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RESUMO
Esse estudo abordou o cuidado com o Recém-Nascido de Alto Risco (RNAR) pelos
profissionais de enfermagem analisado sob a perspectiva da teoria do campo de
forças de Kurt Lewin. Essa análise teve por objetivo caracterizar os participantes do
estudo em relação as informações profissiográficas, descrever os fatores pessoais e
interpessoais que impulsionam e/ou restringem o cuidado de enfermagem, e
posteriormente, através desses pontos, discutir como as forças impulsoras e
restritivas interferem no cuidado de enfermagem ao RNAR. O estudo foi realizado na
clínica pediátrica de um hospital de grande porte no Centro-Oeste, utilizando um
questionário adaptado para entrevistar os participantes. Os dados foram submetidos
ao processo de análise de conteúdo - modalidade temática, caracterizando um
estudo quanti-qualitativo. Os cuidados prestados pela equipe de enfermagem ao
RNAR foram analisados à luz da teoria do campo de forças e foi observado que em
geral há mais forças restritivas do que impulsoras no que concerne ao trabalho da
equipe de enfermagem com RNAR na clínica pediátrica. As principais forças
restritivas identificadas através da ótica dos participantes foram em relação a
estrutura do ambiente que foi constatado que não é adequada para o cuidado do
RNAR, e também a comunicação aliada as relações interpessoais, onde foram
identificados alguns conflitos, principalmente com as mães/acompanhantes dos
bebês internados. Em relação as forças impulsoras, pôde-se observar a relação da
equipe em que há grande familiaridade e solidariedade entre os membros. O estudo
evidencia, a necessidade de adequação do ambiente físico da clínica pediátrica,
melhoria na disponibilidade de materiais e manutenção de equipamentos,
importância de desenvolver ações que favoreçam a compreensão dos envolvidos no
cuidado com RNAR, favorecendo a comunicação e o relacionamento entre os
indivíduos envolvidos neste setor de atendimento da pediatria.
Palavras – chaves: Enfermagem, Recém-Nascido de Alto Risco, Teoria do Campo
de Forças.
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ABSTRACT
This study addressed the care of the High-Risk Newborn (HRN) by nursing
professionals analyzed from the perspective of Kurt Lewin's field of force theory.
This analysis aimed to characterize the study participants in relation to the
professional information, to describe the personal and interpersonal factors that
*push* and/or to restrict nursing care, and later, through these points, to discuss
how the pushing and restrictive forces interfere in the care to HRN. The study
was carried out in the pediatric clinic of a large hospital in the Midwest, using a
questionnaire adapted to interview the participants. The data were submitted to
the content analysis process - thematic modality, characterizing a quantitativequalitative study. The care provided by the nursing team to the HRN was
analyzed in light of the force field theory and it was observed that in general
there are more restrictive forces than impulsive in what concerns the work of the
nursing team with HRN in the pediatric clinic. The main restrictive forces
identified from the optics of the participants were related to the structure of the
environment that was found not to be adequate for the care of the HRN, and
also the communication allied to interpersonal relationships, where some
conflicts were identified, especially with the mothers/companions of hospitalized
infants. In relation to the impulsive forces it can be observe the relationship of
the team in which there is great familiarity and solidarity between the members.
The study evidences the need to adapt the physical environment of the pediatric
clinic, improve the availability of materials and equipment maintenance, the
importance of developing actions that favor the understanding of those involved
in HRN care, favoring communication and the relationship between the
individuals involved in this sector of pediatric care.
Key - words: Nursing, High-Risk Newborn, Force Field Theory.
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APRESENTAÇÃO
Iniciei minha trajetória profissional no Hospital das Clínicas (HC) da
Universidade Federal de Goiás (UFG) no ano de 1984 no setor de higienização
como auxiliar de serviços gerais em um momento delicado de minha vida,
sozinha e com filho para criar. Em 1993 prestei concurso público na UFG para
o cargo de auxiliar de nutrição onde fui aprovada.No ano seguinte consegui ser
efetivada no cargo o que iria proporcionar custear o sustento dos meus filhos
com maior dignidade e alçar voos ainda maiores.
No desempenho de minhas funções como auxiliar de nutrição, desperteime para a necessidade de voltar aos estudos, fiz o curso de Técnico em
Enfermagem em uma escola pública próximo ao local de trabalho. Após
concluir o curso técnico permaneci na função supracitada e algum tempo
depois consegui ser transferida à assistência de enfermagem no pronto socorro
local este onde aprendi e aprimorei-me profissionalmente. Entretanto sentia
que não deveria ficar na inercia e sim empenhar-me para crescer na carreira e
assim matriculei-me em um cursinho popular, era o ano de 1998, todavia não
obtive sucesso.Minha vitória no vestibular veio no ano 1999no curso de
enfermagem da Universidade Católica de Goiás.
Até chegar aqui foram muitas lutas travadas e vencidas na condição de
mulher negra, sozinha e desfavorecida socialmente e vivendo em um dos
momentos mais dramático da economia brasileira.
Minha história de vida forjou em mim um olhar de empatia, carinho e
respeito para as pessoas que convivo, bem como, as que cuido em momentos
dolorosos.
E assim,desde o início da minha vida profissional, sempre atentei para
as questões relacionadas ao ambiente de trabalho, bem como os seus reflexos
no desempenho das equipes de saúde. Ao desenvolver minhas atividades na
clínica pediátrica de um hospital público de ensino, percebi que, nesse
ambiente em especial, o trabalho da equipe de enfermagem mostrava algumas
particularidades, especialmente quando ia receber o recém-nascido de alto
risco proveniente da UTI neonatal despertando-me ainda mais para esta
temática.
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Ainda que os profissionais de enfermagem que compõem essa equipe
sejam tecnicamente capacitados, a realidade mostrava que outras variáveis
poderiam estar interferindo na qualidade da assistência prestada por esses
profissionais.
Assim, ao ingressar como aluna regular no Programa de PósGraduação, tive a oportunidade de propor o desenvolvimento deste estudo, no
intuito de compreender os fatores determinantes na dinâmica do cuidado e
suas implicações para o desempenho da equipe de enfermagem na clínica
supracitada.
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INTRODUÇÃO
O Recém-Nascido de Alto Risco (RNAR) se trata da criança exposta a
situações em que há maior risco de evolução desfavorável em seu quadro de
saúde, e necessita receber o cuidado ofertado pelos pais e demais familiares,
bem como pelos profissionais de saúde, dentre estes, enfermeiros e demais
integrantes da equipe de enfermagem que se dedicam ao cuidado dessa
clientela na busca por sua adaptação à vida extrauterina e manutenção de
suas funções fisiológicas (ROCHA et al., 2011).
Quando se trata de Recém-Nascido de Alto Risco (RNAR) é
conveniente que o cuidado a disposição desse usuário seja qualificado e
seguro. Assim, a assistência prestada ao RNAR exige que os profissionais
envolvidos sejam comprometidos e capacitados atuando com competência,
agilidade e destreza técnica, e ao mesmo tempo conciliando a sensibilidade
para auxiliar também aos familiares (OTAVIANO; DUARTE; SOARES, 2015).
Portanto, o cuidado a estes usuários deve ser estruturado e organizado
no sentido de atender uma população sujeita a complicações súbitas e
inesperadas, mas com primazia na saúde integral buscando um novo olhar
para os recursos humanos especializados, capazes de garantir observação
rigorosa e tratamentos adequados. O cuidado precisa ser exercido na tentativa
de reduzir manuseios excessivos que possam comprometer o bem-estar do
bebê provocando manifestações de estresse, dor, alterações fisiológicas e
comportamentais (ROLIM; CARDOSO, 2006; CIUFFO; SANTOS, 2010).
Alguns estudos comprovam que os constantes avanços técnicocientíficos modificaram o perfil de crianças internadas demandando dos
profissionais de enfermagem, nas áreas neonatal e pediátrica, cuidados mais
complexos e procedimentos invasivos para a garantia da sobrevivência destes
usuários. Esses avanços e a modernização das unidades neonatais
contribuíram sobremaneira para a redução da morbimortalidade neonatal
(GOMES; NASCIMENTO, 2012).
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Entretanto esse cuidado pode sofrer influências positivas ou negativas,
uma vez que em trabalhos realizados em equipe, podem acarretar condições
que facilitam ou dificultam desenvolvimento de ações realizadas em torno do
cuidado e que também afetam a convivência entre a equipe. Segundo Sousa et
al. (2016), o profissional de enfermagem, seja qual for sua ocupação, traz
consigo uma gama de responsabilidade em relação à execução e prestação de
assistência a esse usuário.
Neste sentido, a equipe de enfermagem tem a oportunidade de adotar
posturas em sua prática diária, capazes de contagiar a todos os envolvidos
para que proporcionem um cuidado humanizado e ético, em especial ao RNAR
(CIUFFO; SANTOS, 2010).
Para estudar as influências que podem interferir nos trabalhos em
equipe, Kurt Lewin, um psicólogo alemão, alterou o modelo do “campo de
forças da física” para que fosse aplicado às situações interpessoais, criando
um método em que há uma análise das forças que atuam em determinado
grupo e que possibilita identificar as forças impulsoras ou restritivas, e assim
encontrar soluções para que os serviços prestados sejam melhorados
(MARTINS, 2009; LEWIN, 1965).
A escassez de estudos, material bibliográfico e documentos científicos
que abordem sobre as forças que podem atuar na assistência de enfermagem
em unidades pediátricas aos recém-nascidos de alto risco, justifica esta
pesquisa pela necessidade de conhecer os fatores determinantes na dinâmica
desse cuidado. Em outra análise, o atual momento é de alto investimento por
parte do Ministério da Saúde em promover assistência segura, e, portanto,
analisar também riscos e alcance de qualidade.
Nessa perspectiva, esse estudo pretende identificar as forças
potenciais que concorrem positiva ou negativamente para a mobilização da
equipe de enfermagem em relação ao cuidado com o RNAR na clínica
pediátrica, além de contribuir para a reflexão e a compreensão das ações
vigentes, e saber quais precisam ser mantidas ou aprimoradas a fim de trazer
progresso no atendimento a essa clientela.
4

Como resultado desta pesquisa são apresentadas duas propostas de
artigos a serem submetidos a apreciação de revistas científicas, sendo que o
primeiro trata dos dados referentes a interferência da estrutura física no
cuidado ao recém-nascido de alto risco e o segundo, sobre o valor da
comunicação nas relações interpessoais da equipe de enfermagem no cuidado
ao recém-nascido de alto risco.
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OBJETIVOS
Objetivo Geral


Analisar o cuidado da enfermagem aoRNARa partir de indicadores
estruturais emergidos de um “campo de forças”.

Objetivos Específicos


Caracterizar os participantes do estudo quanto às informações
profissiográficas;



Descrever fatores pessoais e interpessoais que interferem no
cuidado de enfermagem ao RNAR;



Conhecer o movimento de forças restritivas e impulsoras passíveis
de interferência no cuidado ao RNAR.
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REFERENCIAL TEÓRICO
O estudo apresenta-se organizado de forma a destacar o esboço dos
fundamentos teóricos eleitos para o entendimento do tema do estudo.
O Cuidado de Enfermagem
O cuidado é a mais antiga prática da história do mundo, cuja função é
assegurar a continuidade da vida do grupo e da espécie, tendo em vista a
garantia das funções vitais. Esse termo é descrito como um processo que
envolve e desenvolve ações que se fundamentam no conhecimento cientifico,
técnico, pessoal, cultural, social buscando a promoção da saúde, dignidade e
totalidade humana (TERRA et al., 2006; PACHECO et al., 2012).
Com o tempo, o cuidado com a saúde sofreu um processo de
profissionalização e adquiriu espaço e singularidade, em especial no que se
refere a enfermagem. Este processo foi marcado por inúmeros fatos históricos
e a trajetória da enfermagem teve uma forte herança decorrente do vínculo
com questões que envolvem à moralidade e religiosidade (PACHECO et al.,
2012).
Na enfermagem, o cuidado originou-se a partir do interesse,
preocupação e afeto com os demais, e essa relação se deu pela associação da
mulher ao maternar e educar, que caracterizam atitudes voltadas para o
crescimento do indivíduo (CRIVARO; ALMEIDA; SOUZA, 2007).
Cuidar não é somente um procedimento técnico, embora este tenha um
papel indispensável, mas é, principalmente, usar a humanidade existente em si
para assistir ao outro como ser único, em sua dignidade, e está apoiado na
relação Eu-Tu. É o cuidar o que nos torna diferente das máquinas - afinal,
essas não têm humanidade (CORBANI; BRÊTAS; MATHEUS, 2009).
A Enfermagem é uma profissão, cuja especificidade é o cuidado ao ser
humano, desenvolvendo atividades de promoção, prevenção de doenças,
recuperação e reabilitação da saúde, atuando em equipes (BARROS, 2005).
Ela se responsabilizapelo usuário através do cuidado, coordenando outros
7

setores para a prestação da assistência e promovendo a autonomia dos
pacientes através da educação em saúde (ROCHA; ALMEIDA, 2000). É um ato
compreendido como sequência de ações que, caso sejam implementadas,
tendem a superar ou minimizar limitações na saúde das pessoas (BUB et al,
2006).
O Recém-Nascido de Alto Risco e as Unidades Assistenciais
Segundo o Guia de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o termo
RNAR refere-se ao recém-nascido que possui maior risco de ter evolução
negativa, e as situações desfavoráveis devem ser identificadas pela equipe de
saúde imediatamente, pois o RNAR demanda atenção especial e prioritária.
Essas situações podem estar presentes no nascimento ou ocorrer ao longo da
vida da criança (BRASIL, 2011).
Os RNAR fazem parte de um grupo que contribui para a maior taxa de
mortalidade infantil, em função disso, foi criada a Agenda de Compromissos
para a Saúde Integral da Criança e a Redução da Mortalidade Infantil, que é
uma ferramenta de trabalho para ajudar os gestores estaduais e municipais no
processo de reorganização da rede de assistência à infância nos seus vários
níveis, tendo como o escopo organizar a assistência à população infantil,
contemplando desde o primeiro atendimento, nas unidades básicas de saúde
(UBS), até a atenção especializada dos casos mais graves, que exigem
internação nas unidades de média e alta complexidade. Essa Agenda de
Compromissos recomenda alguns critérios que podem ajudar a identificar o
RNAR (BRASIL, 2004):
 Baixo nível socioeconômico;
 Histórico de morte de criança menor de cinco anos na família;
 Criança explicitamente indesejada;
 Asfixia grave (Apgar< 7 no 5.º minuto de vida);
 Mãe adolescente (<20 anos);
 RN pré-termo (<37 semanas);
 RN com baixo peso ao nascer (<2.500g);
 Mãe com baixa instrução (<oito anos de estudo).
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O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) tem importância
fundamental para a redução da mortalidade infantilassim como a promoção de
melhor qualidade de vida e a diminuição das desigualdades em saúde
(BRASIL, 2011).
O processo assistencial a essa clientela requer envolvimento da

equipe ao binômio mãe-filho ressaltando a necessidade de humanizar
promover um humanizado,ação que pode ser crucial no crescimento,
desenvolvimento e recuperação do RN, além de contribuir para que os efeitos
provocados pela hospitalização sejam minimizados. A equipe de enfermagem
presta o cuidado buscando compreender melhor como ocorrem às interações
entre o usuário e familiares, a fim de prevenir agravos e promover sua
recuperação (REICHERT; LINS; COLLET, 2007).
As intervenções desses profissionais devem ser realizadas por meio do
fornecimento de informações precisas, coerentes e ditas de maneira tal, que
estes consigam perceber o real estado de saúde do RNAR e compreendam-se
como personagens ativos nos cuidados específicos que essa clientela
necessita (SOUSA et al, 2016).
De acordo com Rolim e Cardoso (2006), a atenção ao RNAR deve ser
estruturada e organizada no sentido de atender uma população mais suscetível
a agravos. Para tanto, devem existir recursos materiais e humanos
especializados e capazes de garantir observação rigorosa, além de
tratamentos adequados a este neonato, que pode apresentar patologias
capazes de ocasionar óbito ou sequelas que interferirão no seu crescimento e
desenvolvimento.
Os recém-nascidos necessitam de cuidados, todavia, os RNAR
requerem atenção especial, pois, além da necessidade de cuidados básicos, é
necessário atendimento especializado por profissionais capacitados, e isso se
torna um desafio à equipe, aos pais e para o próprio RN (MAIA; SILVA;
FERRARI, 2014).
Destaca-se também a importância da Rede Cegonha, que em 2011 foi
lançada no Brasil como uma estratégia inovadora do Ministério da Saúde que
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visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito
ao planejamentoreprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério, e às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e
aodesenvolvimento saudáveis. Nesse sentido uma das ações da Rede
Cegonha enfatiza a importância do planejamento e programação das ações de
saúde orientados pelas necessidades de atenção à saúde da população no
âmbito da atenção à saúde materna e infantil, incluindo a garantia da oferta de
leitos obstétricos e neonatais com a UTIN, UCIN e Canguru(BRASIL, 2011).
Del’Angelo et al. (2010) ressaltam em seu estudo que oRN com algum
grau de risco ou prematuros ao nasceremdevem ser direcionados a uma
unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), um ambiente tecnológico de alta
complexidade com equipe especializadapara o cuidado e peculiar aos
neonatos de alto risco com instabilidade clínica e/ou gravemente enfermos. E
pelo fato da maioria dos casos ainda necessitarem de cuidados especializados
após deixarem a UTIN são encaminhados então para a unidade de cuidado
intermediário neonatal (UCIN), queé responsável por neonatos de médio risco
com estabilidade clínica, mas que necessitam de observação e de algumas
tecnologias de cuidado de menor complexidade.
Dentro da Rede Cegonha, as UCINsão unidades que completam a
linha de cuidados com o RNAR fazendo uma intermediação entre a UTIN e a
enfermaria.
O papel das Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal –
UCIN
A Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) segundo a
Portaria Nº 930, de 10 de maio de 2012, no âmbito da Rede Cegonha, é um
serviço de internação responsável pelo cuidado semi-intensivo ao recémnascido grave ou potencialmente grave, que possui estruturas assistenciais
que possuam condições técnicas adequadas à prestação de assistência
especializada, incluindo instalações físicas, equipamentos e recursos humanos.
É dividida em Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional
(UCINCo) e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa), e
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os RN são internados de acordo com as necessidades do cuidado (BRASIL,
2012).
A UCINCo é um serviço de menor complexibilidade do que a UTIN e é
destinada ao atendimento de recém-nascidos considerados de médio risco e
que necessitam de assistência contínua, podendo ser unidades autônomas ou
de assistência às UTIN. Serão responsáveis pelo cuidado ao RNconsiderados
de médio risco e que demandem assistência contínua, porém de menor
complexidade (BRASIL, 2012):
 RN que após a alta da UTIN ainda necessite de cuidados
complementares;
 RN com desconforto respiratório leve que não necessite de assistência
ventilatória mecânica ou CPAP ou Capuz em Fração de Oxigênio (FiO2)
elevada (FiO2 > 30%);
 RN com peso superior a 1.000g e inferior a 1.500g, quando estáveis,
sem

acesso

venoso

central,

em

nutrição

enteral

plena,

para

acompanhamento clínico e ganho de peso;
 RN maior que 1.500g, que necessite de venóclise para hidratação
venosa, alimentação por sonda e/ou em uso de antibióticos com quadro
infeccioso estável;
 RN em fototerapia com níveis de bilirrubinas próximos aos níveis de
exsanguineotransfusão;
 RN submetido a procedimento de exsanguineotransfusão, após tempo
mínimo de observação em UTIN, com níveis de bilirrubina descendentes
e equilíbrio hemodinâmico; e
 RN submetido à cirurgia de médio porte, estável, após o pós-operatório
imediato em UTIN.
O Método Canguru é um programa de atenção humanizada ao RecémNascido de Baixo Peso quevisamelhorar a qualidade do atendimento
dispensado às gestantes, aos recém-nascidos e sua família. Promoveo contato
pele a pele entre a mãe/pai e o RN,chamado de posição canguru, de forma
humanizada e segura, feito gradual e progressivamente, proporcionando
vínculo

afetivo,

estabilidade

térmica,

estímulo

à

amamentação

e

o
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desenvolvimento do RN (PORTAL DE SAÚDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2014).
O Uso da Teoria do Campo de Forças para Avaliar o Cuidado de
Enfermagem: Fundamentos e Aplicabilidade
Para a fundamentação deste estudo buscou-se aplicar o referencial
teórico desenvolvido por Lewin (1965) na análise das relações estabelecidas
pelos agentes que compõem a equipe de enfermagem e destaca que o
comportamento é resultante de um conjunto de fatores que coexistem e se
tornam interdependentes.
No século XX, a Teoria de Campo foi desenvolvida por Kurt Lewin
(1965), psicólogo alemão, que deu a maior contribuição para o movimento das
Ciências do Comportamento, com a adaptação da Teoria do Campo à
psicologia. Para ele essa teoria é um método para analisar relações causais e
de criar constructos científicos. Em seu desenvolvimento utilizou termos usados
por físicos como tensão, força, vetor, isso porque esses termos servem para
explicar o comportamento com sentido psicológico (AGUIAR, 2005).
A análise do campo de forças idealizado por Lewin (1965) retrata que
toda situação é representada por um equilíbrio dinâmico de forças atuando em
sentidos opostos. Diferentes agentes em interação produzem movimentos que
impulsionam a realização de tarefas, facilitando a coesão e integração do
trabalho em grupo, ou seja, alguns comportamentos influenciam positivamente
os resultados do desempenho do grupo, assim essas forças dirigem a situação
impulsionando-a para um objetivo – forças impulsoras. Por outro lado, alguns
comportamentos

restringiriam

esses

movimentos

comprometendo

o

desempenho do grupo diante do desenvolvimento das atividades, forças com
tendência a limitar o movimento para que o objetivo não seja alcançado - forças
restritivas (LEWIN, 1965).
Ao ilustrar a teoria do campo de forças como mostra a Figura 1, Lewin
(1965) a representou utilizando setas-vetores, que representam o caminho que
o indivíduo percorrerá até o alcance dos seus objetivos. A essa situação,
acrescentou também a noção de peso-valência às opções que o indivíduo tem
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de fazer, sendo que os objetos responsáveis pela atração e satisfação das
necessidades individuais têm valência positiva, enquanto que os que ameaçam
o bem-estar do mesmo recebe valência negativa (LEWIN, 1965; DRUCKER,
1981; MARTINS, 2011).
Figura 1: Modelo de Análise do Campo de Forças (LEWIN, 1965)

Na teoria do campo de forças, a estrutura da atitude psicológica é
similar à desenvolvida por Moscovici (2008) que sugeriu o mapeamento das
dimensões do grupo para uma boa compreensão do movimento de uma equipe
em desenvolvimento. Este mapeamento contribuiria para um diagnóstico útil de
variados aspectos objetivos e ideológicos que poderiam ser utilizados para
compreender quais os elementos que mais estivessem atuando como forças
impulsoras e restritivas numa determinada situação.
Lewin trabalhou por um longo período com a psicologia de grupos,
dando especial atenção para a psicologia dos movimentos sociais. A partir
dessa experiência formulou a teoria do campo, que caracteriza uma das etapas
da Mudança Organizacional Planejada. Nesta é possível a realização de uma
mudança institucional pragmática bem-sucedida a partir da compreensão dos
processos de mudanças nas situações sociais.
As interações e influências que o indivíduo estabelece com o meio são
o alvo da explicação da teoria do campo que busca padrões de comportamento
derivados destas. Para a psicologia gestáltica de Lewin, cada indivíduo
sintetiza de forma diferente as experiências que estabelece com o meio em sua
trajetória biográfica. Cada ser humano, possui uma dinâmica própria, formada
pelo somatório de vivências que acumulou (LEWIN, 1965).
13

O comportamento é resultado de uma totalidade de fatos e eventos
coexistentes em uma determinada ação. A inter-relação entre os fatos e
eventos cria um ambiente psicológico que corresponde aos padrões
organizados de comportamentos e percepções do indivíduo em relação a si e
ao seu ambiente (LEWIN, 1965).
A teoria do campo de forças caracteriza um método para a análise de
relações causais que deve ser utilizado para criar construções científicas, e
também

para

a

resolução

de

problemas

de

grupos

e

problemas

interpessoais.Assim, Lewin (1965) defende que o estudo de pequenos grupos
constituí uma opção estratégica que permite esclarecer e tornar racional a
psicologia dos microfenômenos de grupos (ANTONELLO; JUNIOR; SILVA,
2007).
Nessa teoria o comportamento humano não está condicionado às
vivências passadas ou futuras, mas sim do presente. Seu desenvolvimento
prioriza a explicação dos motivos do comportamento humano para o trabalho
coletivo e foi baseado em dois princípios: o comportamento humano é derivado
da totalidade dos fatos coexistentes, e esses fatos coexistentes têm caráter de
um campo dinâmico, a exemplo da física moderna, no qual cada parte depende
da inter-relação com as demais outras partes (LEWIN, 1965).
Nesse sentido, a totalidade de fatos que determinam o comportamento
de um indivíduo em determinado momento e o movimento dinâmico das forças
em interação é definido como Espaço Vital ou Campo Psicológico (lifespace)
(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999).
O Espaço Vital é constituído por necessidades, valores, emoções
(pessoa) e por condições significativas psicologicamente (ambiente), sendo
estes fatores interdependentes e os processos psicológicos são consequências
das relações do indivíduo em uma situação concreta ou das relações bilaterais
que integram esse sujeito (AGUIAR, 2005).
De acordo com as categorias emergidas através deste estudo, a Figura
2 indica uma representação aproximada do espaço vital onde através dele
percebe-se a associação entre as categorias Relacionamentos Interpessoais,
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Motivação, Conhecimento e Comunicação como forças impulsoras. O
relacionamento entre estas categorias estabelece o conhecimento e a
comunicação como estratégias para a superação das forças restritivas
representadas pela categoria Infraestrutura (Recursos Materiais, Serviços de
Apoio, Estrutura Física) e Quantidade de Pessoal.
Figura 2: Representação do Espaço Vital proposto por Lewin (1965).

O que Lewin (1965) chama de forças são os elementos ativos que
cooperam para condicionar o nível de atividade específico da situação em dado
momento. Estes elementos podem ser internos ou externos à pessoa, aos
grupos ou à organização.
Desta forma, pode-se observar três dimensões dessas forças: o EU, o
OUTRO e o AMBIENTE.O EU está associado aos elementos que se referem
aos movimentos específicos dos sujeitos diante do trabalho em equipe, tais
como motivação, talento, sentimento de pertencer dentre outros. O OUTRO
são os elementos que estão relacionados às relações interpessoais dos
membros de equipe da organização ou como um todo. O AMBIENTE, por sua
vez, diz respeito aos elementos que se relacionam aos elementos não
vinculados às pessoas, mas à organização, como infraestrutura, recursos
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materiais, ambiente físico, logística, dentre outros (LEWIN, 1965; MOSCOVICI,
2008; MOSCOVICI, 2005; MARTINS, 2011).
Em síntese, pode-se frisar que a teoria do campo de forças de Lewin
visa mapear a totalidade de comportamentos humanos. Desta forma, a análise
do campo de forças pode favorecer a inovação e valorização teórico-prática
que pode ser vantajosa na produção de situações que desembocarão numa
mudança desejada, principalmente, se estas se tratarem de mudanças
histórico-culturais do comportamento de uma equipe de trabalho (MEDLEY;
AKAN, 2008).
Moscovici (2005) advoga que após definir o campo de forças existem
duas possibilidades de ação: ampliar a intensidade das forças impulsoras ou
converter/diminuir as forças restritivas.
O grupo pode ser considerado uma entidade que se dirige para um
objetivo, havendo variação na distribuição de forças à medida que esses
objetivos se aproximam ou se afastam tendem a formar um campo de forças
diferente da simples soma dos sistemas de tensão (pessoas) que o constituem.
Dessa forma, o grupo associado ao seu ambiente forma um campo social que
abarca a dinâmica e a estrutura deste espaço, de modo que a conduta grupal
possa ser explicada em função de forças objetivas que decorrem da própria
situação no momento (MARTINS, 2011).
O esquema conceitual da análise do campo de forças tem se mostrado
útil no exame de situações grupais, pois identifica e caracteriza quais são as
forças impulsoras e restritivas, cujas analises trarão diretrizes associada ao
equilíbrio, ou não dessas forças. A intervenção, caso seja necessária, deverá
ser trabalhada com estratégias que favoreçam as forças impulsoras ou que
tentam convertam/imobilize as forças restritivas (HERSEY; BLANCHARD,
1986; MOSCOVICI, 2005).
A Figura 3 representa a análise completa do espaço vital através da
rede semântica formada a partir das categorias indígenas analisadas por este
estudo.
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Figura 3: Espaço Vital; Rede semântica a partir das categorias indígenas formuladas pelos participantes

17

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Caracterização do local do estudo
O estudo foi desenvolvido em um hospital de grande porte situado na
regiãoCentro-Oeste, sendo considerado referência em diversas especialidades
médicas. A unidade é certificada pelos Ministérios da Saúde e da Educação
como campo de formação acadêmica em diversas áreas da saúde tanto nos
cursos de graduação, quanto na residência médica e multiprofissional e ensino
técnico. A instituição realiza atividades de ensino, pesquisa, assistência e
extensão, sendo referência no Sistema Municipal e Estadual de Saúde do
estado, no atendimento aos usuários portadores de patologias de média e alta
complexidade. O hospital em questão, para efeitos deste estudo, possui uma
UTIN e uma unidade clínica pediátrica.
O ambiente onde a pesquisa foi desenvolvida é a unidade de clínica
pediátrica, com média de 46 internações mensais e média de 500 internações
por ano.

A clínica dispõe de médicos, residentes e professores do

departamento de pediatria. (SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM
SAÚDE HC-UFG/EBSERH, 2016)
População e amostra do estudo
A equipe de enfermagem dentro desta instituição de saúde totaliza 158
(cento e cinquenta e oito) enfermeiros, 500 (quinhentos) técnicos e 125 (cento
e vinte e cinco) auxiliares de Enfermagem. Vale ressaltar que dentro do quadro
de enfermeiros a maioria, 96 (noventa e seis), são assistenciais e os demais
ocupam cargos de gestores junto a superintendência e nos serviços de
Enfermagem(DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS HC-UFG/EBSERH, 2016).
A amostra de estudo foi composta pela totalidade da equipe de
enfermagem que atua na clínica pediátrica com carga horária de 30 horas
semanais em sistema de plantão e é composta por três (03) auxiliares,
dezesseis (16) técnicos em enfermagem e três (03) enfermeiras.
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Critérios de inclusão e exclusão
Elegeu-se como critério de inclusão a condição do participante ser
membro da equipe de enfermagem, estar em atividade na unidade pediátrica e
ter um tempo mínimo de um (01) ano de atuação na clínica. Entendendo que o
tempo de atuação e experiência profissional fortaleceria tanto a capacidade de
visualização e visão crítica quanto às questões pesquisadas.
Foram excluídos os integrantes da equipe de enfermagem que
estavam de férias ou licença por qualquer motivo durante o período de coleta
de dados, bem como os que fizeram parte do teste piloto para verificação da
adequação do instrumento de coleta de dados.
Delineamento do instrumento
Foi desenvolvido um instrumento de coleta de dados (Apêndice 01)
adaptado do estudo de Martins (2009) que forneceu subsídios para a
estruturação do roteiro para as entrevistas, constituído de questões abertas e
fechadas.
O instrumento considerou os aspectos presentes na teoria de campo
de Kurt Lewin (1965) e o referencial proposto por Moscovici (2005) sobre
elementos que dinamizam um grupo de trabalho, nesse caso a equipe de
enfermagem da clínica pediátrica do hospital de referência, assim como
aqueles que compõem o ambiente de trabalho.
O roteiro de entrevista semiestruturada foi composto de duas partes: a
primeira projetada para os dados de identificação, sócio demográfica e
profissiográficas e a segunda para questões para investigação acerca da
concepção dos participantes sobre fatores que facilitam e que dificultam o
cuidado de enfermagem ao RNAR, bem como, aspectos estruturais e de
organização do trabalho na clínica pediátrica.
Para controle da qualidade foi aplicado teste piloto, cujo o instrumento
de coleta de dados foi testado em três profissionais, sendo um enfermeiro e
dois técnicos em enfermagem selecionados por meio de sorteio e aceitaram
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participar. As respostas e informações obtidas do teste-piloto serviram para
verificar se o mesmo apresenta clareza e objetividade suficientes para a
realização definitiva da coleta de dados.
Coletas de dados
Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada
utilizando o roteiro do instrumento de coleta de dados (Apêndice 01) adaptado
de Martins (2009) para guiar a entrevista garantindo, assim, que a mesma
pergunta fosse feita da mesma forma a todas os participantes da pesquisa
(AGUIAR; MEDEIROS, 2009).
As entrevistasforam realizadas na clínica pediátrica com anuência da
coordenação de enfermagem em sala preparada para a realização desta etapa
da pesquisa no horário em que o participantefazia sua escala diária de serviço.
As entrevistas foram gravadas em dispositivo gravador de voz de marca Sony e
teve duração,em média, de trinta a quarenta minutos, e posteriormente
realizou-se a transcrição das falas na íntegra. A coleta de dados ocorreu entre
os meses de outubro e novembro de 2015.
A coleta de dados foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa com protocolo de aprovação nº 1.242.809 (Anexo A) e atende os
requisitos da Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde
(BRASIL, 2012).
Processamento e análise dos dados
Os

dados distribuídos

nas

dimensões do

“EU”,

“OUTRO” e

“AMBIENTE” foram submetidos ao processo de análise de conteúdo modalidade temática. Para tanto, considerou as etapas de pré-análise,
exploração do material, tratamento dos resultados, inferência ou dedução e
interpretação, conforme recomenda Bardin (2011).
Na fase seguinte de exploração do material foi considerada a
orientação de Bardin (2011), que enfatizou os critérios de exclusão mútua,
homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade para
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compor uma boa categorização. Assim, os dados brutos foram distribuídos
nessas dimensões e após esse procedimento buscou-se agrupá-los por
semelhança.
Para a fase final, caracterizada pela inferência/dedução e interpretação
dos resultados, considerou-se o referencial teórico-metodológico adotado por
Bardin, além da literatura especializada sobre cuidado de enfermagem ao
RNAR, que juntos possibilitaram a apresentação e discussão dos dados.
As entrevistas foram digitadas no Microsoft Word em formato doc.
Estas entrevistas foram salvas no formato txt e incluídas no software Atlas ti 7
para codificação, procedimento padrão para o desenvolvimento dos resultados.
O critério de categorização, segundo Bardin (2011, p. 147) pode levar
em consideração o significado das falas ou dos textos (critério semântico),
podendo ser sintático, no qual a classificação pode ser feita pelas palavras
segundo o seu sentido (critério léxico) ou por categorias que consideram
perturbações da linguagem (critério expressivo). O trabalho ora proposto utiliza
o critério semântico em conjunto com o critério léxico entendendo uma
simbiose entre a palavra e o sentido para compor a comunicação e expressar o
entendimento do entrevistado.
Os procedimentos de categorização são o fundamento da análise de
conteúdo. A categorização tem como objetivo fundamental produzir uma
representação simplificada dos dados brutos, por meio de uma condensação
destes dados. Na análise quantitativa, são efetuadas a partir do material
reconstruído.

Supõe-se,

assim,

que

a

decomposição-reconstrução

desempenha uma importante função na revelação de correspondências entre
as mensagens e a realidade subjacente. Essa mesma crença está presente no
interior da análise de conteúdo. (SILVA; FOSSÁ, 2015)
O procedimento de codificação teve início com a marcação os códigos
já

inclusos

no

texto

digitalizado

das

entrevistas,

incluído

pela

pesquisadora/digitadora. Esses códigos marcaram o texto e cumprem a função
que

Bardin

chamou

de

categorização

temática,

temas

previamente

estabelecidos pela autora do trabalho para analisar a fala dos seus
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entrevistados (Bardin, 2011). As categorias utilizadas são, pois, as que
constam na Tabela1.

Tabela 1: Categorias utilizadas para análise das entrevistas.
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
IDADE
GENERO
ESCOLARIDADE
CATEGORIA PROFISSIONAL
JORNADA SEMANAL
OUTROS VINCULOS EMPREGATÍCIOS
TEMPO DE FORMAÇÃO
TEMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
APERFEIÇOAMENTO
OBJETIVOS
MOTIVAÇÃO

COMUNICAÇÃO
PROCESSO DECISÓRIO
LIDERANÇA
INOVAÇÃO
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
CONHECIMENTO
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE
RECURSOS MATERIAIS
QUANTIDADE DE PESSOAL
ROTINAS DE ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE APOIO
AÇÕES GERENCIAIS

A partir das categorias supracitadas e sobretudo das falas dos
participantes, outras famílias foram criadas, são as categorias “indígenas” ou
naturais que estão disponíveis no Apêndice 01.
Após a conclusão da categorização de todas as falas dos participantes
utilizou-se a ferramenta “Family Three” do software Atlas Ti 7 para aglutinar as
subcategorias em meta categorias facilitando a visualização e análise das
entrevistas sem perder as subcategorias originais. Assim, a recategorização
reduziu as categorias disponíveis no Apêndice 02 (Categorias reduzidas).
A partir da análise dos conteúdos obtida das entrevistas, categorias e
eixos foram selecionados a partir dos objetivos estabelecidos neste estudo,
divididas em três famílias temáticas e sete categorias.
Essas foram organizadas na forma de tópicos, os quais foram
apresentados os resultados e discussões. Utilizando desses resultados obtidos
por meio do Atlas ti, aprofundou-se a interpretação do significado das falas por
meio da análise temática de Bardin (2011) e confrontou-se com o referencial
teórico deste estudo. O tratamento dos resultados obtidos e a interpretação foi
o último passo da análise, no qual se aprofundou as interpretações das falas
por meio da análise temática de Bardin (2011).
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RESUMO
Objetivo: Analisar e compreender como a interação entre o ambiente e a equipe de
enfermagem influenciam no cuidado aos recém-nascidos de alto risco, extraindo as
forças impulsoras e/ou restritivas. Métodos: Estudo descritivo, exploratório, de
abordagem quanti-qualitativa, realizado em um hospital de grande porte do CentroOeste, desenvolvido na clínica pediátrica, os dados foram coletados pela própria
pesquisadora por meio de entrevista semiestruturada feita com 22 membros da equipe
de enfermagem e analisados segundo Bardin. Resultados: Em relação ao ambiente da
clínica pediátrica foram identificadas uma série de forças restritivas que interferem no
atendimento e no cuidado prestado ao RNAR, principalmente em relação a inadequação
da clínica pediátrica para o recebimento do neonato. Conclusão: A quantidade de forças
restritivas dificulta a execução de ações de forma resolutiva, sendo destacado assim a
necessidade de uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCIN) para que o cuidado
fosse de acordo com as necessidades do RNAR.
Palavras-chave: Enfermagem, Cuidado, Ambiente, Recém-Nascido de Alto Risco.
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ABSTRACT
Objective: To analyze and understand how the interaction between the environment
and the nursing team influences the care of high risk newborns, extracting the pushing
and / or restrictive forces. Methods: A descriptive, exploratory, qualitative study,
carried out in a a large hospital in the Midwest, developed in the pediatric clinic, data
were collected by the researcher herself through a semi-structured interview with 22
members of the nursing team and analyzed according to the second Bardin. Results: In
relation to the environment of the pediatric clinic, a series of restrictive forces were
identified that interfere with care and in the care provided to RNAR, mainly in relation
to the inadequacy of the pediatric clinic to receive the neonate. Conclusion: The
amount of restrictive forces makes it difficult to carry out actions in a resolutive
manner, thus highlighting the need for an Intermediate Care Unit (NICU) to care
according to the needs of the RNAR.
Key words: Nursing, Care, Environment, High-Risk Newborn.
RESUMEN
Objetivo: Analizar y comprender cómo la interacción entre el ambiente y el equipo de
enfermería influyen en el cuidado a los recién nacidos de alto riesgo, extrayendo las
fuerzas impulsoras y / o restrictivas. Métodos: Estudio descriptivo, exploratorio, de
abordaje cualitativo, realizado en un hospital de gran tamaño del Centro-Oeste,
desarrollado en la clínica pediátrica, los datos fueron recolectados por la propia
investigadora por medio de una entrevista semiestructurada hecha con 22 miembros del
equipo de enfermería y analizados Según Bardin. Resultados: En relación al ambiente
de la clínica pediátrica se identificaron una serie de fuerzas restrictivas que interfieren
atención y en el cuidado prestado al RNAR, principalmente en relación a la
inadecuación de la clínica pediátrica para la recepción del neonato. Conclusión: La
cantidad de fuerzas restrictivas dificulta la ejecución de acciones de forma resolutiva,
siendo destacado así la necesidad de una Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) para
que el cuidado fuera de acuerdo con las necesidades del RNAR.
Palabras clave: Enfermería, Cuidado, Ambiente, Recién nacido de Alto Riesgo.
INTRODUÇÃO
O cuidado ao recém-nascido de alto risco (RNAR) dentro da clínica pediátrica
deve ser humanizado e harmonizado, pois se trata do atendimento de pacientes sujeitos
a complicações. Para que seja viável deve existir boa estrutura física, recursos materiais
e humanos adequados e especializados, capazes de garantir uma observação rigorosa, e
produzir tratamentos adequados e efetivos a este neonato. O RNAR pode apresentar
fragilidades que evoluem para o desenvolvimento de patologias ocasionando,assim,
óbitos ou mesmo sequelas que poderão interferir em seu crescimento e
desenvolvimento.1
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Assim ao prestar o cuidado os profissionais de enfermagem desenvolvem suas
práticas laborais com base no seu ambiente de trabalho. Vários aspectos são importantes
como a garantia de uma estrutura com disponibilidade de estrutura física, incluindo
equipamentos adequados, materiais e insumos suficientes e recursos humanos
capacitados à assistência prestada. As inadequações da estrutura física podem trazer
dificuldades no desempenho das habilidades necessárias ao cuidado ao RNAR, bem
como, as interferências no exercício de sua autonomia e na relação interpessoal da
equipe.2
Nos últimos 20 anos no Brasil houve um relevante desenvolvimento na terapia de
cuidados intensivos neonatais. Contudo, há graves deficiências no planejamento, como
má distribuição de leitos tanto nacionais e regionais, limitação do acesso aos serviços à
população carente, variação da qualidade com que os cuidados são ofertados, que
compreendem desde unidades altamente sofisticadas até outras sem estrutura física
mínima necessária.3
Após receber alta da terapia de cuidados intensivos, em muitos casos é necessário
que o RN seja dirigido para um ambiente que possa oferecer um atendimento especial,
pois ainda necessita de assistência contínua e cuidados complementares. As unidades de
cuidados intermediários (UCIN) são responsáveis pelo cuidado de neonatos de médio
risco com estabilidade clínica, mas que ainda assim carecem de observação e de
tecnologias de cuidado de menor complexidade.4
Este estudo busca, de acordo com a percepção da equipe de enfermagem, analisar
e compreender como a estrutura física do ambiente pode interagir e influenciar o
trabalho no atendimento e na assistência desses neonatos, extraindo dessa análise as
forças impulsoras e/ou restritivas provenientes dessa interação tendo como base a teoria
do campo de forças de Kurt Lewin.
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METODOLOGIA
Trata-se de estudo descritivo, exploratório, com abordagem quanti-qualitativa,
realizado em um hospital de grande porte situado no Centro-Oeste, cujo, campo de
formação acadêmica abrange diversas áreas da saúde tanto nos cursos de graduação,
quanto na residência médica e multiprofissional e ensino técnico. Esse hospital é dotado
de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e uma clínica pediátrica. A
pesquisa foi desenvolvida na clínica pediátrica e os dados foram coletados pela própria
pesquisadora, em entrevista semiestruturada, utilizando um gravador de voz, a fim de
registrar o discurso na íntegra. O roteiro utilizado foi adaptado do estudo de Martins
(2009), além de considerar aspectos presentes na teoria de campo de Kurt Lewin e o
referencial proposto por Moscovici sobre elementos que dinamizam um grupo de
trabalho. 5, 6, 7
O roteiro é composto por dados de identificação profissiográficas (idade, gênero,
categoria profissional, escolaridade/titulação, tempo de formação e de atuação
profissional, vínculos empregatícios), e por questões sobre fatores que facilitam e/ou
dificultam o cuidado de enfermagem ao RNAR avaliando aspectos estruturais,
organização do trabalho, equipamentos, recursos materiais e humanos, ações gerenciais,
conhecimento cientifico, rotinas de serviço, serviços de apoio.
A coleta de dados se deu após ter esclarecido o termo aos participantes,destacando
os objetivos da pesquisa, assegurado a liberdade de participação e assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Para análise dos resultados, a fim de identificar as forças presentes no ambiente de
trabalho foi empregado a Teoria do Campos de Forças de Kurt Lewin. A partir da
adequação do modelo do “campo de forças da física” ele criou um método que fosse
aplicado em situações interpessoais, podendo através de sua análise, identificar as forças
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impulsoras ou restritivas que agem em determinado grupo, e assim encontrar soluções
para que os serviços prestados em equipe sejam melhorados.6
Além disso, as falas foram submetidas ao processo de análise de conteúdo modalidade temática, seguindo análise preconizada por Bardin com processamento das
informações pelo programa Atlas TI. Assim, foram definidas as categorias e rede
semânticas.8
As questões norteadoras presentes no instrumento de coleta de dados
relacionadasa estrutura do ambiente da clínica pediátrica do hospital em questão, foram
as seguintes:
 Fale os aspectos relacionados à estrutura física do serviço de pediatria que
facilitam o seu trabalho de cuidar do recém-nascido de alto risco.
 Fale os aspectos relacionados a estrutura física do serviço de pediatria que
dificultam o trabalho de cuidar do recém-nascido de alto risco.
RESULTADOS
Participaram desse estudo (22) vinte e dois integrantes da equipe de enfermagem
da clínica pediátrica, sendo três (03) auxiliares, dezesseis (16) técnicos em enfermagem
e três (03) enfermeiras. Os resultados obtidos revelaram que 91% (n=20) são
profissionais do sexo feminino e 9% (n=02) do sexo masculino. A faixa etária dos
participantes verificada foi de 9% (n=02) abaixo de 40 anos, 55% (n=12) com faixa
etária entre 41 e 50 anos, e 36% (n=08) acima de 51 anos.
O tempo de formação acadêmica dos profissionais varia entre 16 e 30 anos. A
faixa de tempo de atuação desses profissionais varia, em média, de (21) vinte e um anos
(mínima de 10 anos e máxima de 40 anos). Dos participantes 50% (n=11) possui ensino
médio completo, 23% (n=05) são graduados em enfermagem, 23% (n=05) tem pósgraduação e 5% (n=01) realizou mestrado; 68,18% (n=15) dos profissionais declararam
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ter participado de algum tipo de curso de capacitação/aperfeiçoamento, sendo os mais
citados urgência e emergência, saúde pública, administração de medicamentos e
curativos.
Quanto aos vínculos empregatícios e jornadas de trabalho, 50% (n=11)
declararam ter vínculo apenas com o hospital em questão, enquanto outros 50% (n=11)
afirmaram possuir outra ocupação além da que exercem no hospital onde o estudo foi
desenvolvido. Verificou-se que 41% (n=09) possuem jornada de 60 horas e 5% (n=01)
de 66 horas semanais. Dos técnicos em enfermagem 5% (n=10) possuem outro vínculo
empregatício e 32% (n=07) fazem 60h semanais. Constatou-se também que 45,4%
(N=10) dos profissionais possui duplo vínculo empregatício e cumprem carga horária
maior que 60 horas semanais (Tabela 1).
Ao aplicar o método5 para identificar as forças impulsoras ou restritivas
provenientes da interação entre a estrutura física do ambiente e a equipe de enfermagem
e como elas podem influenciar no cuidado com o RNAR, percebe-se pelos relatos que o
ambiente apresenta a maior concentração de respostas que englobam as forças
restritivas.
Na apreciação dos discursos no que tange ao ambiente de trabalho da clínica
pediátrica, foram citadas a falta de estrutura física adequada para receber os RNAR,
falta de recursos, iluminação, ventilação, localização e disposição dos ambientes.
Os recém-nascidos ficam junto com as outras crianças, porque não tem
uma enfermaria para eles [...] ou tem que remover criança de uma
enfermaria colocar para outra [...] (P1 - Aux. Enf.)
Aqui o ambiente dificulta bastante, não é correto para o recém-nascido,
você não tem uma sala de emergência adequada, isolamento aqui não
existe, quando precisa a maca não entra por causa da porta [...] o posto de
enfermagem é terrível, sem ventilação, iluminação... A ventilação das
enfermarias é ruim também. A localização do posto de enfermagem não é
boa, esse posto deveria ser centralizado e ventilado... (P10 - Téc. Enf.)
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Tabela
estudo.

1:

Dados

profissiográficos

dos

participantes

do

DADOS SOCIOGRÁFICOS E PROFISSIOGRÁFICOS DOS PARTICIPANTES DO
ESTUDO
Auxiliares de Técnicos de
Enfermeiros
Total
Enfermagem Enfermagem
Gênero
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Feminino
03 (14%)
14 (64%)
03 (14%)
20 (91%)
Masculino
00 (0%)
02 (9%)
00 (0%)
02 (9%)
Total
03 (14%)
16 (73%)
03 (14%)
22
Faixa Etária
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Abaixo de 40 anos
00 (0%)
02 (9%)
00 (0%)
02 (9%)
Entre 41 até 50 anos
00 (0%)
10 (45%)
02 (9%)
12 (55%)
Acima de 51 anos
03 (14%)
04 (18%)
01 (5%)
08 (36%)
Total
03 (14%)
16 (73%)
03 (14%)
22 (100%)
Escolaridade
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Ensino Médio
02 (9%)
09 (41%)
00 (0%)
11 (50%)
Graduação
01 (5%)
04 (18%)
00 (0%)
05 (23%)
Pós-Graduação
00 (0%)
03 (14%)
02 (9%)
05 (23%)
Mestrado
00 (0%)
00 (0%)
01 (5%)
01 (5%)
Total
03 (14%)
16 (73%)
03 (14%)
22 (100%)
Tempo de Formação
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Abaixo de 15 anos
01 (5%)
05 (23%)
00 (0%)
06 (27%)
Entre 16 e 30 anos
01 (5%)
09 (41%)
02 (9%)
12 (55%)
Entre 31 e 45 anos
01 (5%)
02 (9%)
01 (5%)
04 (18%)
Acima de 46 anos
00 (0%)
00 (0%)
00 (0%)
00 (0%)
Total
03 (14%)
16 (73%)
03 (14%)
22 (100%)
Tempo de Atuação
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Abaixo de 15 anos
00 (0%)
07 (32%)
00 (0%)
07 (32%)
Entre 16 e 30 anos
03 (14%)
07 (32%)
02 (9%)
12 (55%)
Entre 31 e 45 anos
00 (0%)
02 (9%)
01 (5%)
03 (14%)
Acima de 46 anos
00 (0%)
00 (0%)
00 (0%)
00 (0%)
Total
03 (14%)
16 (73%)
03 (14%)
22 (100%)
Capacitação
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Qtdade
Se capacitou
00 (0%)
13 (59%)
02 (9%)
15 (68%)
Não se Capacitou
03 (14%)
03 (14%)
01 (5%)
07 (32%)
Total
03 (14%)
16 (73%)
03 (14%)
22 (100%)

Vínculo Empregatício

Aux. de
Enfermagem
Téc. de
Enfermagem
Enfermeiros
Total

30h
Qtdade
Possui
00 (0%)
Não possui 03 (14%)
Possui
01 (5%)
Não possui 05 (23%)
Possui
00 (0%)
Não possui 02 (9%)
11 (50%)

Jornada Semanal
36h
≥60h
Qtdade
Qtdade
00 (0%)
00 (0%)
00 (0%)
00 (0%)
01 (5%) 08 (36%)
00 (0%)
01 (5%)
00 (0%)
01 (5%)
00 (0%)
00 (0%)
01 (5%) 10 (45%)

Total
Qtdade
00 (0%)
03 (14%)
10 (45%)
06 (27%)
01 (5%)
02 (9%)
22 (100%)
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Parte da estrutura está precisando adequar, ventilação é deficiente [...]. O
Posto de enfermagem a localização é ruim, é apertado não tem como você
movimentar para preparar uma medicação com segurança, a ventilação do
posto de enfermagem é horrível tinha que ter melhor estrutura física para
receber o RN a estrutura física em si precisa ser reestruturada. (P16 - Téc.
Enf.)

Muitas vezes há uma sobrecarga de pacientes para um espaço que não acomoda
adequadamente todos que estão ali, dificultando também a movimentação para realizar
os procedimentos.
O que facilitaria seria você ter uma enfermaria ampla, que os leitos não
sejam topados um no outro, e tenha espaço entre os leitos, o espaço entre os
leitos é bom para você se movimentar e chegar até a criança, mais não tem
as vezes é apertado [...] (P7 - Téc. Enf.)
Eu acho que o que dificulta é o espaço físico. Olha só, uma enfermaria com
cinco ou seis crianças você tem cinco crianças, cinco mães, você imagina
um espaço muito pequeno, então você tem as dificuldades sim, de
movimento, de chegar até a criança no berço, é uma dificuldade grande,
nós teríamos que ter mais espaço para um cuidado uma assistência melhor.
(P12 - Enf.)

Pode-se observar que sempre que os entrevistados falavam sobre os aspectos
negativos da infraestrutura também associavam aos aspectos negativos dos recursos
materiais, tanto o material inadequado, quanto o material/equipamento em mau
funcionamento, e quando há não é apropriado para os RNAR, e em muitos casos é
necessário que sejam feitas adaptações para uso em recém-nascidos.
[...] não é uma enfermaria adequada para cuidar de recém-nascido de alto
risco, os recursos matérias são insuficientes, então é difícil. Facilidade não
tem. (P1 - Aux. Enf.)
A dificuldade maior é essa falta da estrutura que não tem, estrutura física,
material e mesmo de treinamento de pessoal, é um complicador, que
desmotiva a gente, porque a gente gostaria que fosse atendido num
ambiente adequado né[...] e pode não acontecer justamente por causa da
estrutura, mais aqui a gente faz tudo pra cuidar bem deles porque são prématuros e são muitos sensíveis. (P17 - Enf.)
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A equipe de enfermagem cita também que uma Unidade de Cuidados
Intermediários (UCIn) seria uma forma de prestar um cuidado de qualidade. Para os
participantes, no que tange a estrutura física do local não há muito o que favoreça o
cuidado ao RNAR.
O que deixa frustrado é essa parte de não ter uma UCIn para serem
acompanhados antes de ir para pediatria eu acho que seria importante um
atendimento de alta qualidade [...]aqui na pediatria a gente não tem
condições. (P12 - Enf.)
Dificulta é a falta de material adequado para o RN, a falta de
equipamentos; aqui é para crianças maiores, tem material para essas, mais
para os pequenininhos não tem aí tem de sair pegando na UTI neo, então é
um dos pontos que dificulta. (P13 - Téc. Enf.)
Os

entrevistados

também

mencionaram

aspectos

que

incomodam

as

mães/acompanhantes, tais como a falta de acomodação para elas, que ficam
desconfortáveis e acabam se acomodando junto com a criança.
[...]aqui na clínica não tem um bercinho específico para eles, tem camas
grandes, berço muito maior, a mãe fica em uma cadeira desconfortável e aí
deita no leito com a criança que é um risco [...], mas também não pode
criticá-la porque ela está cansada, muitas vezes com dor, passou por uma
cesárea ou mesmo um parto normal dificultoso é difícil, se tivesse um
bercinho talvez ela poderia até usar a cama para deitar, seria melhor. (P15
- Téc. Enf.)
Uma das participantes refere que sente-semuito triste e desmotivada por não
conseguir dispensar um atendimentosatisfatório ao RNAR devido à falta de suporte.
Aqui não tem estrutura nenhuma para receber esses recém-nascidas de alto
risco, aqui foi uma enfermaria construída para receber crianças de
pediatria e fica esses RN em leitos misturados com o leito pediátrico, sujeito
as infecções, a acomodação não está adequada, material não tem[...] é bem
triste e é até uma falta de cidadania. É desmotivante e isso afeta a equipe. O
ambiente não facilita isso é muito triste para mim. (P17 - Enf.)

Na Figura 1 encontra-se a rede semântica formada a partir das respostas
concernentes à estrutura física do ambiente, destacando principalmente os aspectos
negativos.

32

Figura 1: Rede semântica formada a partir das respostas concernentes à estrutura física do ambiente.
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DISCUSSÃO
A partir da análise dos relatos concedidos pela equipe de enfermagem em relação
ao ambiente da clínica pediátrica foram identificadas uma série de forças restritivas na
estrutura física da unidade clínica que interferem no atendimento e ao cuidado prestado
ao RNAR. Como cita em seu estudo Costa et al. (2004), as condições na estrutura física
hospitalares desfavoráveis são prejudiciais para o cuidado com os recém-nascidos,
sejam eles de risco ou não.9
A inadequação da clínica pediátrica para o recebimento do RNAR remete a
importância da UCIN. Pelo fato de serem voltadas ao cuidado com o RN de médio risco
que já passou por uma UTIN, mas ainda necessita de cuidados complementares e
especializados. A implementação da Rede Cegonhapelo Ministério da Saúde em 2011,
enfatizou a importância do planejamento e programação das ações de saúde orientados
pelas necessidades de atenção à saúde da população no âmbito da atenção à saúde
materna e infantil, incluindo a garantia da oferta de leitos obstétricos e neonatais com a
UTIN, UCIN e Canguru.10
As UCIN oferecem um serviço de menor complexibilidade que a UTIN podendo
ser unidades autônomas ou de assistência às mesma e possibilitando uma assistência
contínua e qualidade ao RN, de acordo com a Portaria nº 930 (2012).4
Para mostrar a importância que o ambiente tem no cuidado a Política Nacional de
Humanização (PNH) lançada em 2003 pelo Ministério da Saúde, busca colocar em
prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças
nos modos de gerir e cuidar, se comprometendo com a qualificação da ambiência,
melhorando as condições de trabalho e de atendimento, destaca a importância de boa
ambiência como meio de gerar atendimento humanizado e acolhedor para o usuário.11
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De acordo com a PNH uma boa ambiência compreende o "ambiente físico, social,
profissional e de relações interpessoais, que deve estar relacionado a um projeto de
saúde voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana". Ela preza o espaço que
possibilita a reflexão da produção do sujeito e do processo de trabalho; o espaço que
visa à confortabilidade focada na privacidade e individualidade dos sujeitos envolvidos,
exaltando elementos do ambiente que interagem com o homem como cor, cheiro, som,
iluminação, garantindo conforto a trabalhadores, cliente e sua rede social; o espaço
como ferramenta facilitadora do processo de trabalho, favorecendo a otimização do
atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo.12
Os equipamentos dão suporte ao atendimento, assegurando a realização de ações
de saúde, e por isso exercem enorme impacto sobre o cuidado. Problemas dessa
natureza comprometem a assistência, além de causar insatisfação para o profissional que
presta o cuidado. A falta de material compromete as práticas do cuidado e o alcance de
metas de trabalho, pois determinadas ações são interrompidas e pacientes são
encaminhados a outros serviços. O atendimento adequado pode ser comprometido pela
impossibilidade de o cuidado ser executado em tempo hábil, pelo adiamento da
assistência necessária, ou até pela não prestação do cuidado de enfermagem em função
do atendimento médico, que também interfere na realização do trabalho em equipe,
importante para a articulação das ações e para respostas mais abrangentes às
necessidades de saúde. Inadequações do espaço físico, trazem implicações tanto para os
profissionais quanto para os pacientes, resultando em falta de privacidade, desconforto e
constrangimento.2
Um aspecto salientado é a falta de um posicionamento produtivo dos gestores de
saúde, pouco investimento na reestruturação das unidades e a pouca valorização dada
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aos profissionais, que contribui para a formação de uma perspectiva negativa do
ambiente onde desempenham suas funções.13
A não identificação de forças impulsoras relacionadas ao ambiente pode estar
relacionado a dimensão de problemas identificados na estrutura física, impossibilitando
a percepção dos participantes para possíveis pontos positivos.
Além disso, de acordo com o estudo de Lorenzetti, Oro, Matos e Gelbcke (2014)
no que tange aspectos relacionados a organização do trabalho e gestão da assistência,
enfermeiros desempenham papéis variados na administração hospitalar e costumam
participar de cargos na administração hospitalar, e quando desempenham função de
supervisores gerais, seja no período noturno ou finais de semana, acabam sendo
responsáveis pelos mais variados tipos de problemas e ocorrências, como falta de
pessoal, ocupação de leitos, conflitos, falta de material, entre outros, ficando assim
sobrecarregados em suas funções o que pode comprometer sua análise da estrutura
física do ambiente na prática laboral.14
CONCLUSÕES
Foi possível identificar que a quantidade de forças restritivas acerca da estrutura
física do ambiente possivelmente influencia diretamente na qualidade da atenção ao
RNAR e ocasiona o comprometimento da autonomia profissional, associada a isso a
falta de materiais de consumo e humano potencializa esse comprometimento,
dificultando a execução de ações de forma resolutiva no cuidado com o RNAR.Percebese uma grande necessidade de reestruturação do espaço físico da clínica pediátrica para
que o cuidado ao RNAR seja feito de forma apropriada e com qualidade.
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Comunicação da equipe de enfermagem: forças que interferem no cuidado ao
Recém-Nascido De Alto Risco
Divina Fernandes Silva Barbosa1 Alessandra Vitorino Naghettini2 Dione Marçal Lima3
RESUMO
Objetivo: Analisar como a comunicação agrega valor às relações interpessoais entre a equipe
de enfermagem, mães/acompanhantes e o recém-nascido de alto risco, e as forças que atuam
nessas relações. Métodos: Estudo descritivo, exploratório, qualitativo, realizado em um
hospital com 22 membros da equipe de enfermagem da clínica pediátrica, os dados foram
coletados pela pesquisadora por meio de um roteiro semiestruturado composto por dados de
identificação

profissiográficas

e

as

questões

norteadoras

sobre

comunicação

e

relacionamentos interpessoais, e analisados segundo Bardin. Resultados: O sexo feminino
representou 91% dos participantes e a faixa etária compreendida entre 41 e 50. Após analisar
os dados emergiram as categorias O Valor da Comunicação e Relacionamento Interpessoal, e
percebeu-se que a equipe de enfermagem tem algumas dificuldades em realizar uma boa
comunicação com as mães, afetando assim os relacionamentos interpessoais no ambiente do
cuidado com o recém-nascido de alto risco. Conclusão: Pelos conflitos entre
mães/acompanhantes e a equipe de enfermagem é notável que há forças restritivas que
interferem no cuidado ao neonato de risco, mas apesar dessas dificuldades, a solidariedade da
equipe, o tempo de trabalho conjunto que estreita laços e familiariza a equipe, caracterizaram
forças impulsoras nesse cuidado.
Descritores: Enfermagem, Cuidado, Comunicação, Recém-Nascido, Risco.
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Introdução
Na área da saúde, principalmente no que tange a enfermagem, a ação profissional é
baseada nas relações humanas sejam elas com o usuário, familiar e com a equipe
multidisciplinar, sendo assim o processo comunicativo é de extrema importância.1
Considerada como um instrumento indispensável ao desempenho profissional da equipe
de enfermagem, a comunicação é o canal através do qual as informações serão passadas,
devendo assim, chegar ao seu destino de forma clara evitando possíveis dúvidas, tanto no que
se refere à equipe multiprofissional quanto ao usuário, garantindo que todos os processos da
assistência sejam compreendidos. A isonomia nos cuidados, a interação multiprofissional, a
garantia da qualidade e continuidade da assistência prestada são fatores básicos para o
exercício da profissão, deste modo, pode-se perceber como a comunicação faz parte da
complexidade do cuidar.2
No processo do cuidar, é de suma importância estar atento à comunicação emitida pelo
RNAR e pelos próprios profissionais no momento em que é dispensado cuidado. O
desempenho das atividades cotidianas no cuidado com o RNAR consiste na realização da
assistência de enfermagem integral e abrangente, com conhecimento atualizado na aplicação
dos princípios científicos e no uso da técnica. São pontos substanciais no cuidado desse
paciente, pois as características dos mesmos são de extrema gravidade, instáveis e exigem
com frequência pronta intervenção da equipe.3
A comunicação entre a equipe de enfermagem e mães/acompanhantes deve ser
valorizada, pois é fundamental que sempre fique claro para estes os procedimentos
terapêuticos à qual o RNAR é submetido. Os profissionais da equipe de saúde são
responsáveis por essas informações que podem contribuir para amenizar os efeitos da
hospitalização, que devem sempre ser verdadeiras, atualizadas, passadas em linguagem
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adequada, respeitando-se o nível de compreensão de cada um, suas crenças e seus valores,
para que se sintam apoiados nesse período crucial.4
A partir disso, o objetivo dessa pesquisa foi analisar, através da vivência da equipe de
enfermagem, como a comunicação entre a equipe de enfermagem, o recém-nascido de risco
internado e seus familiares na clínica pediátrica interfere no relacionamento interpessoal, e as
forças impulsoras e/ou restritivas em relação a essa comunicação.
Metodologia
O estudo apresenta um delineamento descritivo, exploratório, com uma abordagem
qualitativa. Foi realizado em um hospital de grande porte situado na região Centro-Oeste e
seu campo de formação acadêmica abrange áreas da saúde em cursos de graduação, residência
médica e multiprofissional, e ensino técnico. O hospital possui uma Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN) e uma clínica pediátrica, local em que a pesquisa foi desenvolvida,
sendo realizada uma entrevista semiestruturada e os dados coletados pela própria
pesquisadora.
Para realizar a pesquisa os participantes foram submetidos a leitura e concordância do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), termo em que era esclarecido quais os
objetivos do estudo e as questões relativas a entrevista, além da concordância da utilização de
gravador de voz para registrar o discurso na íntegra. O roteiro da entrevista era
semiestruturado e foi desenvolvido pela pesquisadora e adaptado através os estudos de
Martins (2009) para sua estruturação, além de considerar o referencial proposto por
Moscovici (2005) sobre elementos que dinamizam um grupo de trabalho.5, 6
O instrumento de coleta de dados foi composto por dados de identificação
profissiográficas (idade, gênero, categoria profissional, escolaridade/titulação, tempo de
formação e de atuação profissional, vínculos empregatícios), e as questões norteadoras para a
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coleta das entrevistas sobre a comunicação e o relacionamento interpessoal, foram as
seguintes:


Para a comunicação com as mães/acompanhantes;

Em sua opinião, que aspectos facilitam a comunicação com a mãe do recém-nascido de alto
risco.
Comente aspectos que podem dificultar a comunicação com a mãe do recém-nascido de alto
risco.


Para o relacionamento interpessoal na equipe de enfermagem;

Comente aspectos que facilitam o bom relacionamento interpessoal na equipe de enfermagem
que lida com recém-nascido de alto risco do serviço de pediatria.
Comente sobre aspectos que podem dificultar o bom relacionamento interpessoal na equipe de
enfermagem que lida com recém-nascido de alto risco do serviço de pediatria.
Os dados foram submetidos a análise de conteúdo - modalidade temática, coletados
através de entrevistas gravadas por meio de um gravador de voz, e seu conteúdo foi transcrito
posteriormente. Os dados foram submetidos a uma análise segundo Bardin, as informações
foram processadas pelo programa Atlas TI, e a partir disso as categorias e rede semânticas
foram determinadas.7
As categorias O Valor da Comunicação e Relacionamento Interpessoal foram
relacionadas para posteriormente ser aplicado o método do campo de forças8 para assim
identificar as forças impulsoras e restritivas que atuam em relação a essas categorias para
assim mostrar o quanto a comunicação é importante nas relações interpessoais entre equipe de
saúde, acompanhantes e o RNAR e quais pontos podem ser melhorados ou mantidos para o
bom funcionamento da clínica pediátrica.
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Resultados
A amostra utilizada no estudo foi constituída pela equipe de enfermagem da clínica
pediátrica do hospital em questão: dois (03) auxiliares de enfermagem que representaram 14%
dos participantes, dezesseis (16) técnicos em enfermagem, representando 72% da amostra, e
três (03) enfermeiras, que retratam 14% da população do estudo, totalizando assim (22) vinte
e dois participantes. O sexo feminino é predominante nessa equipe representando 91% dos
participantes e a faixa etária compreendida entre 41 e 50 anos de idade.
Ao analisar o conteúdo das entrevistas notou-se que os participantes desse estudo
descreveram tanto os relacionamentos entre a equipe quanto os relacionamentos que
estabelecem com as mães, acompanhantes e familiares dos RNAR em tratamento. A partir
disso, pode-se analisar a fala dos participantes e associar como a comunicação agrega valor ao
relacionamento interpessoal. Tanto na categoria O Valor da Comunicação quanto na categoria
Relacionamento Interpessoal foram identificados fatores positivos e negativos envolvidos no
cuidado com o RNAR.
Elementos negativos identificados no processo de comunicação e os conflitos
gerados

no

relacionamento

interpessoal

entre

equipe

de

enfermagem

e

mães/acompanhantes
Os fatores negativos mais observados nas falas dos entrevistados foram em grande parte
geradores de algum conflito com as mães/acompanhantes. Em alguns relatos percebe-se a
resistência de algumas mães em seguirem orientações dos profissionais, são relutantes quanto
ao tratamento que o RNAR está recebendo, como pode ser observado a seguir:
O que desfavorece é quando a mãe não entende não aceita o tratamento, não aceita ser ajudada […]
então é muito frustrante, ver um bebê tão frágil e a mãe tem tudo para poder ajudar o filho e não faz, então a
gente pensa que falha tem na comunicação. (P5)

Alguns exemplos dados pelos participantes sobre os aspectos que influenciam
demasiadamente na construção de uma relação conflitiva foram: a permanência do bebê na
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UTI causando estresse na mãe, a preocupação em estar fora de casa, falta de
orientação/informação causando insegurança, a conduta médica em relação as informações
sobre a doença do RNAR.
Dificuldades quando o bebê fica na UTI essa mãe vem para a pediatria ela já vem estressada,
preocupada por estar fora de casa, algumas mães com depressão pós-parto, então ela já está um pouco arredia,
não porque ela quer, mas porque ela já tem muito problema, então dificulta a comunicação. (P12)
O que dificulta que dependo de onde ela está vindo tem o estresse geral, a internação, algumas
orientações que ela não recebeu antes de vir para cá e chegam aqui desinformadas e inseguras do que vai
receber aqui. (P16)
A mãe chega aqui muito nervosa, porque a criança tem uma certa patologia, os médicos não falam,
quando você tenta chegar para falar alguma coisa ela já não aceita a conduta médico/mãe/paciente [...] você vê
uma mãe aí sofrendo [...] você não vai poder falar para ela, porque isso é uma hierarquia. Às vezes você se
apega, começa a conversar mais, cuidar, ensina ela cuidar da criança direitinho, vai se aproximando . (P19)

Muitas vezes, também há problemas com o tipo de cuidado disponível para a mãe
enquanto acompanhante que pode gerar sofrimento. Além de situações que podem causar
constrangimento e ficarem assustadas.
É muito sofrido, você pensa uma mãe que acabou de ter bebe, prepara para ir para casa ter o resguardo,
aquele repouso, a sua família do seu lado, então elas vêm fica numa cadeira, o bebezinho no berço, é
desconfortável para a mãe, mas é o que a gente pode oferecer, a gente tenta amenizar o máximo possível, e
principalmente quando a criança vem melhorzinha, já é mais fácil, agora tem criança que requer muitos
cuidados e elas ficam assustadas. O normal é você ir para um hospital para pegar o seu bebe e ir para casa,
uma criança saudável. Tem muitos que tem o corpinho todo deformado, elas ficam muito constrangidas em
relação as outras mães tentam esconder os bebês, o pessoal infelizmente observa e comenta. (P14)

A partir desse estudo também foi detectado como os aspectos socioculturais como
gravidez na adolescência, que não tem uma boa estrutura familiar que lhe dê suporte. O uso
de drogas por parte das mães também é um ponto que pode ser causa de conflitos, e até
mesmo o motivo da criança nascer com problemas de saúde.
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Eu acho que é toda uma cultura, que a mãe já vem com aquela bagagem que elas pensam de hospital, às
vezes, são muito jovens, muitas usuárias de drogas, que os filhos estão naquilo por causa das drogas, estão aqui
sentindo falta da droga, então assim a gente nem tem condições de ficar forçando muito a barra, porque a gente
sabe que muitas delas estão na síndrome de abstinência da droga, então assim acho que é toda uma questão
cultural, social. (P11)
Algumas mães adolescentes que não tem maturidade e que, às vezes, fica atrapalhada, é uma mãe
solteira que não tem uma estrutura familiar, mas é uma coisa assim relacional. É só a falta de entendimento até
pela idade e as vezes você não está preparada. (P17)

Fatores pessoais e culturais que envolvem a equipe também podem gerar conflitos. A
personalidade de cada pessoa, às vezes pode ser de difícil trato obrigando a quem interage
com tais a observarem como abordam uma conversa. A diferença de ideias e gostos também
interfere nesse aspecto. Alguns participantes também atribuíram esse conflito à carga horária
de trabalho excessiva citando que o excedente de atividades geraria o estresse que dificulta o
relacionamento entre os funcionários.
Dificuldade é aquilo que eu te falei, é, que, cada um pensa de um jeito, cada um, tem a opinião de
um jeito, isso pode dificultar. (P4)
Dificulta é a personalidade de algumas pessoas, tem gente que tem umas personalidades difíceis,
que não gosta do que a gente gosta, tem gente que tem quer ter muito cuidado com o que fala que se
ofende muito fácil, mas de um modo geral aqui não tem muito isso, a gente consegue ter uma boa
convivência, é claro que todo mundo tem defeito, mas a gente consegue. (P11)
Acho que o mais difícil, umas colegas que carregam um nível muito grande de estresse, talvez por
estar sobrecarregada a carga horária muito grande. (P22)

A Figura 1 estabelece as relações das subcategorias presentes na categoria
Comunicação. A rede semântica formada destacou sentidos eminentemente negativos, bem
como a capacidade do bom relacionamento com os familiares ser capaz de criar uma rede de
sentidos que são a causa da troca de informações (cooperação com a mãe) e influenciar no
relacionamento

solidário

com

a

mãe

e

colegas

de

trabalho.
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Figura 1: Relações das subcategorias presentes na categoria Comunicação
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Elementos positivos no processo de comunicação e o relacionamento
interpessoal entre a equipe de enfermagem e as mães/acompanhantes:
solidariedade e familiaridade
Ao tratar da solidariedade entre a equipe, os participantes de uma forma geral,
expressaram que trabalhar com a equipe em que estão alocados facilita o trabalho, há
maior facilidade de se expressarem e de ouvirem opiniões para se chegar a melhor
solução para os problemas. A troca de experiências que seria a ajuda de um profissional
com experiência no procedimento auxiliando quem não tem.
Acho que o que facilita é a amizade que a gente tem, e o fato de a gente, eu por exemplo, que estou
aqui há mais de 20 anos, tem muitos que estão mais tempo que eu, então a gente já criou vinculo, esse
vínculo facilita muito, por isso que eu não concordo com essa história de rotatividade, acho que tanto o
vínculo que eu tenho com os colegas quanto o vínculo que eu tenho com o serviço, isso me torna mais
comprometida eu acho isso importante. (P11)
E o que eu acho que favorece é justamente, por ninguém saber de tudo, aliás ninguém sabe de
tudo, mas ninguém ter prática só com o recém-nascido, então essa troca de conhecimento, então a gente
depende de uma pessoa, mas ao mesmo tempo, aquela mesma pessoa pode depender de você ou de outro,
porque ela também não tem muita experiência. (P22)

Como aspecto da familiaridade se destaca o tempo de atividade na clínica
pediátrica. Esse convívio permite que os participantes se sintam mais capazes de
reconhecer limites para a inteiração entre os colegas. A familiaridade também permite
que a equipe esteja mais confiante para compartilhar inseguranças, temores e
insuficiências relativas aos procedimentos de trabalho.
A partir da consolidação da familiaridade na equipe de enfermagem se formam
os laços solidários na atuação profissional na clínica pediátrica do hospital em questão.
A união de sentimentos e pensamentos da equipe, faz com que o trabalho se torne mais
eficiente e mais prático para todos.
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Eu trabalho a muito tempo, eu fico de olho, porque umas pessoa eu posso até brincar, mas com
essa outra não posso falar nada, isso por conhecer as pessoas o que facilita essa convivência da
equipe[...] então eu acho que conhecer as pessoas facilita muito essa comunicação. Então eu observo
muito [...] para ter um bom relacionamento, porque a gente sabe que relacionar com as pessoas é algo
muito difícil, cada pessoa ela vem de uma formação, tem os seus pensamentos, tem uma sua forma de ser,
e aí que nós temos que respeitar, não é fácil, um relacionamento entre duas pessoastem de ter mesmo
jogo de cintura. (P12)
Relacionamento entre a própria equipe deve ser considerada e é importante, você se inteirar bem
com seu colega, você conversar com ele sobre os problemas, saber se está acontecendo alguma coisa
com ela, não está dando conta de fazer, está com dificuldade, procurar outra pessoa para te ajudar é
importante. (P21)

Nesse processo, a familiaridade que acontece na equipe possibilita a divisão do
trabalho favorecendo a colaboração entre cada um dos profissionais. A interação e o
alinhamento de ideias para não confundir a mãe é um fator destacado também, para que
o atendimento seja feito de forma efetiva.
O que facilita porque todos os profissionais que aqui na pediatria trabalha também já tem muitos
anos, então já tem uma certa experiência que junta com a experiência da gente, é isso que facilita, acho
que é pelos anos de trabalho no mesmo local. (P4)
Todo mundo fala a mesma língua, porque eu acredito assim, se eu chegar lá na enfermaria, a mãe
está amamentando, e eu falar para ela uma coisa e depois a próxima colega vem fala outra, ela vai
entrar em choque, aí todo mundo sempre fala a mesma coisa, é uma interação, todo mundo comunica, a
mãe ali assim está com dificuldades disso, então vamos ajudar, então é a interação nossa é muito boa.
(P22)

A Figura 2 apresenta a rede semântica dos relacionamentos interpessoais e
percebe-se que os relacionamentos interpessoais positivos estão associados à
familiaridade com a equipe.
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Figura 2: Rede semântica dos Relacionamentos Interpessoais.
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Discussão
Ao analisar a fala dos participantes fica evidente que em alguns momentos a
equipe de enfermagem tem dificuldades em realizar uma boa comunicação com as
mães, afetando assim os relacionamentos interpessoais no ambiente do cuidado com o
RNAR. Nota-se a resistência de algumas mães em seguirem orientações dos
profissionais e em muitos casos se mostram resistentes quanto ao tratamento que o
RNAR está recebendo, podendo caracterizar uma falha na comunicação entre o
profissional e a mãe/acompanhante. Assim, nas ações do cuidado pela equipe de
enfermagem a comunicação se faz necessária, pois está relacionada com qualquer
interação de cuidado.9
Um aspecto citado que influencia na geração de conflitos foi em relação a
necessidade do RNAR ainda permanecer internado após a alta da UTIN, pois em muitos
casos ainda precisam de necessitarem de acompanhamento especializado para seu
desenvolvimento, causando assim, preocupação e estresse na mãe. Esse tempo em que
permanecem dentro de um ambiente hospitalar aliado, em alguns casos, a falta de
informações e orientações sobre a doença do RNAR acabam gerando insegurança, e o
comportamento das mães pode gerar alguns conflitos.
Quanto maior o tempo de internação do RNAR maiores as chances de os
conflitos aumentarem, principalmente devido ao desgaste causado pelo tempo de
hospitalização do filho. O comportamento das mães pode mudar, podem interferir no
trabalho da equipe, reclamar com maior frequência, assim, os profissionais tentam
amenizar essa situação por meio de explicações que justifiquem os desentendimentos
com os acompanhantes, tais como a patologia da criança que traz angústia e ansiedade,
ou sua recuperação durante a internação.10
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Outra força restritiva detectada através dos participantes é no que diz respeito à
aspectos socioculturais como a falta de estrutura familiar de algumas mães, dentre estas
adolescentes e/ou usuárias de droga, fator que pode gerar dificuldades na comunicação
com os profissionais que estão ali para cuidar.
Uma dificuldade encontrada para a execução do bom atendimento em saúde é o
descompasso entre como as mães desejavam ser atendidas e como de fato eram
atendidas pelas profissionais de enfermagem do hospital. Um dos fatores complicadores
nesse conflito era o fator cultural gerado pela origem e pelo histórico das mães
adolescentes, algumas vindas do interior outras da cidade, e/ou usuárias de drogas.11
Fatores pessoais e culturais que envolvem a equipe como a personalidade de
cada pessoa, a diferença de ideias e gostos também podem interferir na comunicação
entre a própria equipe. Quando a equipe de enfermagem é empenhada a trabalhar com
RNAR o processo da comunicação precisa ser estabelecido da melhor forma possível
tanto entre os profissionais quanto com as mães ou acompanhantes. Outro ponto
importante é a comunicação após a alta hospitalar, pois o RNAR em seu domicilio
necessita de cuidados especiais, assim as mães precisam ser orientadas com alguns
conhecimentos relacionados à enfermagem e na interação com o meio social iniciam o
processo de empoderamento, ou seja, o desenvolvimento de vínculo de compromisso e
responsabilidade entre a mãe e a criança.12
A maneira como a comunicação ocorre dentro da equipe pode ser prejudicial a
vida em questão, fazendo assim com que a compreensão desse processo amplifique a
percepção de cada um e faça com que as dificuldades relacionadas à comunicação no
seu ambiente de trabalho sejam superadas.13. Sendo assim, a medida em que os
integrantes da equipe se vinculam, se conhecem e se aceitam, automaticamente vão
compreendendo suas diferenças e semelhanças de uma maneira mais inteira, percebendo
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que têm dificuldades e facilidades em diferentes intensidades e as manifestam em
distintos momentos.14
A solidariedade entre a equipe e com as mães/acompanhantes, a cooperação da
mãe, a familiaridade entre os profissionais pelo tempo de trabalho na mesma equipe são
alguns aspectos positivos que compõem os relacionamentos interpessoais, sendo esses,
forças impulsoras.
Nas relações interpessoais envolvidas no processo do cuidar em ambiente
hospitalar, nota-se que para desenvolver a compreensão das pessoas que convivem
cotidianamente são necessárias a escuta, a presença e a sensibilidade. As relações
interpessoais são uma consequência dos processos de interação entre uma equipe. No
ambiente de trabalho há interações e sentimentos como a cooperação, a comunicação, o
respeito e a amizade. Sabe-se que a enfermagem enquanto profissão das ciências da
saúde utiliza como instrumento indispensável de seu saber/fazer a comunicação,
evidenciando assim que o cuidado abrange o relacionamento interpessoal e faz parte
dessa profissão a competência em desenvolvê-lo como uma prática diária.15
Conclusões
Na comunicação percebe-se muitas dificuldades e são forças restritivas que
podem comprometer o atendimento e cuidado com o RNAR, principalmente pelos
conflitos entre mães/acompanhantes e a equipe de enfermagem, visto que os mesmos
deveriam ser deixados de lado pelo bem do neonato. Apesar das dificuldades, a
solidariedade entre a equipe, o tempo de trabalho conjunto que estreita laços e
familiariza a equipe, caracterizaram forças impulsoras no cuidado ao RNAR.
Referências
1.
Marinho FP, Araújo LMN, Santos NP, Medeiros IDS, Rodrigues CCFM.; Santos
VEP. Relacionamento interpessoal de docentes de enfermagem: conflitos e desafio.
Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online [Internet]. 2016 jul. 15; [Acesso

51

em
2016
Dez
4];
8(3):
4609-4615.
Disponível
em:
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/3085
2.
Ferreira GSG, Bicudo EJ, Carvalho DA, Posso MB, Chagas LR. A importância
da Comunicação no processo de enfermagem: a visão do enfermeiro. In: Anais do XIII
Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica. São José dos Campos. 2009.
3.
Rolim KMC, Cardoso MVLML. O discurso e a prática do cuidado ao recémnascido de risco: refletindo sobre a atenção humanizada. Rev. Lat. Am. Enferm.
2006;14(1):85-92.
4.
Campos ACS, Cardoso MVLML, Pagliuca LMF, Rossi LA. Comunicação:
instrumento básico da enfermagem para cuidar da mãe do neonato sob fototerapia. Rev
Rene. 2008; 9(4):24-32.
5.
Martins VMF. Forças impulsoras e restritivas para o trabalho em equipe em
Centro de Material e Esterilização de um Hospital-Escola [dissertação]. Goiânia:
Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás; 2009.
6.
Moscovici F. Equipes dão certo: a multiplicação do talento humano. Rio de
Janeiro: José Olympio; 2005.
7.
Bardin L. Análise de Conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto
Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011. p.95-103.
8.
Lewin K. Teoria de Campo em Ciência Social. São Paulo: Pioneira; 1965.
9.
Silva RC, Barros CVL. Comunicação terapêutica relacionada ao cuidado
humanizado e a segurança do paciente em unidade hospitalar. Saúde & Ciência em ação
- Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde. 2015; 1(1): 13-25.
10.
Armelin CB, Wallau RA, Sarti CA, Pereira SR. A comunicação entre os
profissionais de pediatria e a criança hospitalizada. Rev. Bras. Cresc. Desenv. Hum
2005; 15(2):45-54.
11.
Neto FHC. Cuidado à Mãe Adolescente nas Fases de Parturição e Pós-parto:
Olhar das Usuárias e dos Profissionais de Saúde [dissertação]. Fortaleza (CE):
Programa
de
Pós-Graduação Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde da
Universidade Estadual do Ceará; 2012.
12.
Santos LNM, Pedrosa JIS, Rodrigues IDCV, Freire MSS, Silva GRF, Luz
MGBA. Relações interpessoais na Estratégia Saúde da Família: reflexo na qualidade
dos cuidados de enfermagem. Rev Enferm UFPE, [online]. Recife, 2014;8(1):155-9
[acesso: 13 fev. 2017]. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5205/reuol.4843-39594-1SM.0801201421.
13.
Broca PV, Ferreira MA. Processo de comunicação na equipe de enfermagem
fundamentado no diálogo entre Berlo e King. Esc Anna Nery 2015;19(3):467-474.
14.
Fortuna CM, Mishima SM, Matumoto S, Pereira MJB. O trabalho de equipe no
programa de saúde da família: reflexões a partir de conceitos do processo grupal e de
grupos operativos. Rev.Lat. Am. Enferm. 2005; 13 (2): 262-8. [Acesso em 13 fev.
2016]. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421843020.
15.
Lima Neto AV, Fernandes RL, Barbosa IML, Carvalho GRP, Nunes VMA.
Relacionamento interpessoal entre a equipe de uma emergência hospitalar: um estudo
qualitativo sob o olhar de enfermeiros. Enferm Rev. 2015;18(1):75-87.

52

CONCLUSÕES
A partir desse estudo constatou-se os dados profissiográficos dos
participantes da equipe de enfermagem da clínica pediátrica que foram
entrevistados. Assim, conclui-se que a equipe é composta em sua grande
maioria

por

técnicos

em

enfermagem,

predominando

nas

atividades

relacionadas ao cuidado, além de predominar também o sexo feminino, com
elevado tempo de formação e atuação em suas respectivas profissões. Nesse
grupo alguns profissionais possuem grau de formação relevante para o cuidado
de enfermagem com recém-nascido de risco, sendo esse aspecto um
diferencial para as forças que agem nesse grupo.
A teoria do campo de forças de Lewin (1965) possibilitoua análise do
cuidado da enfermagem ao RNAR prestado pela equipe de enfermagem, e
ficou evidente que há muitas forças causando interferências negativas. As
características mais candentes na perspectiva dos participantes identificadas
foram a estrutura do ambiente da clínica pediátrica, relacionada aos recursos
materiais; as relações interpessoais e a comunicação, tanto a entre a equipe
quanto com as mães e acompanhantes dos RNAR.
Com relação ao ambienteficou evidente que necessita de melhorias
notáveis ea insatisfação dos participantes com relação a este aspecto é
notória, visto que é um aspecto que contribui muito no cuidado com o RNAR.
Já

nas

questões

relativas

à

comunicação

associada

aos

relacionamentos interpessoais, constatou-se que há muitos conflitos existentes
entre aequipe, a mãe ou o acompanhante. Foi notória a tensão entre
racionalização e relacionamentos no cuidado, assim os profissionais devem se
comprometer com o RNAR, apresentando sensibilidade e engajamento no
cuidado, deixando conflitos de lado.
Diante desse estudo, pode-se verificar que a clínica pediátrica do
hospital em estudo não é um ambiente adequado para receber e dispensar o
cuidado aos RNAR encaminhados para aquela unidade. A estrutura do
ambiente da clínica pediátrica necessita de uma modernização para receber os
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RNAR e dentre os aspectos mais citados se destacaram a iluminação, a
ventilação, adequação das enfermarias a esses clientes, ressaltando assim o
quanto esses aspectos são importantes no cuidado.
Outro ponto ressaltado é o que diz respeito ao relacionamento entre a
equipe, o RNAR e as mães e/ou acompanhantes. É necessário desenvolver
ações que amenizem os problemas referentes a comunicação e que,
consequentemente, interferem no relacionamento e na interação no ambiente
de assistência à saúde para os RNAR. É indispensável conscientizar todos os
envolvidos no cuidado do RNAR, pois o contato com o outro, nesse caso, é
necessário para o um bem maior e conflitos devem ser desconsiderados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo permitiu apontar questões relevantes que envolvem o
cotidiano vivenciado pela equipe de enfermagem que faz o atendimento do
RNAR na clínica pediátrica do hospital em estudo, e é notável a necessidade
de melhorias para receber a criança que demanda um cuidado especial.
Esse cuidado é imprescindível para que ele possa ter uma boa evolução
e, consequentemente, um bom desenvolvimento em sua trajetória de saúde,
aumentando assim, a responsabilidade e o compromisso dos profissionais de
saúde envolvidos nessa assistência e torná-la cada vez mais segura, com
melhores práticas e definidas com base em evidências científicas.
O que é recomendado, é que os profissionais envolvidos no cuidado
recebam capacitações que enfatizem como acomunicação pode contribuir
positivamente no estabelecimento dos relacionamentos interpessoais, pois
essa é umas das ações indispensáveis no que tange o cuidado, ressaltando
também que os benefícios que a comunicação pode trazerpara o RNAR.
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Apêndice 01. Instrumento de Coleta de Dados
Esse instrumento tem como objetivo investigar quais fatores facilitam e
quais dificultam o “cuidado ao recém-nascido de alto risco (RNAR)” na Clínica
Pediátrica. Por este motivo, gostaria de contar com sua colaboração
respondendo com atenção às questões dessa entrevista; ressaltando que não
existem respostas certas ou erradas.
O funcionamento do cuidado de enfermagem se dá com base em
alguns elementos que orientam sua execução. Entre eles; objetivos, motivação,
comunicação, conhecimento, e relacionamento interpessoal com o cliente,
família deste e com os colegas de trabalho. Tendo em vista o trabalho de
enfermagem na clínica pediátrica para o cuidar do RNAR, e que esses
elementos podem facilitar ou dificultar o andamento desse trabalho, faça uma
análise de cada um, de acordo com o que é pedido abaixo.
PARTE I - IDENTIFICAÇÃO/DADOS GERAIS
1.Idade: _______ anos
2.Gênero: ( ) masculino ( ) feminino
3.Categoria Profissional:
( ) enfermeiro ( ) técnico em enfermagem ( ) auxiliar de enfermagem
4.Escolaridade/Titulação:
( ) Ensino médio
( ) Graduação
( ) Especialista
( ) Mestre ou Doutor
5.Tempo de formação: ________anos.
6.Tempo de atuação profissional: _______anos.
7.Outros vínculos empregatícios além desse:
( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 ( ) nenhum outro
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8.Jornada semanal de trabalho: ( ) 20 horas ( ) 30 horas ( ) 36 horas ( ) 44
horas ( ) outras
9. Realização de capacitações/cursos de aperfeiçoamentos nos últimos 2
anos?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, quais? __________________________________________________
PARTE II – ASPECTOS SOBRE INDAGAÇÕES
1. OBJETIVOS - Todo “cuidar” deve ter objetivos claros a serem alcançados
com seu trabalho; e tudo deve ser canalizado em ações para concretizar os
resultados em um determinado período de tempo. Considerando o trabalho de
cuidar de recém-nascido de alto risco na clínica pediátrica:

Cite os aspectos que facilitam o alcance dos objetivos no processo de cuidar.
Cite os aspectos que dificultam o alcance dos objetivos no processo de cuidar.
2. MOTIVAÇÃO – A motivação é o que leva as pessoas a agirem em prol do
alcance de objetivos traçados. É o conjunto dos meus motivos - tudo aquilo que
a partir do meu interior, me move a fazer alguma coisa. Considerando o
trabalho de cuidar de ao recém-nascido de alto risco na clínica:

Cite os aspectos que te motivam a trabalhar com essa clientela.
Cite os aspectos que te desmotivam a trabalhar com essa clientela.
3. COMUNICAÇÃO – É a transferência e a compreensão de informações,
ideias, entre o comunicador e o comunicando. Envolve indivíduos que têm
informações a trocar, com objetivos diversos. Considerando o trabalho de
cuidar de recém-nascido de alto risco na clínica:

Cite aspectos que facilitam a comunicação com a mãe do recém-nascido de alto
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risco.
Cite aspectos que dificultam a comunicação com a mãe do recém-nascido de alto
risco.
4. LIDERANÇA – A liderança é importante para condução do trabalho porque
pode integrar a equipe, implantar estratégias eficazes, viabilizar recursos para
assegurar os resultados e obter da força de trabalho a máxima produtividade.
Ela pode também incentivar e estimular você a trabalhar motivado em prol dos
objetivos estabelecidos. A expressão da liderança não está relacionada à
chefia, mas a todos que fazem parte da equipe:

Cite aspectos que facilitam o exercício da sua liderança no processo de cuidar do
recém-nascido de alto risco.
Cite aspectos que dificultam o exercício da sua liderança no processo de cuidar do
recém-nascido de alto risco.
5. PROCESSO DECISÓRIO – é a capacidade de expressar opinião e ouvir o
outro, buscando equilíbrio de soluções com tomada de decisão ágil, justa e
acertada considerando o trabalho de cuidar de recém-nascido de alto risco na
clínica pediátrica:

Cite aspectos que facilita a sua participação no processo decisório de cuidar do
recém-nascido de alto risco.
Cite aspectos que dificultam a participação no processo decisório de cuidar do
recém-nascido de alto risco.
6. INOVAÇÃO – a pessoa inovadora é aquela aberta e receptiva ao novo e à
criação; apresenta ideias para lidar com os problemas e solucioná-los.
Considerando o seu trabalho de cuidar de recém-nascido de alto risco na
clínica pediátrica:
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Cite aspectos que facilitam a sua capacidade de inovação dentro do processo de
cuidar do recém-nascido de alto risco.
Cite aspectos que dificultam a sua capacidade de inovação dentro do processo de
cuidar do recém-nascido de alto risco.
7. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – o bom relacionamento interpessoal
significa capacidade de estabelecer contatos com as outras pessoas, ter ética
nas relações, integridade e bom senso no trato com as pessoas. Também
significa ter conduta flexível para trabalhar com pessoas, com ideias
divergentes e aceitar os diversos pontos de vista. Considerando o trabalho em
equipe na clínica pediátrica:

Cite os aspectos que facilitam o relacionamento interpessoal na equipe de
enfermagem.
Cite os aspectos que dificultam o relacionamento interpessoal na equipe de
enfermagem.

II – Caracterização do Ambiente de Aspectos Estruturais e de Organização
Avalie o quanto cada uma das características abaixo descreve o que você
pensa em relação a pediatria como seu local de trabalho:

1. Em relação à estrutura física do ambiente (ventilação, pintura, espaço físico,
iluminação, localização):

Cite os aspectos que facilitam o seu trabalho de cuidar do recém-nascido de alto
risco.
Cite os aspectos que dificultam o seu trabalho de cuidar do recém-nascido de alto
risco.
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2. Em relação à quantidade de pessoal de enfermagem que trabalha na
unidade:

Cite os aspectos que facilitam o seu trabalho de cuidar do recém-nascido de alto
risco correlacionados a quantidade de pessoal de enfermagem que trabalha na
unidade.
Cite os aspectos que dificultam o seu trabalho de cuidar do recém-nascido de alto
risco correlacionados a quantidade de pessoal de enfermagem que trabalha na
unidade.

3. Em relação aos recursos (materiais e equipamentos) disponíveis na
unidade:

Cite os aspectos relacionados aos recursos disponíveis que facilitam o seu trabalho
de cuidar do recém-nascido de alto risco.
Cite os aspectos relacionados aos recursos disponíveis que dificultam o seu trabalho
de cuidar do recém-nascido de alto risco.

4. Em relação ao controle interno de materiais circulantes na clínica pediátrica:

Cite aspectos positivos relacionados a este processo de controle, para o cuidar do
recém-nascido de alto risco.
Cite aspectos negativos relacionados a este processo de controle, para o cuidar do
recém-nascido de alto risco.

5. Em relação às ações gerenciais (diretores, gerente, supervisores) na
unidade:
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Cite aspectos relacionados às ações gerenciais que facilitam o trabalho de cuidar do
recém-nascido de alto risco.
Cite aspectos relacionados às ações gerenciais que dificultam o trabalho de cuidar
do recém-nascido de alto risco.

6. Em relação aos serviços de apoio (como serviço de processamento de
roupas, costura, higienização, almoxarifado, engenharia hospitalar)

Cite aspectos relacionados a estes serviços que facilitam o trabalho de cuidar do
recém-nascido de alto risco.
Cite aspectos relacionados a estes serviços que dificultam o trabalho de cuidar do
recém-nascido de alto risco.

7. Em relação ao Conhecimento cientifico para o cuidar do recém-nascido de
alto risco:

Cite pontos fortes pessoais em relação ao conhecimento que facilitam o trabalho de
cuidar do recém-nascido de alto risco.
Cite pontos frágeis e pessoal em relação ao conhecimento que dificultam o trabalho
de cuidar do recém-nascido de alto risco.

8. Em relação às rotinas de enfermagem estabelecidas na unidade, tais como:
escala setorial relatório de enfermagem, rotinas em geral, dentre outros.

Cite aspectos referentes às rotinas, que facilitam o trabalho de cuidar do recémnascido de alto risco.
Cite aspectos referentes às rotinas, que dificultam o trabalho de cuidar do recémnascido de alto risco.
(MARTINS,

2011).

85

Apêndice 02. Categorias Indígenas/Naturais
AÇÕES GERENCIAIS: Negativo; Critica a Aspectos Políticos
AÇÕES GERENCIAIS: Negativo; Falta de Autonomia para a Gerência Imediata
AÇÕES GERENCIAIS: Negativo; Falta de Equipamento
AÇÕES GERENCIAIS: Negativo; Falta de Interesse
AÇÕES GERENCIAIS: Negativo; Falta de Preparo/Capacitação
AÇÕES GERENCIAIS: Negativo; Não está presente/Falta comunicação com Administração
Geral
AÇÕES GERENCIAIS: Negativo; Não há investimento
AÇÕES GERENCIAIS: Positivo; Boas Relações com a Gerência Local
AÇÕES GERENCIAIS: Positivo; Gerencia Presente e Ativa
ASPECTOS DO CUIDAR: Cuidados com o recém-nascido
ASPECTOS DO CUIDAR: Cuidados com o recém-nascido: Risco de Doenças
ASPECTOS DO CUIDAR: Definição de Relacionamento Interpessoal
ASPECTOS DO CUIDAR: Descrição do Trabalho
ASPECTOS NEGATIVOS DO CUIDAR: Desinformação dos pais/acompanhantes
ASPECTOS NEGATIVOS DO CUIDAR: Dificuldades de comunicação
ASPECTOS NEGATIVOS DO CUIDAR: Dificuldades para a atenção especial de recémnascidos
ASPECTOS NEGATIVOS DO CUIDAR: Dificulta a liderança
ASPECTOS NEGATIVOS DO CUIDAR: Dificulta o Relacionamento Interpessoal
ASPECTOS NEGATIVOS DO CUIDAR: Falta de Equipe
ASPECTOS NEGATIVOS DO CUIDAR: Falta de Médicos
ASPECTOS NEGATIVOS DO CUIDAR: Influência da enfermidade sobre o entrevistado
ASPECTOS POSITIVOS DO CUIDAR: Contribui para a comunicação
ASPECTOS POSITIVOS DO CUIDAR: Contribui para o processo decisório
ASPECTOS POSITIVOS DO CUIDAR: Facilita: Equipe Multidisciplinar
ASPECTOS POSITIVOS DO CUIDAR: Favorece: Aspectos Subjetivos de Satisfação
ASPECTOS POSITIVOS DO CUIDAR: Favorece: Contato com a Criança/Paciente
ASPECTOS POSITIVOS DO CUIDAR: Favorece: Relações de Aprendizagem Prática
ASPECTOS POSITIVOS DO CUIDAR: Infraestrutura Positiva
Atribuição de outro profissional/HIERARQUIA
COMUNICAÇÃO: Aspectos Subjetivos/Relacionais
COMUNICAÇÃO: Dificuldades extra ambiente hospitalar
COMUNICAÇÃO: Negativo; Aspectos Subjetivos Relacionados à Enfermidade da Criança
COMUNICAÇÃO: Negativo; Conflito com a mãe/acompanhante
COMUNICAÇÃO: Negativo; Desconecção entre partes envolvidas
COMUNICAÇÃO: Negativo; Falta de Compreensão da Mãe sobre seu Papel
COMUNICAÇÃO: Negativo; Histórico de Problemas de Atendimento
COMUNICAÇÃO: Negativo; Influência da doença sobre o comportamento da mãe
COMUNICAÇÃO: Negativo; Intervenção de aspectos socioculturais
COMUNICAÇÃO: Negativo; Problemas com drogas

86

COMUNICAÇÃO: Positivo; Características Particulares da Entrevistada
COMUNICAÇÃO: Positivo; Experiência/Familiaridade da mãe com a criança
COMUNICAÇÃO: Positivo; Explicar os Processos de Cuidado para a Acompanhante
COMUNICAÇÃO: Positivo; Relacionamento com os familiares/acompanhantes
COMUNICAÇÃO: Positivo; Relacionamento com os familiares/acompanhantes, Solidariedade
COMUNICAÇÃO: Positivo; Relacionamento Solidário com a mãe e Colegas de Trabalho
COMUNICAÇÃO: Positivo; Troca de Informações/Cooperação com a mãe
CONHECIMENTO: Aspectos Negativos; Estagnação nos Estudos
CONHECIMENTO: Aspectos Negativos; Excesso de Atividades Extratrabalho
CONHECIMENTO: Aspectos Negativos; Falta de Apoio da Instituição
CONHECIMENTO: Aspectos Negativos; Falta de Profissionais Capacitados para Transferir
Conhecimento
CONHECIMENTO: Aspectos Negativos; Mudança Estrutural no Ambiente de Trabalho
CONHECIMENTO: Aspectos Negativos; Problemas com a idade
CONHECIMENTO: Aspectos Positivos; Contribui para o Cuidado
CONHECIMENTO: Aspectos Positivos; Histórico/Busca por Capacitação
CONHECIMENTO: Aspectos Positivos; Papel da Experiência
CONHECIMENTO: Aspectos Subjetivos
CONHECIMENTO: Importância da Comprovação Formal do Conhecimento
CONHECIMENTO: Importância do Conhecimento Formal
CONHECIMENTO: Negativo; Falta de Capacitação
Desmotiva Cuidar de Crianças
Desmotiva: Excesso de Trabalho
Desmotiva: Falta de Divisão/Organização na Distribuição do Trabalho
Desmotiva: Falta de infraestrutura
Desmotiva: Não resolver o problema
Desmotiva: Piora no Estado de Saúde da Criança
Desmotiva: Ter que transferir a criança para a UTI
Dificuldade: Falta de Capacitação
Distribuição de Tecnologias de Cuidado
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos da Infraestrutura
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos; Ações Políticas
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos; Falta de Local Adequado às
Necessidades
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos; Falta de recursos
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos; Relação de Conflito com a
Diretoria
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Positivos do Ambiente
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Intervenção da Iniciativa Privada
INOVAÇÃO: Aspectos Negativos
INOVAÇÃO: Aspectos Negativos: Falta Estimulo da Instituição
INOVAÇÃO: Aspectos Negativos; Burocracia
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INOVAÇÃO: Aspectos Negativos; Desmotivação
INOVAÇÃO: Aspectos Negativos; Desmotivação com Colegas
INOVAÇÃO: Aspectos Negativos; Falta de infraestrutura
INOVAÇÃO: Aspectos Negativos; Falta de pessoal
INOVAÇÃO: Aspectos Negativos; Política Institucional
INOVAÇÃO: Aspectos Negativos; Resistência dos colegas para inovar
INOVAÇÃO: Aspectos Positivos; Critérios para Acolhimento de Tecnologias
INOVAÇÃO: Aspectos Positivos; Intervenção e Produção Inovadora em Cuidado
INOVAÇÃO: Estímulos para a Inovação
INOVAÇÃO: Estratégias para Contornar Problemas
INOVAÇÃO: Influência do Ambiente para Inovação em Tecnologia e Intervenções
INOVAÇÃO: Influência da Experiência
INOVAÇÃO: Interpretação Subjetiva
INOVAÇÃO: Necessidade de Capacitação
LIDERANÇA: Aspectos Subjetivos; Insegurança
LIDERANÇA: Conhecimento e Segurança sobre os Procedimentos
LIDERANÇA: Dificuldades com o conceito
LIDERANÇA: Importância do Conhecimento
LIDERANÇA: Interpretação Subjetiva
LIDERANÇA: Negativo; Conflitos com a Equipe
LIDERANÇA: Negativo; Conflitos com a Família do Paciente
LIDERANÇA: Negativo; Desmotivação
LIDERANÇA: Negativo; Estresse da mãe
LIDERANÇA: Negativo; Falta de Empatia
LIDERANÇA: Negativo; Falta de Equipe/Médicos
LIDERANÇA: Positivo; Relacionamento com a Família do Paciente
LIDERANÇA: Negativo; Falta de Recursos Materiais
LIDERANÇA: Positivo; Conhecimento procedimental para tomada de decisões
LIDERANÇA: Positivo; Critério para Tomada de Decisões
LIDERANÇA: Positivo; Importância do Afeto para Liderar
LIDERANÇA: Positivo; Processo de Deliberação
LIDERANÇA: Positivo; Processo Democrático de Tomada de Decisões
LIDERANÇA: Positivo; Relacionamento com a Equipe
Método de orientação para acompanhante
Motiva: Aspectos Subjetivos
Motiva: Aspectos Subjetivos/Conceito de Vocação
Motiva: Comparação com Outro Trabalho
Motiva: Confiança/Satisfação da família
Motiva: Controle dos Procedimentos
Motiva: Gosta de Cuidar de Crianças
Motiva: Recuperação da Criança
Motiva: Relacionamentos Interpessoais
Motiva: Salário
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PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Negativos; Conflitos com a Mãe
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Negativos; Dificuldades com a Equipe
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Negativos; Dificuldades em Trabalhar em Equipe
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Negativos; Falta de Capacitação
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Negativos; Falta de Experiência
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Negativos; Falta de infraestrutura
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Negativos; Infraestrutura Precária
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Negativos; Não tem Clareza do Conceito
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Positivos; Capacitação e Experiência Prática
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Positivos; Controle do Processo
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Positivos; Deliberação Democrática
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Positivos; Relacionamento com a Equipe
PROCESSO DECISÓRIO: Aspectos Subjetivos
PROCESSO DECISÓRIO: Critérios e Estratégias para Decisão
PROCESSO DECISÓRIO: Importância da Experiência Pratica
PROCESSO DECISÓRIO: RISCO E COMPLEXIDADE
PROCESSO DECISÓRIO: Rotinas da Enfermagem
QUANTIDADE DE PESSOAL: Aspectos Negativos; Excesso de Trabalho
QUANTIDADE DE PESSOAL: Aspectos Negativos; Falta Equipe
QUANTIDADE DE PESSOAL: Aspectos Negativos; Problemas com Faltas da Equipe
QUANTIDADE DE PESSOAL: Aspectos Negativos; Relação com a Quantidade de Pacientes
QUANTIDADE DE PESSOAL: Aspectos Negativos; Relação com Colegas com Mais de um
Vinculo
QUANTIDADE DE PESSOAL: Aspectos Negativos; Vícios de Trabalho
QUANTIDADE DE PESSOAL: Aspectos Positivos
QUANTIDADE DE PESSOAL: Aspectos Positivos; Quantidade Suficiente
QUANTIDADE DE PESSOAL: Não Respondeu Claramente
Recomendações do que seria ideal para um bom trabalho
RECURSOS MATERIAIS: Negativos
RECURSOS MATERIAIS: Negativos; Material Inadequado
RECURSOS MATERIAIS: Negativos; Material Inadequado. Consequências para o Paciente
RECURSOS MATERIAIS: Negativos; Material Velho ou em Mau Funcionamento
RECURSOS MATERIAIS: Negativos; Quantidade Insuficiente
RECURSOS MATERIAIS: Positivo: Materiais Novos e/ou Adequados
RECURSOS MATERIAIS: Positivo: Quantidades Suficientes
RECURSOS MATERIAIS: Positivo; explicam procedimentos
RECURSOS MATERIAIS: Positivo; Não há controle da quantidade de materiais
Relacionamento com Acompanhantes/Família – Negativo
Relacionamento com Acompanhantes/Família: Positivo
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Negativos; Carga Horária Excessiva
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Negativos; Desmotivação dos Colegas de
Equipe
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Negativos; Dificuldades com Temperamentos
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Voláteis
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Negativos; Falta de Iniciativa dos Colegas
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Negativos; Influência de Aspectos Sócio
Políticos na Equipe
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Negativos; Interferência de Fatores
Extratrabalho na Rotina
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Positivos; Familiaridade com a Equipe
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Positivos; Interpretação
Subjetiva/Característica Pessoal
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Positivos; Solidariedade entre a Equipe
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Aspectos Subjetivos
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Características Pessoais da Entrevistada
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Crítica à Política da Instituição
Relação com a equipe - Aspectos negativos
Relação com a equipe: Aspectos Positivos
Relações com Equipe/Médicos: Conflitos
Riscos no Ambiente para o Recém-Nascido
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Aspectos Negativos; Descrição do Trabalho
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Aspectos Positivos; Descrição do Trabalho
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Aspectos Subjetivos
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Especificidade de cada Caso
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Importância da Rotina
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Negativo; Desierarquização; Falta Escala e Rotina
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Negativo; Falta de materiais/infraestrutura
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Negativo; Falta Rotina Escrita para os Profissionais
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Negativo; Necessidade de Maior Racionalização do Processo
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Positivo; Ação das supervisoras
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Positivo; Desierarquização
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Positivo; Escala da equipe e das ações
ROTINAS DE ENFERMAGEM: Positivo; Relacionamento da Equipe
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Crítica à Terceirização do Trabalho
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Falta de Infraestrutura
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Falta de Pessoal/Equipe
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Má Divisão do Trabalho/Sobrecarga de Funcionários
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Má Gestão dos Materiais
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Não realizam/se recusam a realizar procedimentos de coleta
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Problemas com a Farmácia
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Problemas com a Nutrição
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Problemas com Camareira
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Problemas com Laboratório
SERVIÇOS DE APOIO: Negativo; Trabalhos Mau Realizados
SERVIÇOS DE APOIO: Positivo; Boa Gestão/Organização dos Materiais
SERVIÇOS DE APOIO: Positivo; Divisão do trabalho
SERVIÇOS DE APOIO: Positivo; Serviços Fazendo o Possível
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SERVIÇOS DE APOIO: Positivo; Treinamento para Camareiras
Aspectos Negativos da Infraestrutura
Aspectos negativos: Descrição do Trabalho
Aspectos Positivos do Ambiente
Aspectos positivos: Descrição do Trabalho
Atribuição de outro profissional/HIERARQUIA
Conhecimento que Contribui para o Cuidado
Contribui para a comunicação
Contribui para o processo decisório
Cuidados com o recém-nascido
Cuidados com o recém-nascido: Risco de Doenças
Definição de Relacionamento Interpessoal
Descrição do Trabalho
Desinformação dos pais/acompanhantes
Desmotiva Cuidar de Crianças
Desmotiva: Excesso de Trabalho
Desmotiva: Falta de Divisão/Organização na Distribuição do Trabalho
Desmotiva: Falta de infraestrutura
Desmotiva: Não resolver o problema
Desmotiva: Piora no Estado de Saúde da Criança
Desmotiva: Ter que transferir a criança para a UTI
Dificuldades de comunicação
Dificuldades infra estruturais
Dificuldades para a atenção especial de recém-nascidos
Dificulta a liderança
Dificulta o Relacionamento Interpessoal
Distribuição de Tecnologias de Cuidado
Facilita a liderança
Tipificação: Crianças sem expectativa de vida
Utilização de Residentes
Facilita: Equipe Multidisciplinar
Falta de Capacitação
Falta de Equipe
Falta de Médicos
Favorece: Aspectos Subjetivos de Satisfação
Favorece: Contato com a Criança/Paciente
Favorece: Relações de Aprendizagem Prática
Gosto por Crianças
Influência da enfermidade sobre o entrevistado
Infraestrutura Positiva
Método de orientação para acompanhante
Motiva: Aspectos Subjetivos
Motiva: Aspectos Subjetivos/Conceito de Vocação
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Motiva: Comparação com Outro Trabalho
Motiva: Confiança/Satisfação da família
Motiva: Controle dos Procedimentos
Motiva: Gosta de Cuidar de Crianças
Motiva: Recuperação da Criança
Motiva: Relacionamentos Interpessoais
Motiva: Salário
Não gosta do tema Liderança
Não Tem Motivação Especial
Prestígio Social da Instituição
Recomendações do que seria ideal para um bom trabalho
Relacionamento com Acompanhantes/Família – Negativo
Relacionamento com Acompanhantes/Família: Positivo
Relação com a equipe
Relação com a equipe - Aspectos negativos
Riscos no Ambiente para o Recém-Nascido
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Apêndice 03. Categorias Reduzidas
CATEGORIA: PRAZER EM TRABALHAR (antes motivação)
Motiva: Aspectos Subjetivos
Motiva: Aspectos Subjetivos/Conceito
de Vocação
Motiva: Comparação
Trabalho

com

SUBCATEGORIA:
SUBJETIVIDADE

Outro

Motiva: Controle dos Procedimentos
Motiva: Gosta de Cuidar de Crianças

SUBCATEGORIA:
CUIDADO COM A
CRIANÇA

Motiva: Recuperação da Criança
Motiva:
família

Confiança/Satisfação

Motiva:
Interpessoais

da

Relacionamentos

SUBCATEGORIA:
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS

CATEGORIA:
Motiva: Salário
PRAZER EM
TRABALHAR)
Prestígio Social da Instituição

SUBCATEGORIA:
MOTIVAÇÃO
ECONÔMICASOCIAL

Desmotiva Cuidar de Crianças
Desmotiva: Excesso de Trabalho
SUBCATEGORIA:
Desmotiva:
Falta
de
QUESTÕES
Divisão/Organização na Distribuição ADMINISTRATIVAS
do Trabalho
Desmotiva: Falta de infraestrutura
Desmotiva: Não resolver o problema
SUBCATEGORIA:
Desmotiva: Piora no Estado de Saúde
NÃO RESOLVER O
da Criança
PROBLEMA DA
CRIANÇA
Desmotiva: Ter que transferir a
criança para a UTI
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CATEGORIA: O VALOR DA VALOR DA COMUNICAÇÃO
VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
SUBCATEGORIA:
Aspectos Subjetivos/Relacionais
Comunicação e
VALOR DA COMUNICAÇÃO: Positivo; relacionamento
Características
Particulares
da
interpessoais
Entrevistada
VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
Negativo;
Conflito
com
a
mãe/acompanhante
VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
Negativo; Desconexão entre partes
SUBCATEGORIA:
envolvidas
Conflitos com a
mãe/acompanhant
VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
e
Negativo; Falta de Compreensão da
Mãe sobre seu Papel
VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
Negativo; Histórico de Problemas de
Atendimento
CATEGORIA:

VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
Negativo;
Influência
da
doença sobre o
O VALOR DA
COMUNICAÇÃO comportamento da mãe
SUBCATEGORIA:
Influencia da
doença sobre o
comportamento
da
VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
mãe
Negativo;
Aspectos
Subjetivos
Relacionados
Criança

à

Enfermidade

da

VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
Negativo; Intervenção de aspectos
socioculturais
SUBCATEGORIA:
intervenção de
VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
aspectos
Negativo; Problemas com drogas
socioculturais
VALOR
DA
COMUNICAÇÃO:
Dificuldades extra ambiente hospitalar
VALOR DA COMUNICAÇÃO: Positivo;
SUBCATEGORIA
Experiência/Familiaridade da mãe com
Relacionamento
a criança
com os familiares,
colegas de
VALOR DA COMUNICAÇÃO: Positivo;
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Explicar os Processos de Cuidado
para a Acompanhante

trabalho
Solidariedade

VALOR DA COMUNICAÇÃO: Positivo;
Relacionamento
com
os
familiares/acompanhantes
VALOR DA COMUNICAÇÃO: Positivo;
Relacionamento
com
os
familiares/acompanhantes,
Solidariedade
VALOR DA COMUNICAÇÃO: Positivo;
Relacionamento Solidário com a mãe
e Colegas de Trabalho
VALOR DA COMUNICAÇÃO: Positivo;
Troca de Informações/Cooperação
com a mãe
CATEGORIA:

PROCESSO DE TRABALHO (junção de liderança e

processo decisório)
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Negativos; Conflitos com a Mãe
PROCESSO DE TRABALHO: Negativo;
Conflitos com a Família do Paciente
PROCESSO DE TRABALHO: Negativo;
Conflitos com a Equipe
PROCESSO DE TRABALHO: Negativo;
Estresse da mãe
CATEGORIA:
PROCESSO DE TRABALHO: Negativo; SUBCATEGORIA:
PROCESSO
Falta de Empatia
CONFLITOS
DE
INTERPESSOAIS
TRABALHO PROCESSO DE TRABALHO: Negativo;
Falta de Equipe/Médicos
PROCESSO DE TRABALHO: Negativo;
Desmotivação
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Negativos; Dificuldades com a Equipe
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Negativos; Dificuldades em Trabalhar em
Equipe
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PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Negativos; Falta de Capacitação
PROCESSO
DE
TRABALHO:
Dificuldades com o conceito
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Subjetivos; Insegurança
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
SUBCATEGORIA:
Negativos; Falta de Experiência
PROCESSO
DE
Interpretação Subjetiva

TRABALHO:

FALTA DE
CONHECIMENTO

PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Subjetivos
Não gosta do tema PROCESSO DE
TRABALHO
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Negativos; Não tem Clareza do Conceito
PROCESSO DE TRABALHO: Negativo;
Falta de Recursos Materiais
SUBCATEGORIA:
PROBLEMAS
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
COM
Negativos; Falta de infraestrutura
INFRAESTRUTU
RA
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Negativos; Infraestrutura Precária
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Positivos; Capacitação e Experiência
Prática
PROCESSO
DE
TRABALHO:
Conhecimento e Segurança sobre os
SUBCATEGORIA:
Procedimentos
PROCESSO DE TRABALHO: Importância CAPACITAÇÃO E
EXPERIÊNCIA
do Conhecimento
PRÁTICA
PROCESSO DE TRABALHO: Positivo;
Conhecimento procedimental para tomada
de decisões
PROCESSO DE TRABALHO: Importância
da Experiência Pratica
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PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Positivos; Controle do Processo
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Positivos; Deliberação Democrática
PROCESSO DE TRABALHO: Positivo;
Critério para Tomada de Decisões
PROCESSO DE TRABALHO: Positivo;
Processo de Deliberação
PROCESSO DE TRABALHO: Critérios e
SUBCATEGORIA:
Estratégias para Decisão
PROCESSO DE TRABALHO: Positivo;
Importância do Afeto para Liderar

PROCESSO E
ESTRATÉGIA
PARA DECISÃO

PROCESSO DE TRABALHO: Rotinas da
Enfermagem
PROCESSO DE TRABALHO: RISCO E
COMPLEXIDADE
PROCESSO DE TRABALHO: Positivo;
Processo Democrativo de Tomada de
Decisões
PROCESSO DE TRABALHO: Aspectos
Positivos; Relacionamento com a Equipe
SUBCATEGORIA:
PROCESSO DE TRABALHO: Positivo;
RELACIONAMEN
Relacionamento com a Equipe
TOS
PROCESSO DE TRABALHO: Positivo; INTERPESSOAIS
Relacionamento com a Família do
Paciente
CAPACIDADE DE INOVAR
CATEGORIA

SUBCATEGORIAS
Falta Estimulo da Instituição

CATEGORIA:
CAPACIDADE
DE INOVAR

Burocracia

SUBCATEGORIA:
Falta de estimulo da
instituição

Desmotivação
Desmotivação com Colegas
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Falta de infraestrutura
Falta de pessoal
Política Institucional
Resistência dos colegas para inovar
Aspectos Positivos; Critérios para
Acolhimento de Tecnologias
Aspectos Positivos; Intervenção e
Produção Inovadora em Cuidado
Estímulos para a Inovação
Estratégias
Problemas

para

Contornar

SUBCATEGORIA:
Estratégias para
contornar problemas

Influência do Ambiente para Inovação
em Tecnologia e Intervenções
Influência da Experiência
Interpretação Subjetiva
Necessidade de Capacitação
RELAÇÃO INTERPESSOAL
Negativo:
Relacionamento
conflituoso
com
colegas/Acompanhantes/Família
Aspectos Negativos; Dificuldades
com Temperamentos Voláteis

SUBCATEGORIA:
relacionamento
Aspectos Negativos; Falta de
conflituoso com
Iniciativa dos Colegas
CATEGORIA:
colegas/acompanha
nte/família
RELACIONAMENTO Aspectos
Negativos;
INTERPESSOAL
Desmotivação dos Colegas de
Equipe
Relações com Equipe/Médicos:
Conflitos
Aspectos Negativos; Influência de
Aspectos Sócio Políticos na
Equipe

SUBCATEGORIA:
Influência de
Aspectos Sócio
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Políticos na Equipe
Aspectos Negativos; Interferência
de Fatores Extratrabalho na Rotina
Crítica à Política da Instituição
Aspectos
Negativos;
Horária Excessiva
Positivo: Relacionamento
Acompanhantes/Família

Carga
com

Aspectos Positivos; Familiaridade
com a Equipe
SUBCATEGORIA:
Relacionamento
empatia com
Aspectos Positivos; Solidariedade acompanhantes/fam
entre a Equipe
ília e colegas de
trabalho
Aspectos Subjetivos
Aspectos Positivos; Interpretação
Subjetiva/Característica Pessoal

Características
Entrevistada

Pessoais

da

Solidariedade entre a equipe
CAPACIDADE DE OBTER CONHECIMENTO
Aspectos Negativos;
nos Estudos

Estagnação

Aspectos Negativos; Excesso de
Atividades Extratrabalho
Aspectos Negativos; Falta de Apoio
da Instituição

SUBCATEGORIA:
Estagnação nos
Aspectos Negativos; Falta de
estudos
CAPACIDADE DE Profissionais
Capacitados
para
OBTER
Transferir Conhecimento
CONHECIMENTO
Aspectos
Negativos;
Mudança
Estrutural no Ambiente de Trabalho
CATEGORIA:

: Aspectos Negativos; Problemas
com a idade
Aspectos Positivos; Contribui para o SUBCATEGORIA:
Cuidado
Importância e
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Aspectos Positivos; Histórico/Busca
por Capacitação
Aspectos Positivos;
Experiência

Papel

função do
conhecimento

da

Aspectos Subjetivos
: Importância da Comprovação
Formal e informal do conhecimento

Negativo; Falta de Capacitação
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos da Infraestrutura
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos; Ações Políticas
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos; Falta de Local Adequado às
Necessidades
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos; Falta de recursos
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Negativos; Relação de Conflito com a
Diretoria
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Aspectos Positivos do Ambiente
ESTRUTURA FÍSICA DO AMBIENTE: Intervenção da Iniciativa Privada
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