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RELAÇÃO SAÚDE TRABALHO 

Na organização do trabalho compreendemos 3 elementos:  

 O conteúdo do trabalho 
 A forma como ele é feito 
 As relações interpessoais que esse trabalho gera  

A relação entre esses três elementos determinamOS PROCESSOS PROCUTIVOS 
EXISTENTES 

 

PROCESSO DE TRABALHO NA SAÚDE 

A saúde pertence ao Setor Terciário da economia. O seu processo de trabalho é 
constantemente modificado de acordo com as mudanças sociais e econômicas 
observadas na sociedade. Contudo, o seu produto final é imediatamente consumido, a 
produção e a manutenção da saúde. 

O modelo atual de gestão é centrado no médico, MODELO MÉDICO HEGEMÔNICO, 
nesse ocorre uma concentração nas TECNOLOGIAS DURAS(PROCEDIMENTOS E 
INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES) e LEVE DURAS(SABERES E 
CONHECIMENTO DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO) em detrimento das 
TECNOLOGIA LEVES(RELAÇÃO MÉDICO - USUARIO E RELAÇÕES SOCIAIS 
USUÁRIO-SERVIÇOS DE SAÚDE)  

No modelo acima descrito o FOCO PRINCIPAL é colocado ao interesse do 
CAPITAL(Indústria Farmacêutica, tecnologia nos exames complementares) e pelas 
SEGURADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. O trabalho subordinado ao modelo 
hegemônico não gera qualidade de vida aos profissionais já que é feito através de 
plantões exaustivos, necessidade de vários empregos e alta demanda de 
trabalho.Quando ocorre a flexibilização do trabalho é feito pela terceirzação, muitas 
vezes dar-se vezes carteira assinada, o que vem a causar problemas aos trabalhadores ao 
longo dos anos de dedicação. 

Entendemos por REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA um fenômeno ligado a 
globalização e que se caracteriza por 2 elementos: 

 Inovação tecnológica  
 Inovação organizacional  



Essa metodologia é amplamente utilizada na industria automotiva com excelentes 
resultados financeiros para as montadoras e vem sendo progressivamente sendo 
aplicado ao setor-saúde causando, segundo alguns estudos, danos ao trabalhador da 
mesma.  

 

METODLOGIA 

O trabalho foi feito através de uma revisão bibliográfica onde foram aplicados processos 
de inclusão e exclusão de artigos pesquisados. Os artigos foram escolhidos de acordo 
com os critérios:  

 Inclusão: publicações de 1999-2009 onde foi abordado o PROCESSO DE 
TRABALHO e o PROCESSO SAÚDE-DOENÇA DO PROF.DE SAÚDE. 

 Exclusão:  
o Trabalhos que mencionavam  categorias que não trabalhavam 

diretamente com a atenção a saúde 
o Artigos que abordavam vantagens financeiras em detrimento da saúde do 

trabalhador  

Os paises onde foram publicados os trabalhos foram: Brasil, Canadá, Austrália, Nova 
Zelândia e Suécia.  

 

RESULTADOS 

Os resultados foram classificados em tabelas e mencionarei os principais itens que 
chamaram minha atenção: 

 Mais publicações relacionadas a assistência e reabilitação que em relação às 
ações preventivas 

 A equipe de enfermagem foi a mais pesquisada, essa sendo multiforme parece 
ser mais acessível para a coleta de dados 

 TABELA 5 
o Estresse e insatisfação no trabalho entre profissionais da saúde 
o Redução na qualidade dos serviços aos usuários 
o Aumento de demissões  
o Aumento de doenças crônicas 

 TABELA 6  
o Melhora poderia haver se a opinião dos funcionários fosse ouvida 
o Maior apoio da chefia 
o Sensação de valorização 
o Estabilidade de emprego 
o Adaptações no espaço físico 
o Emprego de tecnologias leves e trabalho em equipe 
o Autonomia dentro da equipe multidisciplinar  

 



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

As Tecnologias Duras foram introduzidas foram sendo progressivamente introduzidas 
no Setor Saúde com as seguintes conseqüências relacionadas a organização do trabalho: 

 redução de força de trabalho qualificada  
 exigência de aumento de rendimento 
 redução de salários 
 terceirização e fragmentação do trabalho(muito observado nas linhas de 

produção)  

Mesmo com vantagens reconhecidas como: Rapidez, segurança e confiabilidade no 
diagnóstico e terapêutica, tais atitudes, segundo as pesquisas, isso criam um abismo 
entre o saber médico e dos saberes empíricos dos usuários que não conseguem analisar 
as decisões médicas em relação a promoção da saúde.  

Reestruturação na enfermagem ocorridos na Austrália, nova Zelândia, Canadá e Suécia 
teve o objetivo de diminuição de custos e fusões com o objetivo de aumentar a 
eficiência e lucratividade. Aconteceu uma diminuição de leitos, de permanecia no 
hospital e diminuição de funcionários o que causou aumento do trabalho assistencial 
dos enfermeiros e prendeu os coordenadores de enfermagem em serviços burocráticos. 
Tal fato gerou aumento das demissões voluntárias.  

A satisfação do profissional da saúde, segundo alguns autores,  relacionar-se-á com o 
empoderamento dentro das instituições. O trabalhador deseja ser ouvido em suas idéias.  

O adoecimento foi objeto de estudo também, a Síndrome do Sobrevivente e a Síndrome 
de Burnout foram encontradas além das doenças ocupacionais por falta de 
EPI(equipamentos de proteção individual) além de sensações de insegurança em relação 
ao trabalho. Culpa, medo e raiva foram observados nos trabalhadores.  

Vários fatores foram observados para o aparecimento de doenças crônicas como:  

 diminuição dos profissionais 
 aumento de atividades 
 alimentação inadequada 
 risco de acidentes 
 longas jornadas 
 baixa remuneração  

 

GESTÃO NO TRABALHO 

Observou-se uma troca progressiva de enfermeiros por auxiliares de enfermagem e uma 
maior estabilidade nos técnicos em enfermagem. Fato que causou muito estresse 
naqueles que dedicavam-se ao extremo no treinamento desses profissionais e depois 
eram simplesmente demitidos.  



Fato interessante é que muitos desses acabaram por migrar para a atenção básica em 
saúde em detrimento do trabalho hospitalar. 

Na equipe do programa de saúde da família (PSF) existe a figura do ACS (agente 
comunitário de saúde) que sofre descriminação dento da equipe no modelo hegemônico 
fica restrito a realizar o que está descrito nos normativos das do programa podando - lhe 
toda a criatividade de seu empirismo na promoção e assistência à saúde.  

O programa de atendimento domiciliar (PAD) é considerado por alguns autores como 
parte integrante da reestruturação produtiva. O médico acaba sendo o primeiro contato e 
indica os cuidados necessários ao paciente coordenando dessa forma a equipe de 
enfermeiros, nutricionista, fisioterapeutas etc. Após esse primeiro contato o enfermeiro 
acaba sendo o centro do processo de trabalho intermediando o relato clínico ao medico e 
sendo o vínculo da operadora com o usuário final. Esse programa acaba gerando alguns 
benefícios para os profissionais nele engajados como premiaçoes e estímulos para 
melhora de seus conhecimentos técnicos.  

 

OPINIÃO DO ALUNO 

O processo de Reestruturação Produtiva parece ser tendencioso em todo o mundo já que 
esse tende a empregar a tecnologia em detrimento da força de trabalho humano. Da 
mesma forma que isso gera desemprego no setor saúde, isso criou novos postos de 
trabalho nos setores relacionados, de alguma forma, com a tecnologia. 

A popularização da saúde privada está intimamente relacionada ao uso da tecnologia 
como ferramenta. Temos como exemplo o Sistema Havida que embora tenha, em minha 
opinião, falhas no processo assistencial à saúde dos seus usuários, apresenta sistemas de 
controle altamente eficazes, sendo inclusive referência em gestão.  

A Terceirização dos serviços hospitalares gera, sem dúvida, uma piora na relação 
interdisciplinar entre as equipes de trabalho. Porém, a informatização eficaz dos 
processos poderá minimizar a grande dificuldade comunicativa, porém, não resolveria a 
melhora das relações humanas trabalhistas. Talvez algumas atividades sociais, lúdicas e 
desportivas organizadas de maneira sistemática pelos departamentos de recursos 
humanos possa ser uma alternativa em relação a todo o processo de humanização. 

O “trabalho braçal” deve ser substituído sim pela tecnologia, porém, não com o intuito 
de gerar desemprego, ao contrário, mas de tornar mais especializado o trabalhador dos 
serviços de saúde. 

Todo esse processo de aprimoramento dos serviços de saúde parece ficar complicado 
quando observamos a sua aplicação nos serviços com administração direta, já que a 
estabilidade no emprego, a ausência de gestores profissionais, e os entraves burocráticos 
dificultam os benefícios que tecnologia e a inovação podem trazer. È tanto que 
observamos uma tendência para os novos processos seletivos para profissionais da 
saúde. Talvez se o estado fizesse grandes investimentos na atenção básica, criando boas 
oportunidades de emprego e renda para os trabalhadores da saúde a iniciativa privada 



teria um “forte concorrente” e repensaria na hora de criar as situações de trabalho que 
foram descritas nesse artigo. 

Achei bem interessante o modelo mencionado no PAD que  além de proporcionar o 
conforto do lar aos enfermos gera oportunidades de aumento de renda e humanização 
entre todos os envolvidos. Contudo, não entendi o porque que após o médico sido o 
primeiro a ser  a ser procurado na equipe dentro do MODELO MÉDICO 
HEGEMÔNICO, o ENFERMEIRO PASSA A ASSUMIR O PACIENTE, parecendo  
criar o MODELO ENFERMEIRO HEGEMÔMICO. 
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