
CONCEPC;OES DE ACADEMICOS DE ENFERMAGEM
SOBRE 0 TRABALHO DO ENFERMEIRO

Trabalho apresentado a disciplina de Estagio
Curricular (ENF 99003) da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Sui, como
requisito parcial para obtenyao do titulo de
Enfermeira.

Porto Alegre
2003

Blblioteca
f~c de E"f2~rn::lqc::, d.-3Jf-RGS



Dedico este trabalho a meu pai,
J6rcem e a minha tia Zenira, que
onde quer que estejam, sei que

torcem muito por mim.



Aos Academicos de Enfermagem que participaram deste estudo,

viabilizando a sua realizat;ao.

A minha familia, em especial minha Mae e meus Irmaos, por estarem ao

meu lado durante toda a graduat;ao, principalmente na confecyao deste trabalho.

Ao Dado, meu Amor, obrigado por mostrar-se sempre disposto a me escutar,

procurando palavras de conforto, em todos os momentos que precisei.

A Professora Maria Alice, por ser muito mais que uma Orientadora e por ter

me ensinado tantas coisas durante minha trajet6ria academica.

A Enfermeira e Amiga Andreia, com quem tambem muito aprendi, agradeyo

pela amizade e por estar sempre disposta a ajudar.

Aos meus Padrinhos Ricardo e Zuleica, obrigado pelo auxilio "tecnico" e por

serem tao presentes na minha vida.

A Professora Enaura Brandao, que tambem se dispos a me ajudar.

As minhas colegas Tais, Thais, Rita, Kelly e Dani, pelos momentos de

descontrat;ao.



QUADRO 1 - Atividades consideradas de competencia do enfermeiro pelos
academicos do 1°, 5° e 9° semestres 17

QUADRO 2 - Atividades consideradas predominantes durante uma jornada de
trabalho do enfermeiro pelos academicos do 1°, 5° e 9° semestres 18

QUADRO 3 - Categoria: enfermeiro: caracteristicas humanitarias. Descri9ao feita
pelos academicos do primeiro semestre 20

QUADRO 4 - Categoria: enfermeiro: cuidar com conhecimento e capacita~ao.
Descri~o feita pelos academicos do primeiro semestre 22

QUADRO 5 - Categoria: enfermeiro: caracteristicas humanitarias. Descri9ao feita
pelos academicos do quinto semestre 23

QUADRO 6 - Categoria: enfermeiro: cuidar com conhecimento e capacita~ao.
Descri~o feita pelos academicos do quinto semestre 24

QUADRO 7 - Categoria: enfermeiro: coordenar/organizar/administrar. Descri9ao
feita pelos academicos do quinto semestre 25

QUADRO 8 - Categoria: enfermeiro: caracteristicas humanitarias. Descri9ao feita
pelos academicos do nono semestre 27

QUADRO 9 - Categoria: enfermeiro: cuidar com conhecimento e capacita~ao.
Descri~o feita pelos academicos do nono semestre 28

QUADRO 10 - Categoria: enfermeiro: coordenar/organizar/administrar.
Descri~o feita pelos academicos do nono semestre 29



1 INTRODUCAO 6

2 OBJETIVOS 12

3 METODOLOGIA 13

4 APRESENTACAO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 16

5 CONSIDERACOES FINAlS 34

REFERENCIAS 36



o presente estudo propoe-se a explorar a concepc;ao dos academicos de

enfermagem sobre 0 trabalho do enfermeiro, enfatizando 0 conhecimento que tem

em relac;aoas atividades presentes no cotidiano dos servic;osde saude:

Como motivac;ao para realizar esta pesquisa, a autora parte das suas

vivencias como aluna de graduac;ao, levando em considerac;ao a mudanc;a de

opiniao que desenvolveu acerca da profissao. Alem disso, como bolsista de iniciac;ao

cientifica, participou de estudos relacionados ao processo de trabalho em saude,

que contribulram para construir a concepc;ao que possui hoje, como formanda,

acerca do trabalho do enfermeiro.

Ao ingressar na universidade, a autora tinha uma noc;ao muito vaga em

relac;ao as atividades exercidas pelo enfermeiro, vinculada quase que

exclusivamente ao carater humanitario. Nos semestres iniciais do curso, a ideia que

fazia do trabalho do enfermeiro era baseada nas experiencias dos estagios, nos

quais normalmente ficava cuidando de um 56 paciente, assumindo apenas as

atividades estritamente assistenciais e de cunho manual referentes a esse paciente,

muitas vezes sem presenciar as demais atividades do enfermeiro.

Devido a isso, considera-se necessario conhecer como os alunos concebem

sua futura profissao, partindo das experiencias e conhecimentos que a graduac;ao

Ihes proporciona. Parte-se do pressuposto de que 0 aluno, quando entra no curso de

graduac;ao em Enfermagem, traz consigo uma noc;ao idealizada do que e ser

enfermeiro. Essa idealizac;aopode ser atribulda a identificac;aoque a sociedade faz

do enfermeiro e do trabalho por ele realizado.
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Diversos estudos tern sido realizados acerca da finalidade do trabalho do

enfermeiro. Lunardi, Lunardi Filho e Borba (1994) reconhecem 0 enfermeiro como

facilitador do trabalho dos demais membros da equipe de enfermagem e de saude.

Lima (1998) evidenciou 0 predominio da fun9ao gerencial no trabalho do enfermeiro,

fun9ao essa exercida atraves da supervisao e controle do processo de trabalho.

Apesar disso, os enfermeiros denotam pouca aceita9ao do carater gerencial de seu

trabalho, tendo como ideal de profissao a assistencia direta ao paciente. Esse fato e

devido, acredita-se, aos mitos que rondam a profissao, de que enfermeiro e aquela

pessoa responsavel por minimizar 0 sofrimento do doente, ficando ao seu lado como

urn "anjo" ou como "mae". (LIMA et al., 2000).

Os resultados do estudo de Lima et al. (2000) evidenciaram que ha urn

predominio das atividades de gerenciamento do cuidado no cotidiano de trabalho do

enfermeiro e que a rela9ao entre cuidar e gerenciar nao constitui p610s opostos.

Para Gustavo (2001), cuidar e gerenciar sac dimensoes do trabalho do enfermeiro,

que se modificam conforme a especificidade das atividades requeridas em diferentes

unidades especializadas, no ambito hospitalar.

Waldow (1998) refere que a pratica do enfermeiro tern side a de chefiar

unidades, elaborar plano de atividades e escala de plantoes, prever material e

pessoal, supervisionar atividades, revisar as medica90es controladas, visitar os

pacientes, alem de outras atividades. No entanto, a mesma autora conclui que as

escolas, apesar de enfatizarem as areas de administra9ao e gerenciamento, nao

preparam adequadamente as alunas para atuarem com maior seguran9a e

autonomia.



o ato de assistir modificou-se ao longo do tempo e a enfermagem passa por
uma organizayao interna, de modo que aparece urn profissional que, alem
de possuir urn amplo conhecimento da biotogia humana, ainda assume
papeis impostos pela nova estrutura organizacional do hospital e outras
instituiy5es de saude.
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exemplo, faz parte das atribuiyoes do enfermeiro 0 provimento de recursos humanos

e materiais para que os diferentes procedimentos a serem desenvolvidos

diretamente com 0 paciente possam ocorrer com a estrutura adequada. Se algum

dos funcionarios da enfermagem se ausentar em seu turno de trabalho e 0

enfermeiro nao providenciar urn substituto, a equipe de auxiliares de enfermagem

ficara diminuida e sobrecarregada e, consequentemente, a assistencia prejudicada.

Lunardi Filho e Lunardi (1996) consideram a administrayao da assistencia como

papel fundamental da existencia profissional, pois constitui-se em meio e

instrumento para alcanyar a assistencia desejada e adequada ao cliente.

Sette et a/. (1997), em urn estudo sobre a percepyao dos enfermeiros de

unidade de intemayao sobre gerencia, refere que os mesmos, em suas primeiras

experiencias profissionais, chegam com expectativas de trabalhar na assistencia e

se deparam, na pratica, tambem com atividades burocraticas, 0 que acaba gerando

conflitos. Acrescenta que alguns enfermeiros possuem uma visao dicotomica entre 0

assistir e 0 gerenciar, 0 que gera dificuldades para estabelecer prioridades no

trabalho. Os resultados apontam para a necessidade de adequayao do ensino as

exigencias do mercado de trabalho, sugerindo a reformulayao do curriculo, ja que os

enfermeiros caracterizam as experiencias da graduayao como insuficientes, fato

relacionado a dicotomia existente entre 0 ensino e a pratica.

Para Meyer (1992), 0 distanciamento entre 0 ensino e a pratica esta se

tornando cada vez mais polarizado. Para exemplificar esse distanciamento, a autora

cita, entre outras questoes, que no ensino de enfermagem 0 objeto de trabalho e

apresentado como sendo fundamentalmente 0 cuidado ao paciente, enquanto na

pratica tern predominado a gerencia dos serviyos e 0 controle do pessoal e do

material.





• Analisar as concepc;:oes que os academicos de enfermagem possuem

ace rea do trabalho do enfermeiro.

• Comparar as concepc;:oes que os academicos possuem, em diferentes

momentos da graduac;:ao, acerca do trabalho do enfermeiro;

• analisar se a ideia que fazem do trabalho do enfermeiro condiz com a

realidade da pn3tica profissional, apresentada pela literatura_



o presente trabalho e um estudo descritivo, 0 qual, conforme Polit e Hungler

(1995), tem 0 prop6sito de observar, descrever e explorar aspectos de uma situa9ao.

A coleta dos dados foi realizada com academicos do primeiro, quinto e none

semestres da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do

SuI. A escolha desses semestres justifica-se pelo objetivo da pesquisa de comparar

diferentes momentos da gradua9ao, ou seja, os academicos que estao entrando,

trazendo consigo a mesma ideia que a sociedade faz do trabalho do enfermeiro, os

que ja passaram por alguns estagios (quinto semestre) e os que estao se formando,

tendo passado por todas as etapas previstas no curriculo. Para 0 primeiro semestre

de 2003, estavam regularmente matriculados 45 alunos para cada um dos

semestres escolhidos, totalizando uma popula9ao de 135 academicos. Foram

distribuidos 35 questionarios para 0 primeiro semestre, tendo side devolvidos 31.

Desses, dois foram anulados por estarem incorretamente preenchidos (por conter

mais de duas atividades assinaladas na segunda questao). Entre os academicos do

quinto semestre, distribuiu-se 26 questionarios e 22 academicos devolveram 0

mesmo, porem quatro foram anulados por estarem incompletos ou incorretamente

preenchidos. No none semestre foram distribuidos e devolvidos 39 questionarios,

sendo que cinco foram anulados por estarem incompletos ou incorretamente

respondidos. Portanto, a amostra foi composta por 29 academicos do primeiro

semestre, 18 do quinto semestre e 34 do none semestre.
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Utilizou-se a tecnica de sondagem de opiniao, que segundo Cortes (1998)

baseia-se em um questionario com perguntas estruturadas, cujas respostas SaG

predeterminadas e expressam qualidades. Entretanto, os dados SaGtratados atraves

de metodos quantitativos de analise.

o questionario (APENDICE) possui duas quest6es estruturadas e uma

pergunta aberta. Quanto as questc5esestruturadas, uma versa sobre as atividades

de competencia do enfermeiro e a segunda sobre as atividades predominantes em

uma jornada de trabalho. A pergunta aberta aborda 0 que e ser enfermeiro, na

opiniao dos academicos. 0 instrumento foi testado previamente a coleta dos dados,

nao sendo necessario reformula-Io.

o periodo destinado a coleta dos dados foi 0 mes de julho do corrente ano.

Essa etapa da pesquisa realizou-se na Escola de Enfermagem e no Cicio Basico da

Universidade Federal do Rio Grande do Sui, ao inicio ou final da aula, em diferentes

turnos, conforme 0 semestre. Os academicos foram convidados a participar do

estudo, sendo-Ihes explicado 0 objetivo da pesquisa. 0 aceite em participar foi

considerado atraves da devolu9aOdo questionario preenchido, 0 que foi igualmente

explicado aos participantes, alem de constar no cabe9alho do instrumento. 0

questionario nao exigiu nenhum tipo de identifica9aO, alem do semestre que 0

academico se encontra, garantindo 0 anonimato preservado. Na apresenta9aOdos

resultados, visando igualmente manter 0 anonimato preservado, os alunos SaG

identificados por c6digos especificos para cada semestre: AP (academico do

primeiro semestre), AQ (academico do quinto semestre) e AN (academico do nono

semestre), acompanhados de um numero cardinal que representa os diferentes

sujeitos entre cada semestre. 0 projeto da pesquisa obteve aprova9ao da Comissao
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de Graduayao do Estagio Curricular e do Comite de Etica em Pesquisa da

Universidade Federal do Rio Grande do SuI.

A analise dos dados ocorreu mediante tabulayao manual das respostas

obtidas, utilizando a medida estatistica descritiva simples, que utiliza freqOencia

absoluta (numero de vezes = n) e freqOenciarelativa (%).

Para tratamento dos dados da questao aberta, utilizou-se a tecnica de

analise tematica, baseada em Cortes (1998), que constou de duas etapas:

construyao de categorias e quantificayao do conteudo. As categorias representam

os elementos significativos em funyao dos quais 0 conteudo foi classificado e

quantificado, visando estabelecer os vinculos entre 0 problema de pesquisa e os

resultados encontrados. Para identificayao das categorias, levou-se em

considerayao as seguintes condiyoes: a necessidade de serem exaustivas (abranger

a totalidade do conteudo a ser classificado), exclusivas (de forma que urn mesmo

elemento nao pertencesse a diversas categorias), objetivas (possibilitando a

classificayao dos elementos nas mesmas categorias, por diferentes codificadores) e

pertinentes (relacionadas tanto com os objetivos da pesquisa quanta com 0

conteudo a ser tratado).

A quantificayao do conteudo implicou em contar 0 numero de vezes em que

uma determinada categoria apareceu ou foi omitida.

Cabe ressaltar que os dados de cada semestre foram analisados

separadamente, objetivando a comparayao entre os mesmos.



4 APRESENTACAQ E DISCUSSAO DOS RESULTADOS

A analise ~ interpretayao dos dados obtidos permitiram caracterizar a

QUADRO 1 - Atividades consideradas de competencia do enfermeiro pelos
academicos do 1°, 5° e go semestres

1° 1° 5° 5° go go
ATIVIDADES sem. sem. sem. sem. sem. sem.

n % n % n %
Realizar sondagens nasogastrica e vesical 27 93,10 18 100 34 100
Fazer curativos 24 82,75 07 38,88 14 64,70
Aplicar injeyoes -24 82,75 07 38,88 14 41,17
Avaliar funcionarios 14 48,27 18 100 33 97,05
Montar escala de folgas ferias dos

,~

e
funcionarios 17 58,62 18 100 34 100
Fazer pedido de material 15 ~1B- 12 66,66 24 70,58
Avaliar paciente 23 79,31 17 94,44 34 100
Elaborar escala de divisao de pacientes por
auxiliar de enfermagem 23 79,31 16 88,88 28 82,35
Conversar com 0 medico e outros
profissionais sobre 0 paciente 27 93.110 18 100 31 91,17
Comunicar ao auxiliar de enfermagem
novas prescriy6es medicas 23 79,31 17 94,44 27 79,41
Providenciar conserto do -
esfigmomanometro 09 31,03 09 50 22 64,70
Contatar com nutricionistas 20 68,96 18 100 28 82,35
Fonte: pesquisa direta, Rosa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre, julho de
2003.



Entre os a~demicos do primeiro semestre, nenhuma das atividades obteve

100% de frequlmcia. Realizar sondagens e conversar com 0 medico e outros

do esfigmomanometro, tendo aparecido em 31,03% das respostas. E um Indice

avaliar paciente e rpontar escala de folgas e ferias dos funcionarios em 100% das

respostas. Aplicar injeyoes foi a atividade menos citada._tendQaparecido em 41 .17%

B,bliot~ca
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QUADRO 2 - Atividades consideradas predominantes durante uma jornada de
trabalho do enfermeiro pelos academicos do 1°, 5° ego semestres

1° 1° 5° 5° go go
ATIVIDADES sem. sem. sem. sem. sem. sem.

n % n % n %
Realizar sondagens nasogastrica e vesical 07 24,13 02 11,11 10 29,41

Fazer curativos 04 13,79 0 0 0 0
Aplicar inje~oes 01 3,44 0 0 0 0
Avaliar funcionarios 0 0 01 5,55 06 17,64
Montar escala de folgas e ferias dos
funcionarios 02 6,89 0 0 01 2,94
Fazer pedido de material 01 3,44 0 0 0 0
Avaliar paciente 16 55,17 12 66,66 32 94, 11_~
Elaborar escala de divisao de pacientes por
auxiliar de enfermagem 04 13,79 02 11,11 02 5,88
Conversar com 0 medico e outros
profissionais sobre 0 paciente 18 62,06 13 72,22 14 41,17
Comunicar ao auxiliar de enfermagem
novas prescri~oes medicas 05 17,24 04 22,22 03 8,82
Providenciar conserto do
esfigmoman6metro 0 0 0 0 0 0

!Contatar com !1utricionistas r 0 r 0 r 01 5,55 , 0 ! 0 ,
Fonte: pesqlJisa direta, Rosa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre, jutho de
2003.
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Assim com9 no primeiro, os alunos do quinto semestre consideraram

predominante, em primeiro lugar, conversar com 0 medico e outros profissionais

sobre 0 paciente, com a frequencia de 72,22%. Mais ainda que 0 primeiro semestre,

os alunos do quinto tern a n09ao do trabalho em equipe, de forma que os diferentes

profissionais neces~itam trocar informa90es uns com os outros. Pode-se atribuir

esse fate a questao de ja terem passado por alguns estagios na gradua980 e,

portanto, terem pre~enciado 0 trabalho em equipe no cotidiano do enfermeiro. As

atividades avaliar furcionarios e contatar com nutricionistas foram as menos citadas,

com a frequencia de 5,55%. Fazer pedido de material, montar escala de folgas e

ferias dos funcionarios, fazer curativos, aplicar inje90es e providenciar conserto do

esfigmoman6metro nao foram consideradas predominantes por nenhum dos

academicos do quinto semestre.

Os alunos do nono semestre apontaram como predominante, com a

frequencia de 94,11%, avaliar paciente. A atividade considerada predominante, em

primeiro lugar, pelo~ academicos do primeiro e quinto semestres (conversar com 0

medico e outros profissionais sobre 0 paciente) foi evidenciada em 41 J 17% das

respostas do none semestre, tendo ficado em segundo lugar. Montar escala de

folgas e ferias dos funcionarios foi a atividade que obteve menor frequencia, com

2,94%. Fazer curativos, aplicar inje90es, fazer pedido de material, providenciar

conserto do esfigmoman6metro e contatar com nutricionistas nao foram citadas

nenhuma vez como predominantes.

Na analise dos dados da questao aberta, que questionava 0 que e ser

enfermeiro, na opiniao dos academicos, foram identificadas categorias para cada

semestre, cada qUFiIcom seus elementos significativos. Com base nos dados

analisados, as cate~orias para 0 primeiro semestre sac:



demonstra a prim,ira categoria e seus elementos significativos, bem como a

freqOencia com que ocorreram, no primeiro semestre.

QUADRO 3 - Categoria: enfermeiro: caracterlsticas humanitarias. Descric;ao
feita pelos academicos do primeiro semestre

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS n %
Cuidar/cuidado/cuidador 20 68,96

Amparar/confortar/amenizar sofrimento/promover bem-estar 08 27,58

Dedicac;ao/atenc;ao 05 17,24

Zelar pelo paciente 02 6,89

Humanismo 02 6,89
Fonte: pesquisa direta, Rosa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre,
julho de 2003.

Como evidEimciado anteriormente, apesar de os academicos do primeiro

(...) E preocupar-se em viver plenamente como cuidador. E uma profissao que necessita
disponibilidad" amor e disciplina. (AP - 5)

Essa concepc;ao humanitaria do enfermeiro pode ser atriburda a idealizac;ao

da profissao. A mai<priados alunos ingressa no curso de graduac;ao em Enfermagem



[...] anjos e super herois sac algumas das representayees dos alunos de
graduac;ao, numa visao romantica e ilusoria daquele profissional sem dores,
sem necessidades, sem horarios e sem famflia. Aquele profissional que se
dedica exclusivamente ao cuidado e ao amor ao proximo. (PADILHA,
NAZARIO e MOREIRA, 1997, p. 315)

enfermeiras dotada~ de auto-disciplina, boa conduta e moral rigida (CLARK1 apud

SANTOS et al., 19~8). Devido a isso, como refere Santos et al. (1988, p.241), a

1 CLARK, M.D. The historie;tal basis nursing's troubled self image. AAOHN J. Atlanta, 34 (4): 160-70, Apr. 1986.



importancia do enfermeiro aliar a voca~o aos conhecimentos tecnicos ao exercer 0

cuidado, conforme demonstra 0 quadro 4.

QUADRO 4 - Categoria: enfermeiro: cuidar com conhecimento e capacitacao.
Descri - 0 feita elos academicos do rimeiro semestre

ELEMENTO SIGNIFICATIVO n %

Fonte: pesquisa direta, Rosa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre, julho de
2003.

Reunir em si as tecnicas e 0 sentimento de cuidar para desempenhar bem essa fun98o.
(AP - 7)

E ser um cUid'1'dor nato acoplado a conhecimentos tecnicos. (AP - 2)

• Enferm,iro: caracteristicas humanitilrias;

Como se pqde notar, apenas a ultima categoria foi acrescentada em rela~o

ao primeiro semeftre. Entretanto, as categorias que se repetem apresentam



com seus elemento~ significativos, para 0 quinto semestre.

QUADRO 5 - Categoria: enfermeiro: caracteristicas humanitarias. Descri~o
feita pelos academicos do quinto semestre

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS n %

Cuidado integral 08 44,44

Confortar/promover bem-estar 02 11,11

Empatia 01 5,55
Fonte: pesquisa direta, Rosa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre,
julho de 2003.

Ser enfermeiro e ser cuidador, e zelar pelo proximo, auxilia-Io quando mais precisa, pois a
assist€mcia dada e integral, abrange "corpo", "mente", "alma" (... ). (AQ -15)
E cuidar do ser humane completo, com todo 0 seu senti mento, sua cultura, seus medos.

(AQ - 18)

ser humane completo. Lunardi Filho e Lunardi (1996, p. 30) consideram que 0 objeto

de trabalho da enfermagem, de uma forma simplificada, e 0 homem integral,

alunos do quinto sernestre, foi 0 cuidado integral, com 44,44% de freqOencia. Outros



QUADRO 6 - Categoria: enfermeiro: cuidar com conhecimento e capacitacao.
Descriy?o feita pelos academicos do quinto semestie

I ELEMENTO SIGNIFICATIVO I n % I
I Conhecimento embasando as atividades no cotidiano do I I I
I enfermeiro I 5 I 27,77 I
Fonte: pesquisa direta, Rosa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre,
julho de 2003.



QUADRO 7 - Categoria: enfermeiro: coordenar/organizar/administrar.
D . - ~·t I d A. d . t tescncao el a pe os aca emlcos o qum 0 semes re

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS n %

Administrar 0 cuidado 04 22,22

Trabalhar junto a equipe de salide 02 11,11

Fonte: pesquisa direta, Rosa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre,
julho de 2003.

adequado funcionarrento dos servi90s:

Na minha opil1iao, ser enfermeiro e auxiliar 0 paciente (...), proporcionando um melhor bem-
estar ao paciente. Alem disso e importante cuidar da parte administrativa para que se tenha
um bom andamento da unidade. (AQ - 9)

descreveram algum~s situac;oes que necessitam dessa organizayao:

(...) Fazer corp que os procedimentos destin ados ao paciente sejam realizados de forma
mais eficaz e gue eles estejam preparados para exames, cirurgias. (AQ - 10)

do trabalho coletiv? na salide (11,11%), ou seja, em equipe, 0 qual permite ao

enfermeiro atuar na reabilitaC;80 do paciente, junto a equipe de salide.



que representaram rnais diversidade em seu conteudo, expressando uma ideia mais

os elementos si9"1ificativos diferenciaram-se pelo conteudo das informa<;oes.

• Enferm~iro:caracteristicas humanitarias;

• Enferm,iro: cuidar com conhecimento e capacitacao;

QUADRO 8 - Categoria: enfermeiro: caracteristicas humanitarias. Descri<;ao
~ ·t I d A. d tel a pe os aca emlcos o nono semes re

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS n %

Cuidado: atendendo necessidades 06 17,64
Cuidado: holfstico 05 14,70
Fonte: pesquisa direta, ~osa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre,
julho de 2003.



(... ) Cuidar de um paciente vendo-o como um ser humane "completo" biopsicossocial (visao
holistica). (AN - 17)

(...) qualificado em atender, cuidar e avaliar 0 paciente nas suas necessidades fisicas,
emocionais e sociais. (AN - 34)

E prestar cuidados aos c1ientes, cuidados assistenciais e educacionais de forma empatica.
E preservar a ~utonomia e autoconfianc;a do c1iente, da equipe a qual pertence e a propria.

(AN -18)

categoria "cuidar corn conhecimento e capacita~ao".



QUADRO 9 - Categoria: enfermeiro: cuidar com conhecimento e capacita~ao.
Descri NO feita pelos academicos do nono semestre

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS n %

Conhecimento empasando as atividades e tomada de
decisoes no cotidia 0 do enfermeiro 09 26,47
Fonte: pesquisa direta, ~osa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre,
julho de 2003.

(...) e tomar decisoes rapidas embasadas em conhecimento, tanto em situac;oes de
emergencialurg€mcia quanta nas demais. (AN - 21 )

E usar de conhecimento para administrar uma situayao em beneficia do usuario/cliente, com
o intuito de qualificar 0 atendimento prestado em saude. (AN - 22)

Segundo Gomes2 (apud Lunardi Filho e Lunardi, 1996), 0 enfermeiro precisa

ter, alem de uma cc;>mpetenciatecnica e cientffica, uma competencia administrativa

Os sujeitos participantes do nono semestre priorizam, em suas respostas, a

assistencia, falam do cuidado humano como sendo a atividade do enfermeiro. Mas

2 GOMES, E. L. R. Administra~ao em enfermagem: constituiyao hist6rico-social do conhecimento. Ribeirao
Preto, 1991. Tese (Doutor,do) - Escola de Enfermagem de Ribeirao Preto, Universidade de Sao Paulo, 1991.



E prioritariamente cuidar do paciente de forma humanizada. E tambem administrar uma
unidade para que isso ocorra (0 cuidado) da melhor forma possive!. (AN - 10)

QUADRO 10 - Categoria: enfermeiro: coordenar/organizar/administrar.
Descriyao feita pelos academicos do nono semestre

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS n %
Administrar 0 cuidado 18 52,94.
Coordenar equipe de enfermagem 13 38,23
Enfermeiro: peya chave do trabalho em saude 07 20,58
Trabalhar junto a equipe de saude 04 11,76
Multiplicidade de atividades 02 5,88
Fonte: pesquisa direta, Rosa, R. B. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre,
julho de 2003.



E conciliar atividades administrativas e assistenciais garantindo a recuperacao e promocao
da saude dos pacientes/clientes, alem de facilitar 0 andamento adequado do trabalho em
equipe. (AN -14)

(... ) E ser cap~z de administrar e organizar 0 cuidado e os que com ele se relacionam.
(AN -23)

Assirn cornq ja discutido na apresenta980 dos dados do quinto sernestre, a

adrninistra980 do cyidado engloba a organiza98o do espa90 assistencial, visando a

qualidade do atendirnento e 0 born andarnento do processo de trabalho. Alguns dos

(... ) exercer atividades administrativas pertinentes a profissao, nunca esquecendo que 0

foco e 0 pacierte. (AN - 20)



o enfermeiro e 0 profissional responsavel pelo funcionamento e organizagao do trabalho de
enfermagem tanto no que tange ao atendimento direto aos pacientes quanta no processo de
trabalho da equipe de enfermagem. (AN - 19)

(...) habilidade de lidar com 0 outro, orientar e supervisionar, fazer educayao continuada,
avaliar 0 serviro e funcionarios, realizar reuni6es peri6dicas, escalas de fOlgas e ferias.

(AN - 24)

E estar a par do quadro de saude de todos os pacientes internados em seu setor ( ...).
(AN - 25)

Ser enfermeirp e ser a "valvula de escape" de toda a equipe. Todos os problemas que
surgem na unidade acabam na responsabilidade do enfermeiro em resolver; os funcionarios
esperam isso ~este profissional (...). (AN -16)



(...) e ser um facilitador dentro da equipe de enfermagem e da equipe de profissionais de
saude. (AN - ~)

importancia do trabl/ilho em equipe (11,76%) para 0 desenvolvimento da assistencia

E trabalhar jurto a equipe de saude, proporcionando 0 meio necessario para promoyao,
manutenyao e recuperayao do estado de saude-doenya do individuo. (AN - 28)

(...)t trabalhar em equipe, de forma integrada e interdisciplinar. (...) Precisa gostar e saber
agir em equipff. (AN - 33)

Ser enfermeiro e administrar uma unidade, e estar preocupado com "tOdas"
as situac;oes. Um enfermeiro assume atividades de diferentes naturezas,
administrativas, assistenciais, educativas e de pesquisa. Popularmente se
diz que um enfermeiro e um psic6logo, mae, nutricionista, amigo, etc.

(AN - 9)



As concep~oes dos academicos de enfermagem sobre 0 trabalho do

enfermeiro consistiram no foco desta investigayao. Com base nos resultados

apresentados, p6de-se evidenciar a presen~ de caracteristicas humanitarias nas

respostas dos tre~ semestres estudados, quando descreveram 0 que e ser

enfermeiro. Entretarto, cada semestre apresentou enfoques diferentes em suas

concep~oes. As respostas dos alunos do primeiro e do nono semestres foram as que

mais se diferenciaram, quando comparadas, tanto nas questoes estruturadas quanto

na pergunta aberta.

Os alunos do primeiro semestre, apesar de reconhecerem diferentes

atividades como de competencia do enfermeiro, ainda possuem uma visao vaga e

restrita do trabalho desse profissional, referindo-se apenas a uma das dimensoes

desse trabalho: a hymanitaria, acompanhada de ideias de doayao para 0 cuidado e

abnega~ao, caract~risticas essas que estao distantes da realidade da pratica

profissional apresentada pela literatura. Essa (mica dimensao constitui uma visao

idealizada do trabalho, 0 que confirma 0 pressuposto do estudo. Alguns desses

estudantes ainda e~pressaram que existe uma vocayao para 0 cuidar, a qual deve

estar aliada aos ~nhecimentos tecnicos. Os academicos do quinto e do nono

semestres tambem evidenciaram a importancia dos conhecimentos para exercer a

profissao, porem nao citaram a vocayao.

Os estudantes do quinto semestre demonstraram uma concepyao um pouco

mais ampla e mel10s idealizada do trabalho desempenhado pelo enfermeiro,

referindo-se ao cuiQado integral em 44,44% das respostas, mas sem expressar a

doayao total e abnc:rgayao. Evidenciaram, tambem, a administra980 do cuidado e 0
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trabalho em equipe. Apesar disso, apresentaram um entendimento vago do que e 0

administrar na enfer,nagem, pois ainda nao tiveram oportunidade de pratica-Io.

Por fim, as respostas dos alunos do nono semestre apresentaram

concepc;oes Iigada~ ao dever da profissao com 0 ato de cuidar para atender

necessidades nao s6 do paciente, mas necessidades sociais. Apresentaram, alem

disso, uma noyao mais aprofundada da atividade de gerenciamento no trabalho do

enfermeiro. Referirarn-se a administrayao do cuidado em 52, 94% de suas respostas

e a coordenayao dp equipe de enfermagem em 38,23%. Concebem 0 enfermeiro

como "peya chave" do trabalho em saude, que centraliza informay6es e e capaz de

resolver diferentes problemas que surgem no espac;oonde atua. 0 trabalho junto a

equipe de saude e a presenya de multiplas atividades no cotidiano de trabalho do

enfermeiro tambem foi evidenciada pelos estudantes do nono semestre.

Cuidar e administrar esse cuidado sao dimensoes reais e indissociaveis do

trabalho do enfermeiro, conforme mostra a literatura apresentada. 0 enfermeiro e 0

fio condutor da assistencia de enfermagem, ou ate mesmo da assistencia global de

saude, nas diferentes instituic;oesnas quais atua. Comparando as concepc;oes dos

alunos com a realiQade expressada pela literatura, pode-se considerar que as do

nono semestre sao as que mais se aproximam da pratica concreta do trabalho do

enfermeiro, visto que 0 quinto e principalmente 0 primeiro semestre ainda possuem

visoes restritas a~rca desse trabalho. E, considerando que as concepc;oes dos

academicos sobre sua futura profissao traduzem as vivencias que tem na

graduayao, pode-s, afirmar que 0 ensino desempenha um papel decisivo na

construyao dessas concepc;oes, devendo, desde cedo, aproximar os alunos da

realidade da pratica profissional.
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Pesquisa: Concep~oes de academicos de enfermagem sobre 0 trabalho do enfermeiro
Pesquisadora: Raquel Borba Rosa
Orientadora: Prof'. Maria Alice Dias da Silva Lima
Telefone para contato: 9692-4293

Esta pesquisa tern como objetivo analisar a concepc;ao que os academicos de enfermagem
possuem acerca do trabalho do enfermeiro. Serao convidados a participar do estudo os alunos do
primeiro, do quinto e do none semestres do curso de graduac;ao em Enfermagem da Universidade
Federal do Rio Grande do SuI. Nenhum tipo de identificac;ao e exigido, apenas 0 semestre no qual 0
academico se encontra, 0 que garante 0 anonimato preservado. 0 aceite em participar da pesquisa
sera considerado a partir da devoluc;ao deste questionario preenchido.

1. Qual ou quais das seguintes atividades voce considera de competencia do enfermeiro?

( ) realizar sondagens vesical e nasogastrica

( ) fazer curativos
( ) aplicar injec;oes
( ) avaliar funcionarios
( ) montar escala de folgas e ferias dos funcionarios

( ) fazer pedido de material

( ) avaliar paciente
( ) elaborar escala de divisao de pacientes por auxiliar de enfermagem
( ) conversar com 0 medico e outros profissionais sobre 0 paciente
( ) comunicar ao auxiliar de enfermagem novas prescric;oes medicas

( ) providenciar conserto do esfigmoman6metro
( ) contatar com nutricionistas

2. Destas atividades, quais as que voce considera predominantes durante uma jornada de trabalho

do enfermeiro? (marque ate duas op~oes)
( ) realizar sondagens vesical e nasogastrica

( ) fazer curativos
( ) aplicar injec;oes
( ) avaliar funcionarios

( ) montar escala de folgas e ferias dos funcionarios
( ) fazer pedido de material
( ) avaliar paciente
( ) elaborar escala de divisao de pacientes por auxiliar de enfermagem
( ) conversar com 0 medico e ouiros profissionais sobre 0 paciente
( ) comunicar ao auxiliar de enfermagem novas prescric;oes medicas
( ) providenciar conserto do esfigmoman6metro

( ) contatar com nutricionistas


