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Apresentação 

O Seminário de Valorização dos Trabalhadores da Saúde teve como 

tema escolhido para este ano de 2018 “Diretriz da Política Nacional de 

Humanização”. O evento é organizado pelo Núcleo de Humanização e pelo 

Núcleo de Educação Permanente do Departamento Regional de Saúde da 

DRS XIII em parceria com a Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão 

Preto.  

 O Seminário aconteceu no dia 11 de dezembro de 2018 e teve o intuito 

de integrar os participantes dos grupos que há anos foram consolidados pelo 

Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS – CDQ por meio do 

Núcleo de Humanização e EP (Coletivo dos Hospitais e Santas Casas, Grupo 

de Trabalho de Humanização – GTH das Maternidades e Núcleo de 

Educação Permanente e Humanização – NEPH do DRS XIII). 

 Durante o seminário por meio da apresentação de 23 relatos de 

experiências, ocorreu o compartilhamento de Experiências de Valorização 

dos Trabalhadores oferecendo visibilidade ao que vêm sendo realizado e a 

oportunidade de replicação das ações bem sucedidas. 

 Neste livro de anais é possível contemplar todos as experiências que 

foram apresentadas no Seminário de Valorização dos Trabalhadores da 

Saúde. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE RUMO À VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Autores: Fátima Aparecida Carvalho de Andrade, Mirelle Inácio Soares, Guilherme 

Vinícius Catanante  

 

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Satisfação no Trabalho; Gestão em 

Saúde 

 

INTRODUÇÃO 

Este é um relato de experiência desenvolvido por uma equipe multiprofissional 

com ênfase na Educação Permanente em Saúde (EPS) que tomou como principal 

inquietação a reorganização do serviço e a valorização profissional. Nesse sentido, a 

valorização no trabalho é uma necessidade humana e um desafio institucional relacionada 

diretamente ao desenvolvimento de novas culturas organizacionais.  

 

OBJETIVO 

Descrever a implantação de ações da EPS na Clínica de Especialidade de Monte 

Alto, interior paulista, e seus desdobramentos.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

A Clínica referida, até meados de novembro de2017, apresentava desorganização 

do funcionalismo, refletindo insegurança e conflitos entre trabalhador/trabalhador, 

trabalhador/gestor, trabalhador/gestor/usuários; sendo comum o relevante número de 

atestados e sobrecargas de trabalho. Assim, os encontros iniciaram com chefias 

comprometidas com a necessidade de escutar a “voz” do funcionário e ampliar o espaço 

de escuta dentro da unidade que não dependesse de um tema já instituído, no entanto, 

observou-se a necessidade de implantar o núcleo local de EPS com uma fala inicial 

“estamos aqui para ouvi-los”.  
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Todos eram estimulados a falar e problematizar os crescentes desafios do serviço, 

sendo que os encontros foram frequentes por meio de rodas de conversa, dinâmicas de 

grupo, palestras e diálogo, em que foi relatado “fomos aprendendo a discutir os problemas 

e opinar pela melhor solução, houve um crescimento profissional para a equipe que 

agilizou e melhorou o atendimento, comunicação e o funcionalismo da unidade”.  

O apoio do gestor foi essencial autorizando o fechamento das unidades de saúde 

do município a cada 15 dias por uma hora, sendo a equipe composta por 30 participantes 

com exceção dos médicos. 

 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DOS 

TRABALHADORES 

Fundamentado nessa inquietação, os gestores perceberam a necessidade de 

intensificar ações específicas de EPS visando à contribuição com o processo de formação 

e aperfeiçoamento constante dos profissionais da saúde. Após 11 meses ocorreu a 

mudança no ambiente de trabalho. Nos dias atuais, o trabalhador “possui vínculo, 

motivação e satisfação, assim como a melhora do relacionamento com a equipe e com a 

clientela”, enfatizando que a “motivação está relacionada a necessidade exclusiva do ser 

humano em desempenhar com êxito seu trabalho e a consequência é o crescimento 

profissional”.  

 

CONCLUSÕES  

A experiência proporcionou compreender a relevância da EPS e os benefícios que 

ela pode ocasionar tanto para as equipes quanto para as instituições de saúde. Ressalta-se 

que a proposta não se finalizou, ao passo que cada unidade de saúde realizará um projeto 

evidenciando a “valorização profissional” apresentando uma ação a ser desenvolvida pela 

equipe. Com essa perspectiva, será realizado um Workshop para a apresentação e 

relevância dos respectivos trabalhos. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA: UMA FORMA DE VALORIZAÇÃO 

DOS COLABORADORES DA SAÚDE 

 

Autores: Gisele Cristina Ganzella Salgado, Caroline Ramos de Oliveira, Ana Paula 

Pereira, Eduardo Lopes Seixas, Caio Antônio de Campos Prado, Elaine Chistine Dantas 

Moisés  

INTRODUÇÃO 

A humanização, como política pública envolve todas as esferas do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e propõe às instituições atuar de forma descentralizada garantindo a 

integração dos colaboradores nas decisões de seus processos de trabalho e relacionamento 

interprofissional como estratégia de valorização dos colaboradores da área da saúde1.  

A Política Nacional de Humanização (PNH) ainda ressalta a importância de 

assegurar a participação dos colaboradores em espaços coletivos de gestão, dando 

relevância ao conhecimento dos colaboradores em suas atividadesrotineiras2,3 e desta 

forma, recomenda a formação de grupos e coletivos garantindo uma ampla capacidade de 

analisar os processos de trabalho e assim, propor mudanças que geram benefícios à 

gestores, colaboradores e usuários1,3.  

 

OBJETIVO 

Neste contexto, o Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto – 

Mater (CRSMRP-Mater) tem por objetivo propiciar momentos de diálogo entre gestores 

e colaboradores trazendo à tona os principais problemas levantados pelos membros das 

comissões e propor ações que sejam eficazes para a instituição e usuários. 
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DESCRIÇÃO 

O CRSMRP-Mater implantou e estimula a participação dos colaboradores em 

comissões internas: Centro Integrado de Humanização (CIH), Núcleo de Segurança do 

Paciente (NSP), Comissão de Qualidade Hospitalar (CQH), Comissão de Controle de 

Infecções Hospitalares(CCIH), Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

Comissão de Educação em Saúde (CES), Comissão de Gerenciamento dos Resíduos dos 

Serviços de Saúde(CGRSS), entre outras, que contam com a representatividade de todas 

as categorias profissionais da instituição.  

Além disso, valoriza o colaborador através de capacitações profissionais internas 

e externas, como exemplo a promoção anual da Jornada de Assistência Materno-Infantil 

e Cirurgia Ginecológica, que já se encontra na 7ª edição e qualifica tanto os 

multiprofissionais de saúde internos, quanto público externo, incluindo também alunos e 

residentes.  

Os colaboradores são encorajados a participar das comissões e eventos desde a 

admissão e são incluídos nas comissões conforme manifestação interesse ou indicação 

para representar o seu setor de trabalho. As lideranças por sua vez permitem a participação 

dos membros durante o horário de trabalho sem prejuízos à assistência e garantindo o 

direito do profissional de ter representatividade.  

Também há reunião quinzenal Administrativa-Assistencial com representantes 

dos setores assistenciais, funcionários administrativos e membros da diretoria em espaço 

aberto para apresentação de opiniões e decisões conjuntas no modelo de gestão 

participativa.  

 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DOS 

COLABORADORES 

Nestes espaços, não existe hierarquia, todos podem se manifestar deforma ativa 

nas tomadas de decisões, visando valorizar a sua capacidade de análise crítica, definir e 

qualificar os processos de trabalho da instituição atingindo resultados que não melhoram 

apenas os processos, mas também a ambiência, a assistência, o ensino-aprendizagem e a 

humanização como um todo na instituição. Por fim, nas capacitações profissionais 

internas e externas o colaborador tem a oportunidade decrescimento profissional e pessoal 

adquirindo conhecimento teórico-científico e prático, atualizando saberes para uma boa 

prática baseada em evidências. 
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que, essa forma de cogestão aponta para a construção de sujeitos e 

coletivos mais críticos, autônomos, protagonistas e mais envolvidos com a instituição, 

desta forma, se tornam corresponsáveis pela atenção, gestão, eficácia e eficiência da 

instituição e do SUS. 
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IMPACTO DE UM PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

NA QUALIDADE DE VIDA DE TRABALHADORES DA SAÚDE 

 

Autores: Luzania dos Santos Martins, Mariana Angélica de Souza, Gabriela Rezende 

Palavras-chave: Trabalhador, qualidade de vida, reeducação alimentar 

 

INTRODUÇÃO 

A Reeducação alimentar considera os hábitos alimentares individuais, os quais 

são influenciados por diversos aspectos, e dá ênfase à mudança de comportamentos 

considerados inadequados à saúde. O acompanhamento nutricional pode incentivar 

práticas adequadas de qualidade de vida. Essa ação está relacionada com a Valorização 

do Trabalhador, bem como com a Escuta Qualificada, uma vez que esse tipo de 

atendimento foi uma demanda apontada pelos próprios trabalhadores da instituição.  

 

OBJETIVOS 

Promover impacto positivo na qualidade de vida de colaboradores do Hospital 

Estadual de Ribeirão Preto (HE) por meio da reeducação alimentar.  

 

DESCRIÇÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O acompanhamento nutricional foi divulgado pela intranet aos colaboradores do 

Hospital Estadual e CIR e por meio de cartazes disponibilizados no relógio de pontos. Os 
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colaboradores interessados entraram em contato com a nutricionista responsável pelo 

projeto. O acompanhamento nutricional foi realizado individualmente, sendo 10 

colaboradores por trimestre. Assim, durante 3 meses o colaborador foi seguido por 

nutricionista, com retornos quinzenais, sendo que na primeira e última consulta, 

realizaram-se: avaliação nutricional, solicitação de exames bioquímicos e avaliação da 

qualidade de vida pelo questionárioSF-36. Nos retornos eram abordadas estratégias 

individuais com foco na adesão da reeducação alimentar e qualidade de vida. Os 

resultados referem-se a uma análise descritiva dos dados, baseada em média e desvio 

padrão.  

 

RESULTADOS 

Os participantes apresentaram: redução de peso, diminuição da porcentagem de 

massa gorda (avaliada por bioimpedância elétrica) e o índice de massa corporal, redução 

das medidas corporais(circunferência abdominal, do quadril e da cintura); melhora da 

qualidade de vida, constada pelo aumento de todos os escores do SF36 pelos relatos dos 

participantes, como por exemplo: “melhora do refluxo e do trânsito intestinal” e “Ganhei 

mais vida nos meus dias”. 

 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DOS 

TRABALHADORES 

Destaca-se que essa ação foi realizada apenas reorganizando alguns processos de 

trabalho, sem custos adicionais para o serviço. O trabalhador foi valorizado por dois 

principais motivos: (1) ter sido colocado em prática uma ação cuja necessidade foi 

apontada pelo trabalhador e (2) essa ação proporcionar cuidado e atenção à saúde do 

mesmo. Assim, comprova-se que a voz do trabalhador pode direcionar melhorias nos 

processos de trabalho: uma vez ouvido, foi possível implantar um projeto que impactou 

positivamente na sua própria qualidade de vida. 

 

CONCLUSÃO 

O cuidado com a alimentação incentivou consequentemente o cuidado com saúde 

proporcionando impacto positivo na qualidade de vida do trabalhador. 
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A VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE 1 E 2 SANTA VITÓRIA DE PITANGUEIRAS SP 

 

Autores: Monica A. Sawada, Maria Helena F. Quintino, Dirce Maria Silveira Marques. 

Palavras-chave: Valorização profissional, Humanização, Estratégia Saúde da Família. 

 

INTRODUÇÃO 

Em 2017, a UBS Santa Vitoria de Pitangueiras SP, passou a contar com 02 

Estratégias de Saúde da Família (ESF), ação que foi seguida de aprendizado e 

incorporação de novas tecnologias. Em especial para os trabalhadores e para a clientela 

assistida. 

 

OBJETIVO 

Relatar as ações de valorização do trabalhador de duas Estratégias de Saúde da 

Família1 e 2 Santa Vitoria de Pitangueiras. 

 

DESCRIÇÃO DO RELATO 

O SUS preza a construção da integralidade, a promoção da equidade e a atenção 

humanizada à saúde. Neste contexto, destaca-se a participação dos usuários e a  
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valorização profissional. O reconhecimento da relevância desses atores sociais na 

construção e consolidação do SUS vem estabelecer modificações qualitativas nas relações 

entre usuários, trabalhadores e gestores do SUS.  

Com as duas equipes implantadas iniciou-se um processo de implementação de 

dispositivos de humanização, como a ampliação do acesso e o atendimento acolhedor e 

resolutivo baseados em critérios de risco, identificação e responsabilização de servidores 

e equipes que cuidam da saúde da população, implementação de processos de gestão 

participativa com trabalhadores e usuários, Educação Permanente e Humanização. 

Outro fator estimulante para o fortalecimento do grupo foi a necessidade de estar 

preparado para receber a avaliação externa do Programa de Melhoria do acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica (PMAQ). A princípio uma ação em resposta a exigências 

formais, fortaleceu e promoveu melhorias significativas nos processos de trabalho Com 

esta vivencia a qualidade das discussões tem melhorado de acordo com a capacidade de 

mediação de conflitos entre os componentes e vem possibilitando a realização de projetos, 

a mudança de alguns fluxos de trabalho, a criação do projeto terapêutico singular, e 

reuniões de matriciamento e de estudos de casos mais efetivas. O gestor participa deste 

processo incentivando, oferecendo mecanismos, e executando ações. 

 

Contribuições/implicações para Valorização dos Trabalhadores 

Os desafios não são poucos e a caminhada é lenta, mas os resultados são 

gratificantes para todos envolvidos no processo. A equipe está mais fortalecida e 

comprometida, houve a melhoria das relações de trabalho e o fortalecimento do SUS. 

A equipe reconhece a importância da participação de todo trabalhador, evitando 

assim o isolamento e as relações de poder hierarquizadas. As ações estão sendo continuas 

para a melhoria e a autonomia dos sujeitos e coletivos. 
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CAPACITAÇÃO PARA O MÉTODO CANGURU COMO 

ESTRATÉGIA DE HUMANIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM UNIDADES MATERNO – 

INFANTIL E NEONATAISDO HC CRIANÇA 

 

Autores: Renata Frateschi de Andrade, Ana Carolina Rodrigues Lima, Cristina Camargo 

Dalri, Ariadne Pinheiro Nazário 

 

Palavras Chaves: Método Canguru, Humanização da Assistência, Equipe de Assistência 

ao Paciente 

 

INTRODUÇÃO 

O Método Canguru é um modelo de atenção perinatal, voltado para a atenção 

qualificada e humanizada que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial com uma 

ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido, a família e equipe de saúde. Faz 

parte do Método o contato pele a pele, que começa de forma precoce e crescente desde o 

toque evoluindo até a posição canguru. 

O presente trabalho tem como objetivo, descrever a capacitação do Método 

Canguru de trabalhadores de saúde que atuam em unidades Materno-Infantil e Neonatais 

do HC Criança. A capacitação visa formação de profissionais de saúde inseridos no 

cuidado canguru, fazendo com que sejam estimulados a confirmar suas crenças, valores 

e conceitos anteriores ou coloca-los em dúvida, ou ainda reformula-los por meio deste 

novo aprendizado, tendo como metas a difusão desta estratégia de aprendizado para toda 

equipe multidisciplinar em vários períodos do ano. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Para o desenvolvimento do curso, são oferecidos conteúdo teórico, dinâmicas, 

oficinas e textos reflexivos a fim de formar uma opinião crítica que possibilite melhorias 

pessoais e profissionais. As atividades favorecem ao profissional uma reflexão sobre o 
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recém-nascido, sobre a família, sobre a equipe de saúde e sobre si mesmo em suas 

relações no contexto de trabalho. Pretendendo proporcionar condições mais favoráveis 

para criança, para família e para o próprio cuidador no seu ambiente de trabalho. Busca 

preparar o profissional para que ele possa atuar no seu meio e na medida do possível 

melhorá-lo. 

Durante o curso, o profissional encontra um ambiente colaborativo, um clima de 

debate, liberdade, comunicação e participação onde ele é estimulado a expressar seus 

conhecimentos e experiências, buscando envolvimento na discussão, na identificação e 

na busca de solução para seus problemas. Os profissionais são motivados a avaliar suas 

expectativas e utilizar a aprendizagem no dia a dia. As dinâmicas buscam a ajudar os 

profissionais de saúde a prestar um atendimento mais humanizado, aumentar a 

autoestima, possibilitando um crescimento pessoal e coletivo. Ao final, os participantes 

são convidados a expressar o que o curso proporciona de benefícios tanto para sua vida 

profissional como pessoal, através de formulários auto avaliativos. 

 

CONCLUSÃO 

Devido as pressões sofridas pelo profissional bem como pelo ambiente estressante 

de trabalho, o curso proporciona o fortalecimento do conhecimento por meio de vivências 

e relatos de experiência, técnicas de se colocar no lugar do outro, melhorar as estratégias 

e atitudes nas práticas diárias. Estimula o profissional reconhecer a qualidade da sua 

assistência e os benefícios para população atendida. 

O Método Canguru adota a empatia como forma de melhoria do trabalho, 

induzindo o profissional a perceber o contexto pelo olhar do outro. Profissionais mais 

satisfeitos com seu trabalho terão mais condições para prestar um atendimento 

humanizado. 
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EDUCAÇÃO CONTINUADA COMO ESTRATÉGIA DE 

CAPACITAÇÃO EDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA 

MATERNIDADE 

 

Autores: Juliana Maria de Paula Avelar, Zuleica Parizi Beraldi, Fernanda Gonçalves, 

Laura Garcia Leal Lelis, Maria Augusta Silva Rosa 

 

Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador; Educação Continuada; Capacitação. 

 

INTRODUÇÃO 

A educação continuada consiste em um programa de capacitação e 

desenvolvimento de profissionais, o qual objetiva manter a equipe em um constante 

processo educativo e de atualizações, com a finalidade de aprimorar os indivíduos e 

consequentemente melhorar a qualidade do trabalho prestado. De acordo com Drucker 

(1994), as pessoas são o que de maior valor as organizações possuem, portanto, o capital 

intelectual investido pela empresa, influencia diretamente no desempenho e qualidade do 

serviço prestado pela mesma. 

 

OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo descrever sobre o Programa de Educação 

Continuada realizado com os trabalhadores de saúde do setor de Maternidade e 

Alojamento Conjunto em uma instituição hospitalar do interior de São Paulo. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As atividades de Educação Continuada da referida instituição são realizadas por 

uma enfermeira, Doutora em Enfermagem Fundamental, a qual mantém com frequência 

o desenvolvimento de cursos internos para seus trabalhadores, e estes, são incentivados à 

participar de treinamentos externos, permitindo ao profissional, o acompanhamento das  

 

 



19 

 

mudanças e atualizações que ocorrem na profissão, de modo que ele possa aplicá-las no 

seu trabalho. A instituição oferece no serviço de maternidade, assistência à mulher e ao 

bebê, residência médica gineco-obstétrica e pediátrica, recebendo alunos de medicina, 

enfermagem e psicologia para atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

No ano de 2018 foram realizados treinamentos sobre a Rede Cegonha, ApiceOn 

e Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).Destes relatamos o Seminário ApiceOn, 

treinamento interno que contou com a participação de43 trabalhadores da equipe 

multidisciplinar, e um evento externo, sobre o mesmo tema, em que participaram 5 

profissionais, todos com o objetivo de promover qualificação do aprimoramento e 

inovação no cuidado e ensino em Obstetrícia e Neonatologia. Ressaltamos ainda o 

Encontro Multidisciplinar para Aperfeiçoamento da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC)realizado na instituição, com a participação de 79 trabalhadores da equipe 

multidisciplinar, com o objetivo de capacitar os profissionais da assistência materno-

infantil. 

 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DOS 

TRABALHADORES 

A Educação Continuada é um processo que proporciona novos conhecimentos, 

capacita o trabalhador para a execução adequada do trabalho, preparando-o para futuras 

oportunidades de ascensão profissional, objetivando tanto o crescimento profissional, 

quanto o pessoal. Neste sentido é possível observar a ampliação de conhecimentos e 

satisfação na realização das atividades atribuídas na assistência. 

 

REFERÊNCIAS 

DRUCKER, P. Sociedade pós-capitalista. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1994. 186p. 
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VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR VOZ ATIVA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

 

Autores: Liliane Passarelli Rodrigues Silva, Talita Lima, Tábata dos Santos Meneses 

 

Palavras chave: saúde; trabalhador 

 

INTRODUÇÃO 

A valorização do trabalhador é fator de importância em uma instituição, pois um 

trabalhador saudável, que se sente parte da instituição, trabalha melhor, se relaciona 

melhor com a equipe e sua saúde se beneficia. Propiciar a valorização e saúde nos locais 

de trabalho é aperfeiçoar a capacidade de assimilar e analisar o trabalho, criando espaços 

para debates coletivos, buscando novos modos de fazer e se relacionar no trabalho. A 

gestão coletiva das situações de trabalho é critério fundamental para a promoção de saúde 

e a prevenção de adoecimento. Promover a valorização do trabalhador é de suma 

importância à cogestão, pois coloca em perspectiva junto à sua equipe de trabalho, assim 

como, cria mecanismos de horizontalização de todos os envolvidos numa produção de 

saúde. 

 

OBJETIVO 

O objetivo desse relato é demonstrar através de exemplos práticos o quanto o 

trabalhador é parte integrante no processo em diversas situações, sendo essencial sua 

participação ativa e valorização de seu espaço. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: MATERNIDADE 

Dar voz ativa aos trabalhadores vai além de valorizar o mesmo, mas corrobora 

para a melhora do ambiente organizacional. O trabalhador que se sente integrante da 

equipe tem um olhar crítico diante dos problemas cotidianos. Em reuniões setoriais com  
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os trabalhadores foram apresentados relatos de dificuldades com os acompanhantes que 

não seguiam as normas da instituição e não se engajavam no processo do cuidado ao 

paciente.  

Em análise junto ao Centro Integrado de Humanização e articuladoras da 

Humanização da DRS 13 criou-se o Programa Cuidar Bem, onde envolvemos o 

acompanhante da gestante no processo de aprendizagem e orientações necessárias para o 

cuidado da própria gestante e seu RN. Foi disponibilizado um horário de visita ao setor 

de Maternidade às segundas-feiras para a gestante e seu familiar na tentativa de minimizar 

a ansiedade da internação. Foram implantadas orientações diárias, administradas pela 

enfermagem, sobre o processo do cuidar, envolvendo a gestante/puérpera e seu 

acompanhante. Foram instaladas placas informativas em todas as enfermarias sobre o 

programa “Cuidar Bem”, constando orientações importantes para o acompanhante, 

visando sempre o esclarecimento dos seus direitos e deveres, tendo em vista que este 

instrumento será um facilitador, tanto na estadia da gestante/puérpera, tendo como 

prioridade priorizando a paciente, tanto na internação quanto no momento de alta 

hospitalar.  

Os trabalhadores relataram que existia grande dificuldade, pois era necessário 

deslocar biombos para garantir a privacidade da gestante. Referiram também a 

preocupação constante do risco de queda das pacientes no banheiro pela falta de barras 

de segurança, e nos leitos por falta de grades. Outro fator de dificuldade de realização do 

trabalho eram as manutenções constantes no piso. 

 

CONCLUSÕES 

Com esses relatos dos trabalhadores, ações foram tomadas como: instalação de 

cortinas separando os leitos, proporcionando privacidade entre as puérperas; aquisição de 

novo mobiliário, com troca de todos os leitos por camas com grades. Também foram 

instaladas barras de segurança nos banheiros; e por fim a troca do piso por granito, 

material este que dispensa a manutenção. Além disso, os profissionais sentiram-se 

valorizados ao constatar suas contribuições na mudança da ambiência. 
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NEPH: INSTRUMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Autora: Alessandra da Silva 

Palavras-Chave: NEPH, Gestão Participativa, Profissionais de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

O NEPH Municipal é uma ferramenta essencial para a realização da gestão 

participativa, pois estimula os profissionais a terem voz ativa nos processos de trabalho, 

auxiliando a Gestão na tomada de decisão, contribuindo assim para o desenvolvimento 

do SUS. Conforme a Política de Educação Permanente, este espaço fortalece as práticas 

pedagógicas através da troca de experiências e do levantamento das reais necessidades de 

saúde, aprimorando e superando as dificuldades enfrentadas no cotidiano das unidades de 

saúde. 

 

OBJETIVO 

Fortalecer a gestão participativa na rede municipal de saúde, melhorando assim a 

qualidade dos serviços, focando na valorização dos profissionais de saúde. 

 

DESCRIÇÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Atualmente o Departamento Municipal de Saúde possui o NEPH Municipal 

implantado e desde então, os profissionais de saúde contam com esse espaço para 

discussões no coletivo de problemas vivenciados no dia a dia das unidades de saúde, com 

troca de experiências. As reuniões são realizadas mensalmente, possuindo também a 

caixa de sugestões/reclamações em todas as unidades, onde as mesmas possuem fichas 

preenchidas pelos usuários (indicadores de avaliação dos atendimentos realizados), e 

utilizamos esta ferramenta como instrumento de avaliação da qualidade dos serviços 

prestados à população, procurando melhorar o que não foi bem avaliado.  

A cada reunião, os membros do grupo decidem em conjunto qual setor do 

Departamento Municipal (Exemplo: Alto – Custo e Processos Judiciais, Laboratório 

Municipal, Farmácia Municipal, Saúde Mental entre outros) será convidado para 
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apresentar ao grupo sobre seu trabalho, como realizam as ações/atendimentos e em muitos 

casos os profissionais convidados sugerem aos membros do grupo sugestões para 

melhoria nos serviços prestados à população.  

Nesse modelo de gestão focamos no trabalho em equipe, na construção coletiva 

(planeja quem executa) e este espaço hoje nos garante que o poder possa ser 

compartilhado e que possa também ser analisado, decidido e avaliado por todos os 

membros do grupo. Com o decorrer das reuniões ao longo deste quase um ano de NEPH, 

pude observar que este espaço proporcionou aos profissionais de saúde, motivação, 

estimulou a reflexão sobre as vivencias, aumentou a auto estima destes profissionais, bem 

como o fortalecimento do empenho no trabalho, usando a criatividade na busca de 

soluções de problemas, melhorando a interação entre profissionais, usuários e gestores. 

 

CONCLUSÃO 

Enfim, a implantação do NEPH Municipal veio abrir caminhos para a Gestão 

Participativa em nosso município proporcionando a inclusão de novos sujeitos nos 

processos decisórios, incorporando também a função de analise institucional, de 

contextos, de política e de formulação, portanto de exercício critico-criativo e função 

pedagógica. Esta implantação foi um grande desafio para nós, mas que com perseverança 

e comprometimento de todos os envolvidos estamos conseguindo alcançar bons 

resultados. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Gestão Participativa e Cogestão. Cartilha Humaniza SUS. Textos Básicos de 

Saúde. 2009. ed. Brasília, 2007. 

BRASIL. Trabalho e Redes de Saúde: Valorização dos Trabalhadores de Saúde. Textos 

Básicos de Saúde. Serie B. ed. Brasília, 2008. 
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PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL COMO ESTRATÉGIA 

DE PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA - SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

Autores: Juliana Maria de Paula Avelar, Thaís Balastreire Forghieri, Fernanda 

Gonçalves, Laura Garcia Leal Lelis, Maria Augusta Silva Rosa 

 

Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador; Ginástica Laboral; Qualidade de Vida. 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Ginástica Laboral (PGL), também é conhecido internacionalmente 

como Intervenções de Exercício Físico no Ambiente de Trabalho (Workplace Physical 

Activity Intervention), consiste num programa de exercícios físicos específicos para 

compensar os grupos musculares mais exigidos durante as atividades laborais, com o 

objetivo de promover adaptações fisiológicas, físicas e psíquicas, visando promoção da 

saúde do trabalhador (1-2). A prática é considerada um investimento na qualidade de vida 

dos trabalhadores, contribuindo na prevenção de lesão por esforço repetitivo (LER), 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), consequentemente, na 

redução do absenteísmo e aumento da motivação e integração da equipe. 

 

OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo relatar a introdução do PGL como possível 

estratégia de promoção à saúde, qualidade de vida e integração dos trabalhadores numa 

instituição hospitalar do interior de São Paulo. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O PGL foi implantado na instituição a partir de julho de 2018, e é disponibilizada 

diariamente, para os três períodos, a todos os trabalhadores, destacando os setores 

administrativo, higiene/limpeza e nutrição/dietética. O PGL consiste na prática de 

exercícios específicos e orientados, por meio de sessões que duram aproximadamente de 

10 a 15 minutos realizados no próprio local de trabalho, com a orientação e supervisão de 

uma terapeuta ocupacional.  

As estratégias utilizadas são diversificadas, contemplando os aspectos 

biopsicossociais dos trabalhadores da instituição, dentre elas estão os exercícios de  
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alongamentos globais, atividades de relaxamento com técnicas de respiração consciente 

e meditação, além de diálogos sobre a inclusão de hábitos saudáveis no cotidiano do 

ambiente intra e extra hospitalar.  

Os encontros proporcionam momentos de promoção de saúde e qualidade de vida, 

conforme evidenciado pela literatura, juntamente com a observação decampo e relato dos 

participantes. Assim, a partir da data da implantação a cada seis meses será medida a 

eficácia dos resultados visando a melhora da qualidade de vida e contribuições no cuidado 

e valorização dos trabalhadores. 

 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DOS 

TRABALHADORES 

De acordo com a observação de campo e relato dos participantes, o Programa tem 

contribuído para a satisfação pessoal, motivação, alívio de tensão, diminuição de estresse 

e aumento da flexibilidade muscular, colaborando desta forma, com a promoção da saúde 

e convívio social dos trabalhadores. Após seis meses da data de início do PGL será 

avaliada a média da taxa de absenteísmo para avaliar se houve contribuição do Programa 

para a redução. 

 

REFERÊNCIAS 

1. Oliveira CA. Qualidade de vida no trabalho: uma experiência através da ginástica 

laboral [monografia]. Paraíba: Universidade Estadual da Paraíba; 2017. 

 

2. Cunha L R, Pagliari P, Viannei Effting J J, Corazza S T. Programa de Ginástica Laboral 

e a Redução de Atestados Médicos. Cienc Trab. [Internet]. 2016 Ago [citado 2018Oct 

22]; 18( 56 ): 130-133. 
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE PONDERAÇÕES 

PARACARGOS DE GESTÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Autores: Maria Alice  de Freitas Colli Oliveira, Teresa Cristina Lima Baptista Donha, 

Carmen Silvia Vilela Pinese, Milena Domingos de Oliveira Rodarte, Ilka Barbosa 

Pegoraro, Jane Aparecida Cristina 

 

Palavras-chave: ponderação, processo seletivo, gestão em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

No serviço público os cargos de assistência são preenchidos por meio de concurso 

público, com abertura de edital com os requisitos necessários para cada cargo específico. 

No entanto, é comum que os cargos relacionados à gestão nas secretarias são, na sua 

grande maioria, preenchidos por meio de indicação. Porém, acredita-se que os 

profissionais apresentem aptidões e qualificações variadas que podem ser melhores 

utilizadas. Nesse sentido, a Política Nacional de Humanização (2013) trás que a inclusão 

dos trabalhadores na gestão, permite que os mesmos sejam agentes de mudanças, 

reinventando seus processos de trabalho. Essa inclusão é uma maneira de valorização dos 

profissionais.  

 

OBJETIVO 

Relatar a experiência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Ribeirão Preto-

SP, através da implementação do processo de ponderação para avaliação de perfil dos 

profissionais que manifestem espontaneamente interesse para cargos disponibilizados, 

inclusive de gestão.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

A SMS desde o início dos seus trabalhos e por muitos anos compunha a sua equipe 

de profissionais por meio de indicações para os diferentes cargos. Há relatos de que no 

final dos anos 90 foi realizado o processo de avaliação de perfil visando reposição de 

profissionais no Programa de Educação Continuada. Em 2003 e 2006 foram realizadas 

algumas avaliações/ponderações para cargos relacionados à Estratégia de Saúde da 

Família. No final do ano 2017 e durante o ano de 2018, a SMS ampliou a utilização desta 

ferramenta e passou a realizar ponderações para a grande maioria de seus cargos 

(gerência, coordenações, dentre outros). O processo de ponderação constou de várias  
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etapas onde destacamos análise de currículo, avaliação psicológica/dinâmica de grupo, 

estudo de casos, entrevistas individuais e avaliação de situação funcional em 

conformidade com o cargo pretendido.  

 

CONTRIBUIÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Acredita-se que o processo de ponderação de profissionais para os cargos 

relacionados à gestão da saúde é uma forma de estimular e valorizar o profissional da 

saúde a estar em constante aprimoramento em saúde pública e saúde coletiva, proporciona 

profissionais com um perfil mais próximo às exigências de cada cargo, oportuniza a 

participação e fortalece o próprio processo de gestão em saúde, com um conhecimento 

mais abrangente dos princípios, diretrizes e normativas do Sistema Único de Saúde (SUS) 

visando propiciar uma assistência integral de acordo com as necessidades individuais e 

da população. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. 1ª ed., Brasília, 

2013.Disponível 

em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_fol

heto.pdf&gtAcesso em: 09 nov 2018. 
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A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO FERRAMENTA DE 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO SUS 

 

Autores: Carolini Gomes Bertini Fiacadori, Natália Alves Fernandes Freitas 

 

INTRODUÇÃO 

Na área da saúde, particularmente no SUS, a forma de gerir pessoas incorporou 

uma nova concepção sistêmica, com entendimento de que uma organização funciona 

através de um conjunto de partes integrantes, na qual as pessoas são parceiras e não mero 

recurso produtivo e a educação permanente é uma ferramenta que possibilita a reflexão 

crítica sobre as práticas de atenção, gestão e formação, possibilitando mudanças nas 

relações, nos processos, na saúde e nos indivíduos, por ser um processo educativo que 

envolve o trabalho. 

O incentivo em promover a satisfação de se trabalhar em um ambiente onde seus 

agentes públicos sejam valorizados através de metodologias inovadoras, e busca despertar 

o sentimento de pertencimento e possibilidades de mudanças que refletem diretamente na 

qualidade da assistência prestada, o que consiste numa nova visão de gestão de pessoas. 

 

OBJETIVOS 

Consiste em trabalhar o potencial humano, articulando conhecimento e 

valorização profissional, através da liberação, inscrição, divulgação, apoio financeiro, 

transporte, alimentação e estadia, quando necessários, para participação de cursos, 

capacitações, aprimoramentos. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Embora não haja em nosso município, por meio do serviço público, plano de 

carreira para a valorização do profissional financeiramente, esta é realizada pelo incentivo 

em participações de cursos, palestras e seminários. O município custeia, inclusive as 

inscrições quando possível e dentro do orçamento, transporte e alimentação, quando 

necessário. O convite é estendido a TODOS os profissionais, do qual o evento seja 

pertinente. Ainda de acordo com a política adotada, quando o profissional demonstra 

interesse em participar de algum curso ou evento, mesmo que por conta própria, desde 

que tenha importância para o processo de trabalho, seu dia não é descontado, nem é 

necessária a reposição. 

 

 

TRABALHOS APRESENTADOS NA MODALIDADE POSTER 
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CONTRIBUIÇÕES 

Tal medida contribui para que o profissional exerça suas funções com maior 

desempenho e com segurança, pois mantém atualização das técnicas e protocolos. Na 

mensuração da qualidade das atividades prestadas utiliza-se ferramentas de pesquisa de 

opinião com a população usuária dos serviços públicos, por meio da qual o foco mais 

importante da contribuição é a melhoria da qualidade de assistência ofertada aos usuários 

do Sistema Único de Saúde. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do que nosso município oferta para valorização dos profissionais, é correto 

afirmar que os incentivos oferecidos para o desenvolvimento desses trabalhadores 

contribuem para a qualificação do cuidado na Atenção Básica à Saúde, ao ver suas ideias 

se materializando. 
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A EXPERIÊNCIA DA GESTÃO COMPARTILHADA NO 

HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS 

 

Autora: Maira Franciane da Silva 

 

A gestão compartilhada no Sistema Único de Saúde é preconizada com o objetivo 

de alcançar uma prática de saúde mais democrática, envolvendo ações que desenvolvam 

um modo de pensar e fazer coletivo, na busca por um atendimento mais eficaz/efetivo e 

motivador para as equipes de saúde, ampliando o grau de transversalidade.  

A experiência do Hospital de Misericórdia de Altinópolis teve início em junho de 

2018, como estratégia de defrontação a dificuldade enfrentada pela instituição, devida a 

ausência temporária de um administrador. A enfermeira coordenadora tomou a iniciativa 

de incluir novos sujeitos no processo de gestão, através da equipe multiprofissional, 

semanalmente às quartas-feiras, pelo período de duas horas, para discussão, análise, 

levantamento e resolução de situações apontadas por cada setor. 

De forma interdisciplinar, a gestão passou a ser compartilhada, composta pela 

Enfermeira Coordenadora, Enfermeiro Auditor, Enfermeira CCIH, Enfermeira 

Ambulatório, Nutricionista, Farmacêutica, Assistente Social, Técnico em Radiologia, 

Técnico em Informática, Técnica em Recursos Humanos, e a responsável pelo 

Faturamento.  

Durante as reuniões, são repassadas todas as informações referentes à instituição, 

problematizando o operar e o agir institucional, realizando e formulando projetos e 

tomando decisões de forma paritária.  

Aderir esse método teve como efeito, a ampliação da implicação e 

corresponsabilização do cuidado, aproximando os profissionais, facilitando o diálogo 

entre setores, aumentando a capacidade de lidar com conflitos, de ofertar métodos, 

diretrizes, análises e ação das equipes, construindo um espaço pedagógico de aprendizado 

e ensinamentos, socializando conhecimentos. Esse compartilhar de responsabilidades tem 

resultado em uma produção de saúde com maior qualidade. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Política Nacional de Humanização: Documento Base. Ed. ed. Brasília, 2007. 

BRASIL. Gestão Participativa e Cogestão/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. -1ed. 2. reimp.– 

Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
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A GINÁSTICA LABORAL COMO PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

OCUPACIONAIS E PROMOÇÃO DASAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Autora: Renata Pereira Calhau  

Palavras chave: Ginástica laboral, trabalhadores, saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A ginástica laboral é uma prática que consiste na aplicação de uma série de 

exercícios físicos envolvendo alongamento, fortalecimento muscular e relaxamento e tem 

como principal objetivo prevenir patologias relacionadas às atividades laborais e 

incentivar os colaboradores à prática de atividades físicas, enfatizando a importância para 

a melhora na qualidade de vida e manutenção da saúde. A ginástica laboral geralmente é 

realizada no posto de trabalho ou em algum espaço especifico dentro da empresa, tendo 

a duração média de quinze minutos, podendo ser realizada diariamente, três vezes por 

semana ou conforme a frequência que a empresa disponibiliza.  

Pode ser classificada quanto ao período da jornada a ser aplicada: preparatória, 

compensação e relaxamento ou quanto ao objetivo do exercício: corretiva/postural, 

compensação, terapêutica ou manutenção/conservação. Teve seu inicio no Hospital das 

Clínicas Campus em 1998nos setores de Patologia, Farmácia Central e GECON (Grupo 

executivo de convênios) na tentativa de minimizar níveis de estresse e melhora do alívio 

das queixas de dores dos trabalhadores destes setores como um projeto piloto.  

A conclusão do trabalho desenvolvido pela precursora da ginástica laboral no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Profª. Aparecida de 

Fátima Máximo resultou no concurso e contratação de duas educadoras físicas pela 

FAEPA no ano de 2000 e em fevereiro de 2001, iniciou o trabalho de ginástica laboral 

com os trabalhadores do hospital por adesão pelas professoras Aparecida de Fátima 

Máximo e Renata Pereira Calhau. Em 2004 ficou apenas uma professora de educação 

física desenvolvendo a ginástica numa jornada de 40 horas semanais. 

 

OBJETIVOS 

Orientar os funcionários deste hospital quanto à importância da postura no 

trabalho, ergonomia e a prática da ginástica laboral como prevenção de doenças 

ocupacionais e manutenção da saúde;  

Conscientizar gestores deste hospital para que compreendam a importância da 

prática de ginástica laboral, a fim de incentivar a participação de seu grupo de trabalho 

visando minimizar os índices de absenteísmo e desenvolver campanhas permanentes em 

relação à consciência corporal, postura e ergonomia. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

As aulas ocorrem na Praça da Amizade e na Praça de Vivência envolvendo grupos 

de funcionários de setores diversos e nos locais de setores específicos com duração média 

de 15-20 minutos. São ministradas ao som de música com ritmos diversos dependendo 

do objetivo da aula, utilizando aparelhos de massagem, banda elástica, fisiobol, bastão de 

madeira, colchonetes, halteres de 1 e 2 kg, tornozeleiras de 1kg e livros de história para 

equipes de trabalho. Atualmente é realizada uma média de 4000 atendimentos por ano e 

aplicadas avaliações subjetivas anuais. 

 

CONCLUSÕES/CONTRIBUIÇÕES 

Desde o início da prática da ginástica laboral no hospital, foi referida a melhora 

da qualidade de vida e das condições de saúde física e emocional dos trabalhadores. 

Também são desenvolvidas ações anuais voltadas para a saúde do trabalhador. 
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DO 

TRABALHO EM SAÚDE E NA VIDA 

 

AUTORES: Daniele Ferreira Souza, Liliane de Cássia Nabarro Bianchese 

 

PALAVRAS CHAVE: trabalho, comunicação, valorização, equipe. 

 

Fazer com que seus funcionários se sintam valorizados deve ser uma prioridade 

constante. Pessoas que se sentem valorizadas são muito mais propensas a ser produtivo e 

feliz em seu papel. Mesmo com todos os atrativos do mundo, valorizar os colaboradores 

e dar aquele escasso elogio após um bom trabalho continua sendo armas infalíveis para 

se ter um trabalhador motivado. Um profissional que se sente realizado em seu local de 

trabalhos ente mais vontade de produzir, é mais criativo, pode influenciar positivamente 

seus colegas e começar uma verdadeira onda de motivação. Seja com um simples elogio 

ou com estratégias, você pode tornar o seu colaborador verdadeiramente satisfeito por 

fazer parte de uma equipe. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Barrinha obteve melhoria nas comunicações 

entre unidades de saúde, gestores e trabalhadores, pois a mesma apresentava déficit nessas 

relações, o qual começou a afetar o trabalho exercido por estes profissionais e o 

atendimento ao usuário. A comunicação entre setores passou a ser falha, e isto despertou 

a ideia de que algo deveria ser mudado para resolver estas situações. Os responsáveis 

porcada setor começaram a realizar reuniões com os membros de equipe, afim de 

amenizar o problema. Nessas reuniões foram abordadas diversas situações, entre as mais 

citadas pelos profissionais era que não tinham reconhecimento do seu trabalho pelo chefe 

ou encarregado do setor. Através do levantamento desta problemática percebeu-se que 

algo deveria ser feito; então ficou pactuado que os chefes ficariam mais atentos ao 

trabalho realizado pelos funcionários. 

Em virtude de tais fatos atualmente o Município vem apresentando cada vez mais 

melhorias nos setores em geral. O trabalho começou a fluir de maneira mais natural, pois 

os funcionários começaram a se sentirem “existentes” e seu trabalho começou a ser visto 

como importante para o desenvolvimento da equipe como um todo. Em decorrência disto 

as relações entre chefes, funcionários e usuários passaram a ser prazerosas. 

Levando-se em consideração esses aspectos, o importante foi saber separar o que 

é individual do que é de interesse para o grupo. O êxito apenas foi almejado quando todos 

se uniram e começaram a trabalhar em conjunto. Se as pessoas estiverem juntas e 

trabalharem em equipe, as virtudes de umas encobrirão as dificuldades de outras e a 

probabilidade de conseguirem alcançar os seus objetivos será claramente maior. É preciso 

não desejar ser o melhor, mas sim querer estar entre os vencedores. 
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AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL 

FARMACÊUTICO 

 

Autores: Talita Marconi Garcia Rodrigues, Andreia Rocha Sicchieri, Roberto Hirota 

Mori, Maria Regina Abrão de Toledo, Jéssica Moreira Rafael de Souza, Daniela Zetei 

Vilela  

 

Palavras-chave: farmacêuticos; promoção de saúde 

 

INTRODUÇÃO 

Com a reestruturação de cargos, a assistência farmacêutica foi contemplada com 

uma Seção de Farmácia no início de 2017; até então não havia uma referência para os 

farmacêuticos da REDE. Facilitou realizar reuniões de equipe e pensar melhor o modo de 

trabalhar e analisar a demanda do serviço. 

 

OBJETIVO 

Com o objetivo de relatar as ações de valorização do trabalhador farmacêutico na 

Rede de Saúde de Sertãozinho. 

 

DESCRICAO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No dia do Farmacêutico, 20 de janeiro de 2018 foi realizado um evento na Praça 

central do município, destacando-se as atribuições da assistência farmacêutica através de 

dinâmica e orientações para a população. Em um ambiente agradável e com muito 

movimento foram instaladas tendas com faixas e banners contendo informações 

referentes aos motivos para que e porque se procurar um Farmacêutico, valorizando suas 

habilidades e competências. 

Os profissionais convidavam a população para participar de uma dinâmica que 

consistia em fazer o descarte de medicamentos vencidos e a doação dos medicamentos 

que estão dentro do prazo de validade. 

Para a dinâmica foram construídas várias maquetes como: UBS, estrutura de uma 

residência, banheiro, pia, vaso sanitário e cesto de lixo comum. Ao finalizar a dinâmica, 

o munícipe passava para a segunda etapa que era responder um questionário comas 

seguintes perguntas: 

Porque o usuário tem sobra de medicamentos em casa? 
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Onde o usuário descarta os resíduos de medicamentos vencidos? 

Quais os pontos sugeridos para coleta de medicamentos vencidos? 

O que o usuário faz com o medicamento que sobrou e está dentro do prazo de 

validade? 

O usuário que guarda o medicamento, o utiliza para Faixa etária, sexo e 

escolaridade dos entrevistados. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Os farmacêuticos, de maneira geral, eram vistos como simples “entregadores de 

medicamentos”, mas com o evento os trabalhadores passaram a serem valorizados e 

reconhecidos, o que os estimulou a buscar em mais conhecimentos e a participarem cada 

vez mais de ações com a equipe multidisciplinar. Aumentou a autonomia e o 

protagonismo. A qualidade do trabalho melhorou, refletindo nos projetos que surgiram, 

como: Projetos de Diabetes e implementação do protocolo de dispensação de 

medicamentos que em breve será publicado no Jornal e Diário Oficial do município. 

 

CONCLUSÃO 

Após o movimento o número de doações de medicamentos dentro do prazo de 

validade para Farmácia Solidária aumentou, beneficiando um maior número de pacientes. 

Foram colocados em vários locais públicos e privados caixas para descarte de 

medicamentos, o que permitiu diminuir o impacto no meio ambiente e fomentou a gestão 

participativa com vínculos solidários. A construção de autonomia e protagonismo dos 

farmacêuticos foi potencializada, criando espaços de promoção de saúde. 
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DESENVOLVIMENTO DA DIRETRIZ VALORIZAÇÃO 

DOTRABALHO E DOTRABALHADOR PELO GRUPO DE 

TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO DO CENTRO DEATENÇÃO 

INTEGRAL À SAÚDE DE SANTA RITA CAIS-SR 

 

Autores: Ananda Vendrami, Roberta da Silva Santos 

Palavras-chave: Valorização do Trabalhador, LGBTI, Substâncias Psicoativas 

 

INTRODUÇÃO 

O Centro de Atenção Integral à Saúde de Santa Rita – CAIS-SR, é uma Instituição 

Pública Estadual que oferece assistência especializada em Saúde Mental, norteada pelos 

princípios do SUS no âmbito do Departamento Regional de Saúde XIII – DRS XIII - 

Ribeirão Preto. Entre os serviços ofertados estão os Núcleos Álcool e Drogas (NAD), 

disponibilizando 40 leitos masculinos e 20 femininos para desintoxicação e cuidados 

especializados no abuso e dependência de substâncias psicoativas. Dentre os vulneráveis 

para o uso e abuso de tais substâncias está a população LGBTI (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transexuais e Intersexuais) e o entendimento das necessidades e 

especificidades destas pessoas se faz cada vez mais necessário para que os profissionais 

envolvidos possam ofertar um cuidado qualificado e humanizado.  

 

OBJETIVOS 

Relatar a experiência do CAIS-SR na capacitação do atendimento à população 

LGBTI no contexto de desintoxicação de substâncias psicoativas e outras temáticas no 

ano de 2018.  

 

RELATO 

O Grupo de Trabalho de Humanização do CAIS-SR, gestão 2017-2019, em 

articulação com demais setores da instituição, ofertou: I) quatro oficinas com o tema 

“Acolhimento à Diversidade Sexual” aos trabalhadores, com participação de 77 

servidores; II) palestra com o tema “Questões de Gênero e Escolhas Afetivas na Saúde 

Mental” com a participação de 35funcionários; III) mediou a participação de 9 servidores 

dos setores NAD e CAPS II em dois cursos oferecidos pelo CRT DST AIDS de São 

Paulo; IV) sinalizou a necessidade de desenvolvimento dessa temática no X Encontro de 

Saúde Mental do CAIS-SR com a participação de 60servidores e 45 convidados, tendo a 

mesa redonda “Questões de Gênero e Escolhas Afetivas na Saúde Mental” e “Sexualidade 

e Drogas”. De Janeiro de2010 a Outubro de 2018 foram realizadas 59 internações de  
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pessoas transexuais nos serviços NAD para desintoxicação de substâncias psicoativas e a 

demanda de capacitação para os cuidados com a população LGBTI surgiu dos próprios 

servidores atuantes nestas unidades. Também foram disponibilizadas a transmissão ao 

vivo de Web Conferências organizadas pela Secretaria de Estado da Saúde e Palestra com 

o tema “Prevenção ao Suicídio”.  

 

RESULTADOS 

Dos 490 servidores ativos do CAIS-SR, 120receberam capacitação da temática, 

representando 24,48%dos trabalhadores. Com relação aos dados qualitativos, os 

funcionários relatam ter maior esclarecimento com relação à sexo biológico, identidade 

de gênero e escolhas afetivas, embora ainda haja confusão com as nomenclaturas. Com 

relação às web conferências e palestra “Prevenção ao Suicídio”, somou-se 55 

participações de servidores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Política Nacional de Humanização - PNH prevê um cuidado humanizado tanto 

para os usuários dos serviços bem como para os gestores e trabalhadores. Valorizar o 

trabalhador parte principalmente de uma compreensão de que estes sujeitos representam, 

no cotidiano, as verdadeiras “portas de entrada” dos serviços definindo acesso, qualidade 

no cuidado e na construção de um processo corresponsável de atenção em saúde. Para 

tanto, é de extrema importância que as demandas dos trabalhadores sejam acolhidas e 

atendidas para que se consolidem as práticas de HUMANIZAÇÃO. 
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EDUCAR PARA TRANSFORMAR 

 

 

Autor: Antônio José da Silva  

 

Palavras-Chave: melhorias; qualidade de vida; trabalhador. 

 

A Santa Casa de Misericórdia de Guariba iniciou no ano de 2014, um programa 

ambicioso de valorização dos seus trabalhadores, com a implantação da Educação 

Continuada. Este programa objetivou promover capacitações na equipe de saúde de um 

Hospital Filantrópico do Estado de São Paulo. Ao longo do desenvolvimento das ações, 

o foco percorreu basicamente alguns pontos para fazer com que os funcionários 

soubessem do seu papel, seu status e a função que desempenhavam na Empresa, e que 

valorizassem a sua posição, bem como se prevenissem dos possíveis riscos de acidentes 

que poderiam se originar durante a realização de suas atividades.  

O programa contou ainda com o apoio irrestrito da Administração, que através 

dos gestores das áreas, fiscalizavam e monitoravam os setores acompanhando e dando 

suporte para consolidação das ações. Além de integrar os funcionários sobre os princípios 

básicos da Política adotada na Empresa apresentando todos os conceitos e processos 

administrativos sobre Segurança do trabalho, riscos ambientais e medidas de controle 

(coletivas e individuais), o programa também abordou aspectos comportamentais, muitos 

dos quais são atuais e recorrentes nas grandes corporações, como a falta ou comunicação 

com interferência e a falta de empatia entre funcionários, pacientes e seus familiares. 

Ao longo do programa observou-se melhorias substanciais, tais como: melhorias 

no comportamento dos nossos colaboradores, melhor eficácia na comunicação 

interpessoal, convivência mais harmoniosa entre os colaboradores, pacientes e seus 

familiares, maior adesão e quebra de paradigma aos treinamentos ministrados, maior 

participação dos colaboradores nas ações voltadas para melhoria do meio ambiente de 

trabalho e, principalmente, talvez a mais importante de todas para o trabalhador, 

percepção do seu valor de forma mais contextualizada, para si próprio, para a empresa, a 

sociedade e principalmente seus familiares.  

O programa hoje está em fase mais avançada, abordando temas mais intimistas, 

forçando os colaboradores a uma profunda reflexão de buscar continuamente o 

autodesenvolvimento. A Santa Casa de Guariba se orgulha francamente de ter tomado 

decisões que afetaram profundamente na qualidade de vida dos seus colaboradores. E na 

esteira dessas mudanças, concomitantemente, vieram outras que ajudaram soprar os 

ventos das mudanças, corroborando para continuarmos firmes e fortes nesta direção, 

ajudando na promoção de funcionários melhores capacitados, entregando para a 

sociedade cidadãos melhores preparados. 
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IMPACTO DA CAPACITAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE 

VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES SUS 

 

Autor: Maiara Alif Miquel Ferreira Alves Garcia 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Ravagnani (2011), a estratégia de capacitação dos trabalhadores SUS 

parte do pressuposto da aprendizagem significativa, aquela que traz significado para o 

sujeito e que se apodera da metodologia da problematização (questionamentos, reflexões 

e proposição de soluções), partindo da realidade concreta do cotidiano dos profissionais, 

superando os conteúdos enrijecidos. Deste modo, a capacitação proposta deve ser 

compreendida para além de treinamentos e cursos, mas como um processo construtivo de 

novas práticas e saberes, visando à qualidade e humanização dos serviços prestados. 

 

OBJETIVOS 

Verificar o impacto das capacitações oferecidas aos profissionais de saúde do 

setor de hemodiálise de um Hospital filantrópico do Estado de São Paulo. 

 

DESCRIÇÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No ano de 2018 foram realizadas 7 capacitações, durante o horário de trabalho, 

para os29 enfermeiros e técnicos de enfermagem do setor da Unidade de Terapia Renal 

da Santa Casa de Batatais. As capacitações foram propostas a partir de demandas 

emergentes no setor, visando o desenvolvimento e formação dos participantes, sendo os 

temas propostos: Reuso; Anotação de enfermagem; Sala de Urgência; Conferência do 

sistema de diálise; Trabalho com escadas; Descarte de perfurocortante e Doença de Fabry. 

Como as capacitações são realizadas em horário de trabalho, as equipes se 

organizam em três turnos para que todos possam participar. Para a coordenação, isto trazia 

impacto negativo, visto que se aumentava a demanda de trabalho para a equipe que 

permanecia no setor. 

Sendo assim, em novembro de 2018 realizamos uma pesquisa desenvolvida 

através de questionário previamente elaborado, foram aplicados em 14 trabalhadores, a 

fim de obter informações dos impactos que as capacitações produziram em sua vida 

profissional. 
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CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DOS 

TRABALHADORES 

Em decorrência do cotidiano intenso no setor, a equipe pensou que as capacitações 

realizadas geravam uma sobrecarga aos profissionais. Contudo, através da pesquisa foi 

possível observar que os trabalhadores compreendem que este é um momento de reflexão 

da prática, aquisição de novos conhecimentos, reformulação de conceitos e pontos de 

vista, além da necessidade de realizar mudanças na prática profissional cotidiana. Nota-

se também que as capacitações proporcionam segurança na realização de novas técnicas 

e até mesmo reafirmam a qualidade do serviço que prestam. 

 

CONCLUSÕES 

As capacitações devem ser consideradas espaços estratégicos de construção de 

saberes e produção de conhecimentos, proporcionando aos trabalhadores competência 

técnica, ética e política. Indo além da prática profissional meramente tecnicista, 

compreendendo que o profissional tem a necessidade de refletir sobre sua prática 

cotidiana e realizar revisão dos conceitos já anteriormente aprendidos. 
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃOPRETO/ UNIDADE DE EMERGÊNCIA (HCFMRP/UE – 

USP) 

 

Autores: José Paulo Pintyá, Frederica Montanari Lourençato, Raquel Verceze 

Bortolieiro, Mauricio Assis 

 

Palavra-chave: Valorização do trabalhador, ginástica laboral e hospital de alta 

complexidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Promover saúde nos locais de trabalho é aprimorar a capacidade de compreender 

e analisar o trabalho de forma a fazer circular a palavra, criando espaços para debates 

coletivos” (Brasil, 2004, p.8). Com esse pensamento o HCFMRP/UE –USP vem 

trabalhando em seus processos de trabalho através da gestão coletiva, tendo um alcance 

maior da compreensão da atuação de seus trabalhadores, que se faz necessária para 

melhorar a tomada de decisões e aprimorar esses processos. Como parte deste caminho, 

nossa instituição vem traçando de forma horizontal as necessidades dos setores de formas 

individuais e coletivas.  

 

JUSTIFICATIVA 

O tema ginástico laboral surgiu de uma necessidade levantada por profissionais 

de diferentes áreas, fomentado nos grupos de trabalhos e equipes (“Grupo de trabalho da 

Unidade de AVC”, “Grupo de trabalho de Humanização”, Equipe de Nutrição e CIPA), 

todos com o mesmo pedido, implementar um programa de ginástica laboral.  

 

OBJETIVOS 

Nossa expectativa em relação ao programa seria de amenizar queixas álgicas, 

prevenir doenças ocupacionais e tensões generalizadas, prevenir estresse negativo, 

amenizar fadiga muscular e emocional; e como consequência promover pausas ao longo 

do horário de trabalho, introduzir a prática de exercícios regulares, promover o 

relaxamento, melhorar a postura e condição de estado de saúde geral, reforçar a 

autoestima, aumentar a capacidade de concentração no ambiente de trabalho; entendemos 

também que o programa representa uma conquista aos trabalhadores do momento 
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destinado a ele, valorizando os funcionários homem/ser humano, melhorando assim o 

relacionamento interpessoal, a comunicação interna, participação ativa nas palestras, 

debates e dinâmica de grupo e socialização. 

 

METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Escola de Educação Física e Esporte 

de Ribeirão Preto – EEFERP/USP, como projeto de extensão, sendo contemplado com 

três alunos bolsistas da EEFERP. Um grupo de trabalho e planejamento foi criado, com 

as equipes do HCFMRP/UE e os alunos da EEFERP/USP, para o planejamento e 

organização de uma agenda de horários e locais que pudesse atender as necessidades de 

cada área, uma vez que nossa instituição é de alta complexidade e apresenta rotinas 

diferentes em cada setor. Os horários, locais e dias são programados mensalmente e 

contemplam três vezes por semana, os períodos podem variar de acordo com a grade de 

aula dos bolsistas; as aulas de ginástica laboral tem uma duração de 15 minutos em cada 

setor, num total de 8 horários por período. O projeto está em fase de teste e teve início no 

dia 03/06/2018 e acontece até o presente momento. Todas as atividades contam com lista 

de presença.  

 

RESULTADOS 

Em uma análise prévia observamos adesão dos trabalhadores no programa, 

trazendo relatos positivos de sua participação. Além disso, observamos uma integração 

entre eles, sendo coadjuvantes na divulgação dos horários e locais das atividades. Por ser 

uma programação mensal, os trabalhadores organizam sua rotina incluindo os horários 

das aulas. Apesar de não termos um resultado concreto, devido ao curto período de 

desenvolvimento do projeto, a instituição também prevê diminuição do absenteísmo, 

diminuição dos acidentes de trabalho e melhorar a qualidade produtiva dentro do 

ambiente do trabalho. Conclusão: O Programa está em processo de teste, porém os 

funcionários já apresentam o desejo de aumentar as aulas ao longo da semana e ampliarão 

período noturno. Acreditamos que em um período maior das atividades já possamos ver 

dados concretos dos benefícios da ginástica laboral, porém já foi entendido pela 

coordenação do hospital a necessidade de dar continuidade, tornando uma atividade 

institucional.  

 

CONTRIBUIÇÕES OU IMPLICAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL: 

Entendemos que contemplando o desejo dos funcionários, estamos não apenas 

dando voz aos trabalhadores dentro da instituição, mas proporcionando que eles 

participem dos processos de trabalhos e tomadas de decisões, uma vez que a instituição 
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entende que sua organização se faz por meio da corresponsabilização de todos os atores 

da instituição através da gestão compartilhada. 

 

REFERÊNCIA 

BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: política nacional de humanização. 

Brasília, DF, 2004. 
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O CUIDADO ATRAVÉS DA ESCUTA QUALIFICADA 

 

 

AUTORES: Janaína Guerra Gonçalves La Gamba, Luciane C. Del Lama  

PALAVRAS CHAVE: Valorização do trabalhador, enfermagem, humanização, cuidado 

na transversalidade. 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar um espaço de escuta aos trabalhadores, afim de garantir o cuidado 

na transversalidade. 

 

DESCRIÇÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Foi utilizado o Dispositivo de Humanização do Plano Institucional de 

Humanização- PIH com a diretriz Valorização do trabalho e trabalhador. O trabalho 

iniciou-se em maio de 2018, coma equipe de enfermagem no intuito de expandir para 

todos os setores. No primeiro momento, envolveu-se a coordenação geral de enfermagem, 

coordenadores de setores de enfermagem com suas respectivas equipes, e realizado uma 

abordagem individual com cada colaborador, no intuito de interagir com os profissionais 

e ouvi-los referente às suas necessidades, satisfações, sendo o momento também oportuno 

para esclarecer dúvidas, problemas interpessoais com colegas de trabalho e supervisores. 

Era possível, ainda, realizar avaliação da supervisão quanto ao acolhimento, 

ensinamentos e construção de vínculos. Após a escuta de todos os colaboradores, a 

coordenação identificou pontos fortes e fracos da enfermagem referente ao trabalho que 

executamos, e através do que foi relatado, a coordenação traçou metas de trabalho com 

cada equipe para conduzir os eixos fortes e fracos, conseguimos assim sentir e refletir as 

necessidades que as equipes trouxeram e buscamos atendê-los de acordo coma nossa 

realidade para obtermos ambiente de trabalho harmonioso e de qualidade. 

 

CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DOS 

TRABALHADORES 

Projeto desenvolvido pelo Centro Integrado de Humanização afim de contribuir 

para a valorização do trabalhador, garantir o cuidado na transversalidade, o acesso a 

qualidade da assistência na intervenção da escuta, na construção do vínculo, na 

responsabilização e no cuidado para resolução de problemas identificados. Por meio desse 

trabalho, disseminaremos para as demais equipes da instituição. 
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REUNIÃO DE EQUIPE COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE 

 

Autora: Edna da Silva Santos Germano 

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde, Reunião de Equipe. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Permanente em Saúde se configura como uma pedagogia em ato, 

quede seja e opera pelo desenvolvimento de si e dos internos de trabalho e atuação, 

estabelecendo tanto o contato emocionado com as informações como movimento de 

transformação das realidades. 

Para produzir mudanças de práticas de gestão e de atenção, é fundamental dialogar 

comas práticas e concepções vigentes, problematizá-las no concreto do trabalho e 

construir novos pactos de convivência e práticas. Neste sentido, a reunião de equipe se 

configura como uma importante estratégia dentro do contexto de uma unidade de saúde. 

 

OBJETIVOS 

As reuniões de equipe têm o objetivo de fazer com que os participantes percebem 

a importância de trabalhar em equipe e o quanto está mudança influencia no processo de 

trabalho. No decorrer das reuniões foram surgindo necessidades de revisão de processos 

de trabalhos que há tempos estavam sendo feito com bons resultados mais que a sua 

melhora faz que a demanda seja bem melhor atendida. A equipe é chamada para fazer 

parte da construção destes processos com opiniões e apresentação de resultados sobre a 

relevância das mudanças. 

• Qualificar o atendimento aos usuários; 

• Valorizar o trabalhador no processo de construção/revisão dos processos de 

• trabalho; 

• Implementar ações de Educação Permanente em Saúde. 

 

DESCRIÇÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As reuniões são realizadas no CSIII em Serrana- SP todas as ultimas sextas feiras 

de cada mês. Anteriormente, as reuniões eram realizadas de forma esporádica e 

fragmentadas entre os trabalhadores, conforme o surgimento das demandas cotidianas. 

Não havia integração e horizontalidade entre as categorias profissionais. 
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A partir de Janeiro de 2018, foi implementada a reunião mensal com toda a equipe 

de trabalho, incluindo médicos, enfermagem, técnico em laboratório, fonoaudióloga, 

assistente social, recepção, auxiliar administrativo e limpeza. 

Para o desenvolvimento adequado destas reuniões foi realizado o fechamento da 

agenda durante este período e os usuários são avisados através de cartazes sobre o dia e 

horário que será realizada a reunião de equipe. Durantes as reuniões são elencados temas 

como processos de trabalho, demandas e problemáticas vivenciadas no cotidiano, 

discussão de casos, entre outros, visando formulação de protocolos de atendimento, 

orientações para a equipe, uniformização nas ações, atendimento humanizado e outras 

estratégias para qualificar o acolhimento ao usuário. 

 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA VALORIZAÇÃO 

DOSTRABALHADORES 

Nestas reuniões os trabalhadores são acolhidos e valorizados, independentes da 

categoria profissional, participando de forma ativa e horizontal na problematização e 

busca de soluções para melhorar o atendimento ao usuário e o trabalho em equipe. Isto 

faz com que todos se sintam parte do processo de trabalho e do cuidado, e também, 

corresponsáveis pelos mesmos. 

 

CONCLUSÕES 

Anteriormente, as reuniões de equipe eram vistas como momento para 

apontamento de erros e punições, o que gerava conflitos e/ou distanciamento dos 

profissionais. No modelo atual de reunião, todos se sentem a vontade para participar e 

opinar sobre as ações e diversos temas relacionados ao trabalho em saúde da unidade. 

 

REFERÊNCIAS 

CECCIM, R. B., FERLA, A. A. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE. Dicionário 

da Educação Profissional em Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. 2009. Disponível em: 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html 
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

 

AUTORES: Cristiano Avelino de Souza, Ana Lucia Masson Honorio 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com (BRASIL, 2007): 

[...] A Educação Permanente é aprendizagem no 

trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam 

ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A 

educação permanente baseia-se na aprendizagem 

significativa e na possibilidade de transformar as 

práticas profissionais. A educação permanente pode 

ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, 

ela acontece no cotidiano das pessoas e das 

organizações [...]. 

 

OBJETIVO 

Descrever relato de experiência vivenciada em serviços de saúde do município de 

Brodowski, Estado de São Paulo. 

 

DESCRIÇÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Pude observar no serviço de saúde que no dia-a-dia do ambiente de trabalho, 

vivenciamos dificuldade em sentar para conversar com funcionários e realizar reuniões 

para discutir assuntos pertinentes ao ambiente, e sugerir melhorias. Diante deste cenário, 

tenho aproveitado junto com auxiliares e técnicos de enfermagem momentos de pausas 

durante o serviço, horários de café no trabalho, para escutar estes profissionais quanto à 

suas observações referentes ao serviço de saúde e a partir daí pensarmos juntos em 

possíveis soluções para os problemas apresentados e solucionar eventuais dúvidas, como 

por exemplo: Técnica de Enfermagem durante visita domiciliar apresenta dúvida quanto 

a que tipo de cobertura utilizar na ferida do Sr X, juntos discutimos o quadro clínico do 

paciente e pensamos na melhor cobertura a ser utilizada naquele momento levando em 

consideração sua condição financeira. 
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CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA VALORIZAÇÃO 

DOSTRABALHADORES 

Tenho notado que esta conduta tem contribuído para que os profissionais 

relatassem suas observações e sugerissem possíveis soluções para os problemas 

apresentados, sentindo-se assim valorizados como sujeitos importantes para participarem 

e promoverem melhorias no ambiente e no processo de trabalho. 

REFERÊNCIA 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.996, /GM/MS, DE 20 DE AGOSTO 

DE2007. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde. [Internet]. Brasília; 2007. Acessado em 

30/10/2018.Disponívelem http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt1996_2

0_08_2007.html. 
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VALORIZANDO O TRABALHADOR POR MEIO DA PESQUISA 

DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Autores: Liliane Passarelli Rodrigues Silva, Talita Lima, Tábata dos Santos Meneses 

 

Palavras chave: valorização; trabalhador; saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério da Saúde, operando com o princípio da transversalidade, a 

Política Nacional de Humanização (PNH) lança mão de ferramentas e dispositivos para 

consolidar redes, vínculos e a co-responsabilização entre usuários, trabalhadores e 

gestores, visando a valorização do trabalhador para o bem da saúde e criando mecanismos 

de nivelar todos os envolvidos numa produção de saúde. A pesquisa de clima 

organizacional é um dos instrumentos mais efetivos para coleta de informações dos 

diversos setores. Existem muitos objetivos que levam uma Instituição a aderir a pesquisa, 

entre eles, podemos destacar o fato de avaliar qual está sendo o grau de satisfação dos 

trabalhadores em relação à Instituição, contudo, ao detectar qual as falhas, é possível 

apresentar soluções efetivas para os problemas, melhorando o ambiente de trabalho. 

 

OBJETIVO  

O objetivo desse relato é apresentar instrumento de clima organizacional como 

estratégia de valorização do trabalhador. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A pesquisa de clima organizacional é realizada anualmente, sempre no segundo 

semestre e envolve todos os trabalhadores da Instituição. É realizado durante uma 

semana, em horários variados, para se obter no mínimo 80% de adesão. É apresentado na 

forma de um formulário, sem identificação, em que o trabalhador indica apenas se exerce 

suas funções no setor administrativo, assistencial ou apoio. Durante a aplicação da 

pesquisa, um responsável permanece na sala apenas para colher as assinaturas na lista de 

participação e esclarecer alguma dúvida dos participantes.  

Após o preenchimento, o participante deposita o formulário em uma urna lacrada, 

que será aberta apenas pelo setor de Qualidade, que organiza os formulários e realiza a 

tabulação dos resultados. Com os dados tabulados são realizadas reuniões com os 

membros do Centro Integrado de Humanização e do Grupo Gestor para elaborar 

estratégias de melhorias conforme as necessidades.  
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É elaborado pelo NEPH uma apresentação dos dados tabulados e estratégias 

propostas e os trabalhadores são convidados para apresentação e juntos expor suas 

opiniões. Segundo relatos dos próprios trabalhadores, a pesquisa de clima é um espaço 

para o trabalhador expor suas dificuldades no ambiente de trabalho, propor sugestões de 

melhoria que contribui para um bom relacionamento com a Instituição, em diversas 

situações, como trabalho em equipe, supervisão, chefia direta, relacionamento da equipe 

e questões salariais. 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, podemos afirmar que a pesquisa de clima organizacional é um 

instrumento de valorização do trabalhador, pois, podemos antecipar e solucionar 

problemas apontados através desta oportunidade, e os trabalhadores podem expor suas 

opiniões, serem ouvidos e participarem na melhoria dos processos de trabalho, ambiência 

e tomada de decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


