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MANIFESTO CENOPOÉTICO TRABALHO EM ENFERMAGEM
O GERIR estudou
E hoje vem lhe mostrar
O trabalho em enfermagem
Muita coisa a enxergar
Abre o olho trabalhadora
Regula esse teu olhar
Abre o olho trabalhadora
regula esse teu olhar
Regular
Regular
Regular
Regular
Florence na Criméia,
dizem até que Maria Felipa em Salvador e Itaparica,
Mulheres do cuidado
Num trabalho que a guerra santifica(?)
Guerra, a miséria dos homens…
O que será que explica?
8 de março, dia internacional da mulher
De luta das trabalhadoras
Não havia data mais propícia!
Hoje, na Bahia, mulheres em marcha,
Lutarão!
Hoje, na enfermagem, uma possibilidade
Já dizia na capoeira, nas ladainhas e canção,
Conhecimento e segredo,
É poder para quem os tem na mão
Abre o olho trabalhadora…
regula esse teu olhar
regular
regular
regular
regular
Rendimento muito aquém
para um trabalho decente
subjornada, subsalário,
subemprego precarizado,
esse é o refrão da gente!
Abre o olho trabalhadora…
O trabalho em saúde
é atividade interativa.
Sua natureza é relação
e esse trabalho sempre é
uma atividade coletiva…
Coletiva coletividade,
oráculo da esfinge
a devorar os tempos da não pergunta,
da superficialidade…

Vamos mergulhar um pouquinho?
O que nos diz algumas… verdades(?)
Trabalho em enfermagem:
Intensa divisão social e técnica do trabalho
Um trabalho de mulheres, com baixo valor social
Suporte aos demais profissionais da saúde
Invisível campo profissional…
Sob que condições?
Ambiente exclusivo para descanso?
Ritmo de trabalho muito acelerado?
Adequação do material de consumo?
Material é disponibilizado?
Múltiplas atribuições!
Condições de trabalho
para atender
ao perfil de gravidade do usuário!
Condições de trabalho para atender ao perfil de gravidade do usuário?
Condições de trabalho para atender ao perfil de gravidade do usuário???
Trabalho exige demais
Trabalho exige mais do que a trabalhadora
Trabalho exige mais do que a trabalhadora é capaz de fazer
Sofreu violência no trabalho!
Sofreu violência no trabalho?
Sofreu violência no trabalho???
Acidente de trabalho…
Precarização do trabalho
Erro profissional via incorreta, dose incorreta, registro incorreto
Precarização do trabalho não é determinação econômica
Erro profissional medicação incorreta, paciente incorreto, ação incorreta
Precarização do trabalho é uma política decisão política!
Erro…
Abre o olho trabalhadora…
Autor: Tiago Parada

RESUMO
SANTOS, Tatiane Araujo dos. Precarização do trabalho em enfermagem em hospitais
públicos estaduais: 2015-2017. 2018. 200 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.
O objetivo geral desta tese é descrever a precarização do trabalho em enfermagem em
hospitais públicos. Os objetivos específicos são: caracterizar as trabalhadoras da enfermagem
segundo o tipo de vínculo de trabalho; verificar a diferença entre as proporções das
trabalhadoras da enfermagem por tipo de vinculo segundo as variáveis sociodemográficas;
distribuir as variáveis sociodemográficas das trabalhadoras da enfermagem pelo escore da
precarização; distribuir as trabalhadoras da enfermagem por vínculo e escore da precarização;
descrever a contribuição das categorias adotadas na pesquisa para a explicação do constructo
precarização do trabalho, por meio do cálculo do eigenvalue, difference e da proporção de
explicação. Estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. O local do estudo
foi a rede hospitalar do Sistema Único de Saúde estadual. A amostra foi composta por 265
enfermeiras e 810 técnicas e auxiliares de enfermagem. Utilizou-se a Análise Fatorial
Exploratória para identificar os fatores das matrizes de precarização do trabalho segundo a
categoria profissional e sua proporção de explicação do constructo precarização do trabalho.
Calcularam-se frequências simples e absoluta, mediana, quartis 25 e 75, proporção para as
variáveis que compõe as categorias das matrizes de precarização. Os testes utilizados foram
Alfa de Cronbach, Chi quadrado de Pearson e Exato de Fisher. A precarização do trabalho se
identificou de forma distinta entre as categorias profissionais. As diferenças na distribuição
das categorias demonstrou que a precarização guarda relação com a posição hierárquica de
cada trabalhadora na divisão técnica do trabalho em enfermagem e no processo de trabalho.
Na matriz de precarização para as enfermeiras, a categoria Condições de trabalho contribui
com 46,8% para a explicação da precarização. Para as técnicas e auxiliares, a matriz de
precarização apresenta a Intensidade pela organização do processo de trabalho como a
categoria que contribui para a explicação do constructo precarização (51,2%). O grupo das
enfermeiras revelou-se homogêneo tanto para as características sociodemográficas, como para
o escore da precarização em cada categoria. O grupo das técnicas e auxiliares apresentou
diferenças nas características sociodemográficas quanto à faixa etária, escolaridade e anos de
trabalho na profissão. As técnicas e auxiliares de enfermagem terceirizadas atingiram escores
de precarização mais elevado e diferença estatisticamente significante em relação às
estatutárias nas categorias condições de trabalho e descarte do direito do trabalho. Conclui-se
que a precarização do trabalho é uma expressão da realidade para todas as trabalhadoras do
campo da enfermagem, independentemente da categoria profissional. Contudo, técnicas e
auxiliares terceirizadas estão mais vulneráveis à precarização do trabalho do que as
estatutárias.

Palavras-Chaves: Trabalho precário; Enfermagem; Hospitais; Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT
SANTOS, Tatiane Araujo dos. Precariousness of nursing work in state public hospitals:
2015-2017. 2018. 200 f. Thesis (Doctorate in Nursing) - School of Nursing, Federal
University of Bahia, Salvador, 2018.
The general objective of this thesis is to describe the precariousness of nursing work in public
hospitals. The specific objectives are: to characterize nursing workers according to the type of
work relationship; to verify the difference between the proportions of nursing workers by type
of link according to sociodemographic variables; to distribute the sociodemographic variables
of nursing workers by the precariousness score; distribute the nursing workers by linkage and
precariousness score; to describe the contribution of the categories adopted in the research to
the explanation of the precarious work construct, through the calculation of the eigenvalue,
difference and the proportion of explanation. Descriptive, exploratory study with a
quantitative approach. The study site was the hospital network of the State Unified Health
System. The sample consisted of 265 nurses and 810 nursing assistants and technicians.
Exploratory Factor Analysis was used to identify the factors of the labor precarization
matrices according to the professional category and its proportion of the construct
precarization of the work. We calculated simple and absolute frequencies, median, quartiles
25 and 75, proportion for the variables that compose the categories of the precarious matrices.
The tests used were Cronbach's Alpha, Pearson's Square Chi and Fisher's Exact. The
precariousness of work was identified in a different way among the professional categories.
The differences in the distribution of the categories showed that the precariousness is related
to the hierarchical position of each worker in the technical division of labor in nursing and in
the work process. In the matrix of precariousness for nurses, the Working Conditions category
contributes 46.8% to the explanation of precariousness. For the techniques and auxiliaries, the
precariousness matrix presents the Intensity by the organization of the work process as the
category that contributes to the explanation of the precarious construct (51.2%). The nurses'
group was homogeneous both for sociodemographic characteristics and for the precariousness
score in each category. The group of techniques and auxiliaries showed differences in
sociodemographic characteristics regarding age, schooling and years of work in the
profession. Outsourced nursing technicians and auxiliaries achieved higher levels of
precariousness and a statistically significant difference in relation to the statutory ones in the
categories working conditions and dismissal of labor law. It is concluded that the
precariousness of work is an expression of reality for all workers in the field of nursing,
regardless of the professional category. However, outsourced workers and technicians are
more vulnerable to precarious work than statutory workers.
Key words: Occupational Risks; Nursing; Hospitals; Unified; Health System.

RESUMEN
SANTOS, Tatiane Araujo dos. Precarización del trabajo en enfermería en hospitales
públicos estatales: 2015-2017. 2018. 200 f. Tesis (Doctorado en Enfermería) - Escuela de
Enfermería de la Universidad Federal de Bahía, Salvador, 2018.
El objetivo general de esta tesis es describir la precarización del trabajo en enfermería en
hospitales públicos. Los objetivos específicos son: caracterizar a las trabajadoras de la
enfermería según el tipo de vínculo de trabajo; verificar la diferencia entre las proporciones de
las trabajadoras de la enfermería por tipo de vinculo según las variables sociodemográficas;
distribuir las variables sociodemográficas de las trabajadoras de la enfermería por la
puntuación de la precarización; distribuir a las trabajadoras de la enfermería por vínculo y
puntuación de la precarización; describir la contribución de las categorías adoptadas en la
investigación para la explicación del constructo precarización del trabajo, por medio del
cálculo del eigenvalue, la diferencia y la proporción de explicación. Estudio descriptivo,
exploratorio, con abordaje cuantitativo. El sitio del estudio fue la red hospitalaria del Sistema
Único de Salud estatal. La muestra fue compuesta por 265 enfermeras y 810 técnicas y
auxiliares de enfermería. Se utilizó el Análisis Factorial Exploratorio para identificar los
factores de las matrices de precarización del trabajo según la categoría profesional y su
proporción de explicación del constructo precarización del trabajo. Se calcularon frecuencias
simples y absoluta, mediana, cuartiles 25 y 75, proporción para las variables que componen
las categorías de las matrices de precarización. Las pruebas utilizadas fueron Alfa de
Cronbach, Chi cuadrado de Pearson y Exacto de Fisher. La precarización del trabajo se
identificó de forma distinta entre las categorías profesionales. Las diferencias en la
distribución de las categorías demostró que la precarización guarda relación con la posición
jerárquica de cada trabajadora en la división técnica del trabajo en enfermería y en el proceso
de trabajo. En la matriz de precarización para las enfermeras, la categoría Condiciones de
trabajo contribuye con el 46,8% para la explicación de la precarización. Para las técnicas y
auxiliares, la matriz de precarización presenta la Intensidad por la organización del proceso de
trabajo como la categoría que contribuye a la explicación del constructo precarización
(51,2%). El grupo de las enfermeras se mostró homogéneo tanto para las características
sociodemográficas, como para el score de la precarización en cada categoría. El grupo de las
técnicas y auxiliares presentó diferencias en las características sociodemográficas en cuanto al
grupo de edad, escolaridad y años de trabajo en la profesión. Las técnicas y auxiliares de
enfermería tercerizadas alcanzaron escores de precarización más elevado y diferencia
estadísticamente significativa en relación a las estatutarias en las categorías condiciones de
trabajo y descarte del derecho del trabajo. Se concluye que la precarización del trabajo es una
expresión de la realidad para todas las trabajadoras del campo de la enfermería,
independientemente de la categoría profesional. Sin embargo, técnicas y auxiliares
tercerizados son más vulnerables a la precarización del trabajo que las estatutária.
Palablas Clave: Riesgos Laborales; Enfermería; Hospitales; Sistema Único de Salud
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1. INTRODUÇÃO
Sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade
Não sinto meu valor, não tenho identidade
Mas o que eu tenho é só um emprego e um salário miserável
(Música de trabalho. Composição de Dado Villa-Lobos, Renato Russo, Marcelo Bonfá)

O objeto desta tese é a precarização do trabalho em enfermagem. Para aprofundarmos
neste objeto, formulamos as seguintes questões norteadoras: Quais as características da
precarização do trabalho em enfermagem? Como a precarização do trabalho se revela entre as
categorias de trabalhadoras em enfermagem? Como a precarização do trabalho se revela entre
as trabalhadoras em enfermagem estatutárias e terceirizadas?
A partir dessas questões, definimos como objetivo geral descrever a precarização do
trabalho em enfermagem em hospitais públicos. Os objetivos específicos são: 1. Caracterizar
as trabalhadoras da enfermagem segundo o tipo de vínculo de trabalho; 2. Verificar a
diferença entre as proporções das trabalhadoras da enfermagem por tipo de vínculo de
trabalho segundo variáveis sociodemográficas; 3. Distribuir variáveis sociodemográficas das
trabalhadoras da enfermagem pelo escore da precarização; 4. Distribuir as trabalhadoras da
enfermagem por vínculo e escore da precarização; 5. Descrever a contribuição das categorias
adotadas na pesquisa para a explicação do constructo precarização do trabalho, por meio do
cálculo do eigenvalue, difference e da proporção da explicação.
O nosso ponto de partida e de chegada, na análise desenvolvida, é o trabalho em
enfermagem na sociedade capitalista brasileira, no estado da Bahia, em hospitais da rede
pública, no período entre 2015-2017. O trabalho profissional em enfermagem no Brasil tem
seu início em 19201, por um projeto do Estado para implantação de uma política nacional de
saúde. Essa inserção do trabalho em enfermagem, especificamente o da enfermeira, por meio
da política estatal de saúde foi uma estratégia encontrada para a implantação, continuidade e
expansão das ações de saúde pública no Brasil, cujo foco nesse período era a educação
sanitária (MASCARENHAS; MELO; SILVA, 2016).
O trabalho em enfermagem na sociedade brasileira sempre manteve forte relação com
as políticas do Estado. Ainda hoje, século XXI, ano 2017, o Estado continua sendo o principal
empregador das trabalhadoras da enfermagem conforme demonstram pesquisas realizadas
pela ESPM (2010), Fiocruz (2012) e Machado et al. (2016). A força de trabalho destas
mulheres, pois o campo é composto majoritariamente por trabalhadoras do sexo feminino, é

1

O trabalho do cuidado, antes da institucionalização e da profissionalização do trabalho em enfermagem no
Brasil, era realizado por homens, mulheres escravas ou religiosas.
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apropriada pelo Estado para a manutenção das políticas de saúde, dado que enfermeiras,
técnicas e auxiliares são, pela natureza de seus processos de trabalho, fundamentais para a
operacionalização dos serviços de saúde.
Para as trabalhadoras do campo da enfermagem, a precarização do trabalho nos
serviços do Estado se traduz mais como falta de condições de trabalho, sobrecarga de
atividades e baixos salários (ESPM, 2010). Diversos estudos indicam como a precarização do
trabalho nos serviços estatais tem afetado a saúde de enfermeiras, técnicas e auxiliares de
enfermagem. Murofuse (2004) revelou que as doenças que atingiam as trabalhadoras da
enfermagem da Fundação Hospitalar de Minas Gerais estavam relacionadas às mudanças
organizacionais que estabeleceram novas modalidades de assistência e novos modelos
gerenciais. Nesse hospital, 55,7% das trabalhadoras tinham vínculos temporários. Os
problemas de saúde identificados (LER/DORT, depressão, angústia, alcoolismo, IAM, etc.),
Eram a expressão no corpo e na mente das trabalhadoras da intensificação do
trabalho, da internalização do controle, das exigências, do medo e da
insegurança da perda do emprego causada pelas novas formas de
organização e gestão do trabalho (MUROFUSE, 2004, p. 246)

Outros estudos como o de Manetti e Marzialle (2007), Schmoeller et al. (2011), Silva
e Muniz (2011), demonstram como o contexto precarizado do trabalho e emprego
ocasionavam o adoecimento das trabalhadoras em enfermagem. Além das condições de
trabalho relacionadas com infraestrutura, estes e outros estudos apontam o crescimento da
violência no trabalho e do assédio moral no campo da enfermagem.
O trabalho no âmbito do Estado no Brasil, por certo tempo, oferecia a seus
trabalhadores a estabilidade e o potencial de seguir uma carreira. Mas, após a adoção das
prerrogativas neoliberais, o Estado brasileiro impôs a seus trabalhadores servidores o
desmonte das carreiras, o rebaixamento dos salários, a pulverização das formas de ingresso no
serviço público, dentre outros aspectos que tornam o trabalho do servidor tão precário quanto
o do trabalhador da empresa privada.
Druck (2013) afirma que, no caso brasileiro, a expansão da terceirização,
principalmente nos serviços estatais, tem aportado uma nova morfologia à precarização do
trabalho. A terceirização é um mecanismo de exploração utilizado tanto pelo Estado, quanto
pelas empresas privadas, para reduzir os custos sociais com o trabalho, rebaixar o salário e
aumentar a jornada e a intensidade do trabalho. Dado que trabalhadores terceirizados possuem
vínculos mais frágeis de emprego, estes também se subordinam facilmente à precarização,
quando comparados aos estatutários.
A nova forma da precarização também se amplia porque existe uma
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Indissociabilidade entre as formas precárias de trabalho e emprego –
expressas na (des)estruturação do mercado de trabalho e no papel do Estado
e sua (des)proteção social -, as práticas de gestão e organização do trabalho e
os sindicatos, todos contaminados por uma altíssima vulnerabilidade social e
política (DRUCK, 2013, p. 56).

Assim, o que presenciamos no século XXI é o recuo do papel do Estado no que se
refere à proteção social do trabalhador, a perda de direitos conquistados, a redução do
emprego estável, a flexibilização do tempo de trabalho e o enfraquecimento dos sindicatos.
Uma consequência maior é a fragilização dos laços sociais, como resultado das
transformações do mundo do trabalho, que se baseia no tempo econômico imediato e no uso
das pessoas como insumo descartável. Conforme Senett descreve em seu livro A corrosão do
caráter, “nós” é a palavra proibida de nossa época globalizada e financeirizada. Todo este
cenário se converte em um tempo de incertezas, mas também de acirramento da luta de
classes (DRUCK, 2013, 2016; ANTUNES, 2010; SENNETT, 2010).
Nesse contexto, o recuo do papel do Estado como mediador das relações entre capital
e trabalho tem possibilitado o avanço da precarização. O Estado não somente diminui o seu
papel perante a proteção social do trabalhador, como também utiliza a precarização do
trabalho para produzir serviços e manter as políticas públicas a um custo menor, dado que a
redução do papel do Estado enfrentou resistências por parte da sociedade, e este não pode se
eximir completamente da oferta de serviços essenciais, como saúde e educação.
Embora a atenção básica em saúde seja tida como principal porta de acesso aos
usuários, devido às baixas coberturas e resolutividade deste nível de atenção, por falta de
investimento financeiro e político, o hospital ainda ocupa, no Brasil, papel central no acesso
dos usuários a diversos serviços e ações de saúde. No entanto, o hospital é a organização de
saúde que mais demanda recursos financeiros, pois necessita para o seu funcionamento de
tecnologia de alta densidade e de força de trabalho especializada. Assim, para manter os
hospitais públicos, o Estado precariza o trabalho em saúde.
Um aspecto da precarização do trabalho nos hospitais públicos diz respeito ao
sucateamento da infraestrutura e escassez de trabalhadores estatutários e sua crescente
substituição pela força de trabalho terceirizada. Segundo dados de uma pesquisa do Tribunal
de Contas da União (TCU, 2013) em 116 hospitais públicos, a precarização do trabalho na
saúde afeta não somente trabalhadores, mas pode afetar aos usuários dos serviços. A não
garantia da infraestrutura e de insumos necessários e a escassez de trabalhadores para a
prestação da assistência implica em limitação no atendimento, seja pela redução do acesso ou
pelo fechamento de serviços. Destaca-se nesta pesquisa do TCU que em 16% dos hospitais
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estudados os leitos de UTI estavam fechados por ausência de enfermeiras para a prestação da
assistência.
A exposição dos trabalhadores, nos serviços de saúde hospitalares, à infraestrutura
predial inadequada causa adoecimento e também afeta o usuário, colaborando para a piora do
seu estado de saúde ou sua morte. Essa reflexão sustenta-se no que foi observado por Costa e
Tambellini (2009, p. 964 citando GIRARDI, 1999):
No setor de saúde, esse processo afeta duplamente a sociedade. Por um lado,
compromete a qualidade da assistência prestada aos demandatários dos
serviços públicos de saúde; por outro, desprotege das garantias sociais
mínimas aqueles que prestam os serviços à sociedade. Isto embute uma
enorme contradição dentro do próprio modelo de gestão adotado; os
programas e políticas governamentais para o setor saúde podem sofrer
descontinuidade por se apoiarem em trabalhadores cuja relação laboral é
extremamente instável e por não conseguir, através da remuneração livre da
força de trabalho, nos moldes liberais do século XIX, substituir as garantias
sociais pela econômica.

Estudo realizado por Silva e Muniz (2011) revela que em situação de trabalho e
emprego precarizado, a morte ou o não atendimento de uma necessidade do paciente
amplifica o sofrimento dos trabalhadores, pois esse trabalho precarizado é o símbolo máximo
do impedimento da realização das ações por parte destes. Esse contexto precário do mundo do
trabalho produz no trabalhador a sensação de fracasso por não conseguir fazer tudo o que
entende como necessário e de acordo com as prerrogativas da sua profissão.
Essa tese fundamenta-se no pressuposto que a realidade contemporânea deve ser
entendida a partir das transformações estruturais do trabalho, que criam novas formas de
relações sociais e aprofundam hierarquias e desigualdades nas relações de emprego. Assim, o
trabalho precarizado de enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem inclui também
determinações das relações de gênero, raça, socioeconômicas e da disputa de poder no campo
da saúde, as quais aprofundam a precarização do trabalho.
Uma das justificativas deste estudo é que ao analisar a precarização do trabalho no
setor público, que é o maior empregador das trabalhadoras da enfermagem, poderemos
estabelecer parâmetros de precarização para o mercado de trabalho em enfermagem no geral,
pois, conforme argumentos anteriores, o Estado é o principal empregador e também o
principal regulador do mercado de trabalho em enfermagem. Além disso, as organizações
privadas tendem a seguir ou a não superar as condições de trabalho e as relações de emprego
definidas pelo Estado.
Um exemplo disto é que os salários pagos pelas organizações privadas da saúde não
superam o que pago é pelo Estado, conforme o gráfico 1:
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Gráfico 1: Porcentagem de faixa salarial, por salário mínimo, segundo tipo de vínculo, trabalhadoras
em enfermagem, Brasil, 2015. Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Conforme pode ser observado, nas faixas salariais mais altas, a frequência de vínculos
estatutários é maior, enquanto que nas faixas salariais mais baixas, predominam vínculos
celetistas.
Além disso, há uma lacuna de estudos sobre a precarização do trabalho no âmbito
estatal e em relação ao conhecimento produzido sobre a precarização do trabalho em
enfermagem2. Essa lacuna diz respeito à abordagem usada.
Em geral, os estudos identificados focalizam um aspecto da precarização do trabalho
em enfermagem (condições de trabalho, salário, jornada, saúde do trabalhador etc.). Mas, a
precarização do trabalho é o processo que alude à luta de classe e ao jogo de força política
entre capital e trabalho, sendo suas características: a amplificação e institucionalização da
instabilidade e insegurança; terceirização e subcontratação como estratégias centrais; recuo do
papel do Estado como regulador do mercado de trabalho e da proteção social; inovações da
legislação trabalhista e previdenciária, reduzindo os direitos conquistados.
Todos os trabalhadores, sejam estes empregados ou desempregados, com empregos
atípicos ou não, são atingidos pela precarização (ALVES, 2007; THÉBAUD-MONY;
2

Por exemplo, podemos citar as seguintes teses: Riscos de adoecimento no trabalho: Estudo com médicos e
enfermeiros emergencialistas em um hospital regional mato-grossense (ARROS, 2012); Adaptações e
improvisações: Repercussões para o processo de trabalho hospitalar da enfermagem (SANTOS, 2012); O
modelo neoliberal e suas repercussões para a saúde do trabalhador de enfermagem (GONÇALVES, 2014); As
adaptações e improvisações no trabalho hospitalar e suas implicações na saúde do trabalhador de enfermagem
(CUNHA, 2010).
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DRUCK, 2007). Embora seja um processo difuso, a precarização do trabalho não atinge a
todos os trabalhadores de forma igualitária. Mulheres, jovens e pessoas de cor preta estão
mais vulneráveis à precarização do trabalho (ANTUNES, 2010).
Assim, abordar somente um aspecto da precarização do trabalho pode ser insuficiente
para a compreensão deste modo de dominação político que se fundamenta na ampliação do
medo e na insegurança (BOURDIEU, 1998). É necessário captar as diversas características da
precarização e como estas se retroalimentam para compor este contexto de exploração da
força de trabalho.
Não obstante, nota-se no campo da produção do conhecimento em enfermagem uma
redução, ao longo dos anos, dos estudos que buscam compreender as relações entre o trabalho
em enfermagem e as macro condições sociais, políticas e econômicas que o influenciam.
Além disso, estamos vivenciando um momento histórico quando as transformações do mundo
do trabalho não afetam apenas os trabalhadores tidos como menos qualificados. Toda a classe
que vive do trabalho (ANTUNES, 2010) é atingida quanto aos seus direitos e sofre as
repercussões do trabalho precário, conforme demonstram diversos estudos do campo da
Sociologia do Trabalho.
Ao realizarmos este estudo em hospitais públicos estaduais, pretendemos
disponibilizar subsídios para a elaboração de políticas e formulação de diretrizes para a
desprecarização do trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), posto que esta é enunciada
como um dos objetivos do Comitê Nacional Interinstitucional de Desprecarização do
Trabalho no SUS, constituído desde o ano de 2003. Além disso, o governo do estado da
Bahia, em agosto de 2011, instituiu o Programa Bahia do Trabalho Decente, o qual inclui os
serviços públicos. A Agenda Bahia do Trabalho Decente, integrante do Programa, o conceitua
como “uma ocupação produtiva adequadamente remunerada, exercida em condições de
liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna” (BAHIA, 2011, p. 5).
De acordo com o Programa Bahia do Trabalho Decente, a promoção deste envolve
ações que fomentem segurança e saúde no trabalho, o combate à discriminação, a qualificação
profissional, melhores condições de trabalho, dentre outras ações. Os eixos desta Agenda não
contemplam ações específicas para o setor saúde, embora suas ações tenham um caráter
transversal. Assim, informar ao governo do estado sobre o que ocorre com o maior
quantitativo de trabalhadoras do SUS, segundo dados do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), pode contribuir para o aprimoramento da Agenda e
avaliação da necessidade da criação de um eixo específico para o setor saúde.
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Ressalta-se ainda que no setor saúde a precarização do trabalho e do emprego afeta
não somente aos trabalhadores, mas inclui os usuários que demandam por estes serviços.
Revelar a precarização do trabalho e emprego em enfermagem poderá também contribuir para
elucidar se as organizações de saúde, ao manterem e reforçarem em seu cotidiano a
precarização do trabalho, potencializam o risco da ocorrência do erro no trabalho.
Considera-se também que no contexto atual do trabalho flexível e precarizado, uma
tendência apontada por estudos no campo da Sociologia é que o trabalhador é o único
responsabilizado pela ocorrência de erros no seu processo de trabalho, mascarando-se as
responsabilidades dos empregadores em relação aos danos que podem atingir o trabalhador e
também o usuário.
Este estudo poderá subsidiar as instâncias representativas das trabalhadoras em
enfermagem na identificação dos aspectos da precarização do trabalho que afetam este campo
e melhor direcionar suas ações para o combate à precarização.
Esta pesquisa também poderá servir para que as trabalhadoras em enfermagem, que já
sentem em sua prática cotidiana as consequências da precarização, possam refletir sobre o que
é necessário para a mudança deste contexto.
Para docentes e estudantes de enfermagem, este estudo pode contribuir para a
compreensão sobre como o contexto de trabalho precarizado tem afetado a formação das
novas trabalhadoras.
A intensidade do trabalho de enfermeiras, técnicas e auxiliares; as precárias condições
de trabalho e a gestão do trabalho também afetam as práticas formativas nos serviços de
saúde, dado que por vezes impedem ou dificultam a realização destas. Trabalhadoras da
enfermagem sobrecarregadas não conseguem contribuir para a formação de novas
trabalhadoras. Condições de trabalho precárias inviabilizam o aprendizado ao não
disponibilizar equipamentos e materiais necessários. O modelo de gestão do trabalho pode
limitar a atuação das docentes e discentes.
Todos esses fatores, além de outros, dificultam a relação entre a universidade e
serviços de saúde. Portanto, a precarização do trabalho nos serviços de saúde deve ser uma
preocupação de docentes e discentes e estas devem, em conjunto com as trabalhadoras, traçar
estratégias para a reversão desse contexto.
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1.1 TRAJETÓRIA
Embora não seja usual no campo da saúde que a(o) autora(or) de um trabalho
acadêmico descreva sua trajetória no processo de construção do conhecimento, considero que
uma tese que pretende discutir a precarização do trabalho exige que sua autora situe a sua
posição frente a seus leitores.
Há muito se debate que não é possível a neutralidade científica. Mesmo nos estudos
quantitativos, tão caros ao campo da saúde, os números não falam por si. Quem os produz e
interpreta o faz da sua perspectiva.
Falo do lugar de trabalhadora que, como toda a classe-que-vive-do-trabalho, termo que
tomo emprestado de Antunes, vive e sofre as consequências do trabalho precarizado. Assumo
a teoria e os conceitos marxiano e marxista sobre a sociedade capitalista, pois, para mim, esta
é a teoria que melhor explica a sociedade em que vivemos e a relação capital-trabalho.
As relações desiguais no campo da saúde sempre me inquietaram. Desigualdade
salariais, jornadas de trabalho intensas, desvalorização social, frágil participação política,
marcaram e marcam o campo de trabalho em enfermagem. Dentre as várias contradições
deste campo, me chamou a atenção, primeiro, a frágil participação política. Assim, ainda na
graduação, fiz a minha iniciação científica estudando a participação política da enfermeira no
Sistema Único de Saúde. Os resultados revelaram que as enfermeiras, embora ocupassem
muitos espaços políticos, tinham uma participação política frágil e atribuíam a ocupação
destes espaços somente à sua expertise técnica.
Quando trabalhando em secretarias municipais da saúde, me instigava a desigualdade
salarial. Dado que eram as trabalhadoras da enfermagem as que mais contribuíam para a
continuidade dos serviços de saúde, porque salários tão baixos? Porque a desvalorização
econômica e social?
Levei comigo essas questões para o mestrado, e estudei o valor da força de trabalho
das enfermeiras. Procurei entender como os determinantes do valor força de trabalho,
apontados por Marx, agiam na minha categoria profissional. Nesse momento, comecei
também a minha aproximação com o materialismo dialético.
Os resultados da dissertação me revelaram contradições: elementos que deveriam
agregar mais valor à força de trabalho da enfermeira serviam, no contexto estudado, para
contribuir para sua desvalorização. E a despeito dos empregadores, que sempre compram a
força de trabalho pelo preço mais baixo, as enfermeiras, pela acentuada disputa no mercado
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de trabalho e frágil organização política, contribuíam para que o preço da força de trabalho
estivesse abaixo do seu valor.
Desde então, e nessa tese, busco aprofundar os elementos revelados na dissertação de
mestrado sob a ótica do processo da precarização do trabalho.
Nessa tese abro um diálogo com minhas companheiras de campo profissional sobre o
que é possível fazer para superar este estado de coisas. Acho que para isto, compreender a
realidade é o primeiro passo. Por isso, um estudo quantitativo, que demonstra com números o
que se vivencia (na área da saúde, o poder preditivo dos números é muito valorizado), me
pareceu uma boa estratégia metodológica. Mas não só um estudo quantitativo, e sim um
estudo dialético materialista com o uso da abordagem quantitativa. Não é possível discutir o
trabalho sem levar em consideração o contexto histórico, as contradições e as transformações
em que este trabalho ocorre. Somente interpretar números não é suficiente.
Trilho, nesse mesmo momento, outras frentes que, creio, possam contribuir para a
mudança do status quo da minha categoria profissional. Essa tese é uma destas frentes. O meu
caminho como enfermeira docente é e será baseado no estudo sobre o trabalho em saúde e
particularmente sobre o trabalho em enfermagem. Isso porque prevejo que muitas reflexões e
ações ainda serão necessárias para que possamos ressignificar o nosso trabalho. E assim
pretendo contribuir para esta ressignificação.

34

2. METÓDO
Existe uma coisa que uma longa existência me ensinou: toda a nossa
ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil – e, no entanto, é
a coisa mais preciosa que temos (Albert Einstein)

2.1 DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa.
Este estudo compõe a macro pesquisa Análise do processo de trabalho em
enfermagem no SUS Bahia, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia. Toda a descrição sobre coleta, local de estudo, população e cálculo amostral referemse a essa macro pesquisa.
Para esta tese, recortamos do banco de dados oriundo da pesquisa matriz somente os
hospitais.

2.2 LOCAL DE ESTUDO

O local de estudo foi a rede de hospitais públicos sob administração direta e indireta
da Secretaria Estadual da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que foi criada em 1966 pela Lei
nº 2321 e assumiu em 2003 a condição de gestora plena da saúde na Bahia (BAHIA, 1966). A
Sesab é formada por órgãos da administração direta e indireta e de órgãos colegiados.
Conceitualmente, um hospital é um estabelecimento com no mínimo cinco leitos de
internação, que realize atendimento de diagnóstico e tratamento e tenha equipe clinica
organizada. Dado a quantidade e multiplicidade de funções e atividades, os hospitais são
considerados como uma das organizações mais complexas do setor saúde (OPAS, 2004).
A centralidade dos hospitais na organização da rede de saúde se expressa por: estes
concentrarem os serviços de média e alta complexidade; A sua manutenção demanda recursos
financeiros crescentes; O modelo de atenção biomédico, hegemônico, tem por finalidade a
cura de doenças, o que demanda tecnologias diversas, medicações, insumos. O hospital é o
lugar onde se expressa o poder econômico e hierárquico nesse modelo de atenção, dado que o
médico é o trabalhador central que ordena as ações em saúde, sendo os demais trabalhadores
considerados subsidiários à sua prática. Na sociedade capitalista, o hospital pode ser
compreendido como o local para a recuperação da força de trabalho; Como um dos principais
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centros geradores de consumo na saúde; Local privilegiado para o desenvolvimento e
aplicação de tecnologias e pesquisas.
O estado da Bahia é organizado no campo da saúde em 28 regiões de saúde. Com
administração direta da Sesab existem 35 unidades (24 hospitais, 7 Centros de Referência e 4
Pronto Atendimentos). Com administração indireta, existem 08 hospitais geridos por
Organização Social; 07 hospitais e uma unidade de emergência com administração
terceirizada, no qual se inclui o hospital com Parceria Público Privado (BAHIA, 2015).
Foram realizados contatos com todos os serviços da rede para que fornecessem
informações sobre o quantitativo de pessoal existente e atuando nos mesmos. Ao todo, 15
hospitais com administração direta e 06 com administração indireta responderam.
Portanto, configura-se como um critério de exclusão do estudo o não fornecimento
prévio, por parte da organização de saúde, do quantitativo de trabalhadoras em enfermagem.
Esse critério é necessário para que não haja viés no cálculo da amostra populacional do
estudo. Foi assumido como um critério de exclusão a desativação da unidade hospitalar no
período da coleta de dados, caso a desativação tenha ocorrido posterior à coleta de dados a
unidade foi mantida na pesquisa.
Aplicados os critérios de exclusão, os serviços que foram locais de coleta estão
descritos nos quadros 1 e 2. Nos quadros 3 e 4, apresenta-se as características desses
hospitais.
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Quadro 1: Hospitais com administração direta da Sesab onde foi realizada a coleta de dados.
Região de Saúde
Instituição
Tipo de serviço
Camaçari

Hospital Geral de Camaçari

Hospital geral

Feira de Santana

Hospital Geral Clériston Andrade

Hospital geral

Ilhéus

Hospital Geral Luís Viana Filho

Hospital geral

Jequié

Hospital Geral de Ipiaú

Hospital geral

Jequié

Hospital Geral Prado Valadares

Hospital geral

Salvador

Hospital Geral Roberto Santos

Hospital geral

Salvador

Hospital Especializado Octávio Mangabeira

Hospital especializado

Salvador

Hospital Geral Ernesto Simões Filho

Hospital geral

Salvador

Hospital Geral João Batista Caribé

Maternidade

Salvador

Hospital Geral do Estado

Hospital geral l

Salvador

Hospital Juliano Moreira

Hospital especializado

Salvador

Maternidade Tsylla Balbino

Maternidade

Salvador

Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA) Maternidade

Salvador

Maternidade Albert Sabin

Vitoria da Conquista Hospital Especializado Afrânio Peixoto
Fonte: Sesab - Diretoria Gestão da Rede Direta

Maternidade
Hospital especializado
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Quadro 2: Hospitais com administração indireta da Sesab onde foi realizada a coleta de
dados.
Região de
Instituição
Organização *
Tipo de serviço
Saúde
Hospital Regional
Alagoinhas
Fundação Monte Tabor (Os)
Hospital geral
Dantas Bião
Instituto Materno Infantil
Feira de
Hospital Estadual da
Hospital
Professor Fernando Filgueira
Santana
Criança
especializado
(IMIP) (Fundação Pública)
Hospital Regional
Porto Seguro
Deputado Luís
Fundação Monte Tabor (Os)
Hospital geral
Eduardo Magalhães
Hospital Eládio
SM – Assessoria Empresarial e
Salvador
Hospital geral
Lassérre
Gestão Hospitalar (Os)
Maternidade
Santa Casa de Misericórdia
Salvador
Professor José Maria
Maternidade
(OS)*
de Magalhães Neto
Salvador
Hospital geral/
Hospital Professor
SM – Assessoria Empresarial e
hospital de
Carvalho Luz
Gestão Hospitalar (Os)
retaguarda para
pacientes crônicos
Fonte: Sesab - Diretoria Gestão da Rede Indireta. * na época da coleta. Em 2017, o Instituto Hygia é a
organização responsável pela gestão.
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Quadro 3: Característica dos hospitais com administração direta onde foi realizada a coleta
de dados.
Leitos
Fluxo da
Hospital
Atendimento prestado
Classificação
existentes
clientela
Ambulatorial, internação,
Hospital Geral

serviço

de

Ernesto Simões

diagnóstico e terapêutico

Filho

(SADT),

serviço

apoio

Demanda
188

de

espontânea e

Grande porte

referenciada

urgência
Ambulatorial, internação,
Hospital Geral
João Batista Caribé

serviço

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),

serviço

Demanda
45

de

espontânea e
referenciada

Pequeno
porte

urgência
Hospital Geral do
Estado

Ambulatorial, internação,
SADT, urgência

Demanda
302

espontânea e

Grande porte

referenciada
Ambulatorial, internação,

Hospital Juliano
Moreira

serviço

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),

serviço

Demanda
178

de

espontânea e

Grande porte

referenciada

urgência
Ambulatorial, internação,
Maternidade Tsylla
Balbino

serviço

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),

serviço

Demanda
94

de

espontânea e

Médio porte

referenciada

urgência
Ambulatorial, internação,
Instituto de

serviço

Perinatologia da

diagnóstico e terapêutico

Bahia (IPERBA)

(SADT),
urgência

de

serviço

apoio

de

Demanda
111

espontânea e
referenciada

Médio porte
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Quadro 3: Característica dos hospitais com administração direta onde foi realizada a coleta
de dados (Continuação)
Ambulatorial, internação,
Maternidade
Albert Sabin

serviço

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),

serviço

Demanda
82

de

espontânea e

Médio porte

referenciada

urgência
Ambulatorial, internação,
Hospital

serviço

de

apoio

Especializado

diagnóstico e terapêutico

Afrânio Peixoto

(SADT),

serviço

50

de

Demanda
referenciada

Pequeno
porte

urgência
Ambulatorial, internação,
Hospital Geral de
Camaçari

serviço de apoio, serviço
de apoio diagnóstico e
terapêutico

Demanda
106

(SADT),

espontânea e

Médio porte

referenciada

serviço de urgência
Ambulatorial, internação,
Hospital Geral
Clériston Andrade

serviço

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),

serviço

Demanda
281

de

espontânea e

Grande porte

referenciada

urgência
Ambulatorial, internação,
Hospital Geral
Luís Viana Filho

serviço

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),

serviço

Demanda
117

de

espontânea e

Médio porte

referenciada

urgência
Ambulatorial, internação,
Hospital Geral
Prado Valadares

serviço

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),
urgência

serviço

de

Demanda
156

espontânea e
referenciada

Grande porte

40

Quadro 3: Característica dos hospitais com administração direta onde foi realizada a coleta
de dados (Continuação)
Ambulatorial, internação,
Hospital Geral
Roberto Santos

serviço

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),

serviço

Demanda
685

de

espontânea e

Grande porte

referenciada

urgência
Hospital

Ambulatorial, internação,

Especializado

serviço

Octávio

diagnóstico e terapêutico

Mangabeira

(SADT)

de

apoio

Demanda
209

espontânea e

Grande porte

referenciada

Ambulatorial, internação,
Hospital Geral de
Ipiaú

serviço

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),
urgência

serviço

de

Demanda
55

espontânea e
referenciada

Médio porte
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Quadro 4: Característica dos hospitais com administração indireta em que foi realizada a
coleta de dados.
Hospital

Atendimento prestado

Hospital

Ambulatorial, internação,

Regional

serviço

Dantas Bião

diagnóstico e terapêutico

de

(SADT),

Leitos

Fluxo da

existentes

clientela

apoio

serviço

Classificação

Demanda
116

de

espontânea e

Médio porte

referenciada

urgência
Hospital
Estadual

Ambulatorial, internação,
da serviço

Criança

de

apoio

diagnóstico e terapêutico
(SADT),

serviço

de

urgência,

vigilância

Demanda
152

espontânea e

Grande porte

referenciada

à

saúde
Hospital

Ambulatorial, internação,

Regional

serviço

Deputado

diagnóstico e terapêutico

de

Luís Eduardo (SADT),

apoio

serviço

urgência

Hospital

Ambulatorial, internação,

Eládio

serviço

Lassérre

diagnóstico e terapêutico
(SADT),

115

de

Magalhães

de

Demanda
Médio porte

referenciada

apoio

serviço

espontânea e

Demanda
146

de

espontânea e

Médio porte

referenciada

urgência
Maternidade

Ambulatorial, internação,

Professor

serviço

José

de

apoio

Maria diagnóstico e terapêutico

de Magalhães (SADT),

serviço

Neto

urgência

Hospital

Internação,

Professor

apoio

Demanda
327

de

serviço

de

diagnóstico

e

espontânea e

Grande porte

referenciada

84

Carvalho Luz terapêutico (SADT)
Fonte: CNES. Situação até 08/06/2017. Elaboração: a autora

Demanda
referenciada

Médio porte
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2.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO

Para o cálculo da população do estudo considerou-se somente os quantitativos de
trabalhadoras fornecidos pelos serviços (Apêndice A), ou seja, não entraram no universo da
pesquisa àquelas trabalhadoras cujas organizações de saúde em que estão alocadas não
forneceram as informações solicitadas.

2.3.1 Amostra

Como a população a ser amostrada encontrava-se desagregada e com características
distintas de trabalhadoras, optou-se pela técnica de amostragem estratificada com alocação
proporcional em dois níveis: organizações de saúde com administração direta e organizações
de saúde com administração indireta. A opção pela amostragem estratificada com alocação
proporcional deve-se a heterogeneidade existente entre os dois estratos. Desse modo, buscouse homogeneidade dentro dos estratos visando garantir maior precisão da estimativa e garantir
maior representatividade das trabalhadoras dentro dos respectivos estratos.
No contexto desse estudo, os hospitais foram unidades amostrais e cada trabalhadora a
unidade elementar (ou respondente). Foram utilizadas planilhas Excel com os dados
cadastrais dos elegíveis e o software STATA v. 12.0 para o cálculo da amostra e sorteio.
2.3.2 Dimensionamento da amostra

Para estimar o tamanho da população a ser entrevistada na pesquisa matriz, se
considerou as informações fornecidas pelos cadastros anteriormente descritos. Como a
prevalência dos fenômenos estudados foi desconhecida (p=0,50), admitiu-se um erro amostral
de 3% (d=0,03), sob o nível de confiança de 95% (α=0,05), o total de elementos em cada
estrato correspondeu ao total de trabalhadores da enfermagem registradas nas organizações
com administração direta (n=7.140) e nas organizações com administração indireta (n=1.681).
O n encontrado foi alocado proporcionalmente ao total de trabalhadoras nos
respectivos estratos (n=952). Ao valor encontrado, acrescentaram-se 20% para perdas
eventuais (n=190). A sistemática de seleção adotada foi a abordagem direta da
trabalhadora(or) ativa nos respectivos setores, após autorização do responsável pela
Organização. Utilizou-se a seguinte fórmula para o dimensionamento da amostra (SIQUEIRA
et al., 2001):
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H

n  z12 / 2 * [ N h2 * Ph * (1  Ph ) / wh ]

[N

h

2

H

* d 2  z12 / 2  N h * Ph * (1  Ph )] onde,
h

Quadro 5. Descrição dos parâmetros utilizados para o cálculo da amostra.
Parâmetro
Descrição
H

total de estratos (H=2)

N=8.821

número total de trabalhadores

Nh

total de trabalhadores no estrato h

wh

Nh/N – fração de observações alocadas no estrato h

Ph

proporção de trabalhadores no estrato h, assumiu-se prevalência
desconhecida (Ph = 0,5).

n

tamanho da amostra

nh

tamanho da sub amostra no estrato h

z12 / 2  1,96

quartil da distribuição gaussiana que corresponde ao nível de confiança
95% (α=0,05), para hipótese bilateral.

D

erro amostral (d=0,03)

Quadro 6. Cálculo amostral, amostragem estratificada com alocação proporcional.
Tipo de
Nh*Ph*(1 Nh^2*Ph*(1- Amostra
h
Nh
wh Ph
Perdas
Gestão
-Ph)
Ph)/wh
(nh)
1 Direta

7140 0,81

0,5

1785

15745485

771

925

2 Indireta

1681 0,19

0,5

420,25

3707025,25

181

218

2205,25

19452510,25

952

1.142

Total

8821

1

Fonte: Sesab,2013

Quadro 7. Distribuição das trabalhadoras por tipo de administração com alocação
proporcional.
Administração
Administração
Profissional
%
%
Total
%
Direta
Indireta
Enfermeiras

1.712

23,98

436

25,94

2.148

24,35

Técnicas

2.597

36,37

1.160

69,01

3.757

42,59

Auxiliares

2.831

39,65

85

5,06

2.916

33,06

7.140

100,00

1.681

100,00

8.821

100,00

Total
Fonte: Sesab, 2013.
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Após isso, foi calculada a distribuição da amostragem das trabalhadoras por tipo de
gestão, como pode ser observado no quadro 8.

Quadro 8. Distribuição das trabalhadoras na amostra por tipo de administração com alocação
proporcional.
Administração
Administração
Trabalhadoras
%
%
Total
%
Direta
indireta
Enfermeiras

224

23,98

58

25,91

280,014

24,35

Técnicas

356

36,37

145

69,09

490,241

42,63

Auxiliares

339

39,65

11

5,00

379,745

33,02

Total

930

100,00

220

100,00

1150

100,00

Fonte: Dados obtidos da amostra.

Após o cálculo para a pesquisa matriz, utilizamos como recorte somente o quantitativo
de trabalhadoras dos hospitais da rede SUS. Assim, a amostra dessa tese é constituída por 265
enfermeiras, sendo 161 estatutárias e 104 terceirizadas; e 810 técnicas e auxiliares de
enfermagem, destas 597 são estatutárias e 213 terceirizadas. A opção por analisar
conjuntamente as técnicas e auxiliares se justifica pelo fato que no cotidiano dos serviços o
trabalho real concreto executado por estas trabalhadoras não é diferente.
O tipo de amostra é por conveniência. A distribuição da amostra por hospital e tipo de
vínculo pode ser observada no Apêndice B.
Foram excluídas da pesquisa as trabalhadoras em enfermagem que se encontravam
afastadas das unidades de trabalho durante a coleta de dados por qualquer motivo ou com
menos de 6 meses de trabalho na organização de saúde ou que estivessem participando
diretamente da execução da pesquisa. Por conseguinte, foram incluídas aquelas que estavam
atuando nos hospitais. Somente participaram da pesquisa as trabalhadoras que assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C).

2.4 COLETA DE DADOS

A coleta deu-se entre março de 2015 até fevereiro de 2016. A técnica utilizada para a
coleta de dados foi o inquérito e instrumento o questionário (Apêndice D), contendo uma série
de perguntas relativas às variáveis definidas para a pesquisa matriz “Análise do Processo de
Trabalho em Enfermagem no SUS Bahia”.
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Antes da construção do questionário, foram realizadas discussões em grupo com
enfermeiras que não estavam na amostra da pesquisa e profissionais que tinham expertise com
pesquisas quantitativas e com a temática. O questionário foi construído contemplando os
objetivos do projeto matriz, e incluindo os blocos de variáveis para caracterizar o processo e
condições de trabalho de enfermeiras, técnicas e auxiliares. As variáveis e categorias estão
embasadas na revisão de literatura, na perspectiva da ergonomia, precarização do trabalho e
processo de trabalho.
As categorias que compõe o instrumento são: Características sociodemográficas;
Informações sobre outros vínculos de trabalho; Informações sobre esse trabalho; Informações
sobre o processo de trabalho; Informações sobre condições de trabalho; Informações sobre
atividades domésticas e Informação salarial.
O questionário piloto foi aplicado em um hospital público de grande porte, onde
existiam trabalhadoras da enfermagem tanto de administração direta quanto indireta, ou seja,
aproximavam-se do perfil da população do estudo. O teste piloto possibilitou identificar
fragilidades no instrumento de pesquisa e corrigi-lo antes da aplicação, assim como teve
importância para a eliminação das dúvidas e inseguranças dos pesquisadores de campo.
A coleta nos hospitais realizou-se em dias e turnos distintos, abordando-se as
trabalhadoras da enfermagem presentes. Para garantir a maior representatividade possível,
todos os setores do hospital onde existiam trabalhadoras da enfermagem foram visitados pelos
pesquisadores de campo para a abordagem das participantes.
O controle de qualidade dos questionários ocorreu em duas etapas, a primeira logo
após a coleta dos dados, quando a coordenadora de campo analisava o preenchimento dos
questionários de cada coletadora; no segundo momento as questões do questionário eram
codificadas pela digitadora e avaliadas pelo coordenador de campo.

2.5 VARIÁVEIS

Dado que a precarização do trabalho é um fenômeno complexo, multideterminado e com
consequências diversas, escolhemos as categorias deste estudo a partir da revisão de literatura
sobre a precarização do trabalho em geral e na enfermagem, recordando a escassez de estudos
neste campo.
Inspiradas nas tipologias da precarização proposta por Druck (2011), criamos categorias e
dentro destas alocamos as variáveis que as comporiam (Apêndice E). No quadro abaixo,
demonstramos as tipologias elaboradas por Druck e as categorias que criamos a partir destas:
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Quadro 9: Tipologias da precarização de Druck (2011) e categorias da precarização3.
Tipologias da precarização (Druck, 2011)
Categorias da precarização
Vulnerabilidade das formas de inserção e
desigualdades sociais

Não houve categoria correspondente

Intensificação do trabalho e terceirização e

Intensidade do trabalho/ Gestão do processo

terceirização

de trabalho

Insegurança e saúde no trabalho

Condições de trabalho/ Saúde do trabalhador

Perda das identidades individual e coletiva

Alienação do processo de trabalho

Fragilização da organização dos
trabalhadores
Condenação e o descarte do Direito do
Trabalho

Filiação a entidade de trabalhador

Descarte do Direito do Trabalho

Após a alocação inicial das variáveis por categoria, utilizamos a Análise Fatorial
Exploratória (AFE) para definir que variáveis revelavam cada categoria.
A Análise Fatorial Exploratória (AFE) é um conjunto de técnicas estatísticas
multivariadas que permite identificar a quantidade e a natureza das variáveis latentes (fatores)
em uma matriz de dados, identificando-se a sua estrutura subjacente. A AFE permite ao
pesquisador a identificação de contrastes entre seus dados. Assim, ao utilizar esta técnica,
pode-se falar em impactos maiores ou menores e não grandes ou pequenos (DAMÁSIO,
2012; PEREIRA, 2004).
A AFE permite analisar a estrutura das inter-relações de um número determinado de
variáveis e define os fatores que melhor explicam a covariância. As variáveis vão pertencer a
um mesmo fator se possuir a variância4 em comum, ou seja, são influenciadas pelo mesmo
constructo subjacente (DAMÁSIO, 2012; FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010).
Portanto, as variáveis que não possuem a variância comum, são eliminadas na AFE.
Na figura abaixo, representa-se a composição da variância que uma variável pode apresentar:

3

Conforme explicaremos em parágrafo próprio, nem todas as categorias inicialmente elaboradas foram mantidas
após a Análise Fatorial Exploratória.
4
A variância é uma medida da variabilidade dos dados em torno da média. Assim, quanto maior os desvios,
maior a variabilidade presente nos dados (VIEIRA, 2011).
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Fonte: Damásio, 2012
Figura 1: Ilustração das variâncias de três itens e suas relações com um fator hipotético. Fonte:
Damásio, 2012.

O fator é uma variável latente, ou seja, um constructo, que não pode ser medido
diretamente, que é influenciado a partir de uma variável observada (DAMÁSIO, 2012). Neste
estudo os fatores correspondem às categorias da precarização que foram inspiradas no
trabalho de Druck (2013).
O fator “demonstra a medida de correlação entre a função derivada e as medidas
originais. A sua interpretação pode ser realizada tal como é feita para o coeficiente de
correlação de Pearson” (PEREIRA, 2004, p. 123).
Como primeiro passo para a aplicação da AFE, foi realizado a avaliação da adequação
dos dados, utilizando-se o teste Kaiser Maeyer-Olkin (KMO)5, que prediz se a matriz de
dados pode ou não ser fatorada. Para interpretar o KMO, utiliza-se a seguinte regra: valores
menores que 0,5 são considerados inaceitáveis, valores entre 0,5 e 0,7 são considerados
medíocres; valores entre 0,7 e 0,8 são considerados bons e entre 0,8 e 0,9 são considerados
ótimos e excelentes, respectivamente (DAMÁSIO, 2012).
O teste KMO para as variáveis que comporiam a matriz para as trabalhadoras
enfermeiras teve como escore global 0.8307 e para as técnicas e auxiliares o escore foi
0.8794, portanto todas as variáveis são consideradas ótimas para a fatoração.
Após a retenção dos fatores, prosseguiu-se com a rotação fatorial cujo objetivo é
identificar se cada variável apresenta carga fatorial6 elevada em poucos fatores, ou em apenas
um (ABDI, 2003 apud DAMÁSIO, 2012). Assim, do total das 96 variáveis iniciais,
5

Razão da soma dos quadrados das correlações de todas as variáveis dividida por essa mesma soma acrescentada
da soma dos quadrados das correlações parciais de todas as variáveis (PEREIRA, 2004, p. 124).
6
A carga de um fator expressa a correlação do fator com a variável. O quadrado da carga do fator indica a
proporção da variância partilhada entre a variável e o fator (VIALI, S/D).
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permaneceram 32 variáveis para as enfermeiras e 33 variáveis para as técnicas e auxiliares de
enfermagem. O ponto de corte para a carga fatorial foi 0.40.
Nessa etapa, foram testadas duas formas de rotação fatorial ortogonal (matriz de
fatores independentes entre si) e oblíqua (matriz de fatores dependentes), com 4, 5 e 6 fatores
cada uma, respectivamente. Para a rotação fatorial obliqua utilizou-se o método promax, e
para a rotação fatorial ortogonal, o varimax.
A decisão de uso da matriz com 4, 5 ou 6 fatores e se estes deveriam ser dependentes
ou independentes coube à autora e sua orientadora, e para tal consideramos a forma de
agrupação das variáveis.
A matriz final para as trabalhadoras enfermeiras e também para as técnicas e auxiliares
comportou cinco fatores independentes entre si (quadros 9 e 10). Vale destacar que na AFE as
variáveis inicialmente alocadas nas dimensões podem mudar de categoria ou serem
eliminadas de acordo com a sua carga fatorial.
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Quadro 10: Matriz de fatores para trabalhadoras enfermeiras.
Variáveis
Informações sobre riscos
Disponibilidade de EPI
Condições de trabalho adequadas ao perfil do paciente
Uso de Protocolo Operacional Padrão
Fator
Participa de reuniões para organizar atividades
1
Satisfação com o trabalho
Chefe imediato preocupa-se com o bem estar dos subordinados
Participa de atividades de Educação Permanente
Conhece o resultado da assistência prestada
Reconhecimento social do trabalho
Equipamentos e mobiliário são ergonômicos
Presta assistência a mais pacientes do que é capaz
Supervisiona mais trabalhadoras do que é capaz
Tarefas interrompidas antes da conclusão
Alimenta-se com tranquilidade durante a jornada de trabalho
Fator Gestos repetitivos na execução do trabalho
Ritmo de trabalho
2
Pressão do tempo no trabalho
Pausa para descansar durante a jornada de trabalho
Trabalho exige mais do que pode fazer
Atividades realizadas e metas alcançadas de modo tranquilo
Múltiplas atribuições devido à escassez de pessoal
Conflito no trabalho
Fator Conflito prejudica a execução das atividades
Discriminação no trabalho
3
Violência no trabalho
Pressão pelo chefe no cumprimento da tarefa
Constrangimento no trabalho
Fator Quantidade de vínculos
Jornada de trabalho semanal em outros vínculos
4
Fator
5

Jornada de trabalho diária
Tempo de descanso no trabalho noturno

Carga Fatorial
0.5962
0.4476
0.5480
0.5484
0.5557
0.5809
0.4009
0.6808
0.5233
0.4160
0.5481
0.5700
0.4307
0.4140
-0.5517
0.4039
0.6651
0.6779
-0.4589
0.6052
-0.4946
0.5494
0.7967
0.7722
0.4114
0.4352
0.4935
0.4974
0.9148
0.9138
0.4908
0.5149
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Quadro 11: Matriz fatorial para trabalhadoras técnicas e auxiliares de enfermagem.
Variáveis
Carga
Presta assistência a mais pacientes do que é capaz
0.5844
fatorial
Tarefas interrompidas antes da conclusão
0.4323
Alimenta-se com tranquilidade durante a jornada de trabalho
-0.5046
Ritmo de trabalho
0.5251
Pressão de tempo no trabalho
0.5518
Fator
Pausa para descansar durante a jornada de trabalho
-0.4510
1
Trabalho exige mais do que pode fazer
0.6696
Atividades realizadas e metas alcançadas de modo tranquilo
-0.4863
Executa atividades que não são da sua atribuição
0.4804
Múltiplas atribuições devido à escassez de pessoal
0.6156
Pressão pelo chefe no cumprimento da tarefa
0.4542
Executa atividades para as quais não foi qualificada
0.4328
Executa atividades com as quais não concorda
0.4551
Informações sobre riscos
0.5725
Disponibilidade de EPI
0.5097
Direitos trabalhistas são respeitados
0.4498
Condições de trabalho adequadas ao perfil do paciente
0.6350
Utiliza Protocolo Operacional Padrão
0.4440
0.4948
Fator Participa de reuniões para organizar atividades
Satisfação com o trabalho
0.4775
2
Chefe imediato preocupa-se com o bem estar dos subordinados
0.4616
Participa de atividades de educação permanente
0.5123
Conhece o resultado da assistência prestada
0.4765
Reconhecimento social do trabalho
0.4186
Disponibilizado material de consumo adequado
0.5076
Equipamento e mobiliário são ergonômicos
0.5958
0.6020
Fator Conflito no trabalho
Conflito prejudica a execução das atividades
0.5642
3
Constrangimento no trabalho
0.4711
Fator Quantidade de vínculos
0.9282
Jornada de trabalho semanal em outros vínculos
0.9272
4
Fator Existe PCCV
0.5683
Foi beneficiada pelo PCCV
0.5673
5
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Para a matriz das enfermeiras, devido à ausência de carga fatorial, a categoria Filiação
a entidades de trabalhadores foi eliminada. A retirada da categoria Saúde do Trabalhador se
justifica pelo fato de que as variáveis desta já compunham outras categorias usadas,
ocasionando superposição.
As variáveis das categorias Alienação do processo de trabalho e Descarte do direito do
trabalho foram realocadas para a categoria Condições de Trabalho, eliminando-se aquelas
categorias.
Algumas variáveis alocadas na categoria Gestão do processo de trabalho foram
realocadas para a categoria Condições de Trabalho.
Como resultado final, temos:
Fator 1: Categoria Condições de trabalho.
Fator 2: Categoria Intensidade do trabalho pela organização do processo de trabalho.
Fator 3: Categoria Gestão do processo de trabalho.
Fator 4: Categoria Intensidade do trabalho por acúmulo de vínculos.
Fator 5: Categoria Intensidade do trabalho pela redução do tempo de descanso.
Para a matriz das técnicas e auxiliares de enfermagem, a categoria Filiação a entidades
de trabalhadores também foi suprimida, bem como a categoria Saúde do trabalhador, pelo
mesmo motivo justificado anteriormente para a matriz das trabalhadoras enfermeiras.
Após a realocação de variáveis da categoria Alienação do processo de trabalho nas
dimensões Condição de trabalho e Descarte do direito do trabalho, aquela foi eliminada.
Algumas variáveis da categoria Gestão do processo de trabalho foram realocadas para
as dimensões Intensidade do trabalho e Condições de Trabalho.
O resultado final para técnicas e auxiliares foi:
Fator 1: Categoria Intensidade do trabalho pela organização do processo de trabalho.
Fator 2: Categoria Condições de trabalho.
Fator 3: Categoria Gestão do processo de trabalho.
Fator 4: Categoria Intensidade do trabalho por acúmulo de vínculos.
Fator 5: Categoria Descarte do direito de trabalho.
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2.6 ANÁLISE

Na primeira etapa da análise construímos a ancoragem teórica para a definição das
dimensões e variáveis da precarização do trabalho em enfermagem, usando como referência
os trabalhos de Druck (2013). Esta fase precedeu toda a AFE e possibilitou definição das
matrizes sobre a precarização do trabalho.
A segunda etapa foi descritiva e o banco foi tratado no software SPSS v. 22. Para
todas as variáveis foram calculadas frequências simples e absoluta. Para as variáveis em
escala likert, calculou-se a mediana7 e os quartis8 25 e 75. As variáveis nominais foram
testadas com Chi quadrado de Pearson9 e quando necessário o Exato de Fisher10.
Na terceira etapa foi gerada a matriz fatorial por categoria de trabalhadora. Foi
utilizado o Coeficiente Alfa de Cronbach para validar a consistência interna das variáveis e
dimensões da precarização. Esse coeficiente é utilizado para mensurar o grau de correlação
entre os itens de uma escala aplicada a um grupo, seus valores variam entre 0 e 1 e quanto
mais próximo de 1 mais forte e consistente é a correlação entre as respostas aos itens. O
escore global do Alfa de Cronbach para a matriz das enfermeiras foi de 0.8822 e para as
técnicas e auxiliares de 0.8839, o que demonstra forte correlação entre as respostas.
Para avaliar a contribuição das categorias para a explicação do constructo Precarização
do trabalho, foi calculado o eigenvalue11, a difference e a proporção de explicação. Nos
respectivos capítulos sobre a precarização do trabalho de enfermeiras, técnicas e auxiliares
serão apresentados estes valores por categoria.
Para observar como as categorias da precarização geradas nas matrizes AFE se
distribuíam por tipo de vínculo e categoria de trabalhadora, criamos um escore que abarca de 1 a +1 desvio padrão (dp) dos dados e utilizamos o teste Exato de Fisher (0,05 <p≤0,10) para
observar a significância entre os grupos de acordo com o vínculo. Deste modo, as Categorias
podem apresentar três escores de precarização:

7

É o valor que ocupa o lugar central de uma série de valores ordenados. Isto é, deixa de cada lado 50% dos
indivíduos (BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004, p. 44)
8
Dividem a distribuição em partes iguais, cada parte equivalendo a 25%. (BISQUERRA; SARRIERA;
MARTÍNEZ, 2004, p. 58)
9
A prova de qui-quadrado é utilizada para comprovar se existem diferenças estatisticamente significativas entre
duas distribuições. (BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004, p. 101)
10
Aplicada quando se quer constratar as variâncias de dois grupos. (BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ,
2004, p. 83)
11
Medida de quanto da variância total das medidas realizadas pode ser explicada pelo fator. Corresponde à soma
dos quadrados dos factor loadings das funções derivadas (DAMÁSIO, 2012).
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<=-1 dp baixo
> -1dp a < + 1dp intermediário
>+1dp alto

2.7 QUESTÕES ÉTICAS

Dado que nesta tese não existem alterações de objetivos e metodologia propostas no
estudo ao qual se vincula, não foi necessário a ressubmissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.
A pesquisa matriz foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem
da Universidade Federal da Bahia com

numeração de protocolo: (CAAE) nº

17813413.0.0000.5531.
Na coleta de dados foram respeitados todos os preceitos da Resolução 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde, garantindo-se o voluntariado na participação da pesquisa, o
sigilo e a desistência em qualquer momento. Foram explicados às participantes os riscos e
benefícios da pesquisa.

2.8 LIMITES DO ESTUDO

O primeiro limite diz respeito à amostra da pesquisa que foi do tipo de conveniência.
De modo a sanar este limite, calculou-se o poder do estudo. Para as enfermeiras, os
parâmetros utilizados foram: n 265, prevalência de 50%, precisão de erro de 5%, nível de
confiança de 95%; para as técnicas e auxiliares utilizou-se os mesmos parâmetros,
modificando-se o n que é 810.
O poder do estudo para as enfermeiras foi de 37%, o que indica baixa capacidade de
extrapolação dos resultados. Assim, todos os resultados para as enfermeiras apenas podem ser
utilizados para a amostragem deste estudo. Para o grupo das técnicas e auxiliares o poder do
estudo foi de 81%, o que permite a comparabilidade com outros estudos e a extrapolação dos
resultados para este grupo. No entanto, não encontramos estudos similares para fazer a
comparação de resultados.
Outro limite é que, embora tenhamos contatado todas as organizações hospitalares da
rede SUS estadual, obtivemos mais receptividade nos hospitais com administração direta do
que os com administração indireta, o que justifica o quantitativo maior daqueles em relação a
estes na definição dos locais da pesquisa. Como em qualquer pesquisa em que os dados são
gerados por entrevista, a subjetividade do respondente interfere no que é informado.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O moderno poder do Estado é apenas uma comissão que administra os
negócios comunitários de toda a classe burguesa (Karl Marx; Friedrich
Engels. Manifesto do Partido Comunista)

Esta primeira parte dos resultados referem-se às variáveis que caracterizam a força de
trabalho. No subcapítulo 3.1 apresentamos o total de trabalhadoras segundo o seu vínculo de
trabalho e debatemos o conceito de Estado, características do Estado neoliberal e o trabalho
sob a égide do Estado.
O subcapítulo 3.2 apresenta as variáveis sociodemográficas das trabalhadoras do
campo da enfermagem que foram participantes desta pesquisa. A distribuição dessas variáveis
pelo escore de precarização encontra-se no subcapítulo 3.3. Ao final, no item 3.3.1,
realizamos a síntese dos principais achados.

3.1 TRABALHADORAS DO ESTADO, MAS QUAL ESTADO?

No total, participaram dessa pesquisa 1.075 trabalhadoras do campo da enfermagem,
sendo 265 enfermeiras e 810 técnicas e auxiliares. Estas mulheres vendem a sua força de
trabalho ao Estado, no caso para o âmbito estadual, seja de forma direta (estatutárias) ou
indireta (terceirizadas).
Trabalhar para o Estado significa atuar em um serviço público, ou seja, aquele cujo
objetivo é atender as necessidades da coletividade. No entanto, nem o Estado e, por
consequência, os serviços públicos são neutros, dado que ambos encerram em si contradições,
luta de classes, e transformam-se de acordo com o contexto econômico, social, político e
cultural.
Para Harvey (2005), o Estado surge da contradição entre o indivíduo e a
comunidade, cuja origem é a estrutura social de classes baseada na divisão do trabalho, em
que uma classe domina todas as outras. Assim, concordamos com esse autor ao definir que o
Estado não é oriundo de fora da sociedade e nem o poder que este exerce é externo e imposto
à sociedade. O Estado é, nessa perspectiva,
produto da sociedade num estágio específico do seu desenvolvimento; é o
reconhecimento de que essa sociedade se envolveu numa autocontradição
insolúvel, e está rachada em antagonismos irreconciliáveis, incapazes de ser
exorcizado. No entanto, para que estes antagonismos não destruam as classes
com interesses econômico conflitantes e a sociedade, um poder,
aparentemente situado acima da sociedade, tornou-se necessário para
moderar o conflito e mantê-lo nos limites da ordem; e esse poder, nascido da
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sociedade, mas se colocando acima dela e, progressivamente, alienando-se
dela é o Estado (ibdem, 2005, p.75).

Na perspectiva marxiana, o Estado representa os interesses da classe dominante,
assumindo a aparência de mediador entre as classes para garantir a dominação de frações da
burguesia. Assim, o Estado na sociedade capitalista tem a função primordial de manter os
antagonismos de classe sobre controle, garantindo a dominação da classe econômica, que,
pela detenção de recursos, também se constituiu na classe politicamente dirigente. Mas, o
Estado também acata anseios da classe trabalhadora, possibilitando a existência de condições
sociais mínimas que funcionem como um amortecedor das tensões sociais (HARVEY, 2005;
FALEIROS, 2000).
No século XXI, são poucas as esferas da produção e do consumo que não sejam
afetados, direta ou indiretamente, pelas políticas do Estado. No entanto, não é somente nesse
século que o Estado tem sido agente central em proporcionar as condições para o
funcionamento da sociedade capitalista, servindo como um dos instrumentos para a
exploração da força de trabalho pelo capital e, ao mesmo tempo, como atenuador das
contradições da luta de classes. Desde a origem da sociedade capitalista o Estado esteve
presente, modificando-se conforme o capitalismo também se transmutava (HARVEY, 2005).
Observamos que, ao longo da história, transformações no Estado e no modo de
organização do trabalho ocorreram simultaneamente: durante o fordismo, prevaleceu o Estado
de Bem-estar social. Após a crise do fordismo e com a ascensão do toyotismo, também se
implementa um novo tipo de Estado: o neoliberal. A partir da década de 1970, passa a vigorar
no mundo a empresa enxuta e também o Estado enxuto, tudo isto em um contexto de
globalização, reestruturação produtiva e financeirização da economia.
O surgimento do neoliberalismo ocorre em um contexto histórico onde as pessoas
demandavam por mais liberdade (mas também por justiça social). Nesse contexto, o
pensamento neoliberal considerou como fundamental os ideais de dignidade e liberdade.
Segundo a teoria neoliberal, esses valores estavam seriamente ameaçados pelo fascismo, pelas
ditaduras, pelo comunismo, mas também pelo intervencionismo do Estado que impedia as
escolhas pessoais em detrimento de escolhas coletivas. Assim, para os pensadores neoliberais
as liberdades individuais seriam garantidas pela liberdade de mercado com a mínima
intervenção do Estado. Para que exista a liberdade do mercado, é igualmente necessária a
liberdade de comércio. Não pode haver fronteiras para a circulação do capital (HARVEY,
2014).
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Além disto, faz parte da cultura neoliberal fomentar o individualismo como meio
para alcance de melhor patamar de vida. Essas ideologias começaram a circular amplamente
nas empresas, nos meios de comunicação e por toda sociedade civil. Assim, o esforço e o
apelo à defesa da liberdade individual se constituíram como um apelo popular, subsumindo a
restauração do poder de classe. Soma-se a isto o fato de que o aparato estatal foi usado de
diversas formas para estabelecer o neoliberalismo: persuasão, cooptação, chantagem, ameaça
e violência (HARVEY, 2014).
Ademais, Harvey (2014) afirma que é preciso levar em consideração o contexto da
crise de acumulação de capital da década de 1970, que afetou a classe trabalhadora,
combinando ascensão da inflação e do desemprego. A insatisfação dos trabalhadores apontava
para construção de uma via alternativa ao capitalismo, tendo o socialismo como principal
eixo. Na Europa, partidos comunistas e socialistas cresciam e algumas vezes alcançaram o
poder; até mesmo nos Estados Unidos movimentos populares clamavam por reforma e
intervenção estatal. As elites econômicas e classes dirigentes entenderam nesse contexto uma
ameaça ao seu poder político e econômico e agiram vigorosamente.
O neoliberalismo foi desde o seu início um projeto voltado a recompor o poder da
classe burguesa. Nesta conjuntura, Harvey (2014, p.26-27) afirma que
Podemos, portanto, interpretar a neoliberalização seja como um projeto
utópico de realizar um plano teórico de reorganização do capitalismo
internacional ou como um projeto político de restabelecimento das condições
da acumulação do capital e de restauração do poder das elites econômicas.
Defenderei a seguir a ideia de que o segundo desses objetivos na prática
predominou. A neoliberalização não foi muito eficaz na revitalização da
acumulação do capital global, mas teve notável sucesso na restauração ou,
em alguns casos, na criação do poder de uma elite econômica.

Em relação à submissão dos trabalhadores/trabalhadoras ao neoliberalismo, Harvey
(2005; 2014) demonstra que esta ocorreu via desmantelamento dos sindicatos e da ascensão
do mercado de trabalho flexível. Nesse ponto, neoliberalismo e toyotismo mais uma vez se
complementam: ao mesmo tempo em que o Estado deixa de prover direitos sociais, como
saúde e educação, e também deixa de regular a relação capital-trabalho, as transformações
tecnológicas e no modelo de organização do trabalho tornam parte dos trabalhadores e
trabalhadoras em força de trabalho supérflua.
Nesse contexto, é preciso destacar, ainda segundo Harvey, as mudanças espaciais e
temporais do mercado. A globalização possibilitou maior circulação do capital e das
empresas. Assim, se manteve fábricas em locais onde a força de trabalho tem menor custo.
Mulheres e crianças são as mais afetadas com as mudanças espaciais e temporais, dado que

57

são força de trabalho mais barata e mais vulnerável socialmente, sendo assim, mais fácil a sua
exploração (ANTUNES, 2010). Não à toa, diversas empresas mantêm filiais na Ásia e África:
a exploração infantil e de mulheres ainda é maior nestes locais, e estas são a força de trabalho
mais descartável.
Assim, com seu sistema de organização política e rede de solidariedade
desmantelado, o(a) trabalhador(a) é responsabilizado(a) individualmente por sua colocação no
mercado de trabalho, que oferta empregos precários com contratos de curto prazo. A proteção
social também se torna uma responsabilidade individual, dado que todos devem comprar no
mercado os serviços de segurança, educação, saúde, previdência, que antes compunha o
pacote do Estado de Bem-Estar (HARVEY, 2014).
Sendo um modelo de Estado que prega a defesa das liberdades e a promoção do
bem-estar de todos, mas que no real concreto é um projeto de restauração de poder de classe,
identifica-se diversas contradições no Estado Neoliberal. Por um lado, advoga-se o Estado
mínimo, mas, por outro, é necessário que o Estado interfira para que se criem condições
favoráveis para o capital e para que este seja competitivo na política global. Ao ter que agir
competitivamente na política global, o Estado precisa funcionar como corporação coletiva e
contar com a lealdade de seus cidadãos. Para tal, a estratégia usada é a do nacionalismo, mas
isso também produz barreiras às liberdades gerais do mercado, dado que os cidadãos querem e
esperam do Estado proteção e barreiras econômicas e migratórias (HARVEY, 2014; 2005).
Embora aparente defender as liberdades individuais, o Estado Neoliberal utiliza-se
de autoritarismo para favorecer o cenário para os negócios. Por isso, o discurso de defesa da
liberdade torna-se frágil, dado que muitas vezes as nuances antidemocráticas têm que ser
reveladas (Harvey, 2014). Por exemplo, o golpe jurídico parlamentar no Brasil, em 2016, e as
Emendas Constitucionais que vem sendo impostas pelo governo que se estabeleceu após o
golpe.
Harvey (2014) aponta outras contradições: o individualismo irresponsável, um dos
valores básicos do neoliberalismo, necessário para o sistema financeiro, também produz
escândalos financeiros, instabilidade econômica e especulação; embora seja estimulada a
competição e o empreendedorismo, o que se observa é o crescimento de oligopólios; e, uma
das contradições mais perigosas do neoliberalismo é que
No nível popular, o ímpeto para as liberdades de mercado e a mercadificação
de tudo pode sair bem facilmente do controle e produzir incoerência social.
A destruição de formas de solidariedade social e mesmo, como sugeriu
Thatcher, da própria ideia de sociedade deixa na ordem social um imenso
hiato. Torna-se então peculiarmente difícil combater a anomia e o controle
dos comportamentos antissociais resultantes, como a criminalidade, a
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pornografia ou a virtual escravização de outras pessoas. A redução das
liberdades à liberdade de empreendimento desencadeia todas as liberdades
negativas que Polanyi considerou inextricavelmente ligadas às liberdades
positivas. A reação inevitável é reconstruir solidariedade social, embora
seguindo linhas distintas – o que explica o renascimento do interesse pela
religião e pela moralidade (o caso do Brasil, a ascensão do poder evangélico
e do movimento anti-corrupção) (p. 89).

Outra contradição no neoliberalismo é a disputa pelo fundo público, que diz respeito
à parte da riqueza social que é controlada pelo Estado e deveria ser utilizado para a satisfação
das necessidades coletivas. Contudo, todas as crises do capitalismo a partir da década de 1980
têm como característica o uso do fundo público para o resgate às instituições financeiras. Com
a financeirização da economia, os investidores passam a disputar, cada vez mais em
momentos de crise (e também fora deles), os recursos do fundo público de modo a garantir o
lucro. Porém, ao utilizar desse fundo para socorrer as instituições financeiras, o Estado deixa
de investir ou corta os investimentos na garantia de direitos sociais (SALVADOR, 2010).
Por isso, a disputa pelo fundo público encontra o cenário propício no Estado
neoliberal: como os direitos sociais devem ser comprados no mercado (saúde, educação,
segurança, aposentadoria), o fundo público pode ser usado para garantir a permanência e o
lucro das instituições financeiras. Por isso, uma das lutas que deve ser travada pela classe
trabalhadora no interior do Estado, é o uso do fundo público para a garantia de direitos.
O marco da neoliberalização no Brasil foi a Reforma do Aparelho do Estado, iniciada
em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso e que prosseguiu, embora em outros
termos, nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff.
O Brasil foi um dos últimos países latino americano a implantar o neoliberalismo. De
um lado, foi difícil construir uma unidade em torno dos interesses das diversas frações do
capital no país. Por outro lado, a intensa atividade dos trabalhadores e de movimentos, como o
Movimento dos Trabalhadores sem Terra na década de 1980, possibilitou a construção da
resistência. No entanto, o movimento de trabalhadores não conseguiu tornar o seu projeto de
sociedade hegemônico. A partir do governo de Fernando Collor de Melo, as frações do capital
construíram a sua unicidade em torno do projeto neoliberal, embora com contradições e
conflitos (FILGUEIRAS, 2006).
Ainda que o neoliberalismo não contemple os interesses da classe trabalhadora, no
Brasil, assim como em todo mundo, a ideologia neoliberal se afirmou utilizando os mesmos
mecanismos tratados no tópico anterior. No entanto, um discurso em particular ganhou força
junto à sociedade brasileira: a lógica da privatização como meio para conter os gastos
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excessivos do Estado e a retirada dos privilégios dos funcionários públicos (FILGUEIRAS,
2006).
O projeto neoliberal no Brasil se materializou em quatro dimensões estruturais: 1.
Estrutura e funcionamento do Estado; 2. Relação entre as distintas frações do capital; 3.
Inserção internacional do país e; 4. Relação capital-trabalho12 (FILGUEIRAS, 2006).
As mudanças na relação capital/trabalho no Brasil ocorreram principalmente pelo
processo de reestruturação produtiva, que introduziu nos setores produtivos os círculos de
qualidade, o kanban, dentre outros princípios toyotistas (ANTUNES, 2010). A reorganização
da gestão do trabalho e a introdução de novas tecnologias geraram consequências negativas
no mercado de trabalho brasileiro.
Filgueiras (2006) e Borges (2007) apontam como uma das primeiras consequências o
aumento do desemprego. As taxas elevadas de desemprego nos anos 1990 até o início da
década 2000 ampliaram a distribuição desigual de poder entre patrões e empregados. Ao
mesmo tempo em que o desemprego crescia, ocorreu um processo de desregulamentação do
mercado de trabalho, materializado por sucessivas modificações na CLT, quase sempre
desfavorável aos trabalhadores, o que ampliou a precarização do trabalho. A consequência
direta dessas medidas foi a fragilização dos sindicatos.
Especificamente no setor saúde, a Reforma do Aparelho do Estado, ou seja, a
implantação do neoliberalismo com a redução do papel do Estado para a oferta deste serviço,
deu-se pela criação de Organizações Sociais (OS), Organizações Sociais de Interesse Públicos
(Oscip) e diversos modelos de terceirização (Parceria Público Privada, por exemplo) e
privatização dos serviços.
O Estado da Bahia, na época governado pelo PFL sendo o governador Paulo Ganen
Souto, não tardou a adotar as prerrogativas neoliberais para a saúde. Em 1997, inicia-se o
Programa de Incentivo às Organizações Sociais (OS). Esse programa enfrentou uma forte
reação dos movimentos sociais, pois dentro de sua proposta estava à contratação de pessoal
via CLT e a não obrigação da realização de concurso ou seleção pública. Por este motivo, o
primeiro contrato de gestão assinado na Bahia entre a Secretaria Estadual da Saúde e uma OS
data do ano de 1999, celebrado com o Instituto de Promoção da Saúde e Desenvolvimento
Social da Microrregião de Irecê, com a finalidade de organizar, administrar, assistir e
gerenciar o Hospital Regional Mário Dourado Sobrinho (OLIVEIRA, 2012; GUIMARÃES et
al., 2004).
12

Embora estritamente relacionados, não abordaremos os 4 itens apontados pelo autor. Para fins de interesse
deste trabalho, serão abordados os itens 1 e 4.
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No ano de 2006, o cenário político muda, com a derrota do grupo carlista e a eleição do
governo petista, representado pelo governador Jaques Wagner. Em 2007, o processo de
terceirização via OS é estagnado, mas não abolido, e o novo governo e a gestão máxima da
Sesab buscam novas soluções para a gestão dos serviços de saúde (SANTOS, 2007). Essas
novas soluções foram: Parcerias Público Privadas nos hospitais e criação e implantação da
Fundação Estatal de Saúde da Família, para a gestão da força de trabalho na Atenção Básica.
Na mesma época, foi elaborada a Política Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde (PGETES), que aponta como problemas principais do SUS na Bahia: precarização
das relações de trabalho: vínculos e condições, principalmente na atenção básica e nos
serviços hospitalares; fragilidade nas ações, processos, sistemas e instrumentos de gestão de
pessoas e do trabalho em saúde; inadequação dos processos pedagógicos e administrativos
financeiros para formação e desenvolvimentos dos trabalhadores de acordo com a necessidade
do SUS da Bahia; incipiência da PGESTES para o SUS da Bahia (PINTO; TEIXEIRA, 2011).
Nesse contexto, é proposta a criação da Fundação Estatal de Saúde da Família (FESF) em
maio de 2009. Os argumentos para a criação dessa Fundação são a Lei de Responsabilidade
Fiscal, as relações de trabalho precarizadas na maior parte dos municípios baianos e a
dificuldade desses municípios em atrair e fixar a força de trabalho necessária para o
funcionamento da Estratégia Saúde da Família (OLIVEIRA, 2012).
Inicialmente, essa Fundação Pública de direito privado teria como objetivo atuar
diretamente com os municípios por meio de contrato de gestão, no âmbito da Atenção Básica,
como forma de sanar os vínculos precários de trabalho e ofertar adequadamente a mão de obra
necessária para a Estratégia Saúde da Família, principalmente no que se refere à força de
trabalho médica.
Nesse sentido, a FESF tem como um dos seus propósitos
(...) assegurar graus de estabilidade e segurança aos trabalhadores, que
passam a contar com um emprego público, com acesso através de concurso,
direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, com uma carreira que
valoriza e estimula a formação e desenvolvimento profissionais, e a
segurança de que vai receber remuneração justa, em dia e que progredirá ao
longo de sua carreira (FESF, 2011, p. 19).

Por motivos que fogem ao objeto desta pesquisa, e que, portanto, não serão
explorados, a FESF deixa de atuar somente no âmbito da Atenção Básica e passa, com
aditivos nos seus contratos, a operacionalizar outros serviços estaduais, como o Programa de
Internação Familiar a partir de 2012.
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A FESF passa também a contratar e alocar trabalhadores para diversos hospitais
públicos com administração direta pela Sesab. Embora não se disponha de análises e estudos
sobre a FESF e sua atuação, pode-se afirmar que dado à ruptura de contrato por parte de
diversos municípios, a FESF não tinha onde alocar os trabalhadores já selecionados para atuar
na Atenção Básica. Uma solução foi direcionar parte desta força de trabalho para hospitais
estaduais com déficit de trabalhadores. Além disso, posteriormente a FESF realizou processos
seletivos direcionados para a rede de serviços estadual.
Vale ressaltar que a proposta da FESF seguiu, ao contrário das OS e Oscip, todo o
trâmite legal preconizado no SUS, sendo aprovada na Comissão Intergestora Tripartite, no
Conselho Estadual de Saúde, na Conferência Estadual de Saúde realizada em 2007 e na
Assembleia Legislativa (OLIVEIRA, 2012).
Embora a promessa fosse de melhorias para os trabalhadores, a FESF acaba por
aprofundar a heterogeneidade dos vínculos trabalhistas e, além disto, não garante a
estabilidade do trabalhador dado que muitos de seus processos seletivos foram feitos com
contrato por tempo determinado, conforme pode ser constatado na página da referida
Fundação (http://www.fesfsus.ba.gov.br/selecao/). Até o ano de 2015, a FESF realizou dois
concursos e inúmeras seleções com tempo determinado de trabalho.
Oliveira (2012, p. 98-99), ao analisar a FESF, conclui que
Mesmo que a FEDP (Fundação Estatal de Direito Privado) seja vista por
alguns atores como um órgão público, não deixa de ocorrer a transferência
de responsabilidade para com o trabalhador, caracterizando um processo de
terceirização. Cria-se, assim, mais uma forma de vínculo trabalhista, que
vem se somar a outras vinculações temporárias dentro de uma equipe com
grande rotatividade de profissionais (...).
Percebeu-se que essa problemática não é alvo central de preocupação dos
formuladores da FESF, ainda mais no momento em que algumas falas
valorizaram a competitividade entre os profissionais como forma de
aperfeiçoar o trabalho na atenção básica. Reafirma-se aqui o pressuposto
segundo o qual se nega veementemente a possibilidade de que a competição
possa melhorar as condições de trabalho, entendendo que é mais importante
que se construam relações de solidariedade entre a classe-que-vive- dotrabalho. (....)

Além dessa iniciativa, a gestão petista continua utilizando o modelo de gestão por
Organizações Sociais e Terceirização da gestão nos serviços de saúde estaduais. O exemplo
disto é a criação, em 2008, da Diretoria da Rede Própria sob Gestão Indireta, o que revela a
decisão não só de manter a terceirização dos serviços, mas quiçá de ampliá-la. Podemos notar
que os hospitais inaugurados nas duas gestões do governo Wagner o foram sob Parceria
Público-Privado ou por Terceirização da Gestão, a exemplos do Hospital do Subúrbio e da

62

Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto. Quanto a indícios de mudança nessa
tendência, estes não se fazem notar, até o momento, na gestão do governador Rui Costa
(2017), dado que o Hospital Geral do Estado 2 e o Hospital da Mulher, inaugurados na gestão
deste governador, também foram terceirizados.
Em 2017, as empresas que terceirizam força de trabalho em enfermagem para a Sesab
são o Instituto de Gestão e Humanização (IGH), a Fundação José Silveira (FJS), a FESF,
Instituto Hygia.
Respondendo à pergunta do título desse capítulo, as trabalhadoras do campo da
enfermagem na Bahia vendem a sua força de trabalho ao Estado neoliberal, que terceiriza seus
serviços de saúde e também a força de trabalho com o pretexto de redução de custos, mas que
cujo significado é a paulatina retirada do Estado na garantia do direito social de acesso à
saúde.
Esta venda da força de trabalho ao Estado vem ocorrendo principalmente via a
terceirização, dado que desde 2008 o governo do estado da Bahia não realiza concurso
público para repor a força de trabalho com vínculo estatutário.

3.2

MULHERES,

NEGRAS,

JOVENS,

QUALIFICADAS

E

EXPERIENTES:

CARACTERIZAÇÃO DAS TRABALHADORAS EM ENFERMAGEM DOS HOSPITAIS
PÚBLICOS DA BAHIA
O campo da enfermagem é dividido em três categorias de trabalhadoras reguladas:
enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem. De acordo com os dados da tabela 1, notase que a força de trabalho das técnicas e auxiliares é proporcionalmente predominante
(75,3%) tanto entre as estatutárias (73,8%) quanto entre as terceirizadas (26,2%).
Tabela 1: Distribuição proporcional das trabalhadoras da enfermagem por categoria
profissional segundo tipo de vínculo (N= 1.075). Bahia. 2017.
Enfermeira
Técnica e auxiliar
Tipo de vínculo
n
%
n
%
Estatutária

161

60,7

597

73,8

Terceirizada

104

39,3

213

26,2

Total

265

100,0

810

100,0

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.
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No campo da enfermagem, mais do que em qualquer outro campo da saúde,
intensifica-se a divisão parcelar do trabalho, sustentado na divisão entre trabalho intelectual e
manual (BRAVERMAN, 1981; MARX, 2013). A divisão parcelar do trabalho em
enfermagem parte da premissa de que seus agentes são qualificados de modo diferente e
assim devem executar ações diferentes de acordo com o grau da sua qualificação.
De acordo com a divisão parcelar do trabalho em enfermagem, reafirmado pelo
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) na Lei do Exercício Profissional (Lei n. 7.498/86),
enfermeiras são as trabalhadoras com formação superior, responsáveis pelas atividades ditas
intelectuais do campo (planejamento, supervisão, coordenação) e execução de procedimentos
técnicos de alta complexidade e em pacientes graves. As técnicas e auxiliares são
trabalhadoras que cursaram o nível médio, responsáveis pela execução direta da assistência
aos pacientes (trabalho manual), sob a supervisão da enfermeira.
Desde 2003 (Resolução No 276/2003), o Cofen não aceita a inscrição de auxiliares
de enfermagem, na prática extinguindo esta categoria13. A divisão parcelar do trabalho em
enfermagem concentra-se a partir dessa decisão do Cofen nas enfermeiras e técnicas, embora
as auxiliares existentes possam continuar a exercer sua profissão.
Ainda que essa Resolução reconfigure a divisão do trabalho em enfermagem, não
soluciona a parcelização e a hierarquização existente no campo. É importante ressaltar que a
manutenção da divisão do trabalho em duas categorias continua contribuindo para o que
Braverman (1981) afirma: a divisão parcelar do trabalho destrói as ocupações,
impossibilitando que o trabalhador acompanhe a totalidade do seu processo de produção e,
principalmente, barateia a venda da força de trabalho.
Conforme observado na tabela 1, técnicas e auxiliares compõem o maior quantitativo
de trabalhadoras do campo da enfermagem (e também do campo da saúde, conforme pesquisa
da FIOCRUZ, 2012 e MACHADO et al., 2016) e executam um volume imenso de ações
voltadas à assistência do usuário. Portanto, nenhum hospital pode prescindir dessas
trabalhadoras.
As enfermeiras são as únicas trabalhadoras da saúde que executam um processo de
trabalho assistencial-gerencial. Isso significa que além de realizar procedimentos de acordo
com o que é preconizado pela Lei do Exercício Profissional, ainda coordenam e
13

Nessa Resolução, o Cofen determina a todos os auxiliares de enfermagem formados após 23 de junho de 2003
a conclusão da complementação dos estudos como técnicos de enfermagem em um prazo de 5 anos, a contar da
data de emissão do certificado de conclusão do curso. Os auxiliares formados antes desta data podem continuar a
exercer a sua profissão ou realizar a complementação para mudança de categoria profissional. Esta Resolução
entra em acordo com as novas diretrizes do Ministério da Educação que estabelece o nível médio como patamar
educacional mínimo para todos os trabalhadores técnicos no campo da saúde.
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supervisionam a força de trabalho em enfermagem; orientam o processo de trabalho em
saúde, pois articulam os processos de trabalho dos demais trabalhadores; são responsáveis por
mobilizar e gerenciar os recursos necessários à assistência e, consequentemente, respondem às
demandas da organização, dos usuários, das trabalhadoras da enfermagem e demais
trabalhadores da saúde (MELO; SANTOS; LEAL, 2015; SANTOS et al., 2016).
Portanto, ainda que em número menor, dado que as enfermeiras não precisam executar
todos os atos procedimentais da assistência, as organizações de saúde também não podem
prescindir de sua força de trabalho para seu funcionamento. Como a força de trabalho mais
qualificada e responsável por parte do trabalho intelectual, esta trabalhadora custa mais caro
às organizações do que as técnicas e auxiliares. Portanto, manter a divisão do trabalho e uma
distinção entre o quantitativo de enfermeiras e técnicas é interessante para as organizações,
pois permite a contratação de maior número de trabalhadoras com menor custo – as técnicas e
auxiliares.
Em algumas situações, a depender da necessidade da organização, técnicas de
enfermagem executam ações que são determinadas pela Lei do Exercício Profissional como
privativas da enfermeira, devido à sua maior complexidade técnica, como a avaliação de
usuários e intervenções invasivas que os expõe a riscos e danos potenciais (PEDUZZI;
ANSELMI, 2004; BRASIL, 2003). O mesmo pode ser observado durante a coleta de dados da
pesquisa matriz a qual se vincula essa tese. Em hospitais do interior do estado, observamos,
especialmente no centro cirúrgico e no centro obstétrico, técnicas de enfermagem assumindo
atribuições da enfermeira, devido à ausência desta trabalhadora nesse serviço.
O que contribui para que técnicas e auxiliares aceitem executar um trabalho que não é
o seu? Ouvimos diversos relatos justificando que era preciso manter a assistência e para que
os usuários não fossem penalizados pela ausência da enfermeira. Ora, a manutenção da
assistência ainda que em um contexto desfavorável, em que a trabalhadora executa atividades
para as quais não foi qualificada e que não são de sua atribuição podem levar a mesma a errar
e provocar um dano ao usuário.
Além disso, o Código de Ética profissional garante que a trabalhadora não é obrigada
a executar atividades que não são da sua atribuição ou quando as condições de trabalho a
colocam em risco ou ao usuário. Segundo esse mesmo Código, a trabalhadora que realiza
atividades que não são da sua competência técnica comete imperícia e imprudência, podendo
responder a um processo ético. O que leva então as técnicas e auxiliares a assumirem as
atividades privativas das enfermeiras, quando essa trabalhadora está ausente?
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Desde as suas origens, existe no campo da enfermagem a ideologia religiosa de
bondade e do bem fazer ao próximo, e que as trabalhadoras devem suportar todas as
provações (RODRIGUES, 2001). Além dessa ideologia, as mulheres vivenciam hoje o que se
chama a cultura da competência (VAZQUEZ, 2010), uma vez que têm que provar o tempo
todo como são altruístas e mais competentes do que os homens.
Além disso, Peduzzi e Anselmi (2004) evidenciaram que, em se tratando da execução
de procedimentos, as técnicas e auxiliares de enfermagem interpretam o trabalho da
enfermeira como equivalente ao seu, abolindo as diferenças técnicas existentes. Soma-se a
isso o fato de que a ação fiscalizadora da autarquia não alcança todos os serviços numa dada
área de cobertura estadual14, o que permite que irregularidades quanto à prática profissional
ocorram, com conivência dos empregadores. Ainda que a fiscalização ocorra, é difícil provar
o exercício ilegal da profissão de enfermeira por parte das técnicas, dado que tanto as mesmas
quanto aos seus empregadores se esforçam por mascarar os acontecimentos15.
Logo, é a junção de uma moral religiosa16, da cultura da competência, do modelo de
organização do trabalho adotado nos hospitais públicos, do apagamento das diferenças
existentes no processo de trabalho por parte das trabalhadoras e da frágil fiscalização do
exercício profissional que fazem com que as técnicas e auxiliares assumam o trabalho da
enfermeira, ainda que não recebam o reconhecimento formal da organização ou o devido
salário por isto.
Assim, no Brasil, a divisão parcelar do trabalho em enfermagem serve para baratear
os custos de produção dos serviços, dado que as trabalhadoras representam o maior
contingente da força de trabalho no setor saúde, e dado que suas atividades podem ser
compradas separadamente. E, devido às fragilidades da fiscalização do exercício profissional
por parte da autarquia reguladora e do subdimensionamento do pessoal de enfermagem,
trabalhadoras com nível médio, em determinados contextos, realizam o seu trabalho e também
o que caberia à enfermeira, degradando e barateando ainda mais a força de trabalho no campo.
É preciso considerar ainda outro fator na divisão do trabalho em enfermagem: o
modelo assistencial biomédico, ainda hoje hegemônico, que estabelece o saber-fazer médico
14

Na Bahia, de acordo com o CNES (2017), existem 15.785 estabelecimentos de saúde. Destes, 75 são hospitais
especializados; Falk463 hospitais gerais e 110 hospitais dia. Segundo dados do Conselho Regional de
Enfermagem da Bahia, existem 24 fiscais para atuar em todo o território do estado. Logo, nota-se que a
fiscalização não alcança a todos os 417 municípios e nem a todos os serviços existentes.
15
Vale salientar que se uma trabalhadora for flagrada exercendo irregularmente a profissão de uma das
categorias da enfermagem, somente esta sofrerá processo ético. Ainda que o empregador seja conivente, não há
punição prevista para o mesmo.
16
Rodrigues (2001) demonstrou em seu estudo que a absorção da moral religiosa no campo da enfermagem é um
dos fatores que influenciam para que as trabalhadoras aceitem e suportem condições de trabalho precárias.
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como central no campo da saúde e a execução de técnicas e o uso de tecnologias como foco
principal deste saber-fazer. O modelo assistencial biomédico estabelece uma hierarquia de
poder e valorização dentro do campo da saúde, com os médicos localizados no topo e as
demais profissões abaixo, de acordo com a sua capacidade de incorporar tecnologia e saberfazer biomédico.
Nesse contexto, o trabalho em enfermagem apresenta algumas contradições: embora
as enfermeiras executem o trabalho assistencial-gerencial, ao buscarem o reconhecimento no
modelo biomédico, negam o trabalho gerencial e tendem a valorizar o trabalho assistencial
especializado. Para as enfermeiras, essa contradição produz resultados ainda mais danosos: os
empregadores não pagam pelo trabalho gerencial executado e o reconhecimento social do
trabalho em enfermagem se expressa com o apagamento da divisão social e técnica do
trabalho. Para a sociedade, existe apenas uma enfermeira genérica, aquela reconhecida pelo
trabalho assistencial, majoritariamente executado pelas técnicas de enfermagem.
As técnicas e auxiliares, embora executem um trabalho que demanda o domínio
técnico de procedimentos assistenciais, pelo fato deste trabalho se originar da divisão do
trabalho médico e ser considerado como parte manual do trabalho destes, é pouco valorizado
e assim, não agrega preço ou reconhecimento a essas trabalhadoras da enfermagem.
Nos diagrama a seguir podemos visualizar como essas contradições se retroalimentam
e contribuem para uma construção fetichista sobre o trabalho das enfermeiras e para a pouca
valorização social e econômica do trabalho das técnicas e auxiliares.
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Trabalho da enfermeira (dito
intelectual)
Divisão técnica e
social do trabalho
na sociedade
capitalista

Divisão técnica e
social do trabalho
em enfermagem no
Brasil
Trabalho das técnicas e auxiliares
(dito manual)

Trabalho da enfermeira (tido como o
trabalho intelectual do campo)

Trabalho assistencial-gerencial

Figura 2: Contradições da divisão do trabalho no campo da enfermagem. Elaboração própria.

Negação do trabalho gerencial e
construção fetichizada do trabalho
nas atividades assistenciais
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Negação do trabalho gerencial e
construção fetichizada do trabalho
nas atividades assistenciais

Realização de um trabalho de dupla
natureza, que atribui singularidade
profissão, porém negado pelas
trabalhadoras e empregadores.
Baixa valorização econômica e
social;
Fetichização da profissão;
Baixo valor do trabalho que se
reflete no preço, pois o trabalho
gerencial não é pago pelos
empregadores.

Trabalho das técnicas e auxiliares
(dito manual)

Realização de procedimentos
técnicos de baixa valorização: que
médico se recusam a fazer, tidos
como não geradores de consumo na
saúde ou de potencial inovador

Regulamentação sobre atos
técnicos e formação tecnicista.

Apagamento das diferenças da
divisão do trabalho, dado que
enfermeiras disputam com as
técnicas a realização destes
procedimentos.

Divisão técnica e social do trabalho na sociedade capitalista e consequências no trabalho em enfermagem

Figura 2: Contradições da divisão do trabalho no campo da enfermagem (continuação). Elaboração própria.
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A divisão técnica e social do trabalho no campo da enfermagem parte do mesmo
princípio da divisão social e técnica do trabalho na sociedade capitalista: de que existem
trabalhos superiores (intelectual) e inferiores (manual). No entanto, as enfermeiras,
trabalhadoras que pela lei do exercício profissional devem executar as atividades do trabalho
intelectual do campo profissional, negam as atividades gerenciais que exercem. E tentam
construir a valorização econômica e social pelo trabalho que menos executam que é a
realização de procedimentos assistenciais, nomeados como cuidado direto.
No modelo biomédico, o cuidado direto se reduz à realização de procedimentos
técnicos que foram relegados pela categoria médica (COLLIÉRE, 1999), dado que estes são
tidos como manuais, repetitivos, sem potencial de inovação ou geração de consumo. Essa
parte do trabalho médico foi imposta pela organização do processo de trabalho as técnicas e
auxiliares de enfermagem, que realizam muitos procedimentos técnicos durante o seu
trabalho, mas nem por isso alcançam a valorização social e econômica.
Além disso, a divisão técnica e social do trabalho no campo da enfermagem provoca
uma disputa entre as trabalhadoras, dado que as técnicas e auxiliares consideram o trabalho
gerencial executado pelas enfermeiras como supérfluo (diversas vezes ouvimos frases como
“enfermesa” para se referir à enfermeira executando trabalho gerencial; ou a frase “só faz
trabalho burocrático”, das técnicas e auxiliares se referindo à enfermeira, durante a coleta de
dados da pesquisa). Assim, essas trabalhadoras consideram que elas podem assumir todas as
funções e atividades das enfermeiras. Devemos ressaltar que esta percepção das técnicas e
auxiliares encontra amparo na própria construção das enfermeiras sobre seu trabalho, ou seja,
a construção fetichizada de que deveriam retornar “à beira do leito”, “à cabeceira do doente”,
o que significa realizar procedimentos técnicos que as enfermeiras só executam pontualmente
e em determinados contextos de organização do processo de trabalho.
Portanto, o que as trabalhadoras do campo da enfermagem entendem como
valorização é a execução de procedimentos técnicos assistenciais relegados pela categoria
médica, que já perceberam que, no capitalismo, a valorização de uma profissão não está na
quantidade de procedimentos que se executa, mas sim se estes retroalimentam a indústria
biomédica.
Como resultado da divisão social e técnica do trabalho em enfermagem, temos as
categorias com baixo valor social e econômico e a construção fetichizada da profissão da
enfermeira, que constrói argumentos para a sua valorização social e econômica a partir do
trabalho que executa em menor proporção, o trabalho assistencial.
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O campo de trabalho em enfermagem agrega, majoritariamente, a força de trabalho
feminina. De acordo com os dados apresentados nas tabelas 2 e 3, nota-se que as diferenças
proporcionais entre os grupos não foram estatisticamente significante quanto ao sexo.
Tabela 2: Diferença entre as proporções das enfermeiras por tipo de vínculo segundo o sexo
(n= 265). Bahia. 2017.
Estatutária
Terceirizada
Características
Valor de p*
n
%
n
%
Sexo
Feminino

145

90,1

100

96,2

Masculino

16

9,9

4

3,80

161

100,0

104

100,0

Total

0,067

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Chi quadrado de Pearson.

Tabela 3: Diferença entre as proporções das técnicas e auxiliares de enfermagem por tipo de
vínculo segundo o sexo (n= 810). Bahia. 2017.
Estatutária

Terceirizada

Características

Valor de p*
n

%

n

%

Feminino

519

86,9

196

92,0

Masculino

78

13,1

17

8,0

597

100,0

213

100,0

Sexo

Total

0,062

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Chi quadrado de Pearson

O campo da enfermagem é predominantemente formado pela força de trabalho
feminina, dado a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho é conceituada por
Hirata; Kergoat (2008, p. 266) como “a forma de divisão do trabalho social decorrente das
relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência
da relação social entre os sexos”. Nogueira (2014) avança nesse conceito ao estabelecer a
divisão sócio-sexual do trabalho, que ocorre no plano objetivo e também subjetivo e que
aporta as relações de sexo, de gênero, e a divisão técnica e social do trabalho.
A divisão sexual sócio-sexual do trabalho apresenta como princípios básicos que as
mulheres exercem na esfera pública os trabalhos que são prolongamentos de suas atribuições
domésticas (ensino, cuidado); a mulher não deve ter autoridade sobre o homem; e o homem
mantém o monopólio sobre a tecnologia (BOURDIEU, 2002).
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Historicamente, as atividades relacionadas ao cuidado com crianças, doentes e idosos
foram delegadas às mulheres, pois a estas cabia o trabalho de reprodução. Quando da
instituição da enfermagem moderna, Florence Nightingale admitia que apenas mulheres
poderiam exercer a enfermagem, pois isto era naturalmente concebido, era o prolongamento
do cuidado que estas já exerciam no âmbito doméstico. Segundo Araújo e Rotenberg (2011,
p.134):
A concepção da profissão, ligada às atribuições femininas, processou-se de
forma quase imediata – afinal, não eram as mulheres que se ocupavam,
historicamente, no interior da família, do cuidado com as crianças e os
velhos? Como os doentes encontravam-se debilitados, e tal como crianças e
velhos, eram merecedores dos mesmos tipos de cuidados, as mulheres
mostravam-se, a priori, ‘naturalmente’ aptas para desenvolver tais
atribuições. Esse processo não só institucionalizou um campo de práticas – a
enfermagem –, mas, principalmente, emprestou feições de gênero a tal
ocupação, centrando-se na evocação de um ‘ser mulher’ com atributos de
mãe e de reprodutora.

A divisão sócio-sexual do trabalho não é neutra, pois esta encobre relações de poder e
de interesse do masculino sobre o feminino. A divisão sócio-sexual do trabalho é expressa na
hierarquia de gênero, tanto no âmbito da produção quanto no da reprodução, o que
proporciona e favorece a desvalorização da força de trabalho da mulher (NOGUEIRA, 2011).
Relações de gênero são as
Relações desiguais, hierarquizadas, assimétricas ou contraditórias, seja pela
exploração da relação capital/trabalho, seja pela dominação masculina sobre
a feminina, expressam a articulação fundamental da produção/reprodução
(ibdem, p.179).

Mesmo com o trabalho em enfermagem demandado e executado na esfera pública em
troca de um salário e qualificado, as desigualdades de gênero condicionam as práticas deste
campo. Ainda hoje (século XXI, ano 2018), este campo profissional é associado à vocação,
amorosidade, docilidade, paciência e maternidade. Mais de um século após a instituição da
enfermagem moderna, a permanência destes adjetivos para a caracterização do campo no
senso comum revela que o trabalho feminino é ainda baseado em qualidades e não em
qualificações. Portanto, para ser enfermeira ou técnica, basta ter qualidades associadas
socialmente ao feminino.
Ainda é necessário observar as relações de gênero que ocorrem entre as próprias
mulheres, que reforçam e perpetuam o machismo. Em pesquisa recente sobre o Perfil da
Enfermagem no Brasil, observa-se que em 2015 existia no campo da enfermagem 14,4% de
homens. Em 2011 este percentual era de 12,65%. Entre 2011 e 2015, nota-se o acréscimo de
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1.7 percentuais de pessoas do sexo masculino no campo profissional (MACHADO et al.,
2016).
Esse discreto aumento é apresentado como masculinização da profissão, o que revela a
supervalorização da presença masculina no campo. Inferimos que esta conclusão sobre a
“masculinização” reforça a crença de que as mudanças necessárias no trabalho em
enfermagem (valorização, organização política, melhores salários) não virão da organização
das trabalhadoras mulheres, mas sim da entrada de homens no campo.
Além disso, dado que as relações de gênero se referem à opressão do feminino pelo
masculino (NOGUEIRA, 2011) e que a divisão sócio-sexual do trabalho baseia-se na
submissão da mulher ao homem, mesmo em um campo em que a força de trabalho é
majoritariamente feminina, os homens estão mais representados nas funções de direção e
gestão do trabalho em saúde. Portanto, também no campo da enfermagem, as mulheres
encontram maior dificuldade para progredir na carreira quando têm a concorrência da força de
trabalho masculina. Isto ocorre dado às relações de gênero e da divisão sócio-sexual do
trabalho e é esperado que o homem ocupe cargos de mando e poder e que as mulheres estejam
nas atividades relacionadas ao cuidado (MELO et al., 2016; SANTOS et al., 2016).
Outro fator que evidencia as relações de gênero no campo é que as pessoas de sexo
masculino que exercem qualquer das profissões da enfermagem têm a sua orientação sexual
associada à homossexualidade (SOUZA; PERES; ARAÚJO, 2015), pois socialmente ainda
não é aceitável que homens desempenhem trabalhos associados ao feminino. Isto também
implica em questionar a sexualidade e identidade de gênero desses trabalhadores. Assim,
pessoas do sexo masculino que trabalham neste campo, independente da identidade de gênero
e orientação sexual, sofrem pressões homofóbicas.
Portanto, observamos mais uma vez como determinações que estão na macro estrutura
da sociedade, no caso divisão sexual do trabalho e relações de gênero, afetam o campo da
enfermagem e agregam menor valor e reconhecimento social por ser um trabalho atribuído
socialmente às mulheres. Além disso, existe desigualdade e opressão de gênero quando
observadas as carreiras entre homens e mulheres, sendo que aqueles progridem mais
rapidamente e também quando pessoas do sexo masculino sofrem homofobia.
Nas tabelas 4 e 5 observamos a faixa etária e a cor da pele das trabalhadoras. Nota-se
que existe diferença proporcional estatisticamente significante no grupo das técnicas e
auxiliares entre estatutárias (8,7%) e terceirizadas (15,5%) na variável faixa etária mais
jovem.
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Não há diferença proporcional estatisticamente significante entre os grupos em relação
à cor da pele, mas a proporção de trabalhadoras que se autorreferiram brancas é maior entre as
enfermeiras (16,2%).
Tabela 4: Diferença entre as proporções das enfermeiras por tipo de vínculo segundo faixa
etária e cor da pele (n=265). Bahia. 2017.
Estatutária
Terceirizada
Características
Valor de p*
n
%
n
%
Faixa etária (em anos)
Até 30 anos

36

22,4

17

16,3

117

72,7

80

76,9

8

4,9

7

6,8

161

100,0

104

100,0

Branca

24

14,9

19

18,3

Negra1

135

83,9

81

77,9

2

1,2

4

3,8

161

100,0

104

100,0

De 31 a 55 anos
56 anos e mais
Total

0,432

Cor da pele17

Outros2/Não sabe/Recusou-

0,267

se a responder
Total

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.¹ Parda e Negra ² Amarela e Indígena. * Teste
Exato de Fisher

Tabela 5: Diferença entre as proporções das técnicas e auxiliares de enfermagem por tipo de
vínculo segundo faixa etária e cor da pele (n=810). Bahia. 2017.
Estatutária
Terceirizada
Características
Valor de p*
n
%
n
%
Faixa etária (em anos)
Até 30 anos
52
8,7
33
15,5
De 31 a 55 anos
495
82,9
172
80,8
0,003
56 anos e mais
50
8,4
8
3,8
Total
597
100,0
213
100,0
Cor da pele
Branca
31
5,2
13
6,1
1
Negra
545
91,3
93,0
24,4
0,125
Outros2/Não
21
3,5
2
0,9
sabe/Recusou-se
a
responder
Total
597
100,0
213
100,0
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.¹ Parda e Negra ² Amarela e Indígena. * Teste
Exato de Fisher
17

Adotamos a classificação do IBGE para este quesito, embora reconheçamos que entre o movimento negro
existe a discussão sobre as diferenças entre raça e cor.
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Levando em consideração que o último concurso público para a saúde no estado da
Bahia foi em 2008; que nos hospitais com administração direta se concentra as trabalhadoras
estatutárias; e que esta força de trabalho está envelhecendo e se aposentando sem reposição
via concurso público; e que o governo do baiano adotou a prática de terceirizar não só a
administração das organizações hospitalares, mas também a força de trabalho inclusive nos
hospitais com administração direta, identificamos a explicação para esta diferença
proporcional entre os grupos estatutárias e terceirizadas das técnicas e auxiliares. As
trabalhadoras da enfermagem que ingressaram no serviço público hospitalar estadual nos
últimos 9 anos foi via terceirização.
Segundo Druck (2016), a terceirização da força de trabalho no serviço público
fragiliza a identidade de servidor público, o que prejudica a oferta destes serviços à
população. Ainda segundo essa autora (p.18),
A proliferação da terceirização em serviços públicos essenciais, como é o
caso da saúde, resulta na diminuição do número de funcionários e em sua
desqualificação e desvalorização, em prol de uma suposta – e não
comprovada – eficiência de instituições de natureza privada, mais flexíveis e
ágeis, em contraposição ao padrão do serviço público brasileiro.

A terceirização no e do serviço público está alinhada com a definição do Estado
Neoliberal, que reduz o seu papel na garantia dos direitos constitucionais básicos como saúde
e educação. No caso do Brasil, é também importante para as políticas neoliberais
materializadas na Reforma do Aparelho do Estado, o ataque ao funcionalismo público, pois
este representou durante várias décadas o núcleo mais resistente e bem estruturado da classe
trabalhadora brasileira (FILGUEIRAS, 2006).
A terceirização no Brasil aprofunda-se com a aprovação do Projeto de Lei (PL) n.
30/2015, que libera a terceirização irrestrita. Se antes somente as atividades meio podiam ser
terceirizadas, agora se inclui as atividades fins. Isso significa que, um serviço público de
saúde, cuja finalidade é prestar assistência à população, pode ter todos os seus trabalhadores
terceirizados.
Segundo Antunes (2015, p. 8), a sociedade da terceirização total, oficializada por este
PL,
tem por base a lógica volátil do capital financeiro, ou seja, dinheiro gerando
mais dinheiro, na ponta fictícia do sistema financeirizado global e uma
miríade de formas pretéritas de trabalho (escravo, semi escravo, precarizado,
flexibilizado, terceirizado, informalizado etc.) na esfera basal da produção e
pejotizado nos escalões intermediários e naqueles dotados de maior capital
cultural.
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Assim, mesmo que todos os trabalhadores estejam submetidos à terceirização, esta se
dará de forma distinta, de acordo com maior ou menor vulnerabilidade da categoria
profissional em questão.
O PL 30/2015, em aparência, promete regulamentar os terceirizados, mas, em
essência, ampliará este universo onde o trabalho regulamentado é burlado. Portanto, as
consequências são a desregulamentação do trabalho em geral, redução da classe trabalhadora
assalariada que tem seus vínculos pela CLT para trabalhadores terceirizados (recordando que
com a aprovação da Reforma Trabalhista as formas de vínculo e pagamento serão diversas, e
tais vínculos e formas não serão benéficas para o trabalhador ou trabalhadora). Obviamente
que tais condições só interessam aos detentores do capital (ANTUNES, 2015).
A terceirização da força de trabalho representa sua expropriação, dado que para vencer
a licitação dos serviços públicos, as empresas precisam concorrer com um preço competitivo,
que significa, necessariamente, salários mais baixos para as trabalhadoras. Além disso, a
constante troca destas empresas torna a trabalhadora e o trabalhador terceirizado mais
vulnerável, pois as conquistas durante o período de vigência de um contrato não são
transferíveis à outra empresa que assuma a terceirização da força de trabalho.
Assim, ao observarmos na tabela 5 que o maior percentual de técnicas e auxiliares
mais jovens está entre as trabalhadoras com vínculo terceirizado, notamos o quanto da sua
força de trabalho é expropriada, além de que se constituem como uma força de trabalho sem
direitos garantidos e sem uma expectativa de futuro profissional, pois sabem quando seu
contrato de trabalho começa, mas não sabem quando pode terminar, sendo que o término pode
ser abrupto.
Quanto à cor da pele, notamos na tabela 5 que 91% das técnicas e auxiliares de
enfermagem se autorreferem negras. A origem de classe social pode ser uma das explicações
para isto. No Brasil, a inserção do negro na sociedade de classes guarda indiscutível
associação com a escravidão. Segundo Florestan Fernandes (2008), a transição da escravatura
para o regime de trabalho livre foi feita sem que os senhores, Estado ou Igreja se
responsabilizassem pela inserção dos negros nesta sociedade, que tiveram que se tornar
responsáveis pela sua manutenção e de seus descendentes, mesmo não possuindo os meios e
condições para tal.
Tal marca histórica encontra ecos ainda no ano de 2017. Durante quase toda a história
do Brasil a população negra, por não ter acesso às políticas públicas como a educação e saúde,
permaneceu nas classes sociais mais vulneráveis, executando trabalhos com menor
remuneração. Além disto, somente a partir do primeiro governo Lula da Silva é que o Estado
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adota políticas de reparação racial, possibilitando, dentre outros aspectos, que pessoas negras
ou descendentes acessassem o ensino superior.
Esse macro contexto revela-se no campo da enfermagem pela distribuição de raça/cor
entre as categorias: as técnicas e auxiliares, que executam um trabalho menor remunerado,
com menor tempo de qualificação, se autorreferem, majoritariamente, negras. Já entre as
enfermeiras, que executam um trabalho melhor remunerado, com maior tempo de
qualificação, inclusive a educação superior, registra-se uma proporção de brancas maior do
que entre as técnicas e auxiliares.
No entanto, há uma mudança neste contexto: como já referido, a partir do governo
Lula da Silva, foram implantadas políticas de reparação racial que possibilitaram o acesso da
população negra à universidade. Entre 2000 e 2010, triplicou o acesso da população negra ao
ensino superior, ainda que, mesmo com esta ampliação, estes representem apenas 6% da
população que conseguem acessar a universidade. As mulheres negras conseguiram mais
acesso do que homens negros, embora, a frequência de ambos à universidade ainda seja baixa
(ARTES; RICOLDI, 2015). Isso significa que a população negra consegue acessar o ensino
superior, mas não consegue, ainda, se manter neste.
Outro aspecto destacado por Artes e Ricoldi (2015) é que as mulheres e negros tem se
concentrado em cursos de menor prestígio. Segundo estes autores, baseados em pesquisas da
sociologia do trabalho, o gênero é um indicador fundamental para a distinção entre carreiras
de maior ou menor prestígio. As carreiras que concentram força de trabalho masculina ou
feminina estão em posição oposta na escala de prestígio profissional, e aquelas mal
remuneradas e marcadas pela precarização são majoritariamente femininas.
Carreiras profissionais de menor prestígio têm menor concorrência no acesso ao
ensino superior, o que pode ser atrativo para as pessoas em condições sociais mais
vulneráveis, pois é maior a chance de se obter a aprovação.
Dado as características acima, podemos classificar a profissão da enfermeira e da
técnica como de pouco prestígio. Em uma futura análise das características sociodemográficas
das trabalhadoras do SUS Bahia, encontraremos equivalência entre enfermeiras e técnicas e
auxiliares autorreferidas negras.
Inferimos que possivelmente isto já tenha ocorrido, pois o Plano de Cargos Carreiras e
Salários do Estado não prevê ascensão vertical, ainda que a trabalhadora tenha mudado a sua
categoria profissional. Os dados sobre escolaridade, discutidos em seguida, revelarão que as
técnicas e auxiliares já alcançaram formação universitária, contudo, não migraram de
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categoria profissional. Tal fato reflete o que Artes e Ricoldi (2015) afirmam: para a população
negra, maior escolaridade ainda não significa mobilidade social.
Quanto à escolaridade e anos de trabalho na profissão, nota-se na tabela 6 que não
existe diferença proporcional estatisticamente significante entre o grupo das enfermeiras,
sendo que 85,7% destas trabalhadoras concluiu algum tipo de curso de pós-graduação.
No entanto, para técnicas e auxiliares (Tabela 7), nota-se que 15,4% tem nível superior
completo e 10,2% já cursou algum tipo de pós-graduação. Quanto ao tempo de trabalho, os
grupos apresentaram diferenças proporcionais entre estatutárias (47,9%) e terceirizadas
(18,9%), estatisticamente significante (p=0,005).
Tabela 6: Diferença entre proporções das enfermeiras por tipo de vínculo segundo a
escolaridade e anos de trabalho na profissão (n=265). Bahia. 2017.
Estatutária
Terceirizada
Características
Valor de p
n
%
n
%
Escolaridade
Superior completo
Superior

completo

39

24,2

21

20,2

122

75,8

83

79,8

161

100,0

104

100,0

0,068*

com pós graduação
Total

Anos de trabalho na profissão
Até5 anos

29

18,0

19

18,3

6-15 anos

72

44,7

50

48,1

Acima de 16 anos

60

37,3

35

33,6

161

100,0

104

100,0

Total

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

0,078*
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Tabela 7: Diferença entre proporções de técnica e auxiliar de enfermagem por tipo de vínculo
segundo a escolaridade e anos de trabalho na profissão (n=810). Bahia. 2017.
Estatutária
Terceirizada
Características
Valor de p
n
%
n
%
Escolaridade
Fundamental

6

1,0

1

0,5

437

73,2

158

74,2

Superior completo

97

16,2

28

13,1

Superior

57

9,5

26

12,2

597

100,0

213

100,0

Ensino médio

completo

0,497*

com pós graduação
Total

Anos de trabalho na profissão
Até5 anos

60

10,6

46

18,9

6-15 anos

272

47,9

99

40,7

Acima de 16 anos

236

41,5

98

40,3

Total

597

100,0

213

100,0

0,005*

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

Nota-se que as técnicas e auxiliares de enfermagem, independente do vínculo, são
superqualificadas para a sua função; no entanto, as estatutárias estão mais anos na profissão
do que as terceirizadas. O aumento da escolaridade entre as trabalhadoras do nível médio do
campo da enfermagem pode ser atribuído à expansão do ensino superior ocorrida no Brasil
desde 2003. Essa superqualificação das trabalhadoras de nível médio apresenta dois lados
para o campo da Enfermagem.
Por um lado, devido ao contexto de precarização do trabalho, a superqualificação, que
deveria aportar mais valor à força de trabalho, não reverbera no preço, pois não são criados
postos de trabalho equivalentes à formação. Como já dito, o PCCV estadual não prevê
migração de cargo/função devido à mudança da escolaridade ou troca de profissão. Assim,
essa força de trabalho mais qualificada não ascende, e continua executando o mesmo trabalho,
com novas capacidades, mas com o mesmo salário, o que provoca a redução do valor da força
de trabalho no campo.
Antunes (2010) refere que está em curso uma alteração qualitativa do trabalho, com o
trabalhador impulsionado ao mesmo tempo para uma maior qualificação e desqualificação do
seu trabalho. A maior qualificação guarda relação com o desenvolvimento científico e
tecnológico e como consequência maior peso da dimensão qualificada do trabalho. O
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trabalhador tem de produzir-se o tempo todo para o mercado, o que o leva a usar toda a sua
capacidade e habilidade para o mundo do trabalho, inclusive aquelas que ele adquire fora do
mercado. A dimensão da desqualificação do trabalho refere-se à substituição dos profissionais
especializados pelos trabalhadores multifuncionais e como resultado a diminuição do saber
profissional sobre a produção e o aumento da intensidade do trabalho.
No campo da enfermagem, isso se observa quando uma trabalhadora é alocada em
serviços ou unidades de produção distintos de sua especialização (SANTOS et al., 2016), ou
quando mesmo possuindo a qualificação necessária, não ascende profissionalmente.
Por outro lado, a superqualificação das técnicas e auxiliares tem borrado as fronteiras
da hierarquia no campo profissional. Trabalhadoras de nível médio têm alcançado o mesmo
patamar de qualificação das enfermeiras, mesmo que na organização de saúde estas
permaneçam trabalhando como técnicas e auxiliares de enfermagem. Com isso, as
prerrogativas da hierarquia, do que deve ser feito e como deve ser feito e a cisão entre
planejar e executar são cada vez mais questionadas pelas trabalhadoras de nível médio,
potencializando também os conflitos entre estas18. Esse novo contexto pode conduzir,
positivamente, ao questionamento da divisão do trabalho no campo da enfermagem.

18

Segundo dados da pesquisa matriz, técnicas e auxiliares referiram maior conflito no trabalho com as
enfermeiras e estas referiram o conflito com médicos e com as trabalhadoras de nível médio do campo da
Enfermagem.
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3.3 DISTRIBUIÇÃO DAS TRABALHADORAS SEGUNDO CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS POR ESCORE DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO EM
ENFERMAGEM

Segundo Antunes (2010), embora a precarização do trabalho seja um fenômeno
difuso, não atinge a todos os trabalhadores de forma igualitária. Mulheres, jovens e pessoas de
cor preta estão mais vulneráveis à precarização do trabalho. Essa vulnerabilidade à
precarização explica-se por alguns motivos já expostos: divisão sexual do trabalho, relações
de gênero, sociedade de classes e racismo.
Ao distribuirmos as características sociodemográficas das trabalhadoras em
enfermagem pelo escore da precarização, nota-se que todas as variáveis obtiveram escores
intermediário e alto (Tabelas 8, 9, 10, 11, 12 e 13). Portanto, confirma-se o que Antunes já
havia observado: mulheres, jovens e pessoas de cor preta estão mais precarizadas.
Nas tabelas 8 e 9, nota-se que não existe diferença proporcional estatisticamente
significante entre os vínculos quando observada a precarização por sexo. No entanto, as
pessoas do sexo masculino no grupo das terceirizadas obteve maior proporção no escore alto
(75%) do que as do sexo feminino (30%), que obtiveram a maior proporção no escore
intermediário (70%). Portanto, ainda que os homens consigam progredir mais rápido na
carreira do que as mulheres, por ser esta uma profissão cuja força de trabalho é
majoritariamente feminina, estão submetidos às mesmas condições de precarização que
afetam às mulheres.

Tabela 8: Distribuição de enfermeiras pelo escore da precarização por tipo de vínculo,
segundo o sexo (n=265). Bahia. 2017.
Estatutárias (N=161)
Terceirizadas (N = 104)
Sexo

Escore

Escore

Valor

Escore

Escore

Valor

intermediário

alto

de p*

intermediário

alto

de p*

N

%

n

%

Feminino

90

62,0

55

37,9

Masculino

9

56,2

7

43,7

Total

99

61,5

62

38,5

0,788

n

%

n

70

70,0

30 30,0

1

25,0

3

71

68,3

33 31,7

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

%

75,0

0,093
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Tabela 9: Distribuição de técnicas e auxiliares de enfermagem pelo escore da precarização
por tipo de vínculo, segundo o sexo (n=810). Bahia. 2017.
Estatutárias (N=597)
Terceirizadas (N = 213)
Sexo

Escore

Escore

Valor

Escore

Escore

Valor

intermediário

Alto

de p*

intermediário

alto

de p*

n

%

n

%

Feminino

330

63,6

189

36,4

Masculino

47

62,3

31

39,7

Total

377

63,1

220

36,8

0,615

n

%

n

%

105

53,6

91

43,4

7

41,2

10

58,8

112

52,6

101 47,4

0,449

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

Quando observada a faixa etária, nota-se que para o grupo das enfermeiras não há
diferença proporcional estatisticamente significante (Tabela 10). No grupo das estatutárias, as
trabalhadoras da faixa etária mais elevada apresentam maior proporção no escore
intermediário (75%), enquanto no escore elevado são as mais jovens com a maior proporção
(52,8%). Para o grupo das terceirizadas, a ocorrência é semelhante, contudo são as
trabalhadoras de faixa etária intermediária que apresentam a maior proporção no escore
intermediário de precarização (72,5%) e as jovens concentram a maior proporção no escore
alto (52,9%).
Para as técnicas e auxiliares terceirizadas (tabela 11), as trabalhadoras na faixa etária
mais jovem obtêm um escore de precarização maior (72,7%) do que as das demais faixas.
Estas trabalhadoras conjugam duas características que as tornam mais vulneráveis à
precarização: são terceirizadas e são jovens.
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Tabela 10: Distribuição de enfermeiras pelo escore da precarização por tipo de vinculo,
segundo faixa etária (n=265). Bahia. 2017.
Estatutárias (N=161)
Terceirizadas (N = 104)
Faixa etária

Escore

Escore

Valor

Escore

Escore

Valor

intermediário

alto

de p*

intermediário

alto

de p*

n

%

n

%

n

%

n

%

17

47,2

19

52,8

8

47,1

9

52,9

a

76

65,0

41

35,0

58

72,5

22 27,5

56 anos e mais

6

75,0

2

25,0

5

71,4

2

Total

99

61,5

62

38,5

71

68,3

33 31,7

Até 30 anos
De

31

55anos

0,123

0,119

28,6

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

Tabela 11: Distribuição de técnicas e auxiliares de enfermagem pelo escore da precarização
por tipo de vínculo, segundo faixa etária (n=810). Bahia.2017.
Estatutárias (N=597)
Terceirizadas (N = 213)
Faixa etária

Até 30 anos
De

31

a

Escore

Escore

Valor

Escore

Escore

Valor

intermediário

Alto

de p*

intermediário

alto

de p*

n

%

n

%

n

%

n

%

30

57,7

22

42,3

9

27,3

24

72,7

311

62,8

184

37,2

97

56,4

75

43,6

55anos
56

0,309

anos

e

0,003

36

72,0

14

28,0

6

75,0

377

63,1

220

36,8

112

52,6

2

25,0

mais
Total

101 47,4

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher.

As trabalhadoras e trabalhadores mais jovens são mais vulneráveis, pois ingressam no
mercado no período histórico de expansão e aprofundamento da precarização, devido à
retração do emprego estável, desregulamentação dos direitos trabalhistas e ampliação da
terceirização. Soma-se a este cenário a concorrência entre as próprias trabalhadoras pela
obtenção de postos de trabalho. Assim, essas trabalhadoras, em busca de seu primeiro
emprego, são mais submetidas à superexploração da sua força de trabalho confirmando que
em contexto de escassez de trabalho estável, é melhor ter qualquer emprego do que não ter
nenhum (DRUCK, 2011).
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Para a variável raça/cor, não foi observado diferença proporcional estatisticamente
significante entre os grupos das enfermeiras (tabela 12) ou das técnicas e auxiliares (tabela
13).
No entanto, é possível observar que as enfermeiras brancas possuem maior proporção
no escore intermediário (70,8% estatutárias e 73,7% terceirizadas) e as negras ou de outras
raças apresentam maior proporção no escore alto (40% negras e 50% outras raças –
estatutárias; 34,6% negras – terceirizadas).
Já para as técnicas e auxiliares, as trabalhadoras brancas com vínculo estatutário
constituem a maior proporção no escore alto (67,7%), e as terceirizadas no escore
intermediário tanto para as trabalhadoras brancas (61,5%) quanto para as negras (52,5%).
Tabela 12: Distribuição de enfermeiras pelo escore da precarização por tipo de vínculo,
segundo raça/cor (n=265). Bahia. 2017.
Estatutárias (N=161)
Terceirizadas (N = 104)
Raça/cor

Escore

Escore

Valor

Escore

Escore

Valor

intermediário

alto

de p*

intermediário

alto

de p*

N

%

n

%

n

%

n

%

Branca

17

70,8

7

29,2

14

73,7

5

26,3

Negra¹

81

60,0

54 40,0

53

65,4

28 34,6

Outros²/recusou-

1

50,0

1

50,0

4

100

0

99

61,5

62 38,5

71

68,3

33 31,7

0,511

0,367

0,0

se a responder/
não sabe
Total

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. .¹ Parda e Negra ² Amarela e Indígena * Teste
Exato de Fisher.
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Tabela 13: Distribuição de técnicas e auxiliares pelo escore da precarização por tipo de
vínculo, segundo raça/cor. (n=810). Bahia. 2017.
Estatutárias (N=597)
Terceirizadas (N = 213)
Raça/cor

Escore

Escore

Valor

Escore

Escore

Valor

intermediário

alto

de p*

intermediário

alto

de p*

n

%

n

%

n

%

n

%

Branca

10

32,3

21

67,7

8

61,5

5

38,5

Negra

353

64,8

192 35,2

104

52,5

94

47,5

Outros/recusou-

14

66,8

0

0,0

2

100

377

63,1

112

52,6

101

47,4

7

33,3

0,125

0,314

se a responder/
não sabe
Total

220 36,8

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria¹. Parda e Negra². Amarela e Indígena * Teste
Exato de Fisher.

Embora as pessoas da raça negra sejam mais vulneráveis à precarização, dado o
contexto histórico de exclusão social, no campo da enfermagem as pessoas da raça/cor branca
também estão submetidas às mesmas condições de precarização. Contudo, é preciso ressaltar
que no cotidiano do trabalho, pelas características da sociedade racista na qual vivemos, é
possível afirmar que as pessoas negras sofrem, além da precarização, o racismo.
Dado as características de faixa etária, raça e sexo das trabalhadoras da enfermagem
de hospitais do SUS estadual que compuseram a amostra desse estudo, afirmamos que estas
trabalhadoras apresentam todas as características relatadas por Antunes (2010) como
trabalhadores mais vulneráveis à precarização do trabalho.
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3.4 SÍNTESE DO TÓPICO CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICAS DAS
TRABALHADORAS EM ENFERMAGEM NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DA BAHIA

As características sociodemográficas das trabalhadoras da enfermagem revelam a
posição da mulher, do jovem e do negro em nossa sociedade. Esse trabalho, marcado pela
divisão sexual, relações de gênero, relações de classe e de raça possui as variáveis de
profissões tidas como mais vulneráveis à precarização do trabalho.
Essas características, somadas à divisão do trabalho nesse campo, contribuem para
acentuar a competitividade entre as trabalhadoras (basta relacionar a disputa entre enfermeiras
brancas e negras em processos seletivos e quem provavelmente levará vantagem) e a
lucratividade dos empregadores. No caso do Estado, é preciso considerar duas perspectivas:
se este é o empregador direto, a superexploração pela clivagem de gênero e raça mantém a
oferta dos serviços com um preço baixo da força de trabalho; se este é o empregador indireto,
as empresas que terceirizam esta força de trabalho se valem da mesma superexploração, mas
no caso, para ampliar seus lucros.
Nesse cenário, mesmo um aspecto aparentemente positivo, como o aumento da
qualificação das técnicas e auxiliares, não consegue elevar o preço dessa força de trabalho19.
Santos et al. (2016) revelam que para as enfermeiras o aumento da qualificação não influencia
o preço da força de trabalho, sendo o tempo de trabalho o fator mais importante para o
crescimento do salário. Ao que parece, para a amostra desta pesquisa, estas conclusões
também podem ser estendidas às técnicas e auxiliares de enfermagem.

19

Segundo dados da pesquisa matriz, as técnicas e auxiliares ganham, majoritariamente, entre 1 e 2 salários
mínimos.
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4 PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO PARA AS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS E
AUXILIARES DE ENFERMAGEM

As categorias são formas de ser, determinações da existência
(Karl Marx – Grundrisses).

Nessa segunda parte dos resultados, debateremos as matrizes da precarização e as
categorias da precarização do trabalho que compõem estas matrizes, com as respectivas
variáveis.
No subcapítulo 4.1, o foco é as matrizes da precarização do trabalho das enfermeiras,
técnicas e auxiliares, bem como as convergências e divergências entre estas. Debate-se ainda
como cada categoria da precarização contribui para a explicação desse constructo.
A partir do subcapítulo 4.2, apresentamos os resultados e debatemos cada categoria da
precarização do trabalho, assim, temos: 4.2 Categoria Condições de Trabalho; 4.3 Categoria
Intensidade do trabalho, que agrega os seguintes subcapítulos: 4.3.1 Intensidade pela
organização do processo de trabalho, 4.3.2 Intensidade pelo acúmulo de vínculos e 4.3.3
Intensidade pela redução do tempo de descanso; 4.4 Categoria Gestão do processo de trabalho
e 4.5 Categoria Descarte do direito do trabalho.
Cada subcapítulo possui em seu escopo o item que relaciona a categoria com o escore
da precarização e a síntese deste subcapítulo.

4.1 MATRIZES DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO PARA ENFERMEIRAS,
TÉCNICAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM

Nas tabelas 14 e 15, demonstra-se a distribuição das cinco categorias da precarização do
trabalho e suas proporções para explicação do constructo Precarização.
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Tabela 14: Eigenvalue, difference e proporção de explicação do constructo Precarização do
trabalho de enfermeiras, segundo categorias da precarização. Bahia. 2017.
Categorias
Eigenvalue Difference Proporção Cumulative
Condições de trabalho
Intensidade

pela

organização

do

processo de trabalho
Gestão do processo de trabalho
Intensidade do trabalho por acúmulo
de vínculos
Intensidade do trabalho pela redução
do tempo de descanso

7.44065

5.37495

46,8

2.06570

0.20992

13,0

1.85578

0.28626

11,7

1.56952

0.54297

9,9

1.02655

0.30754

6,4

0.4676
0.5974

0.7140
0.8126

0.8771

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.

Tabela 15: Eigenvalue, difference e proporção de explicação do constructo Precarização do
trabalho de técnicas e auxiliares de enfermagem, segundo categorias da precarização. Bahia.
2017.
Categorias
Eigenvalue Difference Proporção Cumulative
Intensidade

pela

organização

do

0.5198

7.75547

5.87457

51,2

Condições de trabalho

1.88090

0.20807

12,6

0.6459

Gestão do processo de trabalho

1.67283

0.45960

11,2

0.7580

1.21322

0.17761

8,1

1.03561

0.13155

6,9

processo de trabalho

Intensidade do trabalho por acúmulo
de vínculos
Descarte dos direitos trabalhistas

0.8393

0.9087

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.

Notamos que as categorias da Precarização do trabalho distribuíram-se de forma
distinta entre as trabalhadoras em enfermagem. Para as enfermeiras, é a Condição de trabalho
que aporta maior contribuição para a precarização (46,8%), enquanto para as técnicas e
auxiliares é a Intensidade pela organização do processo de trabalho (51,2%).
Observamos que existem duas categorias que não são compartilhadas entre as
trabalhadoras do campo: Intensidade pela extensão da jornada de trabalho, exclusiva para as
enfermeiras, e Descarte dos direitos trabalhistas, para técnicas e auxiliares.
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As categorias Gestão do processo de trabalho e Intensidade do trabalho por acúmulo
de vínculos contribuem de modo semelhante para explicar o constructo precarização: 11,7% e
9,9% para as enfermeiras; 11,2% e 8,1% para as técnicas e auxiliares, respectivamente.
As diferenças observadas nas matrizes sobre precarização encontram parte de sua
explicação na divisão do trabalho no campo da enfermagem. Cabe ressaltar que a divisão do
trabalho em enfermagem tem por base a divisão do trabalho na sociedade capitalista, que
separa o trabalho manual do intelectual, atribuindo-lhes funções e valorização diferenciada.
Esta divisão do trabalho sustenta-se em outra separação: a cisão entre trabalho concreto, que
produz coisas úteis para a satisfação das necessidades, e trabalho abstrato, que se refere a toda
produção da sociedade e está direcionado para a troca e para a formação de valor (MARX,
2013).
As enfermeiras inserem-se em um processo de trabalho assistencial-gerencial e, em
consequência, no processo de trabalho em saúde ocupam a posição de gerente intermediária.
Além de executarem a supervisão e controle do processo de trabalho de técnicas e auxiliares e
de orientarem/articularem o trabalho dos demais trabalhadores da saúde, as enfermeiras são as
responsáveis por mobilizar os recursos necessários para a execução da assistência.
Conforme debatemos, o Estado Neoliberal busca reduzir a sua atuação na garantia de
direitos sociais. Uma das formas desta redução é precarizar as condições de trabalho,
eximindo-se do fornecimento de equipamentos e materiais adequados para execução da
assistência e disseminando a ideologia de que os servidores públicos são ineficientes. Com
isso, constrói-se o argumento necessário à privatização dos serviços.
Nesse contexto, a precarização do trabalho é uma estratégia do Estado Neoliberal para
o recuo do papel do Estado no que se refere à proteção social do trabalhador, inclusive nos
aspectos que possibilitam a execução do trabalho. Alia-se ainda a filosofia do modelo
toyotista, que responsabiliza o trabalhador pela resolução dos problemas de seu processo de
trabalho para o alcance das metas, por meio da organização de Círculos de Qualidade, embora
nem sempre esta resolução dependa da atuação individual do trabalhador. O tripé Estado
Neoliberal – precarização do trabalho – toyotismo significa que o trabalhador é o único
responsabilizado pela sua entrada e manutenção no mercado de trabalho e também por prover
as condições necessárias para a sua execução.
As enfermeiras que participaram desse estudo trabalham em hospitais públicos que
nem sempre garantem as condições de trabalho materiais ou organizacionais necessárias para
a prestação de ações e serviços de saúde, conforme registrado no relatório do TCU (2013) e
em outros estudos (GRIEP et al., 2013; MACHADO et al., 2015). Como essas trabalhadoras
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ocupam a posição de gerente intermediária (MELO; SANTOS; LEAL, 2015), lidam com a
pressão exercida pelas próprias trabalhadoras em enfermagem, pelos demais trabalhadores da
saúde, pelos usuários e pelos dirigentes das organizações empregadoras para mobilizar os
recursos necessários para a prestação da assistência.
É preciso ressaltar que essa pressão ocorre no contexto do tripé Estado Neoliberal –
precarização do trabalho – toyotismo, e desde a Reforma do Aparelho do Estado no Brasil o
sucateamento dos serviços públicos tem sido a estratégia usada para a privatização destes. No
caso dos hospitais com administração direta pela Sesab, estes não possuem autonomia local
para reposição ou compra de materiais ou contratação de pessoal, o que impõe
constrangimentos para a atuação dos seus gestores.
Portanto, a categoria Condições de trabalho apresenta maior importância na
precarização do trabalho da enfermeira, pois diz respeito aos problemas frequentemente
enfrentados.
Já o processo de trabalho das técnicas em enfermagem destina-se a execução da
assistência direta ao usuário. Isto implica em uma série de procedimentos e tarefas que, em
um contexto de subdimensionamento e precarização, conduz à sobrecarga e intensidade do
trabalho. Em alguns casos, é comum que as técnicas e auxiliares assumam as tarefas das
enfermeiras, como já relatado.
Além de executarem suas próprias tarefas, as técnicas e auxiliares de enfermagem, a
maior força de trabalho em saúde, também auxiliam os demais trabalhadores, principalmente
os médicos, na execução de algumas de suas atividades (MORAIS, 2011). Portanto, estas
trabalhadoras são triplamente demandas durante o seu processo de trabalho: pelas
enfermeiras, por outros trabalhadores e também pelos usuários, que as têm como referência
para a satisfação de suas necessidades imediatas.
Outro aspecto que precisamos considerar é que o trabalho em enfermagem é
influenciado pelo modelo taylorista, destacando-se as seguintes características:
A ênfase no como fazer, a divisão do trabalho em tarefas, a excessiva
preocupação com manuais de procedimentos, rotinas, normas, escalas diárias
de distribuição de tarefas, fragmentação da assistência, técnicos e auxiliares
cuidam da assistência direta e a enfermeira assume a supervisão e o controle
do processo de trabalho. (...) Volta-se para o cumprimento de normas,
rotinas e tarefas, reproduzindo aquilo que outros profissionais e que a
instituição esperam, deixando, muitas vezes de priorizar as necessidades do
doente e gerando descontentamento e desmotivação nas trabalhadoras de
enfermagem (...). Enfatiza-se a disciplina desconsiderando as pessoas e as
relações interpessoais (MATOS; PIRES, 2006, p. 512).
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Com a ênfase no cumprimento da tarefa, por vezes as trabalhadoras da enfermagem
lidam com condições que as impelem à intensidade do trabalho. Um exemplo do cotidiano de
trabalho é o subdimensionamento do pessoal da enfermagem, que afeta tanto enfermeiras
quanto as trabalhadoras de nível médio: como gerentes intermediárias, as enfermeiras lidam
com a condição concreta de falta de pessoal para a execução das tarefas e as técnicas e
auxiliares executam mais tarefas e assistem mais pacientes pelo mesmo motivo.
Por ser o trabalho em enfermagem fragmentado em tarefas e procedimentos, isso
conduz a uma repetição do que deve ser feito. E, como a ênfase está em cumprir protocolos e
normativas da organização, por vezes se executa procedimentos desnecessários, como a
aferição repetida de sinais vitais em pacientes clinicamente estáveis, sem que seja avaliado a
necessidade ou o benefício disto aos mesmos.
Contudo, é preciso destacar outro aspecto que ao mesmo tempo rompe com a lógica
taylorista do trabalho em enfermagem e serve para aumentar a sua intensidade neste contexto
de precarização: o trabalho em enfermagem, assim como o trabalho em saúde, é vivo em ato
(MERHY, 2002) e relacional, pois o objeto de trabalho em saúde, as necessidades do
usuário20, são mutáveis.
Assim, ainda que exista fragmentação das tarefas e pressão pelo cumprimento destas;
cobrança pelo alcance de metas (em especial nos hospitais terceirizados, herança do
toyotismo) esses princípios não podem ser aplicados inteiramente. O usuário conduz parte do
processo de trabalho em saúde e assim, de acordo com suas necessidades, ele pode demandar
mais ou menos ação da trabalhadora.
Em um hospital com as condições de trabalho precarizadas, a demanda dos usuários
para a satisfação de suas necessidades, ainda que esta não implique no aumento de ações,
tarefas ou procedimentos, aumenta a intensidade do trabalho das técnicas e auxiliares, dado
que estas precisam improvisar para substituir recursos e recriar a organização do próprio
trabalho, de modo a atender estas necessidades com número restrito de trabalhadoras.
Como as técnicas e auxiliares são diretamente responsáveis pela assistência de
enfermagem ao usuário, estas são mais afetadas pela Categoria Intensidade do trabalho pela
organização do processo de trabalho.
A Categoria Intensidade pela extensão da jornada de trabalho refere-se à jornada
cumprida somente na organização de saúde onde realizamos a coleta dos dados. Esta
Categoria inclui variáveis sobre período de descanso, local adequado de descanso e jornada

20

O primeiro autor na área da saúde a formular este conceito foi Ricardo Bruno Mendes Gonçalves.
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diária de trabalho. Inferimos que esta Categoria se destaca somente para as enfermeiras por
dois motivos: o primeiro é a natureza assistencial-gerencial do seu trabalho, que gera um
acúmulo de atividades e tarefas. Assim, o período e local de descanso, bem como a jornada
diária, ganha significado ao permitir que a trabalhadora recupere a sua força de trabalho. A
não definição de período e a não existência de local de descanso, para uma trabalhadora que
tem um processo de trabalho assistencial-gerencial, leva a maior desgaste da força de
trabalho, ainda que a jornada diária não ultrapasse o limite estabelecido no contrato de
trabalho.
O segundo motivo é o acumulo de vínculos por parte das enfermeiras. Como
consequência, acumulam duas ou mais jornadas de trabalho, além daquela no local onde foi
realizada a pesquisa (Tabela 16). Nota-se que não há diferença proporcional estatisticamente
significante entre o grupo das estatutárias ou terceirizadas, embora a frequência entre as
estatutárias (57,0%) seja maior do que as terceirizadas (43,0%).

Tabela 16: Distribuição proporcional de enfermeiras por vínculo de trabalho segundo tipo de
vínculo (n=265). Bahia. 2017.
Possui outro vínculo
Sim

Não

Tipo de vinculo

Valor de p*
n

%

n

%

Estatutária

86

57,0

75

65,8

Terceirizada

65

43,0

39

34,2

151

100,0

114

100,0

Total

0,251

Fonte: Banco de dados da pesquisa Análise do processo de trabalho em enfermagem no SUS Bahia.
Elaboração própria. * Chi quadrado de Pearson

Portanto, o acúmulo de vínculos e a natureza assistencial-gerencial do processo de
trabalho fazem com que a intensidade do trabalho pela extensão da jornada reforce a
precarização do trabalho das enfermeiras.
A Categoria Descarte dos direitos trabalhistas comporta as variáveis relacionadas ao
salário e a carreira. Estas variáveis contribuem para a precarização do trabalho das técnicas e
auxiliares, dado que essas trabalhadoras percebem os menores salários do campo da
enfermagem. A explicação deste fato está na divisão social do trabalho e também na
conformação do valor da força de trabalho das técnicas e auxiliares. Estas possuem menor
tempo de qualificação e executam o trabalho manual do campo. Assim, a conformação do
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valor da sua força de trabalho é composta por dois fatores que Marx (2013) refere como
aqueles que contribuem para a redução do preço e do valor.
No entanto, conforme apresentado nos dados sociodemográficos, a contradição
existente para estas trabalhadoras, destacando-se as dos hospitais com administração direta, é
que são superqualificadas para a função que exercem. Assim, a qualificação não compatível
com a função acaba por reduzir o preço da força de trabalho abaixo do seu valor. Constatamos
que o Estado mantém em seu quadro uma força de trabalho superqualificada, mas não paga o
correspondente a essa qualificação.
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4.1.1 Síntese do tópico Matrizes da precarização do trabalho para as enfermeiras,
técnicas e auxiliares de enfermagem

As matrizes de precarização do trabalho para enfermeiras, técnicas e auxiliares são, ao
mesmo tempo, semelhantes e diferentes. Isso ocorre tanto pelo contexto macrossocial da
precarização do trabalho quanto pelas particularidades do trabalho em enfermagem.
Como se verifica com todos os trabalhadores, as enfermeiras, técnicas e auxiliares
estão submetidas à intensidade do trabalho, às condições de trabalho precárias e a modelos de
gestão do processo de trabalho que ampliam a exploração do trabalhador, bem como tem seus
direitos trabalhistas ameaçados.
As diferenças observadas nas matrizes guardam relação com a posição hierárquica da
trabalhadora no campo de trabalho em enfermagem, seu processo de trabalho e a sua inserção
no processo de trabalho em saúde e na organização. Portanto, a hierarquia e a divisão parcelar
do trabalho potencializam a precarização do trabalho em enfermagem.
Nesse capítulo, respondemos ao primeiro questionamento desta tese: a precarização do
trabalho em enfermagem se caracteriza por dimensões referentes à intensidade do trabalho
pela organização do processo de trabalho, condições de trabalho, gestão do processo de
trabalho, intensidade do trabalho por acúmulo de vínculos, descarte do direito do trabalho e
intensidade do trabalho pelo prolongamento da jornada.
De acordo com a ancoragem teórica adota para a construção das matrizes, não
identificamos outras categorias que não as apontadas por Druck (2011; 2013) em seu trabalho
sobre as tipologias da precarização. Portanto, a precarização do trabalho em enfermagem está
determinada pelo contexto macrossocial.
Apenas um registro pode ser feito: a intensidade do trabalho ganha destaque nas
matrizes, pois está relacionada com a organização do processo de trabalho, com o acúmulo de
vínculos e com a extensão da jornada. Notadamente para as enfermeiras, a intensidade do
trabalho contribui mais, quando observadas conjuntamente as proporções, para a explicação
do constructo precarização em relação às técnicas e auxiliares em enfermagem. Tal fato
também pode ser explicado pela natureza assistencial-gerencial do trabalho da enfermeira.
Também conseguimos responder nesse capítulo, ainda que parcialmente, a segunda
pergunta desta tese: Como a precarização do trabalho se revela entre as categorias de
trabalhadoras em enfermagem? Em um primeiro momento, afirmamos que a precarização se
revela de forma distinta, devido à hierarquia e divisão do trabalho em enfermagem, quando
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observado somente as categorias. A análise das variáveis que compõe cada categoria nos dará
o respaldo para manter ou refutar esta afirmação.
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4.2 CATEGORIA CONDIÇÕES DE TRABALHO

A categoria Condições de trabalho é a que apresenta maior contribuição para explicar
a precarização do trabalho entre as enfermeiras (46,8%), sendo a segunda categoria em
contribuição para técnicas e auxiliares (12,6%).
Silva (2016, p. 19) conceitua condições de trabalho como
um conjunto de variáveis que influenciam a atividade, o trabalho e a vida do
trabalhador. Algumas dessas variáveis dizem respeito aos aspectos
ergonômicos, salariais, de autonomia e satisfação no trabalho, bem como à
estabilidade do trabalhador no emprego e à flexibilização do trabalho, que
são características do cenário de mudanças no mundo do trabalho.

Concordamos com Silva ao considerar que as condições de trabalho abrangem mais
que infraestrutura e equipamentos. No contexto da precarização do trabalho, os aspectos
relacionados à autonomia, satisfação e estabilidade do trabalhador podem ter maior impacto
do que as condições de infraestrutura física. Dado que a precarização é um sistema político de
disseminação da insegurança, conforme nos explica Bourdieu, é preciso fragilizar todos os
elementos que constituam alguma fonte de resistência e solidariedade entre os trabalhadores
para que estes se submetam à exploração.
A categoria Condições de trabalho é a que apresenta maior contribuição para a
precarização entre as enfermeiras devido à natureza assistencial-gerencial do seu trabalho. Ao
executar atividades como gerente intermediária, a enfermeira é responsável por organizar e
mobilizar os recursos para a prestação da assistência, supervisionar o processo de trabalho das
técnicas em enfermagem, além de articular o processo de trabalho em saúde. Com isto, a
enfermeira lida cotidianamente com as condições de trabalho, sejam elas de ordem material
ou de organização do processo de trabalho em saúde e enfermagem.
Nos quadros 12 e 13 observamos as variáveis que compõe essa categoria por carga
fatorial e por categoria profissional.
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Quadro 12: Variáveis da categoria Condições de trabalho, enfermeiras.
Variáveis

Carga
Fatorial

Participa de atividades de educação permanente

0.6808

Informações sobre riscos

0.5962

Satisfação com o trabalho

0.5809

Participa de reuniões para organizar atividades

0.5557

Uso de Protocolo Operacional Padrão

0.5484

Equipamentos e mobiliário são ergonômicos

0.5481

Condições de trabalho adequadas ao perfil do paciente

0.5480

Conhece o resultado da assistência prestada

0.5233

Disponibilidade de EPI

0.4476

Reconhecimento social do trabalho

0.4160

Chefe imediato preocupa-se com o bem estar dos subordinados

0.4009

Quadro 13: Variáveis da categoria Condições de trabalho, técnicas e auxiliares de
enfermagem.
Variáveis
Carga
Fatorial
Condições de trabalho adequadas ao perfil do paciente

0.6350

Equipamento e mobiliário são ergonômicos

0.5958

Informações sobre riscos

0.5725

Participa de atividades de educação permanente

0.5123

Disponibilidade de EPI

0.5097

Disponibilizado material de consumo adequado

0.5076

Participa de reuniões para organizar atividades

0.4948

Satisfação com o trabalho

0.4775

Conhece o resultado da assistência prestada

0.4765

Chefe imediato preocupa-se com o bem estar dos subordinados

0.4616

Direitos trabalhistas são respeitados

0.4498

Reconhecimento social do trabalho

0.4186

Uso de Protocolo Operacional Padrão

0.4440
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Observa-se que as variáveis direitos trabalhistas respeitados e disponibilidade de
material de consumo adequado estão alocadas somente no grupo das técnicas e auxiliares.
Além disto, a disposição das variáveis por carga fatorial foi distinta: para enfermeiras, a
participação em atividades de educação permanente é a que mais representa a Condição de
trabalho, enquanto para técnicas e auxiliares é a variável condições de trabalho adequadas ao
perfil do paciente.
A explicação para essas diferenças é a característica do trabalho em enfermagem já
debatido nesta tese: a divisão social do trabalho e a organização do trabalho de modo
hierarquizado no campo profissional.
Sendo em maioria as responsáveis pela prestação de atividades e tarefas assistenciais,
dito trabalho manual, para técnicas e auxiliares a inexistência ou inadequação das condições
de trabalho de acordo com o perfil do paciente podem representar a não prestação da
assistência ou sua execução em condições de risco para estas e para o paciente.
Quanto ao respeito aos direitos trabalhistas, este pode representar uma forma de
visibilidade e proteção social para técnicas e auxiliares de enfermagem, dado que estas se
localizam numa posição subordinada na hierarquia da divisão técnica do trabalho e por
executarem o trabalho dito manual.
O conjunto das variáveis desta Categoria revela que as Condições de trabalho
sustentam-se na participação e relações no processo de trabalho, na proteção do uso da força
de trabalho, no reconhecimento social e, especificamente para as técnicas e auxiliares, na
proteção social do trabalhador. Com isso, conforme o conceito de condições de trabalho
adotado, notamos que as trabalhadoras interpretam as suas condições de trabalho
ultrapassando a existência ou condições da infraestrutura e equipamentos.
Para Marx (2013), o Estado deve assumir o papel de mediador entre a classe
trabalhadora e os proprietários do capital, para evitar a destruição da força de trabalho,
impondo limites à exploração desta e garantir a reprodução do ciclo de exploração, mantendo
a estabilidade do sistema pela geração de mais valia.
Uma das formas de impedir ou minimizar a destruição da força de trabalho é a
regulação das condições de trabalho. Silva (2016) sumariza as principais Normas
Regulamentadoras (NR) existentes, um dos principais instrumentos do Estado brasileiro para
estabelecer parâmetros para as condições adequadas de trabalho. Cabe ressaltar que apenas a
NR 17 aborda outros aspectos que não a infraestrutura e equipamentos, foco das demais NR.
A partir deste dado, a autora conclui que (p.30)
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As normas visavam prevenir os riscos diretamente ligados ao ambiente do
trabalho e muito pouco relacionados ao modelo de organização do trabalho e
às relações de trabalho entre patrão e trabalhador. Isso significa que o
pensamento de que o Estado tem interesse em preservar a força de trabalho é
verdadeiro, mas somente até onde não interfira na relação de exploração do
trabalho pelo Capital.

Portanto, o Estado seja como mediador ou como empregador, tem se detido na
proteção contra os riscos físicos, sem considerar os aspectos da relação no trabalho. Tal
escolha não é sem fundamento: na sociedade do trabalho precarizado e da terceirização total,
em que a insegurança é o cerne, tornar as relações de trabalho foco das condições de trabalho
é também autorizar seu questionamento.
Como exemplo dessa escolha do Estado, podemos citar a Agenda Bahia do Trabalho
Decente (BAHIA, 2011). As linhas de ação para o serviço público estão direcionadas para a
qualificação do trabalhador e para a saúde e segurança no ambiente de trabalho. Não existe
menção à criação de espaços coletivos de decisão nos ambientes de trabalho e nem a revisão
da hierarquia e de processos que, muitas vezes, conforme debatemos no capítulo 3, se tornam
fatores constrangedores do trabalho no serviço público. Também não se observa linha de ação
para combater o trabalho terceirizado ou a rever a posição do trabalhador terceirizado nas
organizações estatais.
Vale ressaltar que o próprio conceito de Trabalho Decente21 abrange outros fatores
além das condições estruturais do trabalho e inclui o respeito aos direitos no trabalho, a
liberdade sindical e direito à negociação coletiva, a eliminação do trabalho forçado e infantil,
a abolição de todas as formas de discriminação, a promoção do emprego produtivo e de
qualidade, extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social (OIT, 2017).
Portanto, ao configurar as linhas de ação para o Trabalho Decente no serviço público,
o Estado da Bahia omitiu as perspectivas de extensão da proteção social e de fortalecimento
do diálogo social.
Nesse estudo, o Estado aparece com um duplo papel: regula as condições de trabalho
e, ao mesmo tempo, é o empregador que oferta estas condições. Ora, em um contexto de crise
econômica e contenção de despesas, quando na função de empregador, o Estado buscará ao
máximo reduzir seus custos. Isso pode significar ampliar a relação de exploração do
trabalhador para compensar os déficits da condição de trabalho. Assim, se por um lado o

21

Há controvérsias sobre alguns aspectos do conceito de Trabalho Decente quando o observamos do ponto de
vista da precarização do trabalho, como exemplo, o direito à negociação coletiva ( no caso do Brasil, isto
representa um retrocesso com a Reforma Trabalhista) e a promoção de empregos produtivos (existe algum que
não seja?) e de qualidade (qualidade para quem?).
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Estado que regula protege o trabalhador, esse mesmo Estado, ao empregar, superexplora sua
força de trabalho.
No entanto, não podemos perder de perspectiva que o Estado hegemônico é o
neoliberal, e isto significa a redução do papel do Estado como regulador e protetor dos
direitos do trabalho. A aprovação do PL 6787/2016 – a Reforma da Trabalhista – que
desmantela a Consolidação das Leis do Trabalho e torna mais vulnerável o trabalhador, é a
representação deste recuo. Com esse exemplo, nota-se que o neoliberalismo, ao contrário do
que é difundido, necessita da intervenção do Estado, mas na perspectiva neoliberal. No caso, a
regulação do Estado passa a expressar os interesses exclusivos do capital.
Ao analisarmos as medianas e quartis das respostas das enfermeiras (Tabela 17) e das
técnicas e auxiliares (Tabela 18) para cada variável que compõe esta categoria, observa-se que
para algumas variáveis existem diferenças entre os grupos de trabalhadoras estatutárias e
terceirizadas.
A variável participação em atividades de educação permanente ganha destaque entre
as condições de trabalho das enfermeiras. De acordo com a carga fatorial (Quadro 11) ela está
associada a condições favoráveis. No entanto, a mediana das respostas nos revela que as
enfermeiras conseguem participar destas atividades algumas vezes e 25% delas afirmaram que
isto ocorre raramente (Tabela 17).
No que se refere às técnicas e auxiliares, a participação em atividades de educação
permanente é a quarta variável em carga fatorial que contribui para a explicação das
Condições de trabalho (quadro 12). Ao observamos a mediana (Tabela 18), notamos o mesmo
quadro das enfermeiras: 50% afirmaram que algumas vezes conseguem participar de
atividades de educação permanente.
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Tabela 17: Quartil 25, mediana e quartil 75 segundo variáveis da Categoria Condições de
trabalho, enfermeiras (n=265). Bahia. 2017.
Estatutária
Terceirizada
Variáveis
Quartil

Mediana

Quartil

Quartil

Mediana

Quartil

25
2

3

75
4

25
2

3

75
4

Informações sobre riscos

2

4

4

2

3

4

Satisfação com o trabalho

3

3

4

3

3

4

Participa de reuniões para

2

3

4

2

2,5

4

2

3

4

2

3

4

2

2

3

1

2

3

2

3

4

2

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

5

4

4

5

do

2

3

4

2

3

4

Chefe imediato preocupa-se

3

3

4

3

3

4

Participa de

atividades

de

educação permanente

organizar atividades
Uso de Protocolo Operacional
Padrão
Equipamentos e mobiliário são
ergonômicos
Condições

de

adequadas

ao

trabalho
perfil

do

resultado

da

paciente
Conhece

o

assistência prestada
Disponibilidade de EPI
Reconhecimento

social

trabalho

com

o

bem

estar

dos

subordinados
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.
Legenda: 1 = nunca 2 = raramente 3 = algumas vezes 4 = frequentemente 5 = sempre
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Tabela 18: Quartil 25, mediana e quartil 75 segundo variáveis da Categoria Condições de
trabalho, técnicas e auxiliares de enfermagem (n=810). Bahia. 2017.
Estatutária
Terceirizada
Variáveis

Quartil

Mediana

25
Condições

de

Quartil

75

25

Mediana

Quartil
75

2

3

4

2

3

4

2

3

3

2

3

4

3

4

5

2

4

5

2

3

4

2

3

4

Disponibilidade de EPI

4

4

5

4

5

5

Disponibilizado material de

3

3

4

3

4

5

2

3

4

2

3

4

3

4

5

3
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educação permanente

consumo adequado
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Satisfação com o trabalho
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resultado
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o

bem
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Direitos
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respeitados
Reconhecimento

social

trabalho

Padrão
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.
Legenda: 1 = nunca 2 = raramente 3 = algumas vezes 4 = frequentemente 5 = sempre
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A Educação Permanente em Saúde (EPS) é direcionada aos trabalhadores e significa
não apenas a atualização dos conhecimentos técnicos científicos, mas a produção deste
conhecimento, o quê e quanto desse conhecimento têm relação e impacto no trabalho. Além
disto, a EPS tem um componente político: também funciona como dispositivo para a
discussão e revisão dos processos de trabalho (CECCIM; FERLA, 2009; CECCIM, 2005).
Embora a EPS tenha ganhado espaço nos serviços de saúde, alguns entraves ainda são
comuns: pouca disponibilidade dos trabalhadores para a participação das atividades, dado que
a carga horária não é computada como parte da jornada de trabalho nos hospitais; alta
rotatividade dos trabalhadores nos serviços; falta de consenso entre as gerências sobre as
atividades de EPS (MICCAS; BATISTA; 2014). Acrescemos a esse levantamento de Miccas
e Batista o entendimento da EPS como atualização dos conhecimentos técnicos científicos;
práticas educativas não correspondentes às necessidades advindas do trabalho; definição de
modo vertical do conteúdo a ser abordado, ausência de avaliação para estabelecer o impacto
das atividades de EPS no trabalho. No caso das enfermeiras, é necessário ainda destacar o
subdimensionamento de pessoal nos serviços de saúde, o que certamente dificulta a sua
participação nas atividades de EPS.
Observamos, então, uma contradição: 50% das enfermeiras afirmam que algumas
vezes conseguem participar dessas atividades e 25% raramente. Somados esses dois
percentuais, 75% das trabalhadoras não tem frequência assegurada às atividades de EPS, e as
dificuldades para a realização destas ainda são relevantes nos serviços de saúde em geral.
Então, porque essa variável é a que possui carga fatorial mais elevada para a explicação das
condições de trabalho?
Elencamos algumas hipóteses: a participação em atividades de EPS possibilita que a
trabalhadora atualize seus conhecimentos técnicos; participar de atividades de EPS significa
estar ausente do local de trabalho, ou seja, das condições precárias deste, mesmo que
momentaneamente; para as estatutárias, a carga horária da EPS é contabilizada para
progressão de classe no PCCV.
Com isso, concluímos que atividades de EPS têm funcionado como um escape das
trabalhadoras do seu cotidiano precário do trabalho, além de apresentar vantagens pessoais
quanto à aquisição/atualização de conhecimento científico. Esta pode ser uma explicação para
o achado de maior contribuição da EPS para as condições de trabalho, no caso das
enfermeiras.
Quanto à variável informações sobre riscos, entre as enfermeiras registramos que 50%
das terceirizadas afirmam que algumas vezes se sentem informadas, e entre as estatutárias esta
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mediana é frequentemente (Tabela 17). Para as técnicas e auxiliares, a diferença é notada no
quartil 25: entre as estatutárias, a resposta algumas vezes correspondeu a 25% das entrevistas;
já entre as terceirizadas, a resposta foi raramente (Tabela 18).
Reflexões de Antunes (2015; 2010), Antunes e Druck (2014) e Druck (2011; 2013)
demonstram que os trabalhadores terceirizados dispõem de menos informação sobre os riscos
no trabalho, participam menos dos treinamentos necessários e sofrem mais acidentes.
Para as enfermeiras, analisando conjuntamente as variáveis sobre participação em
atividades de EPS e informações sobre os riscos, notamos que as trabalhadoras terceirizadas
estão em posição mais vulnerável do que as estatutárias, dado que somente algumas vezes
(mediana) para as duas variáveis é que estas podem participar de atividades de EPS e tem
acesso necessário às informações para a sua proteção.
Para as técnicas e auxiliares, notamos que, pela mediana, tanto estatutárias quanto
terceirizadas estão em situação vulnerável quanto ao acesso às informações sobre os riscos.
Contudo, é preciso destacar que 25% das trabalhadoras terceirizadas afirmaram que raramente
dispõe dessas informações. Isso confirma o que já foi observado pelos autores antes citados:
as trabalhadoras terceirizadas estão em situação de maior vulnerabilidade.
Cabe ainda destacar que as trabalhadoras de hospitais com administração indireta, ou
seja, terceirizadas, tem uma jornada semanal de trabalho maior do que as trabalhadoras da
administração direta, em sua maioria estatutárias22, o que as coloca em maior contato com as
situações de risco.
A variável condições de trabalho adequadas ao perfil do paciente é a que mais
contribui para a explicação das Condições de Trabalho entre as técnicas e auxiliares (Quadro
12). Como já debatido, isto ocorre porque estas trabalhadoras são as que em maioria prestam
assistência aos usuários. Assim, ao ter condições de trabalho adequadas, estas contribuem
para maior ou menor desgaste da força de trabalho, bem como para a satisfação das
necessidades de assistência dos usuários. Nesse grupo, a mediana de trabalhadoras
terceirizadas e estatutárias revela que somente algumas vezes as condições de trabalho
correspondem ao perfil do paciente (Tabela 18).
Para as enfermeiras, embora a carga fatorial desta variável a coloque na sétima posição
em contribuição para a explicação das Condições de trabalho, 75% das trabalhadoras
terceirizadas afirma que algumas vezes as condições de trabalho são adequadas ao perfil do
paciente, enquanto entre as estatutárias esse quartil foi frequentemente.
22

Dados da pesquisa Análise do processo
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Enfermeiras, técnicas e auxiliares precisam lidar com situações e infraestrutura que
não garantem a prestação adequada da assistência, expondo trabalhadoras e usuários à
situação de risco.
Uma forma de precarização no serviço público diz respeito ao sucateamento da
infraestrutura. Por exemplo, nos serviços públicos hospitalares, a pesquisa do Tribunal de
Contas da União (2013) em 116 hospitais revela que em 53% dos hospitais faltavam
remédios, roupas hospitalares, insumos básicos (seringas, ataduras, fios cirúrgicos, etc.) por
insuficiência ou falta de licitação; A falta de instrumentos ou mobiliários básicos para a
prestação dos serviços foi identificado em 48% dos hospitais; Para 77% dos hospitais com
leitos bloqueados, a causa era a falta de equipamentos; A estrutura física estava inadequada
e/ou existia falta de manutenção predial em 73% dos serviços pesquisados; O atendimento
inadequado em 6,59% dos hospitais deveu-se à existência de equipamentos antigos. Em 22%
dos serviços os equipamentos de alto custo não eram utilizados ou eram subutilizados por
falta de trabalhadores para manuseá-los. O sucateamento das estruturas físicas é, em alguns
casos, uma preliminar para a terceirização do serviço.
Um dos argumentos utilizados pelos defensores do Estado Neoliberal é de que a
iniciativa privada é mais eficaz e eficiente do que o Estado na prestação de serviços. E que ao
estabelecer uma concorrência entre os serviços privados e estatais, o consumidor seria
beneficiado pelo poder da escolha (DARDOT; LAVAL, 2016). No entanto, o que observamos
nos dados desta pesquisa e em outros estudos23 é que a suposta eficácia e eficiência de
serviços terceirizados ou privatizados não se verificam. Ainda que estes tenham maior
autonomia financeira do que os serviços estatutários, não conseguem prover todas as
condições necessárias para que a organização hospitalar seja compatível com o perfil de
gravidade do paciente que atende.
Tal observação é ainda mais grave quando se verifica o perfil dos hospitais com
administração indireta incluídos nesta pesquisa: em sua maioria são especializados, ou seja,
de retaguarda para os hospitais gerais; sua clientela é regulada, o que significa maior controle
sobre o perfil de saúde do usuário. Já os hospitais com administração direta são gerais, com
emergência do tipo porta aberta, atendem diferentes tipos de quadro clínico, com grau de

Como exemplo, temos: Barros (2006) – Avaliação da qualidade dos hospitais públicos baianos segundo
modelo de gestão; Barata et al. (2009) – Comparação de grupos hospitalares no Estado de São Paulo; Barbosa,
Elias (2010) – As organizações sociais da saúde como forma de gestão público/privado; Cardoso, Campos
(2013) – Reformas neoliberais, Reforma Sanitária Brasileira e Fundações Estatais de Direito Privado: análise do
documento da Fundação Estatal de Saúde da Família – FESF Bahia.
23
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complexidade distinto, e esta diversidade de situações contribui mais para que algumas vezes
as condições de trabalho não correspondam ao perfil do usuário.
Com isso, não pretendemos minimizar a omissão do Estado em não manter boas
condições de trabalho em hospitais gerais. No entanto, a decisão política poderia ser melhorar
estes hospitais e não esperar pela sua degradação para posterior terceirização. Durante o
trabalho de campo, observamos como as emergências dos hospitais gerais com administração
direta estavam sempre superlotadas, corredores transformados em enfermarias, com um
mínimo quantitativo de trabalhadoras de enfermagem e de médicos. Tudo isto nos indica a
decisão política pela precarização destas organizações.
Ao analisarmos a variável disponibilidade de material de consumo adequado, existente
somente na matriz da precarização de técnicas e auxiliares (Tabela 18), observa-se que as
trabalhadoras terceirizadas referiram mais disponibilidade destes do que as estatutárias, dado
as variações nas medianas (frequentemente e algumas vezes, respectivamente). Observando
conjuntamente as variáveis condições adequadas ao perfil do usuário e disponibilidade de
material, afirmamos que as trabalhadoras estatutárias estão mais submetidas a condições
precárias do que as terceirizadas.
Para as trabalhadoras estatutárias e terceirizadas de hospitais com administração
direta, isso significa que o Estado superxplora a sua força de trabalho, contribuindo para o seu
desgaste. Já as trabalhadoras terceirizadas alocadas em hospitais com administração indireta,
com melhores condições de trabalho, produzem mais valia relativa (SILVA, 2016). Assim,
mesmo esta diferença, aparentemente mais benéfica para as técnicas e auxiliares terceirizadas,
na essência, devido ao baixo salário e a intensidade do trabalho (estas variáveis serão tratadas
em tópicos específicos), são tão ou mais superexploradas do que as estatutárias.
Além disto, ao não disponibilizar material de consumo e insumos adequados à
realização da assistência, o Estado está, de fato, negando à população usuária destes serviços
o devido acesso e o atendimento das suas necessidades de saúde.
Sobre as condições de trabalho que contribuem para a proteção das trabalhadoras, para
a ergonomia de equipamentos e mobiliários, notamos que esta variável (mediana raramente) é
avaliada como pior por enfermeiras que pelas técnicas e auxiliares (mediana algumas vezes).
A disponibilidade de EPI obteve a resposta sempre para o quartil 75 tanto no grupo das
técnicas como no das auxiliares, sem diferença entre estatutárias e terceirizadas.
Assim, identificamos uma contradição: se as condições de trabalho são algumas vezes
adequadas para 50% das trabalhadoras, como a disponibilidade de EPI alcança a mediana
frequentemente? Ou as trabalhadoras não consideraram os EPIs incluídos nas condições
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adequadas ao perfil do paciente ou estes equipamentos são disponibilizados pelo empregador.
Nas observações feitas em campo, notamos que os EPIs mais comumente disponibilizados
eram luvas, máscaras e avental. O uso de óculos ou máscaras especiais não foi observado,
bem como a disponibilidade de avental em todos os setores. Sendo as máscaras e luvas os
EPIs mais utilizados, o fornecimento destes, sem levar em consideração os demais EPIs
necessários, pode ter influenciado a boa avaliação feita pelas trabalhadoras.
Estudos qualitativos e quantitativos (CUNHA; VALENTE, 2009; PORTO;
MARZIALE, 2016; STANGANELLI et al., 2015) revelam os motivos pelos quais as
trabalhadoras do campo da enfermagem não utilizam os EPIs: alguns afirmam que é a
resistência e a falta de treinamento das trabalhadoras, já outros estudos apontam a intensidade
e as condições de trabalho como as causas para este não uso.
Segundo Estevam e Guimarães (2013), a finalidade da ergonomia é conservar a saúde
dos trabalhadores, adequando as atividades e instrumentos às habilidades, características e
limitações destes. As trabalhadoras em enfermagem dos hospitais públicos estaduais estão
submetidas a um ambiente não ergonômico, sendo esta condição pior avaliada entre as
enfermeiras. Equipamentos e mobiliário obsoletos foram observados em quase todos os
hospitais durante a coleta de dados.
Por essas respostas notamos que, embora o Estado regule o ambiente de trabalho por
meio das NR, e no caso do estado da Bahia a agenda do trabalho decente tenha como uma das
linhas de ação a segurança no ambiente de trabalho, o cumprimento destas normativas não é
suficiente, expondo trabalhadoras aos riscos ocupacionais e usuários a danos em sua saúde.
Sobre a participação em processos decisórios, revelada pela variável participa de
reuniões para organizar atividades, a mediana das respostas como algumas vezes foi obtida
para enfermeiras estatutárias e técnicas e auxiliares. Já as enfermeiras terceirizadas ficaram no
meio termo entre raramente e algumas vezes.
Por esses dados notamos que as organizações hospitalares ainda estão na contramão do
toyotismo: em regra não envolvem suas trabalhadoras “da ponta” na organização das
atividades. Mas isto não significa um fato positivo, ao contrário, revela que o hospital ainda é
fortemente influenciado pela forma taylorista de gestão do trabalho (divisão entre atividades
de planejar e executar) e que as trabalhadoras terceirizadas são ainda mais alijadas da tomada
de decisão. É preciso recordar também que a divisão do trabalho em enfermagem contribui
para este fato: as enfermeiras são as que organizam e decidem as atividades a serem
executadas por todas as trabalhadoras.
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Ao observamos a variável, conhece o resultado da assistência prestada, as repostas das
enfermeiras e técnicas estatutárias situam-se na mediana algumas vezes, já as respostas das
técnicas e auxiliares terceirizadas estão na mediana frequentemente. Ao analisar o quartil 75,
as técnicas afirmam que sempre conhecem o resultado da assistência, já as enfermeiras
revelam que frequentemente o sabem.
A obtenção de respostas na mediana algumas vezes, tanto para a participação na
organização das atividades quanto para o conhecimento sobre o resultado da assistência,
indica alienação no processo de trabalho.
Segundo Konder (2009), a alienação deve ser entendida a partir do trabalho e dentro
das condições que este se processa. A alienação é conceituada como
Ação pela qual indivíduos, grupos, instituições ou sociedades se tornam
alheios aos resultados ou produtos de sua própria atividade. Assim
concebida, a alienação é sempre alienação de si próprio ou autoalienação em
relação a si mesmo (às suas possibilidades humanas), através dele próprio
(pela sua própria atividade) (BOTTOMORE, 2001, p. 5).

Para Marx, a alienação do trabalho em relação ao trabalhador ocorre porque o produto
do trabalho, e atualmente não só este como também os instrumentos e a finalidade pertencem,
desde o início, ao empregador e não ao trabalhador (KONDER, 2009). Marx (2013) distingue
quatro momentos da alienação: o trabalhador não detém o produto; o trabalhador não se
realiza quando produz; o trabalhador deveria produzir coisas úteis, no entanto, como produz
para a troca, não se reconhece na vida de gênero humano (ser potencialmente livre) ou
individual (trabalha para sobreviver); o trabalhador se estranha em relação a si mesmo e se
separa do seu ser genérico, passando a enxergar no outro trabalhador o potencial concorrente.
Embora isso também ocorra para os trabalhadores da saúde, é preciso uma ressalva:
por se tratar de um trabalho relacional, baseado nas capacidades e qualificações dos
trabalhadores, os empregadores detêm os instrumentos materiais do trabalho. Contudo, nem
podem estocar o resultado do trabalho (as ações e procedimentos são consumidos em ato e
pelo usuário) e nem pode manipular os instrumentos não materiais (conhecimentos clínicos,
dentre outros, habilidades dos trabalhadores etc.).
Ao não ter sempre o conhecimento do resultado da assistência que prestou, as
trabalhadoras revelam que não conseguem, no cotidiano do trabalho, mensurar se a finalidade
do seu trabalho – o atendimento das necessidades de saúde do usuário – foi atingida. Assim,
as trabalhadoras estranham o seu trabalho quanto ao que é produzido e da forma como é
produzido.
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O fato de algumas vezes as trabalhadoras participarem de reuniões para organização
das atividades demonstra a divisão entre trabalho intelectual e manual do trabalho, o que leva
ao não domínio de todas as etapas do processo de trabalho e rompe com o processo de
trabalho coletivo em saúde, o que amplia a alienação.
Ainda que o trabalho alienado dificulte a percepção das trabalhadoras sobre o
potencial emancipador e criativo do trabalho, é preciso observar que 75% das enfermeiras
afirmam que frequentemente estão satisfeitas com o seu trabalho. Para as técnicas, o quartil
75 foi sempre. Para as enfermeiras, a mediana das respostas para esta variável é algumas
vezes, já para as técnicas é frequentemente. Para todas as trabalhadoras a mediana algumas
vezes é o resultado obtido quando questionadas sobre o reconhecimento social do próprio
trabalho.
Inferimos algumas explicações para estas contradições: embora as condições de
trabalho não sejam adequadas ao perfil do paciente, nem sempre seja possível participar de
atividades de EPS ou da organização das atividades, ou saber o resultado da assistência, o
potencial interativo que ocorre no trabalho em saúde e em enfermagem pode possibilitar a
estas trabalhadoras a ressignificação do seu trabalho, ainda que em condições adversas. Por
outro lado, podemos também supor que a alienação se estenda às condições de trabalho, com
as trabalhadoras negando ou minimizando estas como forma de resiliência, ou, no contexto
social de escassez do emprego, ter um trabalho já faz com que a trabalhadora esteja satisfeita,
mesmo que as condições não sejam boas. Somente um estudo qualitativo pode revelar quais
explicações é a mais próxima da realidade.
Essa contradição se revela no reconhecimento social da trabalhadora: as medianas
registradas demonstram que algumas vezes as trabalhadoras se sentem reconhecidas. É
possível a satisfação com o trabalho desvinculado do reconhecimento social? De certo modo,
sim. Podemos executar um determinado trabalho com baixo reconhecimento social, mas a
forma como o trabalho é organizado e conduzido no lugar de trabalho pode levar à satisfação.
O que nos parece estranho é as trabalhadoras da enfermagem se sentirem reconhecidas
socialmente algumas vezes, e, no entanto, expressarem estar muito satisfeitas com o seu local
de trabalho, apesar das contradições apontadas quanto às condições estruturais e na condução
do processo de trabalho. Ainda que distintos, o reconhecimento social e a satisfação são
vetores em uma mesma direção.
No modelo assistencial biomédico, o trabalho médico é o que goza de maior prestígio
e reconhecimento social, por este ser o centro deste modelo, mas também por ter conseguido
aglomerar poder político ao longo do tempo. Freison (2009) menciona que, para além da
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capacidade técnica, o que alçou os médicos à posição que hoje ocupam foi o fato destes
trabalhadores convencerem que esta categoria fez na sociedade sobre a importância do seu
trabalho e que somente médicos o poderiam fazer. As demais profissões, segundo esse autor e
neste contexto, são consideradas paramédicas, subsidiárias à prática médica.
Isso explica porque, no modelo biomédico, para qualquer outra profissão alcançar o
reconhecimento social que existe para a profissão médica, implica disputa de poder e
convencimento político da sociedade. Para o campo profissional em enfermagem, com força
de trabalho majoritária de mulheres; com as relações de gênero influenciando no quanto as
profissões exercidas majoritariamente por mulheres são valorizadas; com todos os
determinantes históricos do campo da enfermagem, isto significa uma disputa de mão dupla: a
reversão do modelo assistencial biomédico e da divisão social e técnica do trabalho em saúde,
e a mudança de macro relações sociais para as mulheres, a população negra e a juventude.
Quando questionadas sobre a preocupação demonstrada pelo chefe imediato com os
subordinados, o quartil de ambos os grupos é 75, sem diferença por tipo de vinculo. Isto
significa que, apesar da precarização do trabalho e de toda construção social de rivalidade
entre as mulheres, as trabalhadoras do campo da enfermagem conseguem manter relações
cordiais e possivelmente solidárias no trabalho.
Sobre o uso de Protocolo Operacional Padrão (POP), a mediana obtida com as
respostas das técnicas e auxiliares (frequentemente) foi superior à das enfermeiras (algumas
vezes). Embora o termo protocolo operacional remeta à padronização estabelecida desde a
Revolução Industrial como forma de aumentar a produtividade e limitar a decisão do
trabalhador sobre o seu processo de trabalho (MARTINS; LAUGENI, 1999), o uso de POP
no setor saúde significa também a adoção de medidas baseadas em evidências científicas, de
padronização de procedimentos executados por diferentes trabalhadores e economia de tempo
quando da prestação da assistência. A utilização do POP pode beneficiar o usuário ao
proporcionar uma assistência mais rápida; para o trabalhador, ao o uso de um instrumento de
consulta rápida ajuda na tomada de decisão clinica. No entanto, o POP deve servir como um
guia e não como um empecilho à satisfação das necessidades de saúde do usuário. Para atingir
o seu objetivo, o POP também precisa ser constantemente atualizado não só quanto aos novos
conhecimentos científicos, mas quanto às mudanças na organização do processo de trabalho.
Por fim, cabe discutir a variável direitos trabalhistas respeitados, destacada apenas na
matriz das técnicas e auxiliares. Embora as medianas sejam iguais entre trabalhadoras
estatuárias e terceirizadas (algumas vezes), difere o quartil 25, sendo para as estatutárias
algumas vezes, e para as terceirizadas raramente.
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Pela mediana das respostas, nota-se que, independentemente do tipo de vínculo, estas
trabalhadoras não têm a garantia do respeito aos seus direitos trabalhistas por parte do seu
empregador, dado que isto ocorre apenas algumas vezes.
O Estado, ao não garantir a essas trabalhadoras seus direitos trabalhistas, assume a
perspectiva neoliberal, ainda que no caso da Bahia, o poder executivo em mandato é
conduzido pelo Partido dos Trabalhadores, partido dito de centro-esquerda. Com a aprovação
da reforma trabalhista em 2017, este quadro tenderá a se agravar, dado que foram feitas
diversas alterações em relação a férias, jornada de trabalho, descanso, remuneração, trabalho
intermitente, entre outras. Todas essas mudanças na CLT não foram consideradas por diversos
analistas como benéficas aos trabalhadores.
Mais uma vez o discurso neoliberal de liberdade e meritocracia se impõe, dado que um
dos argumentos para esta Reforma é a livre negociação entre trabalhador e empregado e que
isso possibilitaria mais vantagens àquele, sem a interferência dos sindicatos. Contudo, não é
possível livre negociação igualitária quando uma das partes é hipossuficiente em termos
econômicos. Como já afirmou Marx (2013): o trabalhador é livre para escolher entre vender a
sua força de trabalho ou morrer de fome.
Embora o governo da Bahia formule diversas normativas que seguem a direção de
melhoria dos ambientes do trabalho, como o caso da Agenda Bahia do Trabalho Decente, a
relação entre o Estado e as empresas que terceirizam a força de trabalho e/ou as organizações
hospitalares não abarca a proteção às trabalhadoras. Desconhecemos a existência, nas
cláusulas dos convênios entre governo e empresas algo que verse sobre salários ou qualquer
outro aspecto de proteção social às trabalhadoras terceirizadas.
Como afirmado anteriormente, técnicas e auxiliares são as trabalhadoras do campo de
enfermagem que recebem os menores salários e estão submetidas à rígida hierarquia da
divisão social e técnica do trabalho. Do ponto de vista sociodemográfico, se declaram negras,
e mesmo quando com qualificação superior, não conseguem ascender profissionalmente. Ter
seus direitos trabalhistas garantidos pode significar para essas trabalhadoras a forma eficaz de
inclusão e mobilidade social.
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4.2.1 Escore da precarização da categoria Condições de trabalho
Quanto ao grupo das enfermeiras, nota-se que não há diferença proporcional
estatisticamente significante entre estatutárias e terceirizadas, sendo a precarização
intermediária a mais frequente com 62,1% das estatutárias e 65,4% das terceirizadas (Tabela
19).
No entanto, para as técnicas e auxiliares, a diferença proporcional entre os grupos foi
estatisticamente significante e revela que entre as terceirizadas os escores de precarização são
mais elevados do que entre as estatutárias (Tabela 20).
Tabela 19: Escore da precarização do trabalho de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo
categoria Condição de trabalho (n=265). Bahia. 2017.
Valor de
Estatutária Terceirizada
Escore da Precarização do trabalho categoria
p*
Condições de trabalho
N
%
n
%
<=-1dp baixo

27

16,8 19

18,3

>-1dp a <=+1dp intermediário

100 62,1 68

65,4

>+1dp alto

34

16,3

Total

161 100

21,1 17
104

0.626

100

Fonte: Banco da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

Tabela 20: Escore da precarização do trabalho de técnicas e auxiliares de enfermagem por
tipo de vínculo, segundo categoria Condições de trabalho (n=810). Bahia. 2017.
Valor de
Estatutária Terceirizada
Escore da Precarização do trabalho categoria
p*
Condições de trabalho
n
%
n
%
<=-1dp baixo

115 19,3 26

12,2

>-1dp a <=+1dp intermediário

384 64,3 144

67,6

>+1dp alto

98

20,2

Total

597 100

16,4 43
213

0,044

100

Fonte: Banco da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

O fato de não se registrar diferença proporcional estatisticamente significante entre os
grupos das enfermeiras, não significa, a priori, um aspecto positivo: isso revela que todas
estão submetidas à precarização no que se refere às condições de trabalho e o tipo de vinculo
de trabalho não é um fator diferencial.
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No entanto, para o grupo das técnicas e auxiliares, as trabalhadoras terceirizadas estão
em situação mais vulnerável. Somando-se os extratos intermediário e alto, significa que
87,4% destas trabalhadoras situam-se entre a precarização intermediária e alta. Certamente a
vulnerabilidade

do

vínculo

de

trabalho

é

potencializada

tanto

pelas

variáveis

sociodemográficas quanto pela categoria profissional dessas trabalhadoras.

4.2.2 Síntese da categoria Condições de trabalho
As condições de trabalho em hospitais públicos, aqui entendidas para além da
infraestrutura e equipamentos, podem ser consideradas como precárias para enfermeiras,
técnicas e auxiliares de enfermagem, independente do tipo de vínculo para aquelas e com um
escore de precarização maior para as técnicas e auxiliares terceirizadas.
Pela análise das respostas, as organizações hospitalares com administração indireta,
onde estão concentradas as trabalhadoras terceirizadas, se diferem das organizações com
administração direta apenas pela disponibilidade de material e EPI. No entanto, a condição de
trabalho adequada ao perfil de gravidade do paciente é semelhante entre organizações com
administração direta e indireta.
O Estado, mesmo em acordos internacionais como a Agenda do Trabalho Decente,
centra-se na qualificação e nos aspectos ambientais da condição de trabalho, omitindo-se
sobre a relação capital versus trabalho. Essa omissão o beneficia, dado que como empregador,
consegue extrair mais trabalho das enfermeiras, técnicas e auxiliares sem, necessariamente,
propiciar condições de trabalho adequadas; e quando este compra a força de trabalho
terceirizada, esta extração de mais trabalho permite que o Estado pague menos pela força de
trabalho.
É preciso registrar que não se nota movimentos organizados de resistência por parte
das trabalhadoras da enfermagem. Aparentemente, o que pode ser observado no trabalho de
campo, é que entre estatutárias e terceirizadas a generalização da insegurança tem cumprido a
sua função de manter as trabalhadoras subsumidas à precarização do trabalho e divididas
como trabalhadoras.
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4.3 CATEGORIA INTENSIDADE DO TRABALHO
O controle sobre o tempo de trabalho sempre foi uma preocupação na organização do
trabalho na sociedade capitalista, dado que, ao vender a sua força de trabalho por um
determinado tempo, o trabalhador cede o uso desta ao seu empregador por algumas horas – a
jornada de trabalho. Como a produção da mais valia depende deste tempo que o empregador
utiliza da força de trabalho, fazê-la render ao máximo durante a jornada de trabalho é a
premissa central dos empregadores (MARX, 2013).
Todas as formas de organização do trabalho que conhecemos se centraram no controle
do tempo: Taylor estipulou tempos e movimentos, de modo a eliminar os chamados tempos
mortos do trabalho; Ford aprimorou esta tática ao introduzir a esteira que passou a determinar
o ritmo de trabalho do trabalhador; E Ohn agregou a isto a flexibilidade do tempo de trabalho
e o controle remoto deste, através do aprimoramento da tecnologia. Nota-se que nenhuma
forma de organização do trabalho suprimiu a anterior, ao contrário, agregou e aperfeiçoou os
mecanismos introduzidos para o controle do tempo de trabalho.
Com as transformações na organização do trabalho advindas com o toyotismo, o
tempo de trabalho passa a ser flexível e organizado segundo a demanda. Para que esse tempo
de trabalho flexível fosse aceito, construiu-se a ideologia de que esta forma de organização do
trabalho proporcionaria mais liberdade ao trabalhador. E o que significa ser flexível? Significa
ser ágil para cumprir as demandas do empregador, aceitar as mudanças em curto prazo,
assumir os riscos e não se basear em normas e regulamentos para a negociação no trabalho.
Além disso, é estar o tempo todo disponível, seja para responder as demandas, seja para se
produzir para o mercado utilizando o seu tempo livre. Com isto, o toyotismo apreende a
subjetividade do trabalhador ao convencê-lo de que é livre para organizar o seu tempo e que o
tempo dedicado ao trabalho é necessário para o seu progresso profissional (CARDOSO,
2013).
Abordar o tempo de trabalho implica discutir três dimensões: a duração do tempo de
trabalho, a distribuição deste tempo e a intensidade do trabalho. A duração da jornada referese ao tempo total de trabalho. É a categoria mais perceptível, por isso mesmo, a que está no
cerne do conflito sindicatos versus empregadores. A distribuição do tempo se refere à
organização deste em dias, semanas, meses, anos, incluindo trabalho intermitente, banco de
horas e outras formas de flexibilização da jornada de trabalho. Aqui também se inclui o tempo
de trabalho que é executado em casa, remotamente e todo o tempo livre que é usado para a
qualificação para o mundo do trabalho (CARDOSO, 2013; DIEESE, 2010).
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A intensidade do trabalho é um termo que ainda sem conceituação consensual e ainda
sem consenso sobre qual a melhor metodologia para revela-la. Nesse trabalho, adotamos o
conceito proposto por Dal Rosso e Cardoso (2015, p. 636): “intensidade é o esforço efetuado
pelos trabalhadores para atender aos constrangimentos da organização do trabalho durante
uma unidade de tempo”.
Intensidade não significa necessariamente prolongamento da jornada, mas sim do
esforço desprendido e da capacidade revelada pelo trabalhador para produzir mais na mesma
jornada de trabalho. Por isso, a intensidade é difícil de ser percebida, tendo-se que estudar os
constrangimentos que levam o trabalhador a dispender mais energia física, psíquica, mental,
social, cultural, relacional durante o seu trabalho. Cabe ressaltar que na organização do
trabalho no modelo toyotista, isso significa também toda a capacidade do trabalhador para
analisar e resolver problemas, bem como sua capacidade criativa empregada no trabalho
(DAL ROSSO; CARDOSO, 2015; CARDOSO, 2013).
Para Durand (2003), a intensidade do trabalho se revela também pela eliminação dos
tempos tidos como mortos pelos empregadores, mas que são fundamentais para a recuperação
e descanso do trabalhador. Assim, as indústrias/empresas/serviços adotam formas de
organização do trabalho que possibilitem a inclusão de atividades diversificadas, para que
sejam executadas em rodízio, bem como o uso diversificado do corpo do trabalhador. Durand
chama isso de fluxo tenso de trabalho, em que o encadeamento de atividades deve ser feito
agilmente para não romper o fluxo contínuo do trabalho coletivo, que é modalidade onde este
fluxo pode ser estabelecido.
Ao juntar o fluxo tenso do trabalho e o estabelecimento de metas para o trabalho
coletivo, o capital estimula a concorrência entre os trabalhadores. Assim, os trabalhadores se
tornam seus próprios gerentes, aumentando a pressão no trabalho. Todas estas estratégias
aumentam a intensidade do trabalho (ANTUNES, 2010; CARDOSO, 2013).
Boisard et al. (2002), ao estudarem a intensidade do trabalho nos países europeus,
propuseram quatro indicadores de pressão e intensidade: o industrial, em que o ritmo de
trabalho é imposto por uma máquina, independente se é indústria, comércio ou serviços;
organizacional, em que o tempo de trabalho é atrelado a normas, controles e prazos; o de
mercado, quando a demanda dos usuários dita o ritmo do trabalho, segundo estes autores, esta
é a intensidade tida pelos trabalhadores como natural, e por isso não influencia
demasiadamente no trabalho; e, eventual, que caracteriza aqueles trabalhadores que trabalham
em vigilância e em situações de emergência. Os resultados da pesquisa destes autores
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demonstram que existe uma mescla destes tipos, sendo o industrial e o organizacional os mais
comuns.
Para o setor saúde, é mister observar que alguns aspectos abordados sobre a
intensidade do trabalho são particularmente aplicáveis: o fluxo tenso do trabalho, por se tratar
de um trabalho coletivo, quando a execução de qualquer procedimento depende de uma
cadeia de atividades de distintos trabalhadores; a intensidade organizacional, a de mercado e a
eventual. O indicador do tipo organizacional se dá pelo modo como as organizações de saúde
conformam seus processos de trabalho, mesclando taylorismo e toyotismo; o indicador do
tipo de mercado, devido ao próprio objeto de trabalho em saúde – as necessidades do usuário;
e o indicador do tipo eventual, pois as trabalhadoras em enfermagem lidarem com situações
emergenciais. No caso das trabalhadoras em enfermagem, ainda se agrega uma característica
do seu trabalho, que é o aspecto da vigilância.
De acordo com a matriz de precarização do trabalho das enfermeiras, técnicas e
auxiliares, a intensidade do trabalho aparece em nuances: uma que se expressa pela
organização do trabalho, outra existente pelo acúmulo de vínculos e mais outra devido à
redução do tempo de descanso.
A intensidade pela organização do processo de trabalho é a que mais contribui para a
explicação do constructo precarização do trabalho das técnicas e auxiliares (51,2%), para as
enfermeiras, esta é a segunda categoria em contribuição (13,0%).
No entanto, as somarmos a proporção das diversas nuances da intensidade, notaremos
que esta categoria, para as enfermeiras contribui com 29,3% para a explicação da precarização
do trabalho e, para as técnicas e auxiliares com 59,3% (Tabelas 21 e 22).

Tabela 21: Eigenvalue, difference e proporção de explicação do constructo Precarização do
trabalho de enfermeiras, segundo Intensidade do trabalho. Bahia. 2017.
Categorias
Eigenvalue
Difference
Proporção
Intensidade pela organização do processo de
trabalho
Intensidade por acúmulo de vínculos
Intensidade pela redução do tempo de
descanso
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria

2.06570

0.20992

13,0

1.56952

0.54297

9,9

1.02655

0.30754

6,4

116

Tabela 22: Eigenvalue, difference e proporção de explicação do constructo Precarização do
trabalho de técnicas e auxiliares de enfermagem, segundo Intensidade do trabalho. Bahia.
2017.
Categorias
Eigenvalue
Difference
Proporção
Intensidade pela organização do processo de
trabalho
Intensidade por acúmulo de vínculos

7.75547

5.87457

51,2

1.21322

0.17761

8,1

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria

As variáveis que compõem as categorias da intensidade revelam tanto aspectos
organizacionais como de mercado, segundo a classificação de Boisard et al. (2002). Agrega-se
a isto ainda o acumulo de vínculos e o tempo de descanso (Quadros 14 e 15):
Quadro 14: Variáveis da Categoria Intensidade do trabalho, técnicas e auxiliares de
enfermagem, Bahia, 2017
Categoria Intensidade pela organização do processo de trabalho
Carga fatorial
Trabalho exige mais do que pode fazer

0.6696

Múltiplas atribuições devido à escassez de pessoal

0.6156

Presta assistência a mais pacientes do que é capaz

0.5844

Pressão do tempo no trabalho

0.5518

Ritmo de trabalho

0.5251

Executa atividades que não são da sua atribuição

0.4804

Executa atividades com as quais não concorda

0.4551

Pressão pelo chefe no cumprimento da tarefa

0.4542

Executa atividades para as quais não foi qualificada

0.4328

Tarefas interrompidas antes da conclusão

0.4323

Pausa para descansar durante a jornada de trabalho

-0.4510

Atividades realizadas e metas alcançadas de modo tranquilo

-0.4863

Alimenta-se com tranquilidade durante a jornada de trabalho

-0.5046

Categoria Intensidade pelo acúmulo de vínculos

Carga fatorial

Quantidade de vínculos

0.9282

Jornada de trabalho semanal em outros vínculos

0.9272
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Quadro 15: Variáveis da Intensidade do trabalho, enfermeiras, Bahia, 2017
Categoria Intensidade pela organização do processo de trabalho

Carga fatorial

Pressão do tempo no trabalho

0.6779

Ritmo de trabalho

0.6651

Trabalho exige mais do que pode fazer

0.6052

Presta assistência a mais pacientes do que é capaz

0.5700

Múltiplas atribuições devido à escassez de pessoal

0.5494

Supervisiona mais trabalhadoras do que é capaz

0.4307

Tarefas interrompidas antes da conclusão

0.4140

Gestos repetitivos na execução do trabalho

0.4039

Pausa para descansar durante a jornada de trabalho

-0.4589

Atividades realizadas e metas alcançadas de modo tranquilo

-0.4946

Alimenta-se com tranquilidade durante a jornada de trabalho

-0.5517

Categoria Intensidade pelo acúmulo de vínculos

Carga fatorial

Quantidade de vínculos

0.9148

Jornada de trabalho semanal em outros vínculos

0.9138

Categoria Intensidade pela redução do tempo de descanso

Carga fatorial

Tempo de descanso no trabalho noturno

0.5149

Jornada de trabalho diária

0.4908

A diferença das matrizes da Categoria Intensidade pela organização do processo de
trabalho entre enfermeiras, técnicas e auxiliares revela a posição hierárquica de cada uma no
processo de trabalho em enfermagem. A matriz das técnicas e auxiliares apresenta variáveis
tanto relacionadas à execução do trabalho assistencial quanto à relação com a chefia. Já a das
enfermeiras apresenta variável relacionada à supervisão do trabalho.
A enfermeira é responsável pela distribuição das atividades das técnicas de
enfermagem e pela distribuição diária de pessoal, que é o quantitativo de pacientes que as
técnicas irão assistir. Em um serviço que tem o quantitativo de trabalhadoras de enfermagem
subdimensionado24, por vezes a enfermeira, para atender aos constrangimentos da
organização e a necessidade dos usuários, designa um número de pacientes superior ao que as
técnicas e auxiliares conseguiriam assistir e também utiliza o mecanismo de desvio de função,
24

Ou seja, que não atende à Resolução Cofen 543/2017 que estabelece o quantitativo de enfermeira e técnica
necessárias à realização da assistência de enfermagem de acordo com as necessidades de cuidado dos pacientes,
número de leitos e especificidades da unidade de produção de serviço.
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para garantir a continuidade do serviço como a solicitação e busca de medicamentos e outros
insumos, o que poderia ser feito por um auxiliar administrativo.
Segundo as observações feitas em campo, a distribuição diária de usuários e de tarefas
é uma fonte constante de conflito entre as trabalhadoras, dado que tanto enfermeiras quanto
técnicas e auxiliares são pressionadas a cumprirem mais tarefas do que são capazes. E as
trabalhadoras do nível médio canalizam as pressões para as enfermeiras, que são
responsabilizadas por estas pelo excesso de trabalho. As enfermeiras não conseguem, nesse
cenário, construir um consenso no grupo de trabalho para o desenvolvimento das atividades e
canaliza as pressões para a coordenação do serviço de enfermagem.
O que escapa a essas trabalhadoras é que a intensidade do trabalho vivenciada por elas
com o subdimensionamento e com o acúmulo de tarefas é uma das prerrogativas do
toyotismo, que tem como premissas básicas: trabalhador polivalente, multifuncional,
engajamento subjetivo com a empresa, desconcentração geográfica e terceirização de
atividades consideradas não essenciais (ANTUNES, 2006; 2009; 2013).
As principais características do toyotismo são: 1. A produção é vinculada a
demanda, diferenciando-se da produção em massa; 2. Rompe com o caráter parcelar do
fordismo, dado que se baseia no trabalho em equipe e polivante; 3. Processo produtivo
flexível, que permite ao trabalhador operar várias máquinas; 4. Baseia-se no melhor
aproveitamento do tempo de produção – just in time; 5. Estoques mínimos estabelecidos pelo
sistema Kanban; 6. As empresas, inclusive as terceirizadas, são horizontalizadas, o que se
diferencia da empresa verticalizada fordista. Isto significou a expansão dos procedimentos
toyotistas para toda rede de empresas fornecedoras: flexibilização, terceirização,
subcontratação, círculo de qualidade total, kanban, just in time, kaizen, team work, gerencia
participativa, sindicalismo de empresa; 7. Os círculos de controle de qualidade (CCQ)
configuram-se como uma forma de captar a subjetividade e o saber-fazer do trabalhador, dado
que instiga este a discutir permanentemente seu trabalho e seu desempenho, com vistas a
aumentar a produtividade da empresa. Assim, apropria-se da dimensão intelectual e cognitiva
do trabalhador que o fordismo desprezava; 8. Implanta o emprego vitalício para uma parcela
dos trabalhadores, excluindo as mulheres, com ganhos salariais vinculados ao aumento da
produtividade. Contudo, ao aproximar-se da idade de aposentadoria, o trabalhador é
deslocado de sua função no processo produtivo (ANTUNES, 2009).
À primeira vista, ao contrário do fordismo, o toyotismo concede maior “liberdade”
ao trabalhador no seu processo de trabalho, inclusive para criar, o que representa, em certa
medida, o resgate do sentido ontológico do trabalho. Por exemplo, o kaizen é um tipo de
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filosofia da empresa em que a participação e envolvimento dos trabalhadores, participação do
processo decisório, dentre outros aspectos, são tidos como fundamentais.
Mas, excluída a aparência, em essência o kaisen é mais uma forma de estimular a
competitividade e diminuir a solidariedade entre os trabalhadores, dado que um bom kaizen é
aquele que reduz a necessidade de força de trabalho e o tempo de trabalho (tak). A elaboração
de kaisen com essas características é uma das principais formas de ascensão do trabalhador na
empresa (LIMA, 2006).
Nos hospitais estudados, ainda não é utilizado explicitamente o Kaisen, mas devido
às condições de trabalho inadequadas e ao subdimensionamento, estas são estimuladas a todo
tempo a elaborar formas de trabalhar com o quantitativo de força de trabalho reduzida e
também de fazer as tarefas e atividades mais rápidas, para dar cumprir com todas as tarefas e
atividades atribuídas, o que leva a redução do tempo de trabalho. Assim, se o kaisen não é
explicitamente usado, a sua ideologia já está impregnada nos serviços públicos hospitalares.
Contudo, em um dos hospitais estudados, encontramos já implantado a lógica do
Kanban, que significa para a indústria a produção segundo a demanda. No hall de entrada da
UTI existe o seguinte quadro:

Figura 3: Quadro de controle de pacientes da UTI Geral de um hospital público. Bahia. 2017.
Conforme pode ser observado na legenda, os pacientes classificados na cor verde
estão internados até 5 dias, na cor azul entre 5 a 10 dias e na cor vermelha acima de 10 dias.
Ora, na indústria a legenda Kanban significa que a cor verde a produção está de acordo com a
demanda, a azul que a produção precisa ser acelerada e a vermelha que ocorreu algum
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problema na produção. Transpondo o Kanban da indústria para a saúde, isso significa que os
pacientes em cor vermelha estão ocupando o leito a mais tempo do que o previsto? Que a
rotação de leitos precisa ser acelerada? Que é preciso fazer de tudo, ainda que este “tudo” não
corresponda às necessidades do paciente para que a rotação de leitos ocorra? E que, caso os
trabalhadores não consigam a alta do paciente no menor tempo previsto, estes são
incompetentes? Quanto de intensidade do trabalho é imposto aos trabalhadores para cumprir
os prazos de internamento do hospital?
Ressalta-se que se trata de uma UTI de um hospital público que tem como clientela
usuários em vulnerabilidade social, ou seja, estas pessoas, por não terem acesso à saúde
garantida nos outros níveis de atenção, ao adentrarem este hospital já estão, em geral, em um
quadro de saúde grave. Portanto, é preciso refletir se a lógica Kanban de fato adéqua-se a
saúde e sob que custos para pacientes e trabalhadores.
Ao manter o subdimensionamento e constranger as trabalhadoras do campo da
enfermagem a identificarem e aplicarem soluções para a continuidade da assistência, os
hospitais se utilizam das premissas toyotistas da polivalência (como o exemplo citado do
desvio de função) e multifuncionalidade (atendimento de pacientes superior ao que é capaz).
Portanto, a transformação ocorrida na forma de organização do trabalho iniciada na indústria
afeta atualmente também todos os serviços, inclusive os hospitais.
Contudo, ainda que a organização de saúde tenha em seu quadro o número adequado
de trabalhadoras, é possível que o trabalho seja intenso caso as condições de trabalho
necessárias não estejam garantidas. E é nesse ponto que as dimensões Condições de trabalho e
Intensidade pela organização do processo de trabalho se retroalimentam. Na figura abaixo,
situamos como algumas variáveis da Condição de trabalho contribuem para a Intensidade:
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Condições de trabalho

Se as condições
de trabalho não
são adequadas ao
perfil
de
gravidade
do
paciente

Se a trabalhadora
não participa de
atividades
de
Educação
Permanente

Se a trabalhadora
não participa de
reuniões para a
organização
das
atividades e se a
chefe
não
se
preocupa com o
bem estar

Intensidade pela organização do
processo de trabalho

Trabalho exige mais do que pode fazer
Assume múltiplas funções
Assiste mais pacientes do que é capaz
Pressão e ritmo de trabalho

Faz atividades para as quais não foi
qualificada

Faz atividades que não são de sua
atribuição
Faz muitas coisas com as quais não
concorda
Se sente pressionada pelo chefe no
cumprimento da tarefa

Figura 4: Interrelações entre as Dimensões Condição de trabalho e Intensidade por organização do
processo de trabalho. Elaboração própria.
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Ao não ter as condições de trabalho adequadas para atender ao perfil do paciente, as
trabalhadoras precisam adaptar recursos existentes para substituir o que não existe
(improvisam a execução das tarefas com recursos disponíveis), fazem múltiplas atividades,
assistem mais do que são capazes. Tudo isto indica polivalência e flexibilidade.
Um processo de trabalho em que as decisões sobre as atividades a serem realizadas
não são compartilhadas com as trabalhadoras constrange a trabalhadora a realizar atividades
com as quais não concorda, para as quais não é qualificada e que não são de sua atribuição.
Com isso, mais uma vez, a trabalhadora é impelida à polivalência e flexibilidade.
Portanto, condições de trabalho e intensidade guardam inter-relação quando aquelas
intensificam ainda mais o trabalho. Cabe ressaltar que, a depender de como seja a organização
do processo de trabalho, mesmo que as condições sejam satisfatórias, ainda assim o trabalho
pode ser intenso.
Nas organizações de saúde estudadas, observamos que ora a intensidade resultava da
ausência de condições de trabalho, particularmente nas organizações hospitalares com
administração direta, o que levava a trabalhadora a requerer toda a sua capacidade mental,
física, criativa e relacional para executar as atividades e ora se dava pela organização do
processo de trabalho, em especial nas organizações terceirizadas que proviam melhor
condições estruturais de trabalho e no, entanto, exigiam ainda mais o alcance de metas.

4.3.1 Intensidade pela organização do processo de trabalho

Nas tabelas 23 e 24 estão descritas a mediana e quartis 25 e 75 das variáveis da
Categoria Intensidade pela organização do processo de trabalho para técnicas e auxiliares e
enfermeiras, respectivamente.
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Tabela 23: Quartil 25, mediana e quartil 75 segundo variáveis da categoria Intensidade pela
organização do processo de trabalho, técnicas e auxiliares de enfermagem (n=810). Bahia.
2017.
Estatutária
Terceirizada
Variáveis

Quartil

Mediana

25
Trabalho exige mais do que

Quartil

Quartil

75

25

Mediana

Quartil
75

2

3

4

2

3

4

2

3

5

2

3

4

mais

2

3

4

2

3

5

Pressão de tempo no trabalho*

3

3

4

3

3

4

Ritmo de Trabalho**

3

4

5

3

4

5

Executa atividades que não

2

3

4

2

3

4

2

3

3

2

3

3

no

1

2

3

1

2

3

Executa atividades para as

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

pode fazer
Múltiplas atribuições devido à
escassez de pessoal
Presta

assistência

a

pacientes do que é capaz

são da sua atribuição
Executa atividades com as
quais não concorda
Pressão

pelo

chefe

cumprimento da tarefa

quais não foi qualificada
Tarefas interrompidas antes
da conclusão
Pausa para descansar durante
a jornada de trabalho
Atividades realizadas e metas
alcançadas de modo tranquilo
Alimenta-se
tranquilidade

com
durante

a

jornada de trabalho
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.
Legenda: 1 = nunca 2 = raramente 3 = algumas vezes 4 = frequentemente 5 = sempre
* Medida realizada em uma escala com pontuação de 0 – inexistente a 5 – insuportável
**Medida realizada em uma escala com pontuação de 0 – lento a 5 - insuportável
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Tabela 24: Quartil 25, mediana e quartil 75 segundo variáveis da Categoria Intensidade pela
organização do processo de trabalho, enfermeiras (n=265). Bahia. 2017.
Estatutária
Terceirizada
Variáveis

Quartil

Mediana

25

Quartil

Quartil

75

25

Mediana

Quartil
75

Pressão do tempo no trabalho

3

3

4

3

3

4

Ritmo de trabalho*

4

5

5

4

4

5

Trabalho exige mais do que

2

3

4

3

3

4

mais

3

4

5

3

4

5

Múltiplas atribuições devido à

2

4

4

3

4

4

1

3

4

2

2

4

2

3

4

2

3

3

na

3

4

5

3

4

5

Pausa para descansar durante

1

2

3

1

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

4

2

3

4

pode fazer
Presta

assistência

a

pacientes do que é capaz

escassez de pessoal
Supervisiona

mais

trabalhadoras do que é capaz
Tarefas interrompidas antes
da conclusão
Gestos

repetitivos

execução do trabalho**

a jornada de trabalho***
Atividades realizadas e metas
alcançadas de modo tranquilo
Alimenta-se
tranquilidade

com
durante

a

jornada de trabalho
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.
Legenda: 1 = nunca 2 = raramente 3 = algumas vezes 4 = frequentemente 5 = sempre
* Medida realizada em uma escala com pontuação de 0 – lento a 5 – muito acelerado
**Medida realizada em uma escala com pontuação de 0 – inexistente a 5 – muito frequente
*** Medida realizada em uma escala com pontuação de 0 – nunca a 5 – sempre que precisa

A intensidade do trabalho no capitalismo contemporâneo é mais atrelada aos
resultados. Assim, todas as vezes que o resultado do trabalho é quantitativamente ou
qualitativamente superior e ocorre maior dispêndio da energia do trabalhador, ai se revela a
intensidade. Se o trabalho é imaterial, seja nas suas dimensões intelectuais ou emocionais, os
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resultados dizem respeito mais à melhoria da qualidade do que à quantidade (DAL ROSSO,
2008). No entanto, conforme discorremos a seguir, no trabalho em enfermagem, em que
predomina o trabalho imaterial, a intensidade é produzida tanto quantitativa quanto
qualitativamente.
Para a variável Trabalho exige mais do que pode fazer nota-se que não há diferença
nas medianas e quartis entre as técnicas e auxiliares, sendo que esta é uma situação frequente
para 75% das trabalhadoras.
No grupo das enfermeiras, as trabalhadoras terceirizadas obtiveram o quartil 25 maior
(3- algumas vezes) do que as estatutárias (2 – raramente). Isto nos dá indicações de que o
fluxo de trabalho tenso, segundo a definição de Durand, posse ser mais intenso nas
organizações com administração indireta do que nas organizações com administração direta.
Quando questionadas se assumem múltiplas atribuições pela escassez de pessoal, notase diferença no quartil 75 para as técnicas e auxiliares, em que as estatutárias obtiveram 5
(sempre) e as terceirizadas 4 (frequentemente). Entre as enfermeiras essa diferença está no
quartil 25 que foi 2 (raramente) para as estatutárias e 3 (algumas vezes) para as terceirizadas.
Na variável Executa atividades que não são da sua atribuição, 75% das técnicas e
auxiliares afirmaram frequentemente, não ocorrendo distinção entre os vínculos. E quando
interrogadas sobre a realização de atividades sobre as quais não concordavam, a mediana (3 –
algumas vezes) e quartis (25 – 2 raramente; 75 - 3 algumas vezes) foi igual entre os grupos.
Sobre a realização de atividades para as quais não foram qualificadas, 75% das trabalhadoras
afirmaram algumas vezes. As variáveis descritas nesse parágrafo estão presentes somente na
matriz das técnicas e auxiliares.
Na variável assiste mais pacientes do que é capaz, o quartil 75 difere para técnicas e
auxiliares, sendo que as estatutárias apresentaram o valor 4 (frequentemente) e as
terceirizadas o valor 5 (sempre). Entre as enfermeiras, os valores de mediana e quartis são
iguais entre os grupos.
Segundo o conceito de intensidade de Dal Rosso e Cardoso (2015), admitido nessa
tese, ao trabalhar mais do que consegue, assumir múltiplas atribuições pela escassez de
pessoal e assistir mais pacientes do que é capaz, as trabalhadoras da enfermagem utilizam a
sua força de trabalho para sanar os déficits e constrangimentos da organização de saúde, de
modo a viabilizar a continuidade da assistência.
É preciso ressaltar que se por um lado a organização constrange as trabalhadoras para
aumentar a intensidade do trabalho, por outro estas desenvolvem mecanismos de adaptação,
que contribuem para a continuidade de suas atividades. Com isso, ocorre naturalização dos
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constrangimentos, e em consequência, duas respostas são mais comuns: a trabalhadora se
adapta ou sucumbe e adoece (SOUZA; MENDES, 2016). Outra resposta possível é a luta
organizada das trabalhadoras contra estes constrangimentos.
Da análise destas variáveis, inferimos que o subdimensionamento de pessoal e a
polivalência estão no cerne da intensidade do trabalho em enfermagem. Para Souza e Mendes
(2016, p. 99),
A relação desproporcional entre a quantidade de profissionais e o fluxo de
pacientes é o principal aspecto do modelo flexível na racionalização do
trabalho em Enfermagem, ou seja, o número de pacientes, o grau de
complexidade e, consequentemente, os procedimentos de cuidado requeridos
são executados por uma quantidade de profissionais sempre abaixo do
necessário. Essa inadequação tornou-se modus operandi “naturalizado” de
todas as instituições, a ponto de todos os profissionais entrevistados não
conseguirem sequer imaginar outra condição de trabalho.

Ao acessarmos as denúncias realizadas pelas trabalhadoras da enfermagem em seus
sindicatos, constatamos que a intensidade do trabalho é a terceira causa de denúncias
realizadas pelas enfermeiras no Sindicato das Enfermeiras do Estado da Bahia 25 e a primeira
causa entre técnicas, auxiliares e enfermeiras filiadas ao SindSaúde Público26. As denúncias
feitas aos sindicatos demonstram o número insuficiente de enfermeiras, técnicas e auxiliares
para o atendimento da demanda de usuários nos serviços, o que intensifica o trabalho:
É grande a superlotação de pacientes, com macas e leitos inclusive nos
corredores [...] Ressaltamos que persiste o déficit de profissionais
identificado anteriormente o que dificulta ainda mais a assistência (Denúncia
11 – Sindsaúde Público).
A alta demanda de pacientes (média de 12 pacientes por funcionário,
máximo de 3 funcionários por plantão), tem comprometido o objetivo que é
o de prestar um atendimento de qualidade [...] Pacientes com alta
dependência do corpo de enfermagem, tem nos levado a excessiva carga de
trabalho [...] (Denúncia 08 - SEEB)

Aiken et al. (2002) revelam que, em hospitais americanos, a cada acréscimo de
paciente acima do que a enfermeira pode assistir na UTI aumenta-se entre 14% (se o
acréscimo for até 6 pacientes) e 31% (se o acréscimo for até 8 pacientes) o risco de
mortalidade destes.
Portanto, o subdimensionamento associado às demais variáveis que revelam a
polivalência (trabalho exige mais do que pode fazer, assume múltiplas tarefas, assiste mais

25

Representa somente enfermeiras e enfermeiros, especificamente dos hospitais privados, filantrópicos e
terceirizados.
26
Representa trabalhadoras e trabalhadores estatutários.
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pacientes do que é capaz, faz atividades para as quais não foi qualificada) coloca em risco não
só a saúde da trabalhadora, mas o próprio usuário. Santos et al. (2018, no prelo)
demonstraram por meio da análise dos processos éticos arquivados no Conselho Regional de
Enfermagem da Bahia que, todas as vezes em que uma trabalhadora cometeu um erro, o
subdimensionamento e a intensidade do trabalho eram fatores causais.
Nesse contexto de trabalho subdimensionado em que a trabalhadora precisa ser
polivalente, aparecem outras características do trabalho toyotista. A pressão do tempo no
trabalho, o que também caracteriza o fluxo tenso, apresenta a mesma mediana (3 – algumas
vezes) e quartis (25 – 3 algumas vezes / 75 – 4 frequentemente) entre as técnicas e auxiliares
de enfermagem e enfermeiras.
O ritmo de trabalho foi considerado mais intenso entre as enfermeiras estatutárias
(mediana 5 – sempre) do que entre as terceirizadas (mediana 4 – frequentemente). Entre o
grupo das técnicas e auxiliares não houve diferença no valor da mediana (4 –
frequentemente), quartil 25 (3 – algumas vezes) e 75 (5 – sempre). Nota-se que o ritmo de
trabalho nos hospitais públicos é intenso e tenso.
O ritmo e a pressão de tempo intensos fazem aumentar a produtividade no trabalho,
que conforme debatido, sempre foi objetivo para o controle de tempo no capitalismo. Nos
hospitais com administração direta, esse aumento de produtividade faz com que as
trabalhadoras atendam uma demanda elevada, ainda que nem sempre tenham as condições
necessárias para isto, sanando, em parte, os constrangimentos do Estado na oferta dos serviços
hospitalares.
Para os hospitais com administração indireta, este aumento de produtividade somado
ao subdimensionamento produz aumento do lucro das empresas, dado que não precisam
contratar o quantitativo necessário de trabalhadoras (e assim aumentar o custo com pessoal) e
consegue-se extrair mais trabalho, atingindo as metas pactuadas com o Estado – o seu
contratante.
A intensidade do trabalho insere nos serviços públicos a lógica de funcionamento e de
organização do processo de trabalho do setor privado. É preciso destacar que, com a ascensão
do neoliberalismo, o funcionário público é cobrado a ter a mesma eficiência, aptidão e
competitividade do trabalhador da empresa privada.
Mesmo com a redução da quantidade de servidores públicos estatutários e com
contratação de servidores terceirizados, desde a Reforma do Aparelho do Estado no Brasil em
1995, a cobrança por desempenho e produtividade aumentou. Assim, a intensidade do
trabalho no setor público elevou-se, diminuindo a distância entre este e o trabalho no setor
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privado no que diz respeito à funcionalidade ao capital. Conjuntamente com a intensidade do
trabalho, cresceu a pressão dos usuários pelos serviços (CHANLAT, 2002; VALLE; LEITE,
2015).
De acordo com as respostas obtidas quanto à pressão de tempo e ritmo de trabalho, é
esperado que as trabalhadoras em enfermagem tivessem seu tempo de pausa no trabalho
reduzido, seja para o descanso ou a alimentação. No entanto, ao observarmos as variáveis
Pausa para descansar durante a jornada de trabalho, Atividades realizadas e metas alcançadas
de modo tranquilo e Alimenta-se com tranquilidade durante a jornada de trabalho, notamos
que o quartil 75 para técnicas e auxiliares é 4 (frequentemente). No grupo das enfermeiras,
para a variável Atividades realizadas e metas alcançadas de modo tranquilo e alimenta-se com
tranquilidade durante a jornada, o quartil 75 foi 3 (algumas vezes) e 4 (frequentemente),
respectivamente.
Ao observamos a carga fatorial destas variáveis, notamos que as mesmas expressam
cargas negativas tanto na matriz das técnicas e auxiliares quanto na das enfermeiras (quadros
11 e 12). Uma carga fatorial negativa indica um impacto reverso no fator, no nosso caso, na
Categoria Intensidade pela organização do processo de trabalho. Assim, essas variáveis
indicam que os aspectos por elas abordados, embora presentes no cotidiano do trabalho, não
são considerados relevantes pela trabalhadora na produção da intensidade do trabalho.
É notória a contradição nas respostas das trabalhadoras: no contexto do trabalho
subdimensionado e do trabalho intensificado, como é possível que frequentemente se possa
alcançar metas tranquilamente, ter pausas para o descanso e alimentar-se com tranquilidade?
Apresentamos algumas hipóteses.
Conforme discutido no item Condições de trabalho, a alienação das trabalhadoras
sobre o seu processo de trabalho pode conduzi-las a sublimar as condições reais em que este é
executado, de modo a evitar (mais) sofrimento. Portanto, parte da explicação dessa
contradição está na alienação.
Outra parte da explicação pode estar nos arranjos feitos entre as próprias trabalhadoras
para reorganizar o seu processo de trabalho. A adaptação ao fluxo tenso de trabalho, relatada
por Souza e Mendes (2016), pode significar o estabelecimento de rodízios entre as
trabalhadoras de modo a garantir a alimentação e o descanso. Isso também pode ser observado
durante a coleta de dados: geralmente, a equipe se divide para que umas continuem prestando
a assistência enquanto outras vão descansar ou se alimentar.
Além disso, é preciso ressaltar que o trabalho hospitalar é mais regulado do que em
outros serviços de saúde. Exceto na unidade de emergência e em situações de emergência, os
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horários de medicação e de procedimentos são fixos, ou seja, entre um ato assistencial e outro,
pode existir um tempo morto de trabalho. Normalmente, é o turno da manhã o que concentra
procedimentos externos como realização de exames, cirurgias, etc, bem como, na maioria das
vezes, a higienização dos pacientes, o que acaba demandando mais trabalho. O turno da tarde
e da noite, em geral, não comportarem procedimentos externos e nem cuidados de higiene
rotineiros, e são caracterizados pelas trabalhadoras como mais tranquilos (relatos ouvidos
durante o trabalho de campo).
Outro aspecto importante é que para 75% das enfermeiras, o alcance das metas só é
obtido de modo tranquilo algumas vezes, diferentemente do grupo de 75% das técnicas e
auxiliares que afirmam que isto ocorre com frequência. Essa diferença tem sua explicação na
divisão técnica e social do trabalho em enfermagem. Não existe para o trabalho das técnicas e
auxiliares um plano de metas, como por exemplo, realizar um determinado número de
curativos em um dia ou dar determinado número de banhos. O esperado é que, ao final da sua
jornada de trabalho, ela tenha cumprido todos os procedimentos necessários aos pacientes que
estão sob sua assistência.
Já as enfermeiras, como assumem o trabalho assistencial-gerencial, são demandas para
produção de relatórios diversos, preenchimento de formulários, monitoramento de protocolos,
preenchimento de diversos instrumentos de avaliação clínica, encaminhamentos, confecção de
escalas, além das demandas assistenciais dos usuários e de coordenação do processo de
trabalho do grupo de trabalho. Portanto, o cumprimento dessas demandas gerenciais, que são
exigidas pela Coordenação geral ou Diretoria de Enfermagem, dificulta que o cumprimento
das atividades de modo tranquilo, dado que existem prazos.
Não raro, ouvimos durante o trabalho de campo relatos das enfermeiras afirmando que
concluíam relatórios de trabalho em casa, pois a demanda existente durante a jornada de
trabalho não as permitia que os concluísse ai. Nesse sentido é que também 75% das
enfermeiras estatutárias afirmam que frequentemente são interrompidas antes que consigam
terminar uma tarefa e 75% das enfermeiras terceirizadas afirmam que isto ocorre algumas
vezes.
Tanto 75% das enfermeiras estatutárias quanto terceirizadas afirmam que
frequentemente supervisionam mais trabalhadoras do que é capaz, fato que aumenta a sua
intensidade de trabalho. Isto revela que em alguns hospitais, mesmo com o número adequado
de técnicas e auxiliares em enfermagem possa ser adequado, o quantitativo de enfermeiras
permanece subdimensionado, dado que não se leva em consideração, no cálculo de pessoal,
que essa trabalhadora exerce um trabalho de natureza dupla.
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Embora as variáveis estudadas relevem a intensidade do trabalho em enfermagem, não
foi possível captar o aspecto psicológico e afetivo da relação trabalhadora em enfermagem –
paciente. Dal Rosso (2008) explica que o trabalho imaterial demanda mais capacidades
intelectuais, afetivas, aspectos culturais e o cuidado individual e coletivo. Neste sentido, este
autor questiona (p.33): “O que é a intensidade para um enfermeiro ou um médico, se não
forem considerados os aspectos afetivos e psicológicos da relação com o paciente que
necessita de apoio e cuidado?”. Certamente, esse aspecto demanda mais dispêndio de energia
física, emocional, psíquica, cultural e comunicacional. Em um próximo estudo qualitativo é
necessário investigar estes aspectos, que são de difícil mensuração.

4.3.2 Intensidade pelo acúmulo de vínculo

Quanto à categoria Intensidade pelo acúmulo de vínculos, podemos notar na tabela 25
que, do total de 265 enfermeiras, 151 destas (57%) possuem outro vínculo. Entre as
terceirizadas a proporção de trabalhadoras com um vínculo é de 93,8%, enquanto entre as
estatutárias este percentual é de 88,4%. Cabe ainda ressaltar que entre as estatutárias, 11,6%
das enfermeiras possuem de 2 a 3 vínculos, totalizando 3 ou 4 vínculos de trabalho, contanto
com o do local de coleta de pesquisa.
Para as técnicas e auxiliares (Tabela 26), este percentual representa 34,6% (280
trabalhadoras). A proporção de trabalhadoras que possuem um vínculo é semelhante entre
estatutárias (94,3%) e terceirizadas (91,5%), bem como para as que possuem dois vínculos ou
mais, sendo 5,7% entre as estatutárias e 8,5% entre as terceirizadas.
Tabela 25: Diferença de proporção de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo quantidade
de outros vínculos (n=151). Bahia. 2017.
Quantidade
de Estatutária
Terceirizada
Valor de p**
vínculo

n

%

n

%

Um vínculo

76

88,4

61

93,8

De 2 a 3 vínculos

10

11,6

4

6,2

Total

86

100,0

65

100,0

0,251

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.* Este n representa apenas as enfermeiras que
afirmaram possuir outro vinculo de trabalho. ** Chi quadrado de Pearson
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Tabela 26: Diferença de proporção de técnicas e auxiliares de enfermagem por tipo de
vínculo, segundo quantidade de outros vínculos (n=280). Bahia. 2017.
Quantidade
de Estatutária
Terceirizada
Valor de p**
vinculo

n

%

n

%

Um vínculo

197

94,3

65

91,5

De 2 a 3 vínculos

12

5,7

6

8,5

Total

209

100,0

71

100,0

0,421

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.* Este n representa apenas as técnicas e
auxiliares que afirmaram possuir outro vinculo de trabalho. ** Chi quadrado de Pearson

O acúmulo de vínculos pelas trabalhadoras em enfermagem tem como uma de suas
principais motivações o aumento do ganho financeiro, segundo o estudo de Silva et al. (2006).
No estudo de Silva, Rotenberg e Fischer (2011) revelou-se que ser o único responsável
financeiro pela manutenção da casa é um dos fatores que levam as trabalhadoras de
enfermagem a acumularem jornadas de trabalho.
Para a compensação dos baixos salários as trabalhadoras buscam a resolução
individual de mais vínculos de trabalho, mas não se apercebem que isso contribui tanto para o
desgaste acelerado da sua força de trabalho tanto quanto para o rebaixamento do valor da
força de trabalho do campo (SANTOS et al., 2016).
É importante ressaltar que embora não se apresente diferença estatisticamente
significante entre as proporções dos grupos, para as enfermeiras, as estatutárias têm uma
porcentagem maior de trabalhadoras com dois ou mais vínculos do que as terceirizadas. Para
técnicas e auxiliares, é maior a proporção entre as terceirizadas naquelas que possuem dois ou
mais vínculos. A busca por mais vínculos pelas terceirizadas reflete a insegurança que essas
trabalhadoras sentem sobre o seu futuro profissional. Dado que não sabem a duração exata do
seu contrato de trabalho, a busca por outros vínculos para a garantia da sua subsistência é uma
preocupação rotineira, segundo os relatos ouvidos durante o trabalho de campo.
A terceirização no serviço público expropria os trabalhadores de perspectivas
melhores de vida futura, de segurança profissional, pois esses trabalhadores e trabalhadoras
sofrem o medo do desemprego a cada término de contrato com a empresa prestadora de
serviços. Trabalhadores e trabalhadoras terceirizado(a)s são impossibilitados de fazer um
planejamento de vida e profissional no longo prazo, dado que desconhecem até quando
estarão empregados. Além disso, esses trabalhadores não vislumbram a possibilidade de
mobilidade social, dado que não há ascensão a cargos dentro das organizações que terceirizam
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a força de trabalho, o que melhoraria a sua condição financeira. Os efeitos da terceirização
nos trabalhadores do Estado são os mesmos que atingem os trabalhadores na iniciativa
privada: instabilidade e insegurança, desvalorização da força de trabalho, crise de identidade,
baixos salários, extensas jornadas (CARVALHO; BRIDI, 2015).
Pelos dados apresentados, enfermeiras, técnicas e auxiliares, terceirizadas e
estatutárias, apresentam o que Alves (2009) denomina de síndrome objetiva de insegurança de
classe, que se revela, dentre outros aspectos, pela intensificação da exploração e espoliação
dos trabalhadores e pela incerteza de perspectivas na carreira. Esse autor ressalta que esta
síndrome é uma das consequências do Estado neoliberal, que reduz a sua participação na
regulação do trabalho e ainda adota em seu interior modos de organização do trabalho
semelhante ao das empresas privadas.
Quando analisada a jornada de trabalho semanal em outros vínculos, notamos que
55% das enfermeiras possuem uma jornada acima de 30 horas, sendo que 57% das estatutárias
e 52% das terceirizadas referiram esta jornada (Tabela 27).
Entre o grupo das técnicas e auxiliares (Tabela 28), 52,1% do total das trabalhadoras
referem jornada acima de 30 horas nos outros vínculos, sendo que 51,7% das estatutárias e
53,5% das terceirizadas cumprem esta jornada.
Em ambos os grupos não houve diferença estatisticamente significante entre as
proporções.

Tabela 27: Diferença de proporção de enfermeira por tipo de vínculo, segundo jornada
semanal de trabalho em outros vínculos (n=151*). Bahia. 2017
Jornada de semanal de Estatutária
Terceirizada
Valor de p**
trabalho em outros vínculos

n

%

n

%

Até 30h

37

43,0

31

47,7

Acima de 30h

49

57,0

34

52,3

Total

86

100,0

65

100,0

0,568

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.* Este n representa as enfermeiras que
afirmaram possuir outro vínculo de trabalho. ** Chi quadrado de Pearson

133

Tabela 28: Diferença de proporção de técnicas e auxiliares de enfermagem por tipo de
vínculo, segundo jornada semanal de trabalho em outros vínculos (n= 280*). Bahia. 2017
Jornada de semanal de Estatutária
Terceirizada
Valor de p**
trabalho em outros vínculos

n

%

n

%

Até 30h

101

48,3

33

46,5

Acima de 30h

108

51,7

38

53,5

Total

209

100,0

71

100,0

0,788

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.* Este n representa as técnicas e auxiliares que
afirmaram possuir outro vínculo de trabalho. ** Chi quadrado de Pearson

Nos dados apresentados, podemos inferir que somadas às jornadas de trabalho em
outros locais com a jornada no local onde foi realizada a pesquisa (geralmente de 30 ou 36
horas), as trabalhadoras da enfermagem que possuem mais de um vínculo, trabalham
semanalmente, no mínimo 85 horas, executando-se a jornada de trabalho doméstica27. Tal
resultado é ainda pior para as técnicas e auxiliares, dado que as mesmas referiram em maior
porcentagem, executarem uma jornada acima de 30 horas em outros vínculos.
Santos et al. (2013) referem que a luta pela redução da jornada de trabalho semanal no
campo da enfermagem já perfaz mais de meio século e que a jornada de 30 horas é um fato
para a maior parte das trabalhadoras no serviço público. No entanto, estas autoras ponderam
que, no contexto de baixos salários e de incipiente participação e luta política das
trabalhadoras da enfermagem, a redução da jornada para 30 horas, pode representar, na
verdade, o acúmulo de mais vínculos de trabalho e não a disponibilização do tempo livre para
o lazer desvinculado do consumo, a família ou a participação política nas entidades.
Portanto, nos defrontamos com um paradoxo: a bandeira da redução da jornada é
legítima, pois devido à natureza do trabalho no campo da enfermagem e as condições de
precarização, esta é uma das formas de se preservar a força de trabalho, mas, por outro lado,
sem que as trabalhadoras lutem coletivamente por melhores salários e condições de trabalho,
essa redução pode ser incipiente, pois podem utilizar o tempo livre para vender, a outro
empregador, sua força de trabalho.
Dado que a jornada de trabalho semanal no serviço público nos hospitais estudados
foi, em sua maior parte, de 30 ou 36 horas, o acúmulo de duas ou mais jornadas semanais já
nos aponta indícios que de a regulamentação da jornada em 30 horas para serviços públicos e
27

No projeto matriz foi verificado que as trabalhadoras perfazem, em média, 20 horas semanais de trabalho
doméstico. Assim, somando as jornadas de trabalho dentro e fora de casa, enfermeiras técnicas e auxiliares,
trabalham no mínimo 46h/semanais (para quem só tem um vínculo) e 86h/semanais (para quem tem, pelo menos,
mais um vínculo de trabalho).
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privados representará a ocupação do tempo livre com mais trabalho, conforme já observado
pelas autoras antes citadas.

4.3.3 Intensidade pela redução do tempo de descanso

Sobre a Categoria Intensidade pela redução do tempo de descanso, presente apenas na
matriz das enfermeiras, no que se refere a variável jornada diária de trabalho, nota-se que
72,4% das trabalhadoras referem uma jornada de 12 horas, sendo que as enfermeiras
terceirizadas trabalham mais nesta jornada (81,7%) do que as estatutárias (66,5%), sendo esta
diferença estatisticamente significante (Tabela 29).
Tabela 29: Diferença de proporção de enfermeiras por tipo de vínculo segundo jornada diária
de trabalho (n=265). Bahia. 2017
Jornada de semanal Estatutária
Terceirizada
Valor de p*
diária

n

%

N

%

161

100

104

100

Até 8 horas

28

17,4

9

8,7

12 horas

107

66,5

85

81,7

24 horas

26

16,1

10

9,6

Total

161

100,0

104

100,0

0,024

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.* Este n representa apenas as enfermeiras que
afirmaram possuir outro vinculo de trabalho. * Teste Exato de Fisher

As jornadas diárias no campo da enfermagem podem variar entre 6, 8, 12 ou 24 horas,
ou jornadas de trabalho de 4 dias de 6 horas e 1 dia de 12 horas, de acordo com o que for
estabelecido em seu contrato de trabalho (SANTOS et al., 2013). Para a amostra desta
pesquisa, a jornada de 12 horas foi a mais frequente. A jornada diária é baseada na jornada
semanal de trabalho, assim, para uma jornada semanal de 30 horas, a jornada diária deveria
ser de 6 horas e sucessivamente.
Segundo Dal Rosso (2017), a jornada 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso é
uma forma de flexibilização da jornada somente encontrada no Brasil e no setor saúde. Para
esse autor (p.199), “pelas mesmas razões de vigência dessa modalidade de turnos de trabalho
e de descanso alongados, o setor saúde adequa-se a sistemas de trabalho flexível de tempo
parcial e de curta duração”.
Não há uma regra estabelecida sobre a distribuição da jornada diária de trabalho,
sendo que as organizações hospitalares devem conceder, pelo menos, 12 horas de descanso
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entre os plantões. Assim, as escalas diárias são elaboradas de acordo com a necessidade do
serviço. As trabalhadoras relataram durante o trabalho de campo que ficam com a organização
de sua vida (pessoal e profissional para quem tem outros vínculos) impedida enquanto
aguardam a divulgação da escala do mês subsequente. Nem sempre as suas necessidades
podem ser contempladas e assim elas organizam um sistema de trocas de plantões. Em alguns
hospitais só são permitidos pela coordenação três trocas no mês.
Ao atingir o número de trocas permitidas em cada hospital, as trabalhadoras nos
relataram que também fazem a venda de plantões de modo a organizar a sua escala de
trabalho com demais compromissos. Estudo realizado por Veras (2003) abordou a prática da
venda de plantões, que é caracterizada quando uma trabalhadora repassa a sua escala de
trabalho (vende o plantão) a outra trabalhadora, que a assume em troca de um pagamento
(compra o plantão). A venda de plantões seria uma espécie de terceirização da escala de
trabalho entre as trabalhadoras.
Ainda segundo Veras (2003), os motivos mais alegados para essa prática são a
coincidência entre as escalas dos distintos vínculos de trabalho e o cansaço físico e mental,
também em razão dos múltiplos vínculos ou outros motivos de ordem pessoal. As
trabalhadoras que compram os plantões das colegas alegam o baixo salário como um dos
motivos que a levam a executar esta prática, sendo estes plantões extras uma complementação
ao salário.
Desse modo, notamos que também as trabalhadoras terceirizam a sua escala de
trabalho, o que também promove o desgaste da força de trabalho de suas colegas. Os motivos
alegados para a compra da escala são os mesmos para o acúmulo de vínculos. Assim, repetese no nível micro (entre as trabalhadoras) a mesma problemática do nível macro, tornando-se
um ciclo como representado na figura abaixo:
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Figura 5: Ciclo da intensidade por redução do tempo de descanso. Elaboração própria.

Esse ciclo se mantém, pois as trabalhadoras estão mais focadas em saídas individuais
para o problema identificado por elas, que são os baixos salários.
Ao observarmos os dados da tabela 29 com os da tabela 27, afirmamos que as
enfermeiras possuem um tempo de descanso entre seus vínculos de trabalho muito curto, o
que não possibilita a recuperação da energia gasta no trabalho entre um plantão e outro.
Quanto ao tempo de descanso noturno (tabela 30), 60,5% referem descansar 3 horas
ou mais, sendo que 63% das estatutárias e 56,6% das terceirizadas referiram este tempo de
descanso.
Tabela 30: Diferença de proporção de enfermeiras por tipo de vínculo segundo tempo de
descanso no trabalho noturno (n=195*). Bahia. 2017
Tempo de descanso
Estatutária
Terceirizada
Valor de p**
n

%

n

%

Até 2 horas

41

34,5

32

42,1

3 horas ou mais

75

63,0

43

56,6

Não descansa

3

2,5

1

1,3

Total

119

100,0

76

100,0

0,553

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.* Este n representa apenas as enfermeiras que
afirmaram trabalhar no turno noturno. ** Teste Exato de Fisher

Embora não tenha ocorrido diferença estatisticamente significante entre as proporções,
nota-se que as enfermeiras terceirizadas descansam menos do que as estatutárias. Podemos
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inferir que essas trabalhadoras estão submetidas a um controle maior do seu tempo de
trabalho do que aquelas, de modo a evitar ou diminuir o tempo morto de trabalho.
Dado que o turno de trabalho noturno demanda menos execução de atos assistenciais
pelas trabalhadoras e também possui menos demandas gerenciais, inferimos que se deve a
isso esse tempo de descanso com mais de 3 horas. Observarmos durante o trabalho de campo
que as próprias trabalhadoras se organizam de modo a cobrir as atividades umas das outras
durante esse período.

4.3.4 Escore da precarização da categoria Intensidade do trabalho

Nos próximos itens, abordaremos o escore da precarização do trabalho por cada
categoria da intensidade do trabalho.

4.3.4.1 Categoria Intensidade pela organização do processo de trabalho

Não se observa diferença estatisticamente significante entre as proporções dos grupos
de estatutárias e terceirizadas, tanto para as técnicas e auxiliares (Tabela 31) quanto para as
enfermeiras (Tabela 32). Isso significa que, independentemente do tipo de vínculo, a
intensidade pela organização do trabalho é uma realidade para todas.
Nota-se que as maiores proporções se encontram nos níveis intermediários de
precarização tanto para as técnicas e auxiliares (estatutárias: 60,5% e terceirizadas: 62,0%)
quanto para as enfermeiras (estatutárias: 60,0% e terceirizadas: 66,3%).

Tabela 31: Escore da precarização do trabalho de técnicas e auxiliares de enfermagem por
tipo de vínculo, segundo Categoria Intensidade pela organização do processo de trabalho.
Bahia. 2017
Valor de
Escore da Precarização do trabalho
Estatutária
Terceirizada
p*
categoria Intensidade pela organização do
processo de trabalho

N

%

n

%

<=-1dp baixo

121

20,3

35

16,4

>-1dp a <=+1dp intermediário

361

60,5

132

62,0

>+1dp alto

115

19,3

46

21,6

Total

597

100,0 213

100,0

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

0,431
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Tabela 32: Escore da precarização do trabalho de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo
Categoria Intensidade pela organização do processo de trabalho. Bahia. 2017
Valor de
Escore da Precarização do trabalho
Estatutária
Terceirizada
p*
categoria Intensidade pela organização do
processo de trabalho

N

%

n

%

<=-1dp baixo

28

17,4

19

18,3

>-1dp a <=+1dp intermediário

98

60,9

69

66,3

>+1dp alto

35

21,7

16

15,4

Total

161

100,0 104

0,449

100,0

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

No entanto, ao somarmos as proporções dos níveis intermediário e alto da
precarização, observamos que as técnicas e auxiliares terceirizadas obtiveram uma proporção
maior (83,6%) do que as estatutárias (79,8%) (Tabela 32). Esse mesmo somatório entre as
enfermeiras confere um percentual de 82,6% para as estatutárias e 81,7% para as
terceirizadas.
Conforme dito, embora não exista diferença estatisticamente significante entre os
grupos, a análise das proporções revela que as técnicas e auxiliares terceirizadas estão
submetidas a um trabalho mais intenso do que as estatutárias. Já para as enfermeiras, a
proporção é muito semelhante, demonstrando que a organização do processo de trabalho é
intensificada, independente do tipo de vínculo.

4.3.4.2 Categoria Intensidade pelo acúmulo de vínculos

Observamos que tanto entre as técnicas e auxiliares (Tabela 33) e enfermeiras (Tabela
34), independentemente do tipo de vínculo, a distribuição do escore da precarização encontrase nos estratos intermediário e alto. Isso significa que a Intensidade pelo acúmulo de vínculo
contribui sobremaneira para o desgaste e a superexploração dessa força de trabalho.
O grupo das técnicas e auxiliares apresentou diferença estatisticamente significante
entre as proporções (p = 0,005), sendo que as terceirizadas tem uma maior porcentagem no
estrato alto (63,3%) do que as estatutárias (48,8%). Portanto, embora a intensidade pelo
acúmulo de vínculos seja uma realidade para estatutárias ou terceirizadas, essas estão mais
vulneráveis, dado que buscam outros vínculos seja para aumentar a renda ou para manter-se
empregada, caso a empresa que a terceiriza rescinda o contrato de trabalho.
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Tabela 33: Escore da precarização do trabalho de técnicas e auxiliares de enfermagem por
tipo de vínculo, segundo Categoria Intensidade pelo acúmulo de vínculos. Bahia. 2017
Valor de
Escore da Precarização do trabalho
Estatutária
Terceirizada
p*
categoria Intensidade pelo acúmulo de
vínculo

n

%

n

%

>-1dp a <=+1dp intermediário

107

51,2

26

36,6

>+1dp alto

102

48,8

45

63,3

Total

209

100

71

100

0,005

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

Entre as enfermeiras (Tabela 34) não há diferença estatisticamente significante entre
os grupos, sendo que tanto as estatutárias (52,3%) como as terceirizadas (53,8%) apresentam
as maiores proporções no estrato intermediário de precarização. Isto significa que o tipo de
vínculo não diferencia o grupo das trabalhadoras, portanto seja estatutária ou terceirizada, a
intensidade pelo acúmulo é semelhante.
Tabela 34: Escore da precarização do trabalho de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo
Categoria Intensidade pelo acúmulo de vínculos. Bahia. 2017
Valor de
Escore da Precarização do trabalho
Estatutária
Terceirizada
p*
categoria Intensidade pelo acúmulo de
vínculo

n

%

n

%

>-1dp a <=+1dp intermediário

45

52,3

35

53,8

>+1dp alto

41

47,7

30

46,2

Total

86

100

65

100

0,219

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

4.3.4.3 Categoria Intensidade pela redução do tempo de descanso
Conforme os dados apresentados na tabela 35, 58,4% das enfermeiras estatutárias e
54,8% das terceirizadas se encontram em um nível intermediário para esta categoria. Não foi
observado diferença entre as proporções estatisticamente significante, o que indica
homogeneidade entre os grupos. Assim, estatutárias ou terceirizadas, tem o seu tempo de
descanso reduzido.
Destacamos que quando observada as proporções, as terceirizadas estão em maior
proporção no nível alto (24,0%) quanto à redução do tempo de descanso do que as
terceirizadas (21,15). Embora a diferença das proporções seja de 2,8 percentuais, essa discreta
diferença nos permite inferir que as terceirizadas descansam menos do que as estatutárias.
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Tabela 35: Escore da precarização do trabalho de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo
Categoria Intensidade pela redução do tempo de descanso. Bahia. 2017
Valor de
Escore da Precarização do trabalho
Estatutária
Terceirizada
p*
categoria Intensidade pelo acúmulo de
vínculo
N
%
n
%
<=-1dp baixo
33
20,5 22
21,1
>-1dp a <=+1dp intermediário
94
58,4 57
54,8
0,819
>+1dp alto
34
21,1 25
24,0
Total
161
100,0 104
100,0
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

4.3.5 Síntese da categoria Intensidade do trabalho

A intensidade do trabalho para enfermeiras, técnicas e auxiliares revelou-se pelo
subdimensionamento, polivalência e multifuncionalidade destas trabalhadoras, o que
demonstra a adoção das prerrogativas do modelo de gestão do trabalho toyotistas nos
hospitais públicos.
A intensidade do trabalho nos hospitais públicos serve para reduzir os
constrangimentos do Estado na oferta destes serviços, dado as condições de trabalho
inadequadas e ao número insuficiente de trabalhadores. Assim, à expensa do gasto de energia
física, emocional, psíquica, relacional dos trabalhadores, é possível manter o número de
atendimentos elevado.
Ressalta-se que, contraditoriamente, as trabalhadoras colaboram para o aumento da
intensidade do trabalho e assim para o desgaste de sua força de trabalho ao acumular diversos
vínculos e descansar por um período inferior ao necessário. Ao buscar a solução individual
para os baixos salários, enfermeiras, técnicas e auxiliares não só agravam a intensidade do seu
trabalho, como fragilizam a luta coletiva pela redução da jornada de trabalho.
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4.4 CATEGORIA GESTÃO DO PROCESSO DE TRABALHO
Gaulejac (2007) refere que o gerenciamento tem como objetivo garantir a organização
concreta da produção. Nesse sentido, na sociedade capitalista, a gestão de pessoal e das
relações sociais é substituída pela gestão de recursos humanos, e as pessoas são consideradas
variáveis de ajustamento, um custo que precisa ser controlado.
Ainda segundo este autor, qualquer tipo de gestão é caracterizado por uma ideologia e
Designar o caráter ideológico da gestão é mostrar que, por trás dos
instrumentos, dos procedimentos, dos dispositivos de informação e
comunicação encontram-se em ação certa visão do mundo e um sistema de
crenças. A ideologia é um sistema racional, ao passo que mantém uma ilusão
e dissimula um projeto de dominação (GAULEJAC, 2007, p. 69).

O toyotismo é o modelo hegemônico de organização do processo de trabalho tanto nas
indústrias quanto no setor de serviço. A ideologia disseminada por esse modelo prega que o
trabalhador do século XXI deve ser capaz de assumir riscos, ser flexível e polivalente,
capacitar-se o tempo todo e tomar decisões sobre o seu trabalho. O que esta ideologia esconde
é que desta forma, não só a força física é alvo do capitalismo, mas, principalmente a
subjetividade do trabalhador. Além disso, busca-se infundir um sentimento de que não há
outro jeito a não ser se submeter à volatilidade do mercado.
O discurso da gestão toyotista advoga a necessidade da pró-atividade, do ganho
rápido segundo a mesma lógica da financeirização do capital, da competitividade e da
competência da gestão de si mesmo. Assim, o sucesso ou o fracasso está condicionado à
capacidade que o trabalhador tem de gerenciar a própria vida (PADILHA, 2015).
No contexto do trabalho precarizado do século XXI, os padrões de gestão e
organização do trabalho se expressam na gestão pelo medo, com estabelecimento de metas
inalcançáveis, polivalência dos trabalhadores, na discriminação por tipo de vínculo, assédio
moral. A gestão pelo medo tem como objetivo infundir no trabalhador a insegurança de que,
caso ele não se adeque às normas e necessidades da empresa, será facilmente descartado. No
bojo do toyotismo, isso significa, além da polivalência, o aumento da disputa entre os
próprios trabalhadores, a quebra da solidariedade nos processos de trabalho, dado que a
empregabilidade também depende do quanto um trabalhador demonstre ser mais competente
do que o outro (DRUCK, 2011).
Conforme afirmação de Druck (2011), a gestão do processo de trabalho envolve
fatores de intensidade do trabalho e, acréscimo nosso, também das condições de trabalho.
Parafraseando Dal Rossi e Cardoso (2015), a gestão do processo de trabalho, no século XXI,
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pode ser entendida como a forma em que se organiza o trabalho de modo a favorecer os
constrangimentos da organização. Isso implica que nem sempre o fluxo de trabalho, as
relações, as condições materiais serão benéficas aos trabalhadores, mas sim atenderão as
necessidades da organização.
Podemos representar graficamente a inter-relação entre as categorias gestão, condição
e intensidade do trabalho segundo a figura seguinte.

Figura 6: Inter-relações entre as Categorias Gestão do processo de trabalho, Condição de trabalho e
Intensidade do trabalho. Elaboração própria.

Embora estas categorias tenham inter-relações, nota-se que a figura não é um
continum, mas existem espaços entre uma categoria e outra. Consideramos estes espaços
como os lóci de ação e resistência dos trabalhadores e trabalhadoras que podem romper ou
pelo menos desestabilizar este ciclo. Isto ocorre no campo da enfermagem quando, por
exemplo, as técnicas e auxiliares questionam as demandas feitas pelas enfermeiras ou quando
estas não executam atividades por falta de insumo e/ou pelo quantitativo de pessoal
inadequado.
Na matriz da Categoria Gestão do processo de trabalho (quadros 16 e 17), nota-se que
para as enfermeiras, a gestão do processo de trabalho também envolve ocorrência de
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violência, constrangimento e pressão por parte da chefia. Para as técnicas e auxiliares, é a
ocorrência do conflito que se destaca.
Quadro 16: Variáveis da Categoria Gestão do processo de trabalho, enfermeiras.
Variáveis
Carga fatorial
Existência de conflito

0.7967

O conflito prejudica a execução das atividades

0.7722

Sofreu discriminação no trabalho

0.4114

Sofreu violência no trabalho

0.4352

Sente-se pressionada pelo chefe no cumprimento da tarefa

0.4935

Sofreu constrangimento no trabalho

0.4974

Quadro 17: Variáveis da Categoria Gestão do processo de trabalho, técnicas e auxiliares de
enfermagem.
Existência de conflito
0.6020
Conflito prejudica a execução das atividades

0.5642

Sofreu constrangimento no trabalho

0.4711

No quadro 16, as variáveis que envolvem conflito são as que possuem maior carga
fatorial na matriz das enfermeiras, isso porque essa trabalhadora, situando-se no processo de
trabalho como gerente intermediária, tem como uma de suas atribuições lidar com as
situações de conflito dentro entre as trabalhadoras em enfermagem; entre esta e demais
trabalhadores ou usuários; e entre esta e a organização.
Segundo Spagnol et al. (2010), as situações de conflito tendem a aparecer quando os
envolvidos se colocam em posições de antagonismo, tendo como causa divergências de
ideias, percepção ou ações. Nesse sentido, o conflito é inerente ao trabalho desenvolvido em
grupos. Ainda segundo essas autoras, as causas mais comuns de conflito são disputa de
funções ou cargos, problemas na comunicação, estrutura organizacional, escassez de recursos
e falta de compromisso profissional por parte de algum membro do grupo.
O conflito não é, em si, um fato negativo. Situações de conflito podem levar à revisão
de normas e estruturas que causem dificuldades ao processo de trabalho. No entanto, se a
solução do conflito não for satisfatória, pode-se tornar um problema impeditivo do trabalho.
Na tabela 36, observamos que não há diferença estatisticamente significativa entre as
proporções sobre a existência do conflito no trabalho. No entanto, nota-se que a maior
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frequência das trabalhadoras nega o conflito (59,2%). Entre as estatutárias, 62,1% das
trabalhadoras negam o conflito, sendo este percentual de 54,8% entre as terceirizadas.

Tabela 36: Diferença de proporção de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo existência de
conflito no trabalho (N = 265). Bahia. 2017
Estatutárias
Terceirizadas
Valor de p*
Existência de conflito no trabalho
n
%
n
%
Sim

61

37,9

47

45,2

Não

100

62,1

57

54,8

Total

161

100,0

104

100,0

0,237

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Chi quadrado de Pearson

A categoria profissional com a qual as enfermeiras mais entram em conflito (Tabela
37) são os médicos (38,0%). A porcentagem de respostas das estatutárias (42,3%) demonstra
que esse conflito é mais comum para estas do que para as terceirizadas (31,3%).
Tabela 37: Proporção de categorias de trabalhadores com as quais as enfermeiras entram em
conflito segundo tipo de vínculo. Bahia. 2017.
Estatutárias
Terceirizadas
Categorias com as quais entra em
n
%
n
%
conflito
146
100
93
100
Médico/Diretoria médica

62

42,3

29

31,3

Auxiliar / Técnica em enfermagem

36

24,7

26

27,9

Diretoria / Coordenação / Chefia /

6

4,2

5

5,4

0

0

13

14,0

20

13,8

8

8,6

17

11,6

6

6,4

5

3,4

6

6,4

146

100,0

93

100,0

Chefia imediata de Enfermagem
Enfermeiras
Outros trabalhadores de nível
superior
Outros trabalhadores de nível médio
Outros
Total

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * N correspondente ao total de respostas
dadas pela trabalhadora. A questão é múltipla escolha.

Supomos que as estatutárias entram em conflito com os médicos em maior proporção
do que as terceirizadas com os médicos, dado certa horizontalidade do trabalho existente nos
serviços públicos, pois este lugar não depende da capacidade do médico em gerar consumo e
atrair clientes para a obtenção de lucro. Assim, parte importante do poder hegemônico médico
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é posto em segundo plano. Além disso, o médico nos serviços públicos, ainda que seu vínculo
seja como pessoa jurídica ou terceirizada, está submetido à mesma organização do processo
de trabalho que as enfermeiras, guardadas as devidas diferenças 28. Portanto, o questionamento
aos seus atos pode se dar em maior frequência.
Ao deter a estabilidade de vínculo é também possível às enfermeiras questionar os atos
médicos sem o temor da perda do emprego, tal como é para as terceirizadas, embora existam
para aquelas outros tipos de retaliação, como a troca de setor de trabalho, por exemplo.
O cerne do conflito entre enfermeiras e médicos se dá pela hegemonia do modelo
biomédico que coloca os demais trabalhadores como “paramédicos” e executores das ordens
médicas. Ao confrontar tal ideologia interpelando os médicos sobre as atividades a serem
feitas, as enfermeiras questionam essa hierarquia e o próprio modelo biomédico. Isso é
possível, pois nenhum outro trabalho em saúde é tão próximo ao trabalho do médico como o
da enfermeira, que cotidianamente o subsidia com informações e, dado ao papel de orientação
do processo de trabalho em saúde, a enfermeira interfere no processo de trabalho médico.
Semelhante aos achados das enfermeiras, técnicas e auxiliares também negam, em
maior proporção, o conflito no trabalho (74,8%), sendo que 74% das estatutárias e 77% das
terceirizadas afirmam a ausência de conflito (Tabela 38).

Tabela 38: Diferença de proporção de técnicas e auxiliares de enfermagem por tipo de
vínculo, segundo existência de conflito no trabalho (N = 810). Bahia. 2017
Estatutárias
Terceirizadas
Valor de p*
Existência de conflito no trabalho
n
%
n
%
Sim

155

26,0

49

23,0

Não

442

74,0

164

77,0

Total

597

100,0

213

100,0

0,393

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Chi quadrado de Pearson

Das que afirmaram a existência de conflito, apontam (Tabela 39) que é entre as
próprias técnicas e auxiliares (35,7%) que o conflito é mais constante, seguido pelo conflito
com as enfermeiras (21,45%).
Dado que a relação entre as técnicas e auxiliares de enfermagem com os demais
trabalhadores é mediada pela enfermeira, explica-se a porcentagem maior de conflito entre as

28

Mesmo nos serviços públicos é notório que o poder médico consegue impor-se aos demais trabalhadores,
garantindo a esses privilégios como carga horária diferenciada.
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mesmas, pois é entre as próprias trabalhadoras a maior interação. O conflito com a enfermeira
explica-se pela divisão técnica e social do trabalho, já abordado nesta tese.
Tabela 39: Proporção de categorias de trabalhadores com as quais as técnicas e auxiliares
entram em conflito segundo tipo de vínculo. Bahia. 2017
Estatutárias
Terceirizadas
Categorias com as quais entra em
conflito

n

%

n

%

53

15,7

15

15,8

Auxiliar / Técnica em enfermagem

121

35,7

34

35,9

Diretoria / Coordenação / Chefia /

23

6,8

4

4,2

Enfermeiras

73

21,5

20

21,0

Outros trabalhadores de nível médio

50

14,7

10

10,5

Outros

19

5,6

12

12,6

339

100,0

95

100,0

Médico/Diretoria médica

Chefia imediata de Enfermagem

Total

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * N correspondente ao total de respostas
dadas pela trabalhadora. A questão é múltipla escolha.

As trabalhadoras em enfermagem, segundo Spagnol et al. (2010, p.807) associam o
conflito “a um contexto negativo, em que duas ou mais pessoas apresentam interesses
pessoais, entram em discórdia e não chegam a um consenso”. Essas autoras identificaram que
as principais causas do conflito entre as trabalhadoras da enfermagem são falta de
responsabilidade e compromisso no trabalho, falta de cooperação entre as trabalhadoras,
divergência de condutas e opinião no exercício do trabalho; falta de motivação e
desvalorização no trabalho, falta de informação e diálogo, ocorrência de fofoca entre a equipe.
Por relacionarem os conflitos a situações negativas (que certamente tem como o
contexto a intensidade e precárias condições de trabalho), supomos que as trabalhadoras da
enfermagem preferem negar o conflito a reconhecê-lo. Além disso, admitir o conflito significa
que em alguma medida a trabalhadora deve enfrentá-lo, o que nas relações hierárquicas do
processo de trabalho em saúde pode significar para a categoria que detém menos poder (no
caso as enfermeiras em relação aos médicos) ou está subordinada a outra (técnicas e auxiliares
em relação às enfermeiras) pode ter resultados negativos durante o conflito. Mais uma vez a
alienação do processo de trabalho entra como um fator de proteção, dado que reconhecer o
conflito demandará por ações que podem não estar ao alcance das trabalhadoras.
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Associada à alienação, temos que sublinhar que o gênero feminino não foi,
historicamente, preparado para situações de conflito. Mulheres, do ponto de vista da ideologia
dominante das relações de gênero e patriarcal, não divergem ou entram em conflito porque
não devem questionar pessoas ou situações. Contudo, essa ideologia de sexo frágil e dócil
vem sendo transformada e questionada ao longo dos séculos.
No estudo de Spagnol et al. (2010), é elencado como uma das causas do conflito a
realização de fofoca entre a equipe. Ora, nessa afirmação encontra-se também uma forte
conotação das relações de gênero, pois socialmente a “fofoca” é tida como natural às
mulheres, sendo considerada vazia e deletéria típica de quem não possui uma ocupação.
Sendo a enfermagem um campo constituído em sua maior parte por mulheres, atribuir à causa
do conflito a fofoca é, veladamente (ou não), atribuir ao campo da enfermagem execução de
atividades pouco importantes e que assim as deixa livres para fofocar. Existe ainda o
apagamento dos homens quando se admite a fofoca na raiz do conflito, dado que esta é feita,
segundo padrões da sociedade, somente por mulheres, pois os homens desempenham
atividades mais valorizadas e que exigem mais tempo de trabalho, não restando tempo para
coisas inúteis como a fofoca.
Das trabalhadoras que reconheceram a existência de conflito no trabalho, 71,3% das
enfermeiras (Tabela 40) e 42,2% das técnicas e auxiliares (Tabela 41) afirmaram que o
conflito prejudica a execução das atividades.
Cabe ressaltar que mesmo não existindo diferença estatística entre as proporções, no
grupo das enfermeiras, as terceirizadas (31,9%) negaram mais que o conflito prejudica a
execução das atividades. Entre as técnicas e auxiliares, ambos os grupos tenderam mais a
negar o conflito como fator prejudicial no desenvolvimento das atividades (estatutárias54,2%; terceirizadas- 69,4%) do que o reconhecer.

Tabela 40: Diferença de proporção de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo variável
conflito prejudica as atividades (N = 108). Bahia. 2017
Terceirizadas
Valor de p**
O conflito prejudica a execução das Estatutárias
atividades

n

%

n

%

Sim

45

73,8

32

68,1

Não

16

26,2

15

31,9

Total

61

100,0

47

100,0

0,517

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.* N correspondente ao total de trabalhadoras
que afirmaram ter conflito no trabalho ** Chi quadrado de Pearson
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Tabela 41: Diferença de proporção de técnicas e auxiliares de enfermagem por tipo de
vínculo, segundo variável conflito prejudica as atividades (N = 204). Bahia. 2017
Terceirizadas
Valor de p**
O conflito prejudica a execução das Estatutárias
atividades

n

%

n

%

Sim

71

45,8

15

30,6

Não

84

54,2

34

69,4

Total

155

100,0

49

100,0

0,060

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria.* N correspondente ao total de trabalhadoras
que afirmaram ter conflito no trabalho ** Chi quadrado de Pearson

Uma das hipóteses para a negação do conflito como prejudicial à execução das
atividades pelas enfermeiras terceirizadas é que estas, por estarem mais vulneráveis em
relação à permanência no emprego, não podem permitir que qualquer fator seja a causa de
dificuldades ou impeça a execução do trabalho, dado que têm que atendar as demandas da
organização. E, sendo parte do trabalho da enfermeira o gerenciamento de conflitos, ao este
prejudicar as atividades, significa que a enfermeira não está desenvolvendo satisfatoriamente
o seu trabalho, logo pode ser substituída.
Cabe apontar outro aspecto que permeia qualquer trabalho que seja desenvolvido em
grupo no século XXI, e que contribui para a existência e a repetição dos conflitos: a ética
atual do trabalho, embora na sua superfície celebre o trabalho em equipe (e todas as
habilidades envolvidas nisto como a sensibilidade da escuta, a cooperação, a adaptação às
circunstâncias), na sua essência está a serviço de um modo de produção reestruturado,
flexibilizado. Isso significa que todo o trabalho é volátil, os vínculos entre os trabalhadores
são frágeis e o que interessa é o cumprimento imediato da tarefa (SENNETT, 2010).
Desse modo, o que as trabalhadoras em enfermagem apontam como origem dos
conflitos como falta de responsabilidade e compromisso no trabalho e falta de cooperação
entre as trabalhadoras (SPAGNOL et al., 2010), pode ser a resistência ao trabalho volátil,
feito na urgência do cumprimento da tarefa. Contudo, como a ética da organização do
trabalho toyotista centra o sucesso e o fracasso no trabalho à atuação individual do
trabalhador, é preciso imputar às características pessoais as motivações do conflito e não
discordar do modo como o trabalho é conduzido. Não à toa, ouvimos diversos relatos durante
a coleta de campo, em que trabalhadoras identificam algumas colegas como “problemáticas”
por questionarem constantemente como o trabalho estava sendo realizado.
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As variáveis que iremos analisar a seguir se situam no campo do assédio moral no
trabalho: constrangimento, violência e discriminação. Hirigoyen (2003 apud PADILHA,
2015, p. 137) define assédio moral como
Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se, sobretudo, por
comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer
dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica
de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de
trabalho.
Segundo essa autora, existem duas tipologias de assédio moral: a horizontal, existente
entre colegas de trabalho como nos casos do sexismo, racismo, competitividade, etc e; a
vertical, exercida pelas chefias contra os subordinados e também, situação mais rara, quando
o chefe é assediado pelos subordinados.
Os servidores públicos sofrem assédio moral por parte do governo no Brasil desde a
implantação da Reforma do Aparelho do Estado, pois estes sofreram ataques do governo
Fernando Henrique Cardoso, criando na opinião pública a certeza que o Estado brasileiro
tinha um excesso de servidores, despreparados e mal distribuídos, e que detinham privilégios
em relação à sua carreira e a salário. Os servidores públicos foram tratados na Reforma do
Aparelho do Estado como um problema de ajuste fiscal (GOMES; SILVA; SÓRIA, 2012;
SANTOS, 2006).
Assim, no âmbito macro, o servidor público sofre assédio ao ser taxado de
preguiçoso, ineficiente e culpabilizado pelos excessivos gastos do Estado. A ideologia
disseminada pelo governo e Estado neoliberal para a população é que o servidor público deve
ser extinto e substituído pelos trabalhadores da iniciativa privada (terceirizados), tidos como
mais eficientes.
O que o governo não assume é que ao extinguir a categoria de servidores públicos a
intenção real é também extinguir o próprio serviço público, dado que este depende da
existência daquele, porque o servidor público é quem possibilita a realização dos interesses do
bem coletivo. Para que consiga exercer o seu trabalho, os servidores públicos necessitam de
prerrogativas que lhes assegurem a dignidade social e a imparcialidade durante suas
atividades. Dessa forma, é possível manter a continuidade dos serviços públicos, ainda que os
governos mudem (AMORIM, 2009). Portanto, o servidor público é a materialização da
contradição no estado neoliberal: quer se reduzir ao máximo os direitos sociais, mas a
existência destes trabalhadores dificulta isso.
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Como estratégia para sedimentar a total privatização dos serviços públicos ainda
existentes, em setembro de 2017, a bancada aliada ao governo Temer (que assume o
executivo do país após golpe parlamentar-jurídico-midiático) apresenta o PL 116 que tem por
finalidade facilitar a demissão dos servidores públicos estatutários por insuficiência de
desempenho. O problema central deste PL é que os critérios para esta avaliação podem ser
subjetivos ou políticos, o que certamente desencadeará uma “caça as bruxas” nos serviços
públicos.
A não garantia da dignidade social dos servidores públicos, seja pela terceirização
ou com a aprovação do PL 116, comprometem a imparcialidade no exercício da função, pois
segundo Amorim (2009), com novas modalidades de ingresso no serviço público e –
acrescentamos – com a possibilidade de demissão por critérios subjetivos, torna-se comum o
nepotismo, onde trabalhadores temporários e terceirizados tornam-se “estáveis” por proteção
pessoal dos administradores públicos, que negociam com as empresas a recontratação, e os
servidores estatutários estarão vulneráveis às perseguições políticas. Essa prática cria
hierarquias paralelas, por vínculos não funcionais, o que amplificará o assédio moral que já
ocorre nos serviços públicos.
No âmbito micro dos serviços públicos, no nosso caso o hospitalar, uma das formas de
assediar é constranger o trabalhador. Quando questionadas se já foram constrangidas no
trabalho, não houve diferença entre as categorias ou tipo de vínculo no resultado da mediana
(2 – raramente), quartil 25 (1 – nunca) e quartil 75 (3 – algumas vezes).
Os constrangimentos e humilhações estão na base do sofrimento pelo trabalho,
levando o trabalhador a não se reconhecer no exercício da sua atividade e, na medida em que
as condições e relações de trabalho vão se degradando, geram um conflito mais amplo, até
atingir um ponto insuportável para o trabalhador (SCHLINDWEIN, 2013).
O reconhecimento do constrangimento pelas trabalhadoras da enfermagem pode ser
considerado baixo dado que 75% afirmaram que algumas vezes isto ocorre. Mais uma vez a
negação pode estar sendo utilizada como um fator protetivo pelas trabalhadoras, ou a sua
compreensão sobre constrangimento pode se limitar a situações específicas, que beirem à
violência ou o assédio.
No entanto, durante uma entrevista, ouvimos o relato de uma técnica de enfermagem
que pode indicar mudanças nesta percepção. Ao ser inquirida se sofria constrangimento, a
mesma refletiu e disse “não recebo um salário digno, trabalho demais, não tenho as condições
de trabalho necessárias, sofro violência... Sim! Eu sou constrangida no meu trabalho todos os
dias!”.
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Pelas palavras desta trabalhadora interpretamos que o constrangimento no trabalho
está além da relação direta com a chefia ou colegas: o seu empregador, no caso o Estado, a
constrange quando não paga um salário compatível com suas funções, a impele à intensidade
do trabalho e não garante as condições necessárias.
O constrangimento provocado pelo Estado está de acordo com as prerrogativas do
neoliberalismo, que ao advogar o estado mínimo do ponto de vistas da garantia dos direitos
sociais, sucateia os serviços públicos de modo a impedir a oferta destes. A precarização do
trabalho nos serviços públicos é a materialização do constrangimento feito pelo Estado.
A discriminação no trabalho é o oposto do que se refere à igualdade prescrita na
Constituição Federal de 1988: ninguém deve ser discriminado pela cor da pele, orientação
sexual, religião ou qualquer outro aspecto. A discriminação no trabalho é uma prática
universal e assim como o constrangimento, se baseia no que é tido como diferente (VIEIRA,
2011).
Essa variável e as demais que se seguem obteve carga fatorial somente para a matriz
da categoria das enfermeiras, sendo que a maior porcentagem (61,9%) nega a existência de
discriminação no trabalho, não ocorrendo diferenças estatisticamente significantes entre as
proporções de terceirizadas (60,6%) e estatutárias (62,7%). (Tabela 42).
Tabela 42: Diferença de proporção de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo existência de
discriminação no trabalho (N=265). Bahia. 2017.
Estatutárias
Terceirizadas
Valor de p*
Discriminação no trabalho
n
%
n
%
Sim

60

37,3

41

39,4

Não

101

62,7

63

60,6

Total

161

100,0

104

100,0

0,724

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Chi quadrado de Pearson.

As trabalhadoras que admitiram a existência da discriminação apontam como as mais
frequentes (Tabela 43) a discriminação por tempo de serviço (38,7% das estatutárias e 26,2%
das terceirizadas); tipo de vínculo (13,7% das estatutárias e 14,5% das terceirizadas) e idade
(8,8% das estatutárias e 15,9% das terceirizadas). Cabe ressaltar que as trabalhadoras
afirmaram sofrer mais de um tipo de discriminação.
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Tabela 43: Proporção de tipos de discriminação sofridos por enfermeiras segundo tipo de tipo
de vínculo (N= 149*) em hospitais da rede SUS estadual. Bahia. 2017.
Estatutárias
Terceirizadas
Tipo de discriminação sofrida
n
%
n
%
Gênero

4

5,1

6

8,7

Orientação sexual

2

2,5

0

0

Raça/cor

3

3,8

5

7,2

Peso

1

1,2

3

4,3

Idade

7

8,8

11

15,9

Social

1

1,2

2

2,9

Limitação física

2

2,5

2

2,9

Tipo de vínculo

11

13,7

10

14,5

Tempo de serviço

31

38,7

18

26,2

Outros

18

22,5

12

17,4

Total

80

100,0

69

100,0

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * N corresponde ao total de respostas
fornecidas pelas trabalhadoras. Questão de múltipla escolha.

Ao serem questionadas sobre quem as discrimina (Tabela 44), as enfermeiras
afirmaram que são outras enfermeiras as que mais praticam a discriminação, tanto entre as
estatutárias (31,8%) quanto entre as terceirizadas (40,7%).
Tabela 44: Proporção de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo agentes que discriminam
(N= 161) em hospitais da rede SUS estadual. Bahia. 2017.
Estatutárias
Terceirizadas
Quem discrimina
n
%
n
%
Paciente/familiar/acompanhante

13

12,1

1

1,9

Auxiliares e técnicas de enfermagem

28

26,2

17

31,5

Direção/coordenação/chefia

12

11,2

5

9,2

Médicos

20

18,7

9

16,7

Enfermeiras

34

31,8

22

40,7

Total

107

100

54

100

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * N corresponde ao total de respostas
fornecidas pelas trabalhadoras. Questão de múltipla escolha.

Portanto, são as trabalhadoras as que mais discriminam as próprias trabalhadoras e
também não é coincidência que os motivos dessa discriminação são o tempo de serviço, o tipo
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de vinculo e a idade. A precarização do trabalho afeta a solidariedade entre os trabalhadores,
pois
O isolamento e a perda de enraizamento, de vínculos, de inserção, de uma
perspectiva de identidade coletiva, resultantes da descartabilidade, da
desvalorização e da exclusão, são condições que afetam decisivamente a
solidariedade de classe, solapando-a pela brutal concorrência que se
desencadeia entre os próprios (DRUCK, 2011, p. 50).

Todas as discriminações apontadas pelas enfermeiras dividem-nas em grupos opostos:
antiga e nova no serviço; estatutária e terceirizada; jovem e não jovem. Essas clivagens
aprofundam a concorrência entre as enfermeiras, dado que no seu imaginário e também por
conta da competitividade real pelo emprego, a outra trabalhadora é uma potencial
concorrente.
Estatutárias e terceirizadas se tornam rivais, pois as últimas, segundo relatos ouvidos
no campo, consideram que as primeiras “não trabalham direito”, “deixam todas as atividades
para elas fazerem”, “são preguiçosas”. Já as estatutárias referiram que as terceirizadas “são
muito inexperientes”, “não sabem fazer nada”, “atrapalham o serviço”. Assim, por parte das
terceirizadas, repete-se o discurso e a ideologia sobre o servidor público; e as estatutárias
questionam o saber-fazer da força de trabalho que lhe é inferior em experiência e idade.
Desse modo, a solidariedade e identidade de classe e da categoria profissional são
subsumidas ao tipo de vinculo, que passa a ser um dos principais fatores de identificação da
trabalhadora. Nesse sentido, Antunes e Druck referem que a terceirização (2014, p. 20-21) “é
responsável pela fragmentação das identidades coletivas dos trabalhadores, com a
intensificação da alienação e da desvalorização humana do trabalhador (...)”.
Para Iasi (2017), as transformações no trabalho impuseram um novo tipo de
sociabilidade e com isto, o pertencimento não se dá mais pela identidade de classe. Porém,
discordamos em parte deste autor, pois acreditamos que as transformações no trabalho tenham
diversificado as identidades de classe, fragmentando-as, mas não as abolindo. Mesmo quando
os vínculos superam a categoria profissional, uma característica se mantém básica: são todas
trabalhadoras.
No que se refere à ocorrência de violência no trabalho, a proporção de enfermeiras que
afirmaram sofrer violência no trabalho (50,9%) foi ligeiramente maior do que as que negaram
(49,1%), segundo os dados da tabela 45. Entre as estatutárias, a maior proporção de
trabalhadoras relatou a ocorrência de violência (53,4%). Entre as terceirizadas, a maior
proporção ficou entre as trabalhadoras que negaram a violência (52,95%).
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Tabela 45: Diferença de proporção de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo sofrimento
de violência no trabalho (N=265). Bahia. 2017.
Estatutárias
Terceirizadas
Valor de p*
Violência no trabalho
n
%
n
%
Sim

86

53,4

49

47,1

0,316

Não

75

46,6

55

52,9

Total

161

100,0

104

100,0

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Chi quadrado de Pearson

O tipo de violência mais sofrido pelas enfermeiras é a psicológica (53,4%) seguida da
moral (36,5%). Quando analisado o tipo de vínculo, 51,8% das estatutárias afirmaram sofrer
violência psicológica, entre as terceirizadas esta proporção foi de 56,1%. Para o assédio moral
as proporções foram de 36,6% e 36,4%, respectivamente (Tabela 46).
Tabela 46: Proporção de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo tipos de violência sofrida
(N= 178) em hospitais da rede SUS estadual. Bahia. 2017.
Estatutária
Terceirizada
Tipo de violência sofrida
n
%
n
%
Física

9

8,0

3

4,5

Psicológica

58

51,8

37

56,1

Moral

41

36,6

24

36,4

Outra

4

3,6

2

3,0

Total

112

100,0

66

100,0

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * N corresponde ao total de respostas
fornecidas pelas trabalhadoras. Questão de múltipla escolha

O familiar do paciente é o principal agressor das enfermeiras (25,4%). A proporção de
enfermeiras terceirizadas que relataram sofrer violência pelo familiar do paciente foi de
30,9% e entre as estatutárias, 23,0% (Tabela 47).
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Tabela 47: Proporção de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo agressores (N=268*) em
hospitais da rede SUS Estadual. Bahia. 2017.
Agressores
Estatutária
Terceirizada
n

%

n

%

Paciente

35

18,7

16

19,7

Familiar do paciente

43

23,0

25

30,9

Chefia imediata

36

19,2

8

9,9

Enfermeira

19

10,2

16

19,8

Trabalhadores de outras categorias

40

21,4

13

16,0

Outros

14

7,5

3

3,7

Total

187

100,0

81

100,0

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * O N corresponde ao quantitativo de
respostas fornecidas, pois as participantes poderiam escolher mais de uma opção.

Inferimos que as enfermeiras estatutárias afirmam em sua maior proporção sofrer
violência, pois os hospitais em que trabalha são, em geral, hospitais gerais, com serviços de
emergência que funcionam tipo porta aberta ou vaga zero (ou seja, não podem negar
assistência, ainda que o serviço esteja superlotado). Com isso, essas trabalhadoras estão
sempre expostas a situações de tensão, pois conforme debatemos no capítulo da categoria
Condições de trabalho, nem sempre estas são adequadas para atender ao paciente que chega
até este hospital.
Já as enfermeiras terceirizadas trabalham, em sua maioria, em hospitais de gestão
também terceirizada, em que os pacientes são regulados e possui o quadro específico para o
tipo de serviço, o que diminui as situações de atrito.
Conforme debatemos nos capítulos anteriores, os hospitais públicos, dentro da
perspectiva neoliberal, são sucateados para viabilizar a sua privatização ou terceirização.
Além disso, ao servidor público é também atribuída a prestação de um serviço de baixa
qualidade e que não atende às necessidades dos cidadãos. Faitão e Pinheiro (2012) referem
que, no entanto, existem aspectos do trabalho no serviço público que a população em geral
desconhece e que afetam o desempenho dos servidores: fragmentação das tarefas, modelos
administrativos ambíguos, conflitos de poder e ausência de plano de cargos, carreiras e
salários que equalize os rendimentos, as promoções, nomeações ou exonerações,
infraestrutura sucateada, ausência de insumos.
Soma-se a isto o fato que os pacientes e nem seus familiares possuem a informação
sobre a precarização que ocorre nos hospitais seja com a falta de insumos, quantitativo
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insuficiente de trabalhadores, equipamentos quebrados. Assim, os usuários culpabilizam a
trabalhadora pela ausência do atendimento ou pelo atendimento não adequado da sua
demanda.
Dado que o paciente está muitas vezes debilitado para enfrentar uma situação de
violência, é o seu familiar que, muitas vezes na ânsia de ver o seu parente atendido e também
por acreditar que isto só ocorrerá se agredir os trabalhadores, que inicia a violência. Sendo a
enfermeira a trabalhadora reconhecida como coordenadora da equipe de enfermagem e, dado
que são os trabalhadores dessa equipe que primeiro prestarão o atendimento e que
permanecerão mais tempo em contato com o paciente e seu familiar, terminam por serem
estas as mais agredidas.
Nos estudos de Machado et al. (2016) e de Lima e Sousa (2015), a violência
psicológica foi a mais frequente entre as enfermeiras, o que também se demonstrou nesse
estudo. O estudo de Pai et al. (2015) revela que as trabalhadoras de enfermagem são as mais
expostas à violência no ambiente hospitalar, e que a ocorrência dessa está associada a
transtornos psíquicos menores. A exposição a diversos tipos de violência aumentou em 60%
as chances das trabalhadoras desenvolverem estes transtornos.
A ocorrência de violência no trabalho das enfermeiras é mais uma face do Estado
neoliberal que se omite em ofertar as condições necessárias para a garantia do acesso e das
ações e serviços de saúde, dado o que seu objetivo em minimizar a oferta desses serviços e
terceirizá-los, o que leva os usuários a praticar agressões a trabalhadora, dado que para ele e
naquele momento é esta quem representa a ação e omissão do Estado.

4.4.1 Escore da precarização categoria Gestão do processo de trabalho
Na tabela 48, observa-se que não diferença estatisticamente significante entre as
proporções dos grupos de enfermeiras estatutárias e terceirizadas quanto ao escore da
precarização. Ambos os grupos concentram a maior proporção de suas trabalhadoras no
escore intermediário, porém, ao analisarmos o estrato alto podemos notar que a porcentagem
de terceirizadas é maior do que de estatutárias.
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Tabela 48: Escore da precarização do trabalho de enfermeiras por tipo de vínculo, segundo
categoria Gestão do processo de trabalho. Bahia. 2017
Valor de
Estatutária
Terceirizada
Escore da Precarização do trabalho
p*
categoria Gestão do processo de trabalho
N
%
N
%
<=-1dp baixo

29

18,0

19

18,2

>-1dp a <=+1dp intermediário

88

54,6

53

51,0

>+1dp alto

44

27,4

32

30,8

Total

161

100

104

100

0,798

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher.

No grupo das técnicas e auxiliares também não se observa diferença estatisticamente
significante de acordo com o tipo de vinculo (Tabela 49). Porém, no estrato alto são as
estatutárias que concentram maior proporção de trabalhadoras, diferindo do que foi observado
no grupo das enfermeiras.
Tabela 49: Escore da precarização do trabalho de técnicas e auxiliares de enfermagem por
tipo de vínculo, segundo categoria Gestão do processo de trabalho. Bahia. 2017
Valor de
Estatutária
Terceirizada
Escore da Precarização do trabalho
p*
categoria Gestão do processo de trabalho
N
%
N
%
<=-1dp baixo

107

17,9

37

17,4

>-1dp a <=+1dp intermediário

371

62,1

145

68,1

>+1dp alto

119

19,9

31

14,5

Total

597

100

213

100

0,188

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher.

4.4.2 Síntese da categoria Gestão do processo de trabalho
As variáveis desta categoria relacionam-se com aspectos da relação no trabalho. No
que diz respeito ao conflito, a maior proporção das trabalhadoras negaram a existência deste.
Das que afirmaram a sua existência, apontaram que a sua ocorrência prejudica a execução das
atividades. Para o grupo das enfermeiras, são os médicos com quem mais se tem conflito.
Entre as técnicas e auxiliares, o conflito é mais frequente entre as mesmas e com as
enfermeiras. Isso se explica tanto pelo poder biomédico como pela divisão social e técnica do
trabalho em enfermagem e pela hierarquia na organização do processo de trabalho em saúde.
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Quanto às variáveis relacionadas ao assédio moral, as trabalhadoras afirmaram que
raramente sofrem o constrangimento (mediana), sendo este resultado o mesmo em todos os
grupos. Para as enfermeiras, também constam na matriz da precarização as variáveis
discriminação e violência no trabalho.
Quanto à discriminação, a maior frequência das respostas nega a ocorrência desta. No
entanto, das enfermeiras que afirmaram sofrer discriminação, apontam ser outra enfermeira
como a trabalhadora quem mais discrimina e os principais motivos são idade, tipo de vinculo
e tempo no serviço. Isso indica a quebra de solidariedade de classe entre essas trabalhadoras.
A maior proporção de enfermeiras estatutárias afirma já ter sofrido violência. A
violência psicológica é a mais frequente e o familiar do paciente o principal agressor, em
ambos os grupos.
A ocorrência da violência no trabalho é uma das consequências da precarização do
trabalho nos hospitais públicos, dado que esta impede que a assistência seja prestada para
atender as necessidades do usuário. A precarização do trabalho torna-se assim uma via dos
governos neoliberais para instaurar a ineficiência nos serviços públicos, visando a sua
terceirização, sem, no entanto, deixar transparecer este objetivo para a população, imputando
a não eficiência do serviço ao trabalhador, provocando o conflito e situações de violência
entre este e o usuário.

4.5 CATEGORIA DESCARTE DO DIREITO DO TRABALHO
Esta categoria apresentou carga fatorial somente para a matriz da precarização do
trabalho das técnicas e auxiliares de enfermagem. As variáveis dizem respeito ao Plano de
Cargos, carreiras e vencimentos (PCCV), conforme pode ser observado no quadro 18.

Quadro 18: Variáveis da categoria Descarte do direito do trabalho, técnicas e auxiliares de
enfermagem
Variáveis
Carga fatorial
Existe PCCV

0.5683

Foi beneficiada pelo PCCV

0.5673

Na tabela 50, embora não exista diferença estatisticamente significante entre os
grupos, é notória a contradição das respostas das trabalhadoras. As técnicas e auxiliares
terceirizadas não possuem PCCV estabelecido em seu contrato, no entanto 25,4% afirmaram a
existência deste para o seu vínculo. As trabalhadoras estatutárias possuem PCCV, ainda
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assim, a maior porcentagem das estatutárias (50,4%) afirmou que este não existe e 14,9% que
não sabe, ou seja, não tem certeza se o mesmo existe ou não.

Tabela 50: Diferença de proporção de técnicas e auxiliares de enfermagem por tipo de
vínculo, segundo existência de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) (N=810).
Bahia. 2017.
Estatutárias
Terceirizadas
Valor de p*
Existência de PCCV
n
%
n
%
Sim

207

34,7

54

25,4

Não

301

50,4

113

53,1

Não sabe

89

14,9

46

21,6

Total

597

100,0

213

100,0

0,013

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher.

Das que afirmam a existência do PCCV (Tabela 51), 38,7% das estatutárias afirmaram
que já foram beneficiadas, no entanto, a maior porcentagem (59,4%) afirma que não obteve
benefício pelo PCCV. A contradição das respostas das terceirizadas é evidente: ainda que as
mesmas não possuam PCCV em seus contratos, 31,5% afirmam que já foi beneficiada pelo
mesmo, e 66,7% que não foi beneficiada. Foi observada diferença estatisticamente
significante entre os grupos.
Tabela 51: Diferença de proporção de técnicas e auxiliares de enfermagem por tipo de
vínculo, segundo benefício pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) (N=261).
Bahia. 2017.
Estatutárias
Terceirizadas
Valor de p**
Foi beneficiada pelo PCCV
n
%
n
%
Sim

80

38,7

17

31,5

Não

123

59,4

36

66,7

Não sabe

4

1,9

1

1,8

Total

207

100,0

54

100,0

0,618

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * N correspondente ao total de trabalhadoras
que afirmaram a existência do PCCV** Teste Exato de Fisher.

O PCCV pode ser conceituado como uma ferramenta de determinação e sustentação
da estrutura de cargos e salário de uma empresa/organização, a fim de definir atribuições,
deveres e responsabilidades de cada cargo e a partir disto, os níveis salariais. A existência do
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PCCV demonstra ao trabalhador, de forma clara, as promoções, o tempo para alcançá-las e os
requisitos necessários (ROCHA, 2014).
O PCCV surge nas diversas escolas de administração e é utilizado como uma forma de
estímulo para os trabalhadores. No entanto, cabe ressaltar pela definição de Rocha (2014), que
o PCCV tem como sustentáculo a divisão social e técnica do trabalho, dado que parte da
premissa da separação das funções e atribuições de cada cargo, uma vez que se define
também por isto o nível salarial. Como em nossa sociedade os trabalhos intelectuais são mais
valorizados do que os manuais, certamente aqueles trabalhadores que executam o primeiro
receberão os maiores salários do PCCV e suas atribuições serão consideradas, assim, as mais
importantes.
Durante a Reforma do Aparelho do Estado no Brasil, a discussão sobre o PCCV no
SUS foi abandonada, pois as ações e serviços de saúde foram considerados no Plano Diretor
da Reforma como não estratégicos, logo a carreira do servidor público da saúde também foi
alçada ao status de não estratégica, o que paralisou as discussões sobre o tema (BRASIL,
2006).
Com isso, o governo brasileiro à época demonstrou que o caminho a ser trilhado
para minimizar ou extinguir a responsabilidade do Estado com a oferta de serviços sociais
passava por desestabilizar e também extinguir o funcionalismo público. Esta estratégia é
atualmente seguida pelo governo instituído após o golpe jurídico-parlamentar-midíatico. Um
exemplo disso foi a Medida Provisória (MP) 805/2017 que adiava o reajuste salarial e
aumentava a contribuição previdenciária dos servidores do executivo federal. É notório nesta
MP, que foi suspenda liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal, o esforço que o governo
faz para segmentar os trabalhadores, dado que cada artigo tratava especificamente de cada
categoria de servidor do executivo, estabelecendo critérios diferentes para cada uma delas.
No ano de 2006, o Ministério da Saúde (MS) retoma a discussão do PCCV no SUS e
estabelece diretrizes nacionais para a construção dos mesmos nos estados e municípios.
Segundo esta publicação do MS, PCCV
é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e instituem oportunidades
e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores de
forma a contribuir com a qualificação dos serviços prestados pelos órgãos e
instituições (p.30)

A carreira é definida como “a trajetória do trabalhador desde o seu ingresso no cargo
ou emprego até o seu desligamento, regida por regras específicas de ingresso,
desenvolvimento profissional, remuneração e avaliação de desempenho”, e cargo “o conjunto
de atribuições assemelhadas quanto à natureza das ações e às qualificações exigidas de seus
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ocupantes, com responsabilidades previstas na estrutura organizacional e vínculo de trabalho
estatutário” (BRASIL, 2006, p.31).
No ano de 2006, o quantitativo de trabalhadores terceirizados no SUS já era
quantitativamente significante, no entanto, observa-se que de acordo com a definição de cargo
proposta pelo MS, esta força de trabalho, que hoje é a maioria nos serviços de saúde devido à
ausência de concursos e a expansão das terceirizações, foi ignorada no PCCV. O que se pode
tirar como conclusão deste fato é que, para o MS e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (CONASEMS), signatários da proposta, os trabalhadores terceirizados
são de fato portadores de menos direitos do que os estatutários e também fica explicita a
posição de que estes trabalhadores não são da responsabilidade da gestão do governo, embora
nos serviços de saúde estejam submetidos ao processo de trabalho e as determinações da
gestão local do serviço e da Secretaria de Saúde e não da empresa terceirizada.
Até o ano de 2009, os servidores da saúde do estado da Bahia não possuíam PCCV.
Nesse PCCV, instituído pela Lei nº 11.373 de 05 de fevereiro de 2009, e alterado na Lei nº
4.749/2012 (Anexo 1), a carreira fica estabelecida na seguinte estrutura: 6 classes e 15 níveis
para categoria funcional Auxiliar em serviços de saúde (sem exigência de grupo ocupacional,
nível de escolaridade fundamental); 8 classes e 15 níveis para categoria funcional Técnico em
serviços de saúde (exigência de grupo ocupacional e nível de escolaridade técnico
profissionalizante. Aqui estão enquadradas as técnicas e auxiliares de enfermagem) e; 10
classes e 15 níveis para categoria Graduação superior em serviços de saúde (exigência de
grupo ocupacional e nível de escolaridade superior). Cabe ressaltar que para os médicos, que
integram a categoria Graduação superior em serviços de saúde, ocorreu uma adequação e a
carreira dos mesmos não é segmentada em níveis.
Para a promoção, o servidor terá que cumprir o interstício de 03 anos na classe em que
estiver, sendo que aos servidores em estágio probatório é negado este direito. E para a
progressão, o interstício é de 02 anos.
Para fazer jus a promoção de uma classe para outra, além de cumprir o interstício, o
servidor da saúde deverá alcançar pontuação mínima a partir dos seguintes critérios: avaliação
de desempenho individual e institucional; apresentar certificado ou diploma de conclusão de
cursos de qualificação, formação, capacitação e aperfeiçoamento relacionados às atribuições
do cargo; certificado de frequência em seminários ou outros eventos de natureza técnica ou
científica; publicação de artigos e outros trabalhos científicos relacionados às atribuições do
cargo.
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Ainda que cumpra todos os critérios e obtenha a pontuação mínima necessária, não é
assegurada a promoção, dado que o/a trabalhador/a precisa fazer uma inscrição prévia e ainda
deverá se submeter à existência de vagas, segundo o PCCV.
Para a progressão de um nível para o outro dentro da mesma classe, é preciso que o
servidor alcance a pontuação mínima através da participação em atividades, programas ou
projetos prioritários na área da saúde e de condições peculiares de trabalho.
O salário dos servidores públicos da saúde, conforme o PCCV, é composto de:
Vencimento básico; Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID) definida como estímulo
à qualidade da assistência, com metas qualitativas e quantitativas a serem estabelecidas para
cada unidade. Cabe ressaltar que a GID é composta por 14 gratificações; e, Gratificação pelo
exercício de preceptoria (GEP), destinada aos servidores que exercerem de modo sistemático
atividades de ensino no serviço na qualidade de preceptor, sendo essa gratificação de 30%
sobre o vencimento básico.
Na revisão do PCCV, em 2012, o salário básico das técnicas e auxiliares de
enfermagem era de R$ 777,39 para jornada de 30 horas e R$ 1.166,09 para jornada de 40
horas. A GID mínima era de R$ 583,88 e a máxima R$ 1.734,61.
As técnicas e auxiliares de enfermagem são as trabalhadoras do campo da enfermagem
que percebem os menores salários, dado que o seu tempo de qualificação é menor e como o
seu trabalho relaciona-se as tarefas manuais do campo, também são menos valorizado. Assim,
ter direito ao PCCV significa para estas trabalhadoras a oportunidade de uma melhor renda,
ainda que o acesso à informação sobre a existência deste Plano é limitado para a maioria, o
que também demonstra uma atuação frágil dos sindicatos quanto a esse ponto.
De acordo com o que foi apresentado no capítulo sobre as características
sociodemográficas das trabalhadoras, as técnicas e auxiliares estatutárias possuem uma
qualificação acima do necessário para o cumprimento da sua função. Contudo, o PCCV não
prevê ascensão na categoria funcional com a mudança de nível de escolaridade da
trabalhadora. Também não fica claro na Lei do PCCV se para cumprir o requisito dos
certificados referentes à qualificação se a trabalhadora terá que dispor de seu tempo de folga
para isto ou parte da sua jornada de trabalho será contemplada com estas atividades. Além
disso, o PCCV em certa forma desestimula as trabalhadoras a lograrem os níveis da carreira,
dado que para ser promovida a mesma dependerá da existência de vaga, o que limitará o
acesso. Portanto, o PCCV existente aparentemente valoriza a carreira do servidor, mas em
essência dificulta a mudança de classe.
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É preciso ainda destacar que as gratificações, parte transitória do salário e que pode ser
suprimida a qualquer tempo, é maior do que o salário da trabalhadora. Assim, este fato pode
ser considerado como um mecanismo de desvalorização da força de trabalho, pois sem o
acréscimo das gratificações, a trabalhadora receberia um salário que certamente não
conseguira suprir as suas necessidades e da sua família.
Além disso, a quantidade de níveis existentes em uma mesma classe prolonga o tempo
de ascensão da trabalhadora, dificultando que a mesma alcance o nível máximo do salário
para a sua categoria funcional.
Mesmo com todas estas fragilidades, o PCCV simboliza em tempos de trabalho
precarizado e retirada de direitos, o acesso da trabalhadora em enfermagem estatutária a mais
renda e a uma carreira estruturada, o que transmite a sensação de segurança quanto ao futuro
profissional.
Já as trabalhadoras terceirizadas estão mais desprotegidas e inseguras em relação às
trabalhadoras estatutárias. Podemos afirmar que a terceirização no serviço público expropria
os trabalhadores de perspectivas melhores de vida futura, de segurança profissional, pois esses
trabalhadores e trabalhadoras sofrem o medo do desemprego a cada término de contrato com
a empresa prestadora de serviços. Trabalhadores e trabalhadoras terceirizado(a)s são
impossibilitados de fazer um planejamento de vida e profissional no longo prazo, dado que
desconhecem até quando estarão empregados. Além disto, estes trabalhadores não
vislumbram a possibilidade de mobilidade social, dado que não há ascensão a cargos dentro
do aparato estatal que toma os serviços, o que melhoraria a sua condição financeira
(CARVALHO; BRIDI, 2015).
Amorim (2009), Carvalho e Bridi (2015) argumentam sobre a terceirização no
serviço público como modo de expropriação da força de trabalho: as empresas terceirizadas,
para vencerem uma licitação, ofertam um serviço a baixo custo. No caso de empresas que
terceirizam a força de trabalho, isso significa a redução do preço da força de trabalho abaixo
do seu valor. Mesmo quando alguma melhoria salarial é conquistada durante a vigência do
contrato de determinada empresa, esta é perdida assim que esse contrato se extingue.

4.5.1 Escore da precarização categoria Descarte do direito do trabalho
Entre as trabalhadoras terceirizadas se encontram os percentuais mais elevados no
escore alto da precarização do trabalho (26,3%) em relação às estatutárias (15,9%), sendo esta
diferença estatisticamente significante (Tabela 52).
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Tabela 52: Escore da precarização do trabalho de técnicas e auxiliares de enfermagem por
tipo de vínculo, segundo Categoria Descarte do direito do trabalho. Bahia. 2017
Valor de
Estatutária
Terceirizada
Escore da Precarização do trabalho
p*
categoria Descarte do direito do trabalho
n
%
n
%
<=-1dp baixo

123

20,6

28

13,1

>-1dp a <=+1dp intermediário

379

63,5

129

50,6

>+1dp alto

95

15,9

56

26,3

Total

597

100

213

100

0,001

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaboração própria. * Teste Exato de Fisher

Esse dado revela que, ainda que as trabalhadoras estatutárias desconheçam ou ainda
não tenham sido beneficiadas pelo PCCV, estão menos vulneráveis quanto à carreira e salário
do que as terceirizadas.

4.5.2 Síntese da categoria Descarte do direito do trabalho

Ainda que as trabalhadoras estatutárias tenham direito ao PCCV, a maior frequência
destas trabalhadoras não sabe da sua existência ou ainda não foram beneficiadas pelo mesmo.
O não conhecimento do PCCV indica frágil atuação dos sindicatos na orientação da sua base
sobre os seus direitos; e o não benefício pelo PCCV indica que este apresenta barreiras à
ascensão da trabalhadora, como a existência da vaga para a promoção.
As trabalhadoras terceirizadas, que não possuem em seu vínculo PCCV estabelecido,
demonstram não saber o que este significa, ao afirmarem que o mesmo existe e que já foram
beneficiadas.
Com o contexto de retirada de direitos, ter acesso ao PCCV simboliza e materializa
para estas trabalhadoras a segurança na carreira e o acesso a uma melhor remuneração,
direitos das quais as trabalhadoras terceirizadas são alijadas, dado que em seus contratos
precários e terceirizados não existe perspectiva de plano de cargos, carreiras e vencimentos. E
não sendo trabalhadoras estatutárias, não podem lograr cargos dentro da estrutura do aparato
estatal, ainda que trabalhe nele e venda, mesmo que indiretamente, a sua força de trabalho ao
Estado.
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7 CONCLUSÕES
Desesperar, jamais!
Aprendemos muito nesses anos, afinal de contas não tem cabimento
Entregar o jogo no primeiro tempo (...)
(Composição de Ivan Lins)

Conclusões são sempre transitórias e historicamente situadas. Assim como o contexto
em que vivemos, de precarização extrema da força de trabalho e da retirada de direitos
trabalhistas, estas conclusões refletem um período histórico transitório. Embora recebamos de
herança as condições históricas, também podemos modificá-las, pois tudo o que conhecemos
se fez pela ação da humanidade, como já nos esclareceu Marx.
Quanto aos dados estatísticos, as principais conclusões são:
Para as características sociodemográficas, o grupo das enfermeiras revelou-se
homogêneo. O grupo das técnicas e auxiliares apresentou diferenças estatisticamente
significantes quanto à faixa etária (estatutárias em faixa mais elevada do que as terceirizadas);
nível de escolaridade, com as estatutárias com maior escolaridade do que as terceirizadas e
também aquelas possuem mais tempo de trabalho na profissão do que estas.
O escore da precarização do trabalho de enfermeiras, técnicas e auxiliares não obteve
diferença estatisticamente significativa de acordo com as características sociodemográficas
segundo o tipo de vínculo, demonstrando que mulheres, negras, muito jovens ou já em idade
avançada estão mais suscetíveis à precarização do trabalho.
Nas matrizes da precarização do trabalho, não foram encontradas categorias da
precarização específicas para o campo do trabalho em enfermagem. As categorias
identificadas pela AFE são as mesmas que afetam os demais trabalhadores.
As matrizes da precarização do trabalho de enfermeiras e técnicas e auxiliares
registram, ao mesmo tempo, convergências e divergências, seja de acordo com a categoria
profissional ou tipo de vínculo. Isto reflete a posição da trabalhadora no processo de trabalho
em saúde e na divisão social, sexual e técnica do trabalho.
Na matriz da precarização do trabalho das enfermeiras é a categoria Condição de
trabalho (46,8%) que mais contribui para a explicação do constructo precarização do trabalho,
enquanto para as técnicas e auxiliares é a categoria Intensidade do trabalho pela organização
do processo de trabalho (51,2%).
Na análise feita para cada categoria da matriz da precarização do trabalho das
enfermeiras, técnicas e auxiliares, observou-se homogeneidade quanto ao escore da
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precarização no grupo das enfermeiras em todas as categorias. Contudo, para o grupo das
técnicas e auxiliares, as trabalhadoras terceirizadas apresentaram proporção mais elevada no
escore alto da precarização e diferença estatisticamente significante nas categorias Condições
de trabalho e Descarte do direito do trabalho.
O uso da Análise Fatorial Exploratória permitiu identificar as variáveis da
precarização que mais afetam as trabalhadoras e vinculá-las através da variância aos fatores
que revelaram as categorias. Assim, pode-se demonstrar empiricamente através dos números a
discussão que nós, integrantes do grupo Gerir, já realizávamos. Portanto, aconselhamos o uso
desta técnica estatística para trabalhos semelhantes.
O escore da precarização do trabalho demonstrou que a precarização do trabalho é
hierarquizada e revela-se de forma desigual entre as trabalhadoras, ainda que estas sejam do
mesmo campo profissional.
Além das conclusões referentes aos dados estatísticos, ainda tecemos outras a partir de
todo o contexto analisado neste estudo:
O Estado brasileiro dissemina na sociedade a ideologia de que o trabalho executado
pelas trabalhadoras e trabalhadores de vínculo estatutário é oneroso, desqualificado e que não
responde às necessidades da população. No entanto, o que o Estado não revela é que ao
desqualificar o trabalho exercido nos serviços públicos, busca-se a extinção do próprio serviço
público através da terceirização ou privatização.
Ao adotar as prerrogativas toyotistas e neoliberais para dentro dos serviços públicos, o
Estado impõe aos serviços públicos a lógica de funcionamento dos serviços privados, sendo
que a finalidade do primeiro é o bem comum e a do segundo é a obtenção de lucro, lógicas,
portanto, incompatíveis.
A precarização do trabalho no serviço público revela-se pela pulverização das formas
de ingresso, hierarquias que dificultam o processo de trabalho, baixos salários, intensidade do
trabalho, infraestrutura sucateada, assédio moral e desqualificação do trabalhador e
trabalhadora por parte do Estado.
O Estado brasileiro recuou no seu papel de mediador das relações entre capital e
trabalho, aprofundando as desigualdades inerentes desta relação. O próprio Estado utiliza da
terceirização da força de trabalho para a manutenção de seus serviços, aprofundando a
precarização do trabalho no serviço público e submetendo as trabalhadoras e os trabalhadores.
A divisão e a concorrência entre as próprias trabalhadoras do campo da enfermagem
aprofunda as consequências da precarização do trabalho. A discriminação pratica pelas
trabalhadoras contra elas mesmas por clivagens como idade, tempo de serviço e tipo de
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vínculo demonstra a frágil solidariedade no campo e a incipiente organização política destas
trabalhadoras.
É notório ainda observar que o trabalho de enfermeiras, técnicas e auxiliares é
fundamental para a operacionalização dos serviços de saúde. Estas trabalhadoras lidam
diariamente e em linha de frente com as necessidades de saúde da população. E, ao serem o
maior quantitativo de trabalhadores em um hospital, fica patente a motivação para o
rebaixamento de seus salários e o uso da disseminação da insegurança e da precarização do
trabalho como formas de dominação.
Após todas estas conclusões, estatísticas e de contexto, chegamos a seguinte tese:
A precarização do trabalho é uma expressão da realidade para todas as trabalhadoras
do campo da enfermagem, independente da categoria profissional. No grupo das enfermeiras,
os resultados foram homogêneos quanto às categorias da precarização, o que indica que o tipo
de vínculo pode não ser um diferencial para estas trabalhadoras. Para as técnicas e auxiliares,
as trabalhadoras terceirizadas atingiram escores mais elevados de precarização em relação às
estatutárias nas categorias condições de trabalho e descarte do direito do trabalho. Isso
demonstra que essas trabalhadoras estão em situação de maior vulnerabilidade no trabalho e
que o tipo de vínculo estabelecido com o empregador pode funcionar como um fator de
proteção nessa categoria profissional.
Aconselhamos a realização de estudos qualitativos para aprofundar as categorias da
precarização; estudos de associação para demonstrar se o tipo de vínculo é um fator de
proteção ou não de acordo com a categoria profissional e a categoria da precarização; e
também a continuação desse estudo de modo a desenvolver um indicador da precarização do
trabalho para o campo da enfermagem.
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APÊNDICE A – Quantitativo de trabalhadores por serviço

Total de trabalhadoras de enfermagem em toda a rede da SESAB Total por tipo de Gestão
Gestão
direta
Enfermeiras
Técnicas
Auxiliares
Total

%

Gestão
indireta

%

1679
2543
2736

24,13
36,55
39,32

436
1160
85

6958

100,00

1681

Total

%

25,94

2115

24,48

69,01

3703

42,86

5,06

2821

32,65

100,00

8639

100,00

Total

%

SESAB Salvador

Gestão
direta
Enfermeiras
Técnicas
Auxiliares
Total

%

Gestão
indireta

%

1172
1935
2145

22,32
36,84
40,84

198
509
60

25,81

1370

22,76

66,36

2444

40,60

7,82

2205

36,63

5252

100,00

767

100,00

6019

100,00
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APÊNDICE B – Distribuição da amostra por hospital e tipo de vínculo
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

.
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APÊNDICE D – Instrumento de coleta

184

APÊNDICE D – Instrumento de coleta (continuação)
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APÊNDICE D – Instrumento de coleta (continuação)
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APÊNDICE D – Instrumento de coleta (continuação)
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APÊNDICE D – Instrumento de coleta (continuação)
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APÊNDICE E - Categorias e variáveis sobre precarização do trabalho em enfermagem em
hospitais públicos estaduais.
Categorias da precarização

Definição

Intensificação do trabalho

Todas as condições que
tornam o trabalho intenso, ou
seja, a extensão da carga
horária, a carga de trabalho, o
trabalho doméstico ou a
natureza
da
atividade
executada.

Variáveis
(segundo
instrumento de coleta)
Outro vínculo de trabalho.
Quantidade
de
outros
vínculos de trabalho. Jornada
de trabalho semanal total nos
outros vínculos de trabalho.
Jornada de trabalho semanal.
Jornada de trabalho diária.
Cobertura do serviço fora da
escala.
Prestação de assistência a
mais pacientes do que é
capaz.
Improviso para substituir
recursos não disponíveis.
Supervisão
de
mais
trabalhadoras do que é capaz.
Tarefas interrompidas antes
da conclusão.
Alimentação
com
tranquilidade
durante
a
jornada de trabalho.
Realização de dobras.
Realização de horas extras.
Gestos
repetitivos
na
execução do trabalho.
Ritmo de trabalho.
Pressão de tempo no
trabalho.
Pausa para descansar durante
a jornada de trabalho.
Tempo de descanso no
trabalho noturno.
Trabalho exige mais do que
pode fazer.
Trabalho
permite
o
desenvolvimento
de
atividades e alcance de metas
de modo tranquilo.
Execução de atividades que
não são da atribuição.

189

APÊNDICE E - Categorias e variáveis sobre precarização do trabalho em enfermagem em
hospitais públicos estaduais (continuação).

Categorias da precarização

Definição

Variáveis
(segundo
instrumento de coleta)

Intensificação do trabalho

Todas as condições que
tornam o trabalho intenso,
ou seja, a extensão da carga
horária, a carga de trabalho,
o trabalho doméstico ou a
natureza
da
atividade
executada.

Assume múltiplas atribuições
devido à escassez de pessoal.
Uso do tempo de folga para
demandas do trabalho. Jornada
de trabalho doméstico.

Alienação do processo de Condições que demonstram
trabalho
que o trabalhador não
possui
controle
ou
participação sobre o seu
processo de trabalho.

Tempo para interação com o
paciente.
Conhecimento
sobre
o
resultado
da
assistência
prestada.
Existência de conflito no
trabalho.
Prejuízo do conflito na
execução das atividades.
Recomendação da profissão a
outros.
Pensou em abandonar a
profissão.
Aceitaria
o
trabalho
novamente.
Executa atividades para as
quais não foi qualificada.
Assume múltiplas atribuições
devido à escassez de pessoal.
Liberdade para decidir como
executar suas atividades.
Executa tarefas com as quais
não concorda.
Sente-se
socialmente
reconhecida pelo trabalho.
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APÊNDICE E - Categorias e variáveis sobre precarização do trabalho em enfermagem em
hospitais públicos estaduais (continuação).

Categorias
precarização

da Definição

Descarte do direito do Quando
os
direitos
trabalho
trabalhistas constantes nas
leis que regulam o trabalho
no Brasil (CLT ou outras
normativas)
não
são
cumpridas
pelo
empregador.

Gestão do processo de De acordo com o modelo
trabalho
de gestão adotado pela
organização o trabalhador
pode ser submetido a
situações que caracterizam
a gestão pelo medo:
assédio,
violência,
discriminação, submissão e
insegurança profissional.

Variáveis (segundo instrumento de
coleta)
Recompensa pela hora extra ou
dobra.
Satisfação com o salário.
Benefícios recebidos pelo PCCV.
Proteção contra demissão injusta.
Sente-se informada sobre os riscos a
que está exposta.
Disponibilidade de EPI.
Direitos trabalhistas respeitados.
Faixa salarial.
Salário
suficiente
para
as
necessidades.
Participação em tomada de decisão.
Trabalho executado em conjunto com
outros trabalhadores.
Condições de trabalho adequadas ao
perfil do paciente.
Utiliza protocolos operacionais.
Participa
de
reuniões
para
organização das atividades.
Modificação da escala mensal de
trabalho sem concordância do
trabalhador.
Participação na elaboração da escala
mensal
Alimentação
com
tranquilidade
durante a jornada de trabalho.
Quebra de regras para atender
necessidade do paciente
Retaliação quando quebra regras para
atender necessidade do paciente.
Tempo de descanso no trabalho
noturno.
Existência de ambiente exclusivo
para descanso.
Adequação do local de descanso.
Existência de conflito.
Prejuízo causado pelo conflito na
execução das atividades.
Discriminação no trabalho.
Violência no trabalho.
Proteção contra demissão injusta.
Aceitaria o trabalho novamente.
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APÊNDICE E - Categorias e variáveis sobre precarização do trabalho em enfermagem em
hospitais públicos estaduais (continuação).
Categorias da precarização

Gestão do
trabalho

processo

Definição

de De acordo com o modelo de
gestão
adotado
pela
organização o trabalhador
pode ser submetido a
situações que caracterizam a
gestão pelo medo: assédio,
violência,
discriminação,
submissão e insegurança
profissional.

Variáveis
(segundo
instrumento de coleta)

Satisfação com o trabalho.
Promoção de acordo com
desempenho.
Executa atividades que não
são da sua atribuição.
Executa atividades para as
quais não foi qualificada.
Assume múltiplas atribuições
devido à escassez de pessoal.
Sente-se pressionada pelo
chefe no cumprimento da
tarefa.
Liberdade para decidir como
executar suas atividades.
Constrangimento no trabalho.
Executa atividades com as
quais não concorda.
Chefe imediato preocupa-se
com o bem estar dos
subordinados.
Participação em atividades de
educação permanente.
Segurança para planejar o
futuro profissional.
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APÊNDICE E - Categorias e variáveis sobre precarização do trabalho em enfermagem em
hospitais públicos estaduais (continuação).
Categorias da precarização

Definição

Variáveis
(segundo
instrumento de coleta)

Condições de trabalho

Condições materiais e não
materiais que asseguram que
o trabalhador executará o seu
trabalho sem colocar em
risco a ele próprio ou ao
usuário.

Condições
de
trabalho
adequadas ao perfil do
paciente.
Existência de equipamentos
adequados.
Existência de materiais de
consumo.
Disponibilidade de materiais
de consumo adequados.
Improvisação para substituir
recursos não disponíveis.
Supervisão
de
mais
trabalhadoras do que é capaz.
Tarefas interrompidas antes
da conclusão.
Alimentação
com
tranquilidade
durante
a
jornada de trabalho.
Dobras no serviço.
Sensação predominante no
ambiente de trabalho.
Tempo de descanso no
trabalho noturno.
Existência
de
ambiente
exclusivo para descanso.
Adequação do local de
descanso.
Discriminação no trabalho.
Violência no trabalho
Acidente de trabalho.
Sente-se informada sobre os
riscos a que está exposta.
Disponibilidade de EPI.
Equipamentos e mobiliários
ergonômicos
Assume múltiplas atribuições
devido à escassez de pessoal.
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APÊNDICE E - Categorias e variáveis sobre precarização do trabalho em enfermagem em
hospitais públicos estaduais (continuação).
Categorias
precarização

da Definição

Variáveis
(segundo
instrumento de coleta)

Condições de trabalho

Condições materiais e não Constrangimento no trabalho.
materiais que asseguram que o Participação em atividades de
trabalhador executará o seu educação permanente.
trabalho sem colocar em risco a
ele próprio ou ao usuário.

Saúde do trabalhador

Condições que colocam em Assiste mais pacientes do que é
risco a saúde do trabalhador na capaz.
execução de suas atividades.
Condições
de
trabalho
adequadas
ao perfil
do
paciente.
Disponibilidade
de
equipamentos adequados.
Disponibilidade de material de
consumo.
Disponibilidade de materiais de
consumo adequados.
Improvisação para substituir os
recursos não disponíveis.
Dobras no serviço.
Hora extra.
Gestos repetitivos no trabalho.
Ritmo de trabalho.
Pressão de tempo no trabalho.
Pausa para descanso durante a
jornada de trabalho.
Sensação predominante no
ambiente de trabalho
Existência
de
ambiente
exclusivo para descanso.
Adequação do lugar de
descanso.
Discriminação no trabalho.
Violência no trabalho.
Acidente de trabalho.
Afastamento do trabalho por
razão de saúde.
Sente-se informada sobre os
riscos a que está exposta.
Disponibilidade de EPI.
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Categorias
precarização

Saúde do trabalhador

da Definição

Variáveis
(segundo
instrumento de coleta)

Condições que colocam em Equipamentos e mobiliário
risco à saúde do trabalhador na ergonômicos.
execução de suas atividades.
Assume múltiplas funções
devido à escassez de pessoal.
Pouca liberdade para decidir
suas tarefas.
Constrangimento no trabalho.
Executa atividades com as
quais não concorda.
Filiação a entidade de Relacionado à capacidade de Filiação
a
entidade
de
trabalhador
participação
política
do trabalhador.
trabalhador.
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ANEXO 1 – Plano de Cargos, carreiras e vencimentos, Bahia

196

ANEXO 1 – Plano de Cargos, carreiras e vencimentos, Bahia (continuação)
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ANEXO 1 – Plano de Cargos, carreiras e vencimentos, Bahia (continuação)
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ANEXO 1 – Plano de Cargos, carreiras e vencimentos, Bahia (continuação)

