, todo nós influenciamos de uma forma ou de outra, somos uma 

equipe (T8). 

Como técnica de enfermagem, realizo serviço diretamente com o 

cliente o que é de minha competência, o que é delegado para eu fazer 

pelo enfermeiro ou prescrito pelo médico, influencia porque faço parte 

da equipe (T11). 

É trabalho em equipe, todos tem sua influência na decisão(E4). 

Eu acredito que tenho uma porcentagem de influência bem 

considerável (T23). 

Eu julgo muito importante, pois influencia no bom andamento   e na 

funcionalidade da maternidade (T17). 

Influencia porque eu faço parte da equipe, eu vejo como um corpo 

cheio de membros cada um com sua função. Na falta de um desses 

membros, o corpo deixa de funcionar devidamente (T22). 

Muito importante, não existe trabalho individual aqui na maternidade, 

no serviço aqui da maternidade um sempre depende do outro (T26). 

Na medida que desenvolvo o que é designado para eu fazer sem 

sobrecarregar os outros (T2). 

O nosso trabalho influencia muito em relação a equipe, começo dando 

o nosso exemplo, dando respeito, responsabilidade e competência 

profissional (E3). 

Porque o meu trabalho é produtivo e estimulante (T15). 
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Quando eu ajudo, quando eu faço, preciso aprender mais, saber mais 

sobre o meu trabalho aqui na maternidade (T13). 

Boa, porem quando há muitos recém-nascidos no berçário há 

sobrecarga de trabalho e toda a equipe fica desarticulada e tensa, 

assim há muitas discussões (T18).  

Quando um paciente reconhece o nosso valor e quando o colega 

escuta as nossas sugestões (T12),  

Quando ouço um obrigado, por favor, chamam-me pelo nome, e 

reconhecem nossos esforços (T14). 

Os relatos mostraram a influência do trabalho em equipe em todo andamento e 

funcionamento da maternidade e ações desenvolvidas por enfermeiro. E, afirmaram que 

depende da habilidade dos seus contatos interpessoais, quando a pessoa se sente valorizada o 

gestor pode obter a simpatia do grupo, contornar situações conflitantes com propriedade, e 

assim conseguir a colaboração, o reconhecimento e o respeito da maioria dos seus 

colaboradores,   

 

V QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

Esta categoria aborda a relação da gestão humanizada e qualidade da assistência 

de enfermagem no contexto da maternidade. Os depoentes destacaram três pontos  interações 

entre gerência e profissionais de saúde, trabalho em equipe e qualidade da assistência. 

No que diz respeito a relação gerência-profissionais de saúde os discursos 

revelaram elementos constituintes das interações estabelecidas entre a gerência e outros 

profissionais da área de enfermagem, baseados em aspectos técnicos, legais, afetivos e de 

habilidade sociais: 

A relação entre a gerência e os profissionais é a melhor possível (T6). 

Acho a relação da gerente de enfermagem com os profissionais ótima, 

com dedicação, sinceridade de propósito e comprometimento (E4). 

Boa pois, temos a liberdade de dizer o que pensamos, somos atendidos 

nas nossas necessidades quando possível (T20). 

Compreendo que é de grande importância para o funcionamento do 

serviço de enfermagem. O gerente é aquele profissional que é os olhos 

da equipe, tem uma visão do todo, do coletivo, mesmo conhecendo as 
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particularidades de cada um é necessário está perto da equipe porque é 

ele que sabe o que precisamos (E6). 

De boa comunicação embora, às vezes, falte espaço para diálogos 

(T10). 

Está boa com a gerência de enfermagem, mas precisamos melhorar e 

ter mais apoio (T19). 

Estou satisfeita, temos um gerente que é bem próximo de toda a 

equipe, tenta solucionar as dificuldades (T7). 

Existe um bom relacionamento, muito bom mesmo, ela ouve e nos dá 

atenção (T11). 

Muito boa, pois ela tenta resolver os nossos problemas da melhor 

forma possível (E2). 

Muito boa, não vejo nada que impeça o nosso trabalho ou que cause 

algum desgaste junto a equipe (E6). 

Ótima pois a nossa gerente é humana sem deixar de ser profissional, 

ela consegue unir estas duas características (T24). 

Sou satisfeita no geral, contudo acho que poderia melhorar em certos 

pontos como: fazer um rodízio maior dos funcionários em todos os 

setores da maternidade, pensando no coletivo (T14). 

Uma boa relação, não vejo nenhum problema nessa relação (T2). 

Uma relação bem resolvida (T21). 

 

A relação trabalho em equipe e qualidade da assistência de enfermagem os 

participantes fizeram avaliação geral da equipe ou auto-referenciada e a categoria de 

enfermeiros, apreciações que estendeu as relações da enfermeira que responde pela chefia 

imediata, ou gerência com a diretoria geral da unidade. Os depoimentos delinearam diferentes 

condições relacional que influencia na qualidade da assistência prestada pela enfermagem:  

A qualidade na assistência só é possível com uma equipe que fale a 

mesma língua e é comprometida com a unidade (E3). 

As duas tem que andar juntas, para que as coisas funcionem com mais 

segurança e qualidade (T14). 

É uma sincronia necessária, já que contamos com equipe 

multiprofissional onde cada um tem sua função (T28). 

Em equipe sentimos mais prazer de trabalhar e se presta uma 

assistência melhor (T5). 

Melhora mais ainda a qualidade da assistência e o paciente se sente 

mais seguro (T12). 

O paciente é melhor assistido, quando existe esta relação (T9). 

Penso que uma equipe que trabalha em harmonia cada um 

funcionando devidamente, o resultado é uma assistência de qualidade 

(T21). 
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Quando existe uma relação com respeito, dignidade, compreensão mas 

com qualidade, competência e conhecimento (E3). 

Relação direta, o paciente é bem melhor assistido (T29). 

Relação direta, sem trabalho em equipe não tem como garantir uma 

boa qualidade (E6) 

Sem trabalho em equipe não há uma boa assistência (T11). 

Tem que haver esta relação de equipe, pois o trabalho pode cair a 

qualidade (T23). 

Trabalhar em equipe é primordial para se alcançar os resultados 

desejados nos serviços de saúde, principalmente quando a equipe é 

comprometida (E1). 

 

A percepção dos profissionais da enfermagem sobre as ações instituições para o 

cumprimento da política de humanização, os participantes relataram que as pacientes 

precisam mais que um bom profissional. Elas devem ser respeitadas e bem tratados, sem os 

constrangimentos encontrados na área de saúde, principalmente, nos serviços públicos; necessitam de 

cuidados na sua plenitude.  

Assim, são aspectos que fazem diferença no cuidar permitir 

acompanhante (T4),  

Trabalhar em equipe, saber delegar atividades e manter boa relação 

interpessoal (E5).  

Ainda, os participantes afirmaram a importância estabelecer a relação entre os 

gestores de saúde, os profissionais cuidadores e os usuários. 

Com base nas falas, realizou-se a discussão, à luz da literatura, buscando a 

contextualização da realidade encontrada e outras experiências. A discussão será apresentada 

no próximo capítulo.  
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6 DISCUSSÃO  

 

 

Este estudo teve como finalidade a análise de aspectos relativos ao processo de 

humanização no gerenciamento dos recursos humanos da maternidade de um hospital público. 

Para tanto, definiu-se por investigar alguns aspectos julgados relevantes e presentes no 

ambiente institucional, na perspectiva da equipe de enfermagem. 

Ao analisar o perfil dos participantes, com relação à escolaridade, além dos 

enfermeiros, oito técnicos de enfermagem possuem curso superior - dois tinha graduação em 

Fisioterapia e seis em Enfermagem. Quanto à idade, a maioria, ou seja, vinte e cinco 

participantes se encontram na faixa etária acima de 35 anos, existe um trabalhador em fase de 

aposentadoria. Em relação ao tempo de serviço a maioria trabalha na maternidade há mais de 

dez anos, dois técnicos de enfermagem ingressaram há um ano e seis meses. 

Especificamente, dentre os participantes, apenas um dos entrevistados era do sexo 

masculino, o restante era do sexo feminino. Esse dado revela que, historicamente, ainda hoje, 

a assistência obstétrica de enfermagem é, predominantemente, desenvolvida por mulheres. 

Estes dados vão ao encontro ao registrado em outros estudos (MARTINS, TYRRELL, 

VASCONCELOS et al., 2013). 

 

I POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO DO SUS 

O que diz respeito ao conhecimento da Política de Humanização do SUS 

observou-se que equipe de enfermagem apresenta concepções distintas acerca de 

humanização no contexto hospitalar. Os dados revelaram que a enfermagem possui 

características multidimensionais na humanização que se insere na concepção de que a pessoa 

deva ser atendida em suas particularidades e integralidade. Particularmente, estes dados estão 

de acordo com os princípios do SUS, Ministério da Saúde (BRASIL, 2010).   

Verificou-se que humanização no contexto hospitalar apresenta concepção com 

características multidimensionais da clientela atendida, em suas particularidades. Este 

conceito encontra respaldo em prerrogativas do Ministério da Saúde, a usuária não deve ser 

objeto de uma certa pasteurização no atendimento e no uso das regras (BRASIL, 2010).  
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O estudo apontou uma relação considerada essencial a gestão dos serviços de 

enfermagem e a assistência prestada a mulher, contudo, os participantes não mencionaram os 

marcos lógicos e legais da política de humanização na saúde. Estudo de Dias e Deslandes 

(2006) afirma que a assistência a usuária deve ser de maneira respeitosa, acolhimento, escuta 

atenta por parte dos profissionais de saúde, como solução para ampliar as expectativas e a 

qualidade da assistência presta às mulheres.  

Numa visão ampliada de humanização da assistência as políticas públicas de 

saúde, não são apenas proposições impostas pelo Estado, mas, uma possibilidade para criar 

uma cultura e filosofia organizacionais no cotidiano dos serviços de saúde (ZAHER, 2005). 

Ainda, em uma perspectiva histórica, os avanços tecnológicos decorrentes de 

pesquisas científicas revolucionaram a atual função hospitalar, requerendo que os mesmos 

deixem de ser um local onde pobres e doentes são levados para tratamentos de suas 

enfermidades e para morrerem, e se transformem em ambientes de desenvolvimento humano 

(RUTHES e CUNHA, 2008).  

O hospital passa a ser um ambiente ideal da atenção à saúde daqueles que 

procuram a instituição, mas a realidade tem ficado muito aquém do esperado. Nesse sentido, é 

necessário refletir a hospitalização no enfoque da humanização, na busca de respeitar a 

dignidade dos usuários e de seus familiares, bem como de profissionais da área de saúde 

(RUTHES e CUNHA, 2008). 

Compreende-se que, apesar da história pregressa de várias reformulações e dos 

movimentos organizados a participação popular em busca de melhores caminhos que 

conduzam ao ordenamento e à melhora do sistema de saúde público, mas, é necessário 

avançar em conhecimentos na práxis e políticas relacionadas aos programas de humanização 

do SUS. Esse fato relaciona-se tanto aos usuários que desconhecem os seus próprios direitos, 

quanto aos profissionais de saúde no desempenho de suas funções. RIOS (2009) aponta que 

compreender o cliente de forma minimizada e sem autonomia é antiético, sendo necessário 

que o profissional tenha teorias e técnicas relacionadas à assistência. 

Neste sentido, este estudo revelou que existe um fecundo campo para o 

desenvolvimento de ações formativas em serviço e que possam ajudar a consolidar os 

princípios do SUS e, em específico, da humanização hospitalar. 
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II ASSISTÊNCIA E PROCESSOS PROMOTORES DE HUMANIZAÇÃO  

 

Os dados referidos por profissionais acerca das ações institucionais no 

cumprimento a política de humanização, no estudo identificou-se que a relação não deve ser 

focada apenas na competência e na tecnologia, mas também, em aspectos humanos e 

subjetivos que estão intrinsecamente ligados na assistência de qualidade. Estes são 

primordiais no tratamento e no cuidar, é fundamental considerar o cliente como elemento 

essencial do processo (SCHIMITH et al, 2011).  

Os participantes, também, descreveram as necessidades de humanização da gestão 

aos servidores e na assistência aos usuários. Ficou evidente a carência de atenção, necessidade 

de segurança e estabilidade emocional, exigindo dos cuidadores presença mais efetiva e 

voltadas as emoções. Neste sentido, a equipe de enfermagem, por permanecer em tempo 

integral no desempenho das tarefas e funções ligadas ao cuidado direto, deve ser 

instrumentalizada para oferecer primeiro apoio ao paciente e/ou à família, e depois conduzi-

los ao atendimento especializado com equipe multiprofissional. Nesse sentido Oliveira (2006, 

p.154) lembra que o acolhimento não poder ser reduzido a única intervenção nem ser 

responsabilidade de um único profissional ou categoria profissional. 

Referente aos dados sensibilização profissional identificou atentar a demanda de 

natureza psicossocial da paciente e/ou da família, e passa pelo desenvolvimento de 

habilidades em se colocar no lugar do outro. Esse olhar é possível quando a gestão da 

enfermagem se volta no sentido de permitir, facilitar e estimular o desenvolvimento das 

pessoas, o que concorreria para a satisfação da equipe, bem como para minimizar as 

deficiências existentes no ambiente do trabalho. Baggio (2006) aponta que é indispensável o 

envolvimento do profissional de enfermagem no cuidado prestado, essa é uma medida de 

estreitamento de laços entre o cuidador e a pessoa cuidada com foco nas ações terapêuticas. 

Os dados mostraram que os respondentes têm visão parcial e voltada aos aspectos 

intersubjetivos e relacionais. Contudo, não apresentaram compreensão crítica em relação à 

organização dos serviços, à formação de recursos humanos preparados para o ambiente da 

maternidade, ou mesmo acerca da cultura e estrutura institucionais. Neste sentido, a 

humanização fica circunscrita às boas condutas e não, necessariamente, articulada com as 

condições reais de funcionamento institucional. 
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III HABILIDADES E COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO  

 

Já no que se refere às Habilidades e Competências Gerenciais do enfermeiro, 

destaca-se que as novas tendências gerenciais exigem posturas mais racionais e mais 

inteligentes no desempenho das funções para promover efeitos capazes de inovar e permitam 

obtenção de resultados efetivos que atendam a expectativa dos seus colaboradores, bem como 

a execução correta do seu trabalho (CUNHA, 2008). 

Não identificou-se nas falas dos depoentes dados relativos aos avanços na área da 

gestão em saúde ocorridos nas duas últimas décadas, as organizações de saúde passaram por 

etapas nas quais os gerentes desenvolvem conteúdos teóricos e práticos de transformações no 

ambiente hospitalar para atender as novas estruturas organizacionais modernas. Contudo, os 

participantes apontaram as habilidades e competências básicas referindo-se: ser importante 

possuir domínio e formação técnica; habilidades interacionais; capacidade para identificar 

necessidades ou de problematizar o ambiente de trabalho; usar recursos para melhoria das 

condições de trabalho dos servidores; usar dispositivos que aumentem a percepção de 

segurança do pessoal de enfermagem no trabalho. Em geral, emergiu relatos comparando a 

própria realidade com outras vivenciadas. 

 

IV INTERAÇÃO EQUIPE E GERÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

Os dados referentes a questão de interação entre a equipe de serviço e 

enfermagem com a gestão hospitalar revelara noção conceitual em saúde, certamente, 

formado ao longo vivencia em grupal. Para os respondentes o cuidado de enfermagem se 

caracteriza pelo acompanhamento contínuo e constante ao cliente, constitui-se como prática 

exercida por um grupo de pessoas, onde demanda ações de coordenação e supervisão de 

gerência e o papel do enfermeiro se configura no trabalho coletivo em equipe, estes dados se 

assemelha a estudo de Nishio e Baptista (2011), esses autores apontaram que, outro aspecto é 

a dupla dimensão do processo de trabalho do enfermeiro, que enfatiza o trabalho em equipe, 

como racionalização dos serviços, contemplando ao mesmo tempo as ações assistenciais e de 

gerenciamento. 
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A organização dos serviços de enfermagem, com base no trabalho em equipe tem 

por objetivo a qualidade do cuidado, tomando como base a utilização do pessoal de 

enfermagem com a máxima economia e eficácia, na tentativa de resolver e solucionar o 

problema de escassez do pessoal. 

Este trabalho mostrou noção de equipe em situações de trabalho em experiências 

cotidiana, relataram consciência e o compromisso das pessoas em divulgar a importância que 

cada um sente, ao se perceber como parte viva e proativa, como membro de uma equipe, onde 

a função de cada elemento do grupo serve de elo na integralidade e na qualidade da 

assistência, dados que corroboram com Peduzi e Ciampone,(2010). 

Outro aspecto que marcaram as relações de equipe trata-se das representações 

construídas entre os diversos trabalhadores, sendo ou não da mesma categoria profissional. 

Usualmente, as representações interprofissionais se referem ao quanto uma categoria se julga 

apreciada ou não por uma outra, neste caso, vale pensar em duas divisões dentro da mesma 

categoria, tais como os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Tais representações podem 

estar na base de atitudes de maior ou menor colaboração entre as pessoas, ou na base de maior 

ou menor percepção de pertença entre os indivíduos (PEDUZI E CIAMPONE, 2010).  

No que diz respeito percepção da equipe de enfermagem e sua relação intragrupo, 

identificou-se que existe colaboração e senso de cooperação. Neste sentido (Peduzi e 

Ciampone, (2010) também afirmam, persistem algumas situações relacionadas a distribuição 

de tarefas em escalas diárias e causam certo desconforto dentro das próprias equipes e são 

problemas frequentes nos serviços de enfermagem, tensões decorrentes do dia a dia de 

trabalho, podem gerar um clima de insatisfação relacional.  

Ao analisar o trabalho em equipe, sob a perspectiva da atenção integral à saúde, 

identificou-se que o grupo pesquisado se destaca na qualidade da assistência. Segundo os 

entrevistados, o cliente é atendido em sua totalidade e, partindo de afirmações anteriores, o 

processo de trabalho realizado na unidade, por meio da equipe multiprofissional, concorre 

para condutas que levam a um atendimento eficaz ao usuário.  

A equipe multiprofissional de saúde é um modelo funcional, marcado pelas 

necessidades de extensão de cobertura dos serviços, por isso torna-se necessário que os 

profissionais reconheçam as conexões entre as diversas atividades executadas. Assim, na 

perspectiva das representações interprofissionais, a valorização profissional apareceu 
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associada ao respeito pelos demais colegas de serviço. Em se tratando de modelo de gestão de 

pessoas, a valorização do profissional é um princípio organizacional e humano que serve de 

parâmetro para avaliação de uma instituição de sucesso, sendo que os indicadores dos 

sentimentos/sensações internos demonstram uma situação positiva ou negativa derivada da 

satisfação dos funcionários (PEDUZI e CIAMPONE, 2010). 

Ao agregar valores as pessoas, muito possivelmente, se sentirão motivadas, 

satisfeitas e com a autoestima elevada o que determina maior intensidade e envolvimento no 

trabalho, mesmo diante de dificuldades (PEDUZI e CIAMPONE, 2010). 

Cabe ressaltar, ainda, que a valorização das pessoas e o atendimento às suas 

expectativas renovam posturas e comportamentos positivos, possibilitam que se mantenham 

focadas nas metas e resultados e, com disponibilidade, buscam soluções para os problemas 

organizacionais (ZAHER, 2005). 

Escutar as sugestões de melhorias, procurar mostrar a produtividade da equipe em 

relação ao cuidado qualificado, faz com que o modelo de gestão do enfermeiro, neste caso é o 

coordenador, o facilitador e o integrador, seja capaz de descrever cargos e atribuições 

relativas a cada competência e qualificação dos agentes de enfermagem (PEDUZI E 

CIAMPONE, 2010). 

Na relação da equipe com a gestão da enfermagem pesa a compreensão de cada 

um quanto tem o poder de mudar uma situação. A responsabilidade do profissional em relação 

ao seu desempenho faz com que o seu potencial possa se destacar como uma peça 

fundamental no processo de trabalho em equipe, bem como nas atitudes de disponibilidade 

para a tomada de decisões, bem como o comprometimento com as relações interpessoais e 

com a segurança do cliente, mostrando e identificando o profissional como sujeito 

responsável (MARCON, 2006). 

A importância do gestor em tomadas de decisão é uma área que carece ser 

compreendida quando se analisa uma situação coletiva. Tanto nas diversas formas como a 

tomada de decisão aparece na dinâmica relacional do grupo (mais ou menos velada; mais ou 

menos eficaz; etc), quanto nos objetos ou situações para os quais deve-se escolher um 

caminho. O membro de uma equipe de enfermagem poderá comprometer-se com as decisões 

ou criar um proposital distanciamento da responsabilidade, em parte, dependendo das 

características do gestor (MARCON, 2006).  
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V QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

Os depoimentos revelaram que o gerente de enfermagem tem que ter boa vontade 

em comunicar bem com toda a equipe, responsabilidades com a equipe em todas as situações 

visando sempre a eficácia, o trabalho com espírito de humanização, ser educado, honesto e 

franco, tanto em relação aos pacientes como em relação aos colegas de trabalho. 

O estudo identificou a importância de saber trabalhar em equipe, agir de maneira 

reflexiva, crítica e com assertividade diante de problemas do cotidiano de uma maternidade de 

alto risco; agregar conhecimentos que lhe permita ter o domínio de sua função para atender as 

expectativas e oportunizar o desenvolvimento e capacitação dos membros da sua equipe.  

O gestor da área de saúde referindo-se as habilidades do enfermeiro deve 

desenvolver ações de humanização, importante no processo de aperfeiçoamento pessoal e 

profissional. O enfermeiro gestor precisa dar atenção especial a equipe de enfermagem, 

transformar intenções em ações concretas, ter consciência que, no contexto do trabalho de 

enfermagem, essas peculiaridades são importantes e repercutem de forma positiva dentro e 

fora do ambiente de trabalho (ZAHER, 2005). 

A qualidade da assistência da enfermagem se pronuncia, também, nas relações 

estabelecidas com a equipe. Logo, a humanização em saúde não se trata de um fenômeno da 

privacidade de cada profissional, mas, dos processos estabelecidos na rede de assistência 

(PEDUZI E CIAMPONE, 2010). 

O conceito de qualidade e as estratégias para obtê-la, passam a ser partilhados por 

todos os envolvidos no trabalho. Em consonância com essa assertiva, acrescenta-se a questão 

da dimensão humana no ambiente da qualidade, uma vez que os anseios e as satisfações das 

pessoas responsáveis em concretar esses propósitos são vitais para se alcançar as metas 

institucionais, segundo os discursos dos participantes (ZAHER, 2005). 

Observa-se que na abordagem dos princípios da qualidade, na maioria das vezes, 

as organizações ignoram a importância do papel dos executores e dos processos que levam à 

qualidade. Portanto, a escolha do gestor deve seguir padrões multifacetários de competência 

técnica e relacional (PEDUZI E CIAMPONE, 2010). 
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Mediante o constatado, é preciso rever as habilidades emocionais da equipe, 

reforçar os sentimentos de solidariedade com vistas à aceitação de capacitações, de modo a 

criar alternativas para superação dos problemas no ambiente de trabalho (ZAHER, 2005). 

Nesta linha de abordagem, a gestão no âmbito do desenvolvimento de pessoas tem 

a educação continuada como ferramenta que contribui para a quebra de paradigmas no 

trabalho, tanto por parte das ações do cuidado, como da formação e capacitação da equipe de 

enfermagem que, na sua maioria, não se vê preparada para realizar atividades de qualidade, 

que deveriam caracterizar a gestão para assistência humanizada (BEZERRA, 2003). 

Os novos desafios na formação de recursos humanos para a área da saúde tornam-

se exigentes e devem evoluir da educação bancária, paradigma baseado na transmissão linear 

de conhecimento, para uma forma de ação intersetorial - paradigma da transmissão em rede. 

Nesse sentido, a evolução da formação de quadros de enfermagem para o contexto hospitalar, 

e em específico da maternidade, tendo como norte a humanização na assistência, também, 

passa pela articulação com demais atores que regularmente fazem crescer e problematizar as 

relações no contexto da saúde (BEZERRA, 2003).  

Concluindo, os dados mostraram que os enfermeiros gestores desenvolver a 

política de humanização em sua função como gerentes de recursos humanos e bem com na 

assistência a clientela usuária. O gerenciamento em unidades de serviços hospitalar apresenta 

desafios e superar a problemática, dentre eles, o de ajuizar, coletivamente, como forma de 

aprendizagem para mudanças e inovações das instituições de atendimento à mulher no 

período gravídico-puerperal. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Inicialmente, o desenvolvimento desta pesquisa compreendeu uma revisão da 

literatura e reflexão acerca da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão, no 

Sistema Único de Saúde, no que diz respeito na gestão e formação profissional do Enfermeiro 

e Técnicos de Enfermagem na maternidade da instituição pesquisada. 

Esta pesquisa permitiu identificar vários fatores que revelaram as condições de 

trabalho dos profissionais de saúde da maternidade, neste caso específico da equipe de 

enfermagem, dentro das concepções relacionadas a humanização no processo de trabalho no 

ambiente hospitalar. 

O estudo revelou a necessidade de buscar continuamente o aprimoramento, a 

qualidade e a inovação no modelo de gestão, bem como rever a capacidade de buscar 

respostas adequadas, viáveis e coerentes para as dificuldades apresentadas no cotidiano da 

dinâmica do trabalho, ter habilidade e empatia suficiente para interagir com as pessoas, 

inclusive diante dos conflitos e de situações que exijam atitudes assertivas e comportamento 

maduro. 

Apesar do processo de desgaste, sobrecarga de trabalho devido ao reduzido 

número de pessoal de enfermagem, falta de materiais e insumos, demanda reprimida e 

estrutura física inadequada os profissionais de enfermagem conseguem aplicar suas emoções 

positivas, no compromisso de atender e oferecer um cuidado permeado de amor, 

generosidade, compreensão e compaixão, demonstrando assim o respeito e a preocupação 

com o usuário e em conseqüência disso, prestando um serviço mais humanizado. 
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Observou-se, ainda, que a maioria dos profissionais demonstrou compreensão do 

conceito de humanização, de maneira simplista a consideraram como um sentimento de 

compaixão, ou seja: se colocar no lugar do outro. Certamente, essa forma de pensar ajuda a 

atuar de maneira humana. No ambiente hospitalar é necessário aprimorar as relações 

interpessoais, colocar o cliente em primeiro lugar, favorecer a autoestima e a valorização dos 

profissionais por melhores condições de trabalho, capacitação e qualificação dos servidores 

utilizando-se de dispositivos e ferramentas da educação permanente.  

O gerenciamento de pessoas foi registrado pelos depoentes como tarefa 

complicada e difícil, principalmente, em uma instituição hospitalar deve-se considerar que o 

processo de trabalho se utiliza rotinas, normas e protocolos padronizados essa fragmentação 

no cuidado deve pautar no respeito e na dignidade do ser humano. 

Esta realidade leva a repensar a importância de cuidar do cuidador, estabelecendo 

e propiciando uma gestão humanizada, sobretudo, valorizar o desempenho de cada 

profissional, fortalecer o seu desenvolvimento pessoal e assegurar a qualidade da assistência 

ao cliente que procura a unidade de saúde. Percebeu-se, ainda, que o enfoque de humanização 

no contexto hospitalar é pautado na supervisão de como a equipe cuida do usuário.  

Cabe ressaltar que, o gerenciamento realizado pelo enfermeiro permite 

compreender com clareza as relações do dia-a-dia do trabalho em saúde e da equipe, porém, 

verificou-se dicotomia acentuada entre o ensino e a prática da administração dos serviços de 

enfermagem, o que demanda uma participação crítica e reflexiva das escolas formadoras dos 

profissionais de enfermagem e dos serviços de educação continuada em instituições 

hospitalares. 
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Nesta perspectiva, deve-se lançar um olhar as disciplinas em gestão hospitalar, 

atualizar os conceitos em relação aos modelos de gestão e propor que os egressos possam vir 

a ser reflexivos, críticos, dinâmicos e, sobretudo, aptos a aprender a aprender, assumindo os 

direitos de liberdade e cidadania e as necessidades de desenvolvimento das pessoas, com 

responsabilidade, conhecimento e habilidades. Outro foco de atenção são os programas em 

residência multiprofissional desenvolvidas nos hospitais escola, certamente esse é o caminho 

adequado para aproximar a teoria e a prática. 

O enfermeiro gestor é responsável pelo resultado assistencial, seja qualitativo ou 

quantitativo e tudo concernente as condições ambientais onde se incluem o modelo de gestão 

humanizada, em ambiente organizacional favorável ao desempenho das funções de cada 

servidor. Assim, o enfermeiro deve empenhar em desenvolver competências elencadas no 

saber agir, comunicar, aprender, envolver-se, assumir responsabilidades e possuir olhar 

estratégico em relação as ações de saúde que possibilitarão implementar a humanização. Esse 

desenvolvimento é essencial nos processos relacionados a prática cotidiana da enfermagem. 

Desse modo, identificou-se a necessidade de reafirmar a Política Nacional de 

Humanização começando pela sensibilização dos trabalhadores e desenvolvimento de ações 

que preconizem os princípios do SUS: Integralidade, Universalidade e Equidade. Desse 

modo, previne-se, promove-se e reabilita-se a saúde tanto em nível individual como no 

coletivo. Portanto, a humanização do serviço de enfermagem se fortalece a partir de 

competências e habilidades gerenciais do enfermeiro, como gestor. 

Finalizando, ressalta-se a importância do gestor dos serviços de enfermagem ser 

um reconhecedor do valor e da necessidade do desenvolvimento individual dos trabalhadores, 

preconizar o respeito a pessoa o reconhecimento dessa responsabilidade é a essência da 
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função do enfermeiro como gerente, ou seja, ser identificado pelos pares não como super 

homem, mas, como super humano. 
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ANEXO I - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA SOBRE 
A PERÇEPÇÃO DA GESTÃO HUMANIZADA EM UM HOSPITAL 

PUBLICO, SEGUNDO O PROBLEMA E OS OBJETIVOS DO ESTUDO. 

 

Problema de Pesquisa:   
Qual o conhecimento acerca da formação do enfermeiro para uma gestão 
humanizada no contexto hospitalar? 

Objetivo Geral:  
Analisar aspectos da humanização no gerenciamento de recursos humanos na 
percepção da equipe de enfermagem de uma maternidade pública. 

Objetivo Específico:  
Verificar o conhecimento acerca da formação do enfermeiro para uma gestão 
humanizada no contexto hospitalar.  

Questão do roteiro de entrevista para se atingir o objetivo específico:  
1.1. Em sua opinião, que habilidades devem ser formadas em um enfermeiro para 
que o mesmo gerencie uma maternidade? 
1.2. Para você, o que é humanização no contexto hospitalar? 
1.3. Quais as principais características de uma assistência humanizada em uma 
maternidade? 
1.4. Quais os principais processos deverá o enfermeiro gerenciar em uma 
maternidade que busca a assistência humanizada? 
1.5. Que habilidades devem ter o enfermeiro para que o mesmo gerencie uma 
maternidade buscando sua humanização? 

 

Problema de Pesquisa: 
A equipe de enfermagem conhece a política de humanização preconizada pelo 
Ministério da Saúde? 

Objetivo Geral: 
Analisar aspectos da humanização no gerenciamento de recursos humanos na 
percepção da equipe de enfermagem de uma maternidade pública. 

Objetivo Específico: 
Investigar o conhecimento da equipe de enfermagem acerca da política de 
humanização preconizada pelo Ministério da Saúde. 

Questão do roteiro de entrevista para se atingir o objetivo específico:  
2.1. Em sua opinião, quais as principais características da Política de Humanização 
do SUS? 
2.2. O que você conhece dos princípios norteadores da Política de Humanização do 
SUS? 
2.3. Quais as estratégias que o SUS utiliza para implementara política de 
humanização? 
2.4. Quais os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da Política de 
Humanização do SUS na maternidade do HC/UFG? 
2.5. Quais os principais fatores restritivos ao desenvolvimento da Política de 
Humanização do SUS na maternidade do HC/UFG? 

 

Problema de Pesquisa:   
Como as entrevistadas percebem a interação entre a equipe e a gerencia de 
enfermagem na maternidade? 
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Objetivo Geral:   
Analisar aspectos da humanização no gerenciamento de recursos humanos na 
percepção da equipe de enfermagem de uma maternidade pública. 

Objetivo Específico: 
Avaliar a percepção dos entrevistados acerca da interação entre a equipe e a 
gerencia de enfermagem na maternidade. 

Questão do roteiro de entrevista para se atingir o objetivo específico:  
3.1. Para você o que é uma equipe de saúde? 
3.2. Que fatores mais contribuem para um trabalho em equipe na maternidade? 
3.3. Que fatores mais retardam o trabalho em equipe na maternidade? 
3.4. Como você avalia a sua relação com os profissionais da enfermagem da 
maternidade? 
3.5. Como você avalia a sua relação com os profissionais médicos da maternidade? 
3.6. Como você avalia a sua relação com os demais profissionais da maternidade? 
3.7.  Em que medida você se sente valorizada e/ou profissionalmente respeitada 
pelos demais profissionais da maternidade? 
3.8. Como você avalia sua importância pessoal e profissional para o trabalho na 
equipe da maternidade? 
3.9. Em que medida você julga que o seu trabalho influência nas relações da equipe 
de saúde da maternidade? 

 

Problema de Pesquisa: 
Como a equipe de enfermagem avalia a qualidade da assistência na instituição? 

Objetivo Geral: 
Analisar aspectos da humanização no gerenciamento de recursos humanos na 
percepção da equipe de enfermagem de uma maternidade pública. 

Objetivo Específico: 
Analisar a qualidade da assistência humanizada no contexto da maternidade. 

Questão do roteiro de entrevista para se atingir o objetivo específico:  
4.1. Como você avalia a qualidade da assistência que a enfermagem presta na 
maternidade? 
4.2. Como você avalia a qualidade do seu próprio trabalho? 
4.3. Que relações você compreende que têm entre trabalhar em equipe e a qualidade 
da assistência na maternidade? 
4.4. Como você avalia a relação entre a gerência da enfermagem e os profissionais 
da maternidade? 
4.5. Qual sua compreensão sobre a relação da gerência da enfermagem da 
maternidade com a Diretoria do HC/UFG? Que aspectos são positivos nesta relação? 
Que aspectos são negativos? 
4.6. Considerando todas as coisas, em que medida você está satisfeita(o) com o 
trabalho da gerência de enfermagem na maternidade do HC? 
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ANEXO II – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

– TCLE 

Você está convidado (a) a participar como voluntário (a) de uma pesquisa. Esta pesquisa está sob a 
Coordenação da Profª. Dra. Cleusa Alves Martins e será realizada pela pesquisadora Alexandrina Maria 
Nogueira Guerra Adorno do curso de aperfeiçoamento GESTÃO HUMANIZADA EM UMA MATERNIDADE 
ESCOLA -Percepção da equipe de enfermagem, da Universidade Federal de Goiás. 
Após ser esclarecido (a) sobre as informações sobre a pesquisa, no caso de aceitar participar do estudo, assine 
ao final deste documento as duas vias. Uma delas lhe pertence e a outra é da pesquisadora responsável. Em 
caso de dúvidas sobre a pesquisa ou sobre a sua participação, você poderá entrar em contato com a 
pesquisadora responsável, Profª. Dra. Cleusa Alves Martins pelo telefone 9979-2221 ou por e-mail: 
cleusa.alves@gmail.com em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do HOSPITAL das CLÍNICAS/UFG, pelos 
telefones: 62- 3269-8338. 
Informações importantes que você precisa saber sobre a pesquisa. 
Título da pesquisa: “GESTÃO HUMANIZADA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM MATERNIDADE DE ALTO 
RISCO DE UM HOSPITAL PÚBLICO.” 
Objetivo geral: Analisar a percepção da equipe de enfermagem acerca da humanização na assistência á mulher 
no período gravídico-puerperal, em uma maternidade de alto risco de um hospital público. 
Objetivos específicos: Caracterizar a equipe de enfermagem de instituição hospitalar de ensino em Goiânia, 
Goiás; 
Identificar as atividades desenvolvidas voltadas para a humanização na assistência a mulher no período 
gravídico-puerperal; 
Verificar o conhecimento dos enfermeiros sobre a política de humanização do Ministério da Saúde. 
Investigar a satisfação da equipe de enfermagem quanto ao trabalho desenvolvido.  
Elaborar e aplicar um programa de educação em saúde para profissionais da área obstétrica, visando à 
humanização da assistência. 
Procedimentos para a realização da pesquisa: 
Informamos que sua participação, nesta pesquisa, acarretará em benefícios para o desenvolvimento do 
conhecimento em Enfermagem, em particular e em saúde, de um modo geral, além de contribuir para o 
aperfeiçoamento profissional, com impacto social de relevância para a atenção à saúde, em seus diferentes 
níveis, e para a qualidade do ensino e da assistência. 
Esclarecemos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação.  
Serão garantidos o sigilo e o anonimato do informante e da instituição de origem, o que não lhes causarão 
nenhum dano ou exposição. Esclarecemos, também, que os dados coletados serão utilizados apenas para esta 
pesquisa e não serão armazenados para estudos futuros.  
Para tanto, solicitamos a sua colaboração que se dará por meio de sua participação responder a um 
questionário. 
Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém, sua participação é 
voluntária. Você poderá retirar-se do estudo ou não permitir a utilização de seus dados em qualquer momento da 
pesquisa. Poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em qualquer 
momento da pesquisa. 
Colocamos - nos à disposição para qualquer esclarecimento que julgar necessário. Demais telefone para 
contato: Alexandrina Maria Nogueira Guerra Adorno - TELEFONE: (62) 9638-1542. 

 
_______________________________ 

Profª. Dra. Cleusa Alves Martins 
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
Eu,_________________________,RG_________CPF_________________, concordo em participar do estudo: 
“GESTÃO HUMANIZADA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM MATERNIDADE DE ALTO RISCO DE UM 
HOSPITAL PÚBLICO.”, sob a responsabilidade da pesquisadora Profª. Dra. Cleusa Alves Martins . Fui 
devidamente informado (a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como, os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Garantiram-me que posso retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  
 
Goiânia, ________de _______de 2012.  

 

Assinatura do participante 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito, em 
particular. 
Testemunha Ass.:______________________________________ 


