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1 RESUMO DO PROJETO 

 

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o trabalho da enfermagem tornou-se indispensável. Os 

postos de trabalho são significativos na rede pública e privada. Embora pesquisas apontem positividade no 

cenário trabalhista, no contexto atual essa afirmativa não se aplica, tendo em vista o cenário de instabilidade 

dos profissionais. Com isso, um grande desgaste profissional se instala, salários defasados, dupla jornada 

de trabalho, que podem deixá-los suscetíveis à erros. O centro cirúrgico é um ambiente estressante e que 

depende do bom funcionamento da equipe. Com a crescente taxa de cesáreos existente no Brasil e 

conhecendo as consequências negativas que podem ser acarretadas na saúde materna, destaca-se a 

importância desse estudo. Objetivos: Assim, este estudo objetiva analisar a influência das condições de 

trabalho da enfermagem do centro cirúrgico na assistência ao parto cesáreo. Método: estudo descritivo, 

analítico com abordagem qualitativa. Será realizado com (07) sete enfermeiros e (18) dezoito técnicos de 

enfermagem do centro cirúrgico de um Hospital Materno Infantil, na cidade de Caicó, interior do Rio Grande 

do Norte. Será utilizado um questionário semiestruturado, com perguntas objetivas e subjetivas com 

assuntos relacionados ao cenário socioeconômico, satisfação no trabalho e assistência prestada ao parto 

cesáreo. Respeitando todas as orientações do conselho nacional de pesquisa e seguindo os preceitos da 

resolução n° 406/2012. Após aprovação no comitê de ética, os dados serão coletados e em seguida 

analisados. Será feito leitura prévia das respostas dos entrevistados, no segundo momento as respostas serão 

separadas e analisadas, para saber se existe concordância ou divergência entre elas. No terceiro momento 

ocorre a organização das ideias, mapeamento das diferenças entre as falas dos sujeitos. Após os dados 

analisados e separados, deverá ser documentado e em seguida publicado. Resultados Esperados: 

Possibilitar a gestão o conhecimento das condições de trabalho da equipe de enfermagem do centro cirúrgico 

com vistas a estabelecer estratégias de curto, médio e longo prazo. a serem estabelecidas e mude a realidade 

dos profissionais de enfermagem e consequentemente a assistência prestada ao binômio mãe e filho no 

momento do parto cesáreo. 

 

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Condições de trabalho. Centro cirúrgico. Parto humanizado. 

 

2 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

 

 

No Brasil, a partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), tornou-se de extrema necessidade 

o trabalho dos profissionais da saúde, adicionando de forma significativa os postos de trabalho aos 

profissionais de enfermagem, tanto na rede pública como na rede privada (XIMENES NETO, 2020). A lei 

n° 7.498 do Conselho Federal de Enfermagem, enfatiza que a enfermagem é exercida privativamente pelo 

enfermeiro, pelo técnico e o auxiliar de enfermagem, respeitando o grau de habilidade entre eles.  

É de competência do enfermeiro planejar, coordenar, executar e organizar os serviços de 

enfermagem. Ao técnico são atribuídas ações assistenciais, com exceção daquelas privativas do enfermeiro. 

E em relação às tarefas classificadas como de nível médio, que englobam serviços auxiliares sob supervisão, 

são pertencentes à classe dos auxiliares de enfermagem (BRASIL,1986). Sendo assim, a equipe de 

enfermagem é responsável pela maior parte das atividades relacionadas ao cuidado em saúde, chegando a 

totalizar mais de 2 milhões de trabalhadores no Brasil (MACHADO et al., 2020).  

Os técnicos e auxiliares trabalham em conjunto com o enfermeiro e compõem a equipe de 

enfermagem que luta para aprimorar a assistência, visando um cuidado holístico e humanizado. Porém, com 

a contenção de gastos, a falta de pessoal e as atividades burocráticas, tudo isso, vem dificultando o processo 

de trabalho (WALKER, 2019).  

Outro fator pertinente é a vulnerabilidade dos direitos trabalhistas, baixos salários, condições de 

trabalho ineficientes e a precarização na profissão (DRUCK, 2016). Embora pesquisas apontem positividade 

no cenário trabalhista, em relação às atividades profissionais de técnicos e auxiliares de enfermagem, o 

assunto muda quando se fala em vínculos empregatícios no serviço público. Por meio de contrato, não se 

tem garantias de instabilidade profissional e nem afirmativa que o trabalhador terá os mesmos direitos que 
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um profissional estatutário, o que demonstra a fragilidade nos contratos estabelecidos atualmente no mundo 

do trabalho (SILVA et al., 2020a).  

Verifica-se, portanto, um grande desgaste profissional, salários defasados e um indicador de 

saturação no mercado de trabalho da enfermagem. Os dados contribuem para a discussão acerca das 

melhorias das políticas públicas na assistência em enfermagem, sobretudo na qualidade de vida e trabalho 

do profissional (XIMENES NETO, 2020). Com a alta rotatividade dos técnicos e auxiliares de enfermagem 

nos locais de trabalho, fica evidente a busca por melhorias nas condições de trabalho, salários melhores e a 

necessidade de conciliar o duplo vínculo empregatício. Propicia também a desumana sobrecarga de trabalho 

que afeta a prestação de serviço para com a população, que não condiz com a realidade do cuidado (SILVA 

et al., 2020b).  

Nesse contexto, em decorrência da dupla jornada de trabalho, os profissionais de enfermagem são 

compelidos a exaustão, e isso repercute negativamente na qualidade de vida do servidor. Em consequência, 

o profissional estará suscetível a erro humano (SILVA et al., 2020b). Os erros e eventos adversos na 

assistência à saúde estão sendo debatidos em todo o mundo, pois vêm impactando significativamente na 

vida das pessoas, principalmente na qualidade da assistência para com o paciente, com o profissional, assim 

como no sistema de saúde (LOURENÇÃO, 2018).  

Nesse cenário, evidencia-se o centro cirúrgico, como sendo um dos ambientes hospitalares com 

maior ocorrência de eventos adversos. As causas podem ser atribuídas a diversos fatores, como por exemplo, 

os números de procedimentos, a comunicação entre as equipes e a força de trabalho sob pressão (ANVISA, 

2016). No centro cirúrgico, onde o ambiente é extremamente estressante e que muitas vidas dependem do 

bom funcionamento da equipe, o trabalho realizado de forma conjunta dos profissionais é fundamental para 

que se tenha uma prática segura. Dessa forma, pode-se reduzir os danos ao paciente (OMS, 2004).  

Porém, os profissionais do centro cirúrgico apresentam tendência tecnicista, o que já não favorece 

um atendimento humanizado. Quando esses profissionais se encontram em situação de vulnerabilidade 

devido às más condições de trabalho, entende-se que a assistência às parturientes será deficitária, 

ocasionando medo e insegurança. Com a crescente taxa de cesárea existente, conhecendo as consequências 

negativas que podem ser acarretadas na saúde materna e tendo em vista que, o risco de morte é dez vezes 

maior, quando comparado com parto normal (SILVA, 2020a) faz-se necessário um olhar holístico dos 

profissionais.  

Contudo, sabendo que a enfermagem é a profissão que tem maior proximidade ao paciente e maior 

representatividade no campo da saúde. Com a precarização do serviço e as condições de trabalho da equipe 

que repercutem na assistência ao parto cesáreo. Surgem os seguintes questionamentos: Como encontra-se 

as condições de trabalho da equipe do centro cirúrgico? Como essas condições interferem na assistência ao 

parto cesáreo?  

Em virtude da escassez de literatura e a falta de evidência na base de dados é preciso pesquisar sobre 

a realidade do centro cirúrgico no atendimento ao parto Cesáreo. A partir da construção desse estudo, será 

possível compreender a situação de trabalho e ofertar subsídios para a criação de estratégias que melhorem 

as condições de trabalho e, consequentemente, a assistência ao paciente. 

 

3 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL: Analisar a influências das condições de trabalho da enfermagem do centro cirúrgico 

na assistência ao parto cesáreo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Traçar o perfil socioeconômico e formativo dos profissionais do centro cirúrgico; 

- Conhecer a assistência de enfermagem durante o parto cesáreo; 

- Compreender as condições de trabalho da equipe de enfermagem do centro cirúrgico. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, analítico com uma abordagem qualitativa. Entende-se por estudo 

descritivo, aquele que define as características de uma população específica ou fenômeno determinado (GIL, 

2008). Estudo analítico, é aquele elaborado para avaliar a ocorrência de associações de uma exposição ou 

condição associada à saúde (COSTA; BARRETO, 2003). Na abordagem qualitativa o pesquisador vai a 

campo em busca de evidências do estudo, por meio da percepção das pessoas envolvidas, considerando 

todas as variáveis possíveis. Com os dados coletados e analisados pode-se entender a dinâmica dos eventos 

(GODOY, 1995). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo será realizado no centro cirúrgico, do Hospital do Seridó, localizado na cidade de Caicó, 

interior do Rio Grande do Norte. O presente hospital é referência materno infantil, para toda região do 

Seridó, composta por 25 municípios. As dependências do hospital estão divididas em: urgência pediátrica, 

centro cirúrgico, obstetrícia, sala de parto, berçário, ala cirúrgica, laboratório de análise clínica, além dos 

setores administrativos. No ano de 2015 o Hospital deixou de ser administrado pela Fundação Carlindo 

Dantas, e passou a ser administrado por uma Junta Interventora, designada pelo Ministério Público. No 

início do ano de 2017 o hospital passou a ser responsabilidade do município de Caicó. Os funcionários da 

antiga fundação ficaram sob a responsabilidade do município, trabalhando na instituição por meio de 

contratos de trabalho. 

 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO  

 

A pesquisa será realizada com a equipe de enfermagem do centro cirúrgico do hospital municipal. A 

equipe do setor é composta por (07) sete enfermeiros e (18) dezoito técnicos de enfermagem, totalizando 25 

profissionais. Serão considerados todos os profissionais de enfermagem que trabalham no centro cirúrgico, 

independente do seu vínculo empregatício, seja ele estatutário ou contratado. Quanto aos critérios de 

inclusão, para participar da pesquisa, os profissionais de enfermagem têm que ter pelo menos seis (06) meses 

de experiência no setor. Já em relação aos critérios de exclusão, serão excluídos os profissionais que 

estiverem de licença prêmio e/ou médica durante o período de coleta de dados. Como também aqueles 

profissionais cedidos de outros órgãos federativos temporariamente. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorrerá entre os meses de junho a outubro do ano de 2021, por meio de entrevista 

semiestruturada presencial. As entrevistas acontecerão no hospital, nos dias de plantão do profissional 

participante, de forma individualizada, em ambiente restrito, com intuito de manter sigilo e privacidade 

durante a coleta das informações. O instrumento de pesquisa será um questionário semiestruturado contendo 

perguntas abertas e fechadas, organizado em 3 dimensões (apêndice A): I: Condições sócio-econômicas. II: 

Condições Laborais e III. Questões abertas sobre a assistência ao parto cesáreo e condições de trabalho no 

centro cirúrgico.  

Além disso, considerando a situação pandêmica que o Brasil vivencia atualmente, ocasionada pela 

COVID-19, todas as medidas de biossegurança serão tomadas durante todo o período de coleta de dados, 

para impedir a transmissibilidade do vírus, dessa forma, a coordenadora e o discente envolvido nesta 

pesquisa se responsabilizarão na aquisição e utilização de EPIs que se façam necessários, além disso, serão 

adotadas outras medidas que são necessárias, como: buscar ambiente reservado e arejado mantendo o 

distanciamento de no mínimo 2(dois) metros do entrevistado, utilizar máscara cirúrgica durante todo o 
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procedimento, disponibilizar álcool 70% para oferecer aos entrevistados, preservando a segurança e a 

privacidade.  

 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa será desenvolvido conforme orientações do Conselho Nacional em Pesquisa 

(CONEP), seguindo todos os preceitos da Resolução nº 466/2012. Após aprovação pelo comitê de ética da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o pesquisador irá iniciar a coleta de dados. Deverá 

informar sobre a natureza da pesquisa ao participante e, posteriormente, será entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

As pesquisas com seres humanos podem envolver riscos. Quanto maior, mais evidente os riscos, 

com isso, maiores serão os cuidados a serem minimizados, oferecendo a proteção aos participantes. No 

entanto, os riscos com essa pesquisa são mínimos para os participantes, estes poderão se sentir expostos a 

constrangimentos por não saber responder algum questionamento presente na entrevista ou medo de não ter 

o sigilo e privacidade das informações respeitado. Esses riscos serão minimizados mediante: a garantia do 

seu anonimato/privacidade tendo em vista que o participante terá acesso ao instrumento de coleta de dados 

a qualquer momento; responderá ao instrumento de coleta de dados no local, horário e data de acordo com 

a sua disponibilidade; terá a manutenção do sigilo e o respeito das informações disponibilizadas, tendo em 

vista que apenas a discente e a pesquisadora responsável poderão manusear e guardar os questionários; será 

mantido o sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado 

dado que identifique sua participação; garantia de que você se sinta à vontade para responder a entrevista, 

podendo desistir a qualquer momento, com a anuência da instituição hospitalar para a realização desta 

pesquisa. 

Além disso, todo o material coletado ficará de posse da pesquisadora responsável, tendo como 

finalidade, a pesquisa científica. Todas as informações da pesquisa ficarão guardadas garantindo a 

confiabilidade dos dados respeitando o anonimato dos participantes. Todo participante terá seu direito 

resguardado acerca de danos e agravos associados à pesquisa. Será concedido o tempo necessário para que 

o participante possa refletir a respeito de cada pergunta, permitindo que o mesmo possa desistir a qualquer 

momento. Todos os participantes serão informados a respeito do andamento da pesquisa, a finalização dos 

mesmos e sobre os resultados obtidos. 

 

4.6. BENEFÍCIOS: 

 

O benefício desta pesquisa está na possibilidade de ampliar a compreensão das condições de trabalho 

enfrentadas pela equipe de enfermagem e ofertar subsídios para a criação de estratégias que melhorem tais 

condições, dinamizando o processo de trabalho para os profissionais de saúde/enfermagem e, 

consequentemente, otimizando a assistência ao parto cesáreo ao binômio mãe e filho. 

 

4.6 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados coletados serão gravados em pendrive, organizados e anexados em arquivos no microsoft 

word e excel, ficará armazenado nos arquivos do departamento de enfermagem da Universidade, por um 

período de 5 (cinco) anos, ficará sob a responsabilidade da coordenadora da pesquisa. O software 

IRAMUTEQ versão 0.7 auxiliará no processamento de dados qualitativos desta pesquisa. Com utilização do 

software é possível realizar: estatísticas textuais clássicas, análise de similitude de palavras presentes no 

texto, que possibilita identificar a incidência entre as palavras e o resultado da conexão entre elas, 

identificando a estrutura das representações e nuvens de palavras, que vai agrupar as palavras e organizá-

las gradativamente em função da sua frequência.  

As técnicas de tratamento as quais os dados serão submetidos no software serão: lexicografia básica 

e a Classificação Hierárquica Descendente(CHD), que permite a formação de classes por meio do 
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agrupamento dos segmentos de textos, organizadas a partir das semelhanças e dessemelhanças entre si, de 

acordo com o significado utilizado pelo vocabulário. 
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6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (obrigatoriamente 12 meses conforme calendário do CNPq: de 1º 

de setembro de 2021 até 31 de agosto de 2022) 

Descrever as atividades 
2021 2022 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago 

Revisão Bibliográfica  
 

X X X X X X X X X X   

Agendamento para coleta de Dados no Hospital   X X X         

Coleta de Dados: Realização da Entrevista   X X X         

Organização dos resultados e análise     X X X      

Discussão dos resultados        X X X   

Construção do Relatório 

Final 
 

          X  

Envio do Relatório Final           X  

Participação no Evento de Iniciação Científica da 

UERN 
           X 

Submissão de artigos a periódicos            X 
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7 PLANO DE TRABALHO 

 

PLANO DE TRABALHO 001 

Título do plano de trabalho 
Análise da influências das condições de trabalho da enfermagem do centro 

cirúrgico na assistência ao parto cesáreo. 

Objetivo(s) específico(s) 

- Traçar o perfil socioeconômico e formativo dos profissionais do centro 

cirúrgico; 

- Conhecer a assistência de enfermagem durante o parto cesáreo; 

- Compreender as condições de trabalho da equipe de enfermagem do centro 

cirúrgico 

Ordem Atividade Prevista Período Metas Resultados esperados 

1 Revisão Bibliográfica 
Set./2021 à 

Jun/2022 

Obter referências 

atuais a respeito do 

tema pesquisado; 

construir o referencial 

teórico do estudo. 

Referencial teórico da 

pesquisa atualizado e 

consistente  

2 
Agendamento para coleta de Dados 

no Hospital  

Out/2021 à  

Dez/2021 

Realizar agendamento 

prévio das entrevistas 

com os profissionais 

de enfermagem 

Cumprir as normas de 

biossegurança para a 

coleta de dados durante 

a presença da pandemia 

da COVID-19;  

3 
Coleta de Dados: Realização da 

Entrevista 

Out/2021 à  

Dez/2021 

Aplicar entrevistas 

com os participantes  

Obtenção das informações 

necessárias  para atingir os 

objetivos propostos  
 

4 
Organização dos resultados e 

análise 

Jan/2022 à  

Mar/2022  

Tratar os dados no 

software; 

Interpretar dados 

obtidos;  

Traçar perfil dos 

participantes e realizar 

análise e discussão dos 

resultados 

5 Discussão dos resultados 
Abr/2022 à  

Jun/2022  

Discutir com os 

autores os resultados 

encontrados  

Refletir sobre as 

condições de trabalho 

da equipe de 

enfermagem do centro 

cirúrgico e a influência 

na assistência ao parto 

cesáreo 

6 
Construção  e Envio do Relatório 

Final 
Jul/2022  

Produzir e enviar 

relatório final 

Submissão do relatório 

final construído 

7 
Participação no Evento de Iniciação 

Científica da UERN 
Ag/2022  

Participar do evento 

de iniciação científica 

da UERN 

Apresentação pública 

da pesquisa concluída 

8 Submissão de artigos a periódicos Ag/2022 

Elaborar artigo 

científico sobre 

resultados encontrados 

Publicação de artigo 

científico em periódico 

da área 
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9 TERMO DE COMPROMISSO DO PROPONENTE 

 

Declaro, para fins de direito, conhecer e aceitar as normas fixadas pelo edital PIBIC e/ou PIBITI, pela 

RN-017/2006 do CNPq - Bolsas por Quota no País (que estabelece as normas gerais e específicas para 

modalidades de bolsas por quota no País) e pela RESOLUÇÃO Nº 45/2016 – CONSEPE (que aprova o 

regulamento que dispõe sobre os critérios referentes ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC, no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) para a concessão de 

bolsas de iniciação científica, comprometendo-me a desenvolver o presente projeto de acordo com as 

atividades propostas e com as norma e resoluções vigentes na UERN e no CNPq. 

 

 

 

Mossoró, 09 de Abril de 2021. 

 

 
 


