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chegam para nos ensinar”. 

(Paulo Coelho) 

 
 



 8 

MATIAS, Aline Cristiane de Moura. Clima organizacional e satisfação laboral: um estudo 
sobre os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia de Natal/RN. 2010. 138 f. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 
 

 

RESUMO 

 

 

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) constitui em uma organização que apresenta 
um clima organizacional específico, o qual contribui para o nível de satisfação laboral dos 
profissionais que nele atuam. Este estudo consiste em um trabalho descritivo, com abordagem 
quantitativa, que teve por objetivo identificar a relação entre o clima organizacional nos NHE 
regulamentados na Cidade do Natal/RN e a satisfação laboral dos profissionais que neles 
trabalham, sob a perspectiva dos aportes teóricos acerca do Desenvolvimento Organizacional. 
A pesquisa foi desenvolvida em 13 hospitais com características mantenedoras diversas, 9 
públicos, 3 filantrópicos e 1 privado. Os dados foram coletados, através do instrumento 
“Organização hospitalar: aspectos inerentes ao clima e a satisfação laboral”, junto a 33 
profissionais nomeados e atuantes nos NHE. O estudo recebeu parecer favorável dos Comitês 
de Ética em Pesquisa do Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra, da Liga 
Norte Riograndense Contra o Câncer e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os 
dados obtidos foram organizados e tratados com estatística descritiva simples. Constatou-se 
que dos 33 pesquisados, 93,9% eram do sexo feminino, tinham uma média de 40 anos de 
idade, com um tempo de atuação entre 1 e 2 anos (84,9%). Além disso, 45,5% dos 
profissionais do setor eram enfermeiros. Identificou-se que os profissionais que atuam no 
NHE percebem e vivenciam o seu ambiente de trabalho como uma estrutura organizacional 
em desenvolvimento. Verificou-se que, com exceção dos aspectos “vida profissional”, “nível 
sócio-cultural” e “cultura organizacional”, os demais fatores internos e externos ao NHE não 
apresentam forte expressão na conformação de um clima organizacional favorável ao 
desenvolvimento do setor. Constatou-se que 70% dos participantes percebem o clima 
organizacional como favorável ao progresso do setor. Com relação ao nível de satisfação 
laboral, os respondentes sentem-se bastante satisfeitos com a estrutura organizacional. 
Portanto, os resultados desta pesquisa são sugestivos de que existe algum fator que esteja de 
sobremaneira contribuindo para que o clima organizacional saudável do setor estimule os 
membros das equipes do NHE a apresentarem comportamentos que os identificam como 
atores comprometidos e satisfeitos com o trabalho desenvolvido, mesmo diante de todos os 
entraves para realização da Vigilância Epidemiológica. Com isso, sugere-se a realização de 
estudos que busquem verificar de que forma a cultura organizacional, enquanto fator interno 
expressivo, influencia o estabelecimento do clima organizacional do NHE e, por conseguinte, 
o nível de satisfação laboral e bem-estar individual dos membros de sua equipe.  
  
 

Palavras-chave: Vigilância Epidemiológica - Hospital, Hospital - Clima Organizacional, 
Hospital - Satisfação no Trabalho. 
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ABSTRACT 
 

 

The Hospital Epidemiology Nucleus (NHE) is a structure that has a specific organizational 
climate, which influence the level of job satisfaction among professionals working in it. This 
is a descriptive study with a quantitative approach, aimed to identify the relationship between 
organizational climate in the NHE regulated in the city of Natal / RN and the job satisfaction 
among its professionals from the perspective of theoretical issues about Organizational 
Development. The research was carried out in 13 hospitals with different kinds of 
sponsorship, 9 public, 3 philanthropic and 1 private. Data were collected using the instrument 
"organization in hospitals: issues relating to climate and job satisfaction”, with 33 
professionals appointed and active on NHE. This study obtained an appropriate consent of the 
Research Ethics Committee of the Hospital of Pediatrics Professor Heriberto Ferreira Bezerra, 
from the Riograndense Northern League Against Cancer and the Federal University of Rio 
Grande do Norte. Data collected were organized and treated with simple descriptive statistics. 
It was observed that from 33 of surveyed people, 93% was female, had an average of 40 years 
old age, with activity duration between 1 and 2 years (84.9%). Furthermore, 45.5% of 
industry professionals were nurses. It was identified that professionals working in NHE 
perceive and experience its work environment as an Organization Structure in construction. It 
was found that with the exception of the aspects "working life", "socio-cultural" and 
"organizational culture”, the other internal and external factors to the NHE does not have 
strong expression in the forming of an organizational climate conducive to the development of 
the sector. It was found that 70% of interviewed perceive the organizational climate as 
favorable for the industry's progress. Regarding the job level of satisfaction, respondents feel 
fairly satisfied with the organizational structure. Therefore, the results of this study are 
suggestive that there is some factor that is greatly contributing to a healthy organizational 
climate that encourages the industry team members of the NHE present behaviors that identify 
them as actors committed and satisfied with the work, even face of all obstacles to 
implementation of epidemiological surveillance. Thus, it is suggested for futures studies to 
seek to determine how the organizational culture, while significant internal factor, influencing 
the organizational climate establishment of NHE and therefore the level of job satisfaction 
and well-being of each members of the team. 
 

 

Keywords: Epidemiologic Surveillance - Hospital, Hospital - Organizational Climate, 
Hospital - Job Satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Antes da década de 1970, o sistema de saúde brasileiro se preocupava basicamente 

com o combate em massa de doenças, perfazendo um modelo de atenção à saúde médico-

assistencialista. Mas a partir dos anos 1980, mudanças econômicas, políticas e, sobretudo, o 

movimento da Reforma Sanitária no país, embasado pela concepção de saúde como além da 

ausência de doenças, exigiram a formulação de um novo modelo de atenção à saúde (SILVA; 

ALVES, 2008; PAIM, 2003). 

Neste contexto, foi construído o Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela 

Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90, cuja base norteadora está centrada no 

modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde (SILVA; ALVES, 2008). 

Entretanto, é válido acrescentar que a construção social de um novo sistema de saúde 

não constitui um acontecimento simples. De acordo com Mendes (1999), essa construção é 

fundamentada em três categorias que representam novos conceitos essenciais à conformação 

de um novo modelo de saúde, a saber: a concepção do processo de saúde-doença, o paradigma 

sanitário e a prática sanitária. 

A conceituação vigente acerca do processo saúde-doença, num determinado 

momento, geralmente converge para o entendimento e para a hegemonia do paradigma 

sanitário naquele contexto. Estes, por sua vez, embasam a forma como a sociedade estrutura 

as respostas sociais diante dos problemas de saúde, ou seja, determinam a prática sanitária 

(MENDES, 1999). 

Com vistas à proposta do SUS, a concepção do processo saúde-doença descentraliza 

a sua atenção da visualização única da existência de doenças e mortes e vincula essa 

conceituação à qualidade de vida. Nesta, a saúde é entendida como modo de relação do tipo 

equilíbrio-desequilíbrio do homem com o meio, intervindo nesta interação fatores humanos, 

condições ecológicas e estruturas sociais (MENDES, 1999). 

Isso implica na necessidade da construção social de uma nova prática sanitária, 

denominada de Vigilância da Saúde, a qual consiste numa forma de resposta social aos 

problemas de saúde, incluindo para tal a articulação entre a Vigilância Epidemiológica e a 

Vigilância Sanitária (MENDES, 1999). 

Nesta perspectiva, a Vigilância Epidemiológica (VE) é considerada como uma forma 

tradicional de utilização da epidemiologia nos serviços de saúde (PEREIRA, 2006), sendo 

conceituada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2005a, p.19) como: 
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Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 
 

A epidemiologia tem sua relevância centrada no auxílio e desenvolvimento de 

práticas fundamentadas na avaliação das prioridades dentro dos limites dos recursos 

existentes, sensibilizando os envolvidos nesse processo e organizando programas de 

investigação, intervenção e avaliação de soluções para os problemas (GOMES, 1994). 

Nesta lógica, a VE de agravos constitui a essência da ação epidemiológica na saúde 

pública moderna, sendo a observação contínua da ocorrência de agravos em determinada 

população considerada sua base norteadora (PAIM, 2003). 

No Brasil, a captação da distribuição das doenças e agravos, segundo tempo, lugar e 

pessoa, permite a detecção de epidemias, bem como a análise de suas tendências. Os dados 

oriundos desse conhecimento epidemiológico são de suma importância, uma vez que 

subsidiam o planejamento, a administração e a avaliação das ações de saúde (BRASIL, 

2005a). 

Assim, a necessidade de dispor adequadamente de informações, que possam nortear 

as ações de intervenção, vem se constituindo em um importante desafio para o 

desenvolvimento da VE. Embora nos últimos anos diversas medidas estejam sendo instituídas 

para o aprimoramento das ações de VE, ainda existem dificuldades para captar tais 

informações principalmente no contexto hospitalar. 

Neste sentido, Pereira (2006) refere que para a realização da VE são constatados 

entraves tanto relacionados a causas técnicas, quanto comportamentais. Para exemplificação 

dessas causas, o autor acrescenta: a incerteza de diagnóstico ou a sua omissão pelo receio de 

constrangimento, especialmente nos casos de doenças de transmissão sexual; as questões 

operacionais, como a falta de formulários e recursos humanos para realização das 

notificações; e a indiferença resultante principalmente da descrença na utilidade da VE. 

Isso posto, dado o desencadeamento epidemiológico atual dos agravos, bem como o 

estabelecimento de uma nova proposta de assistência à saúde, o âmbito hospitalar vem 

constituindo-se numa importante fonte de dados. 

Dessa forma, emerge-se a necessidade da implementação de uma VE efetiva no 

hospital, uma vez que ao prestar assistência a indivíduos acometidos pelas mais diferentes 

patologias e concomitantemente realizar a investigação epidemiológica deste ambiente, pode-

se detectar o surgimento de novas doenças, a reemergência de outras, assim como as 
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mudanças na história natural de um agravo ou até mesmo constatar epidemias, apresentando 

todos estes aspetos um impacto importante para a saúde pública do Brasil. 

No nível hospitalar, tradicionalmente, a VE tem se caracterizado praticamente pelo 

registro das Doenças de Notificação Compulsória (DNC), sendo esta mais uma das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) - ato este 

regulamentado pela Portaria n° 2.616, de 12 de maio de 1998 (BRASIL, 1998). 

Entretanto, sabe-se que um Sistema de Vigilância Epidemiológica efetivo deve ser 

capaz de comportar: a coleta, a análise e a interpretação de dados de rotina; a investigação 

epidemiológica; a recomendação ou implementação de rotinas de controle; e a divulgação das 

informações, para conhecimento dos profissionais de saúde e do público em geral (PEREIRA, 

2006). 

Assim sendo, diante de todas as dificuldades para implementação real de uma VE e 

visando maior comprometimento dos profissionais de saúde de uma maneira geral, o 

Ministério da Saúde instituiu, por meio da Portaria nº 2.529/04 (BRASIL, 2004), o 

Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica no Âmbito Hospitalar. 

O Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica no Âmbito Hospitalar, por sua 

vez, efetivou-se com a criação de uma Rede Nacional de Hospitais de Referência composta 

por Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE), os quais surgiram no intuito de 

regulamentar a prática da VE nas instituições. 

Neste sentido, o NHE tem por característica principal a detecção, notificação e 

investigação precoces de doenças e agravos de interesse epidemiológico, com o propósito de 

conhecer as mudanças no comportamento das DNC, bem como a execução das medidas de 

prevenção e controle, quando aplicáveis ao ambiente hospitalar (BRASIL, 2005a). 

Considerando-se que o NHE é formado por uma equipe de profissionais que 

desenvolvem atribuições específicas visando um objetivo em comum, isto é, a realização da 

VE em nível hospitalar, pode-se inferir que o Núcleo consiste em uma organização, a qual 

está inserida em um meio característico – o hospital. 

Segundo Lima e Albano (2002), em uma organização, as atividades são 

desenvolvidas conscientemente e de forma coordenada por indivíduos que cooperam uns com 

os outros no intuito de alcançar as metas almejadas pela equipe. 

Com isso, ainda de acordo com as recomendações propostas pela Portaria nº 

2.529/04 (BRASIL, 2004, p. 34), a equipe responsável pelo desenvolvimento das atividades 

inerentes ao NHE deve apresentar uma composição mínima capaz de realizar efetivamente as 

ações VE, a saber: 
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Um técnico de nível superior da área da saúde com formação em saúde 
pública/coletiva/epidemiologia ou experiência comprovada em saúde 
pública/coletiva/epidemiologia, formalmente designado pelo diretor do hospital 
como responsável técnico que deve dedicar, no mínimo, 20 horas semanais ao 
NHE, distribuídos pelos 5 dias úteis; um profissional de nível médio; um 
funcionário para desempenho das funções administrativas. 

 
 

Entretanto, embora a prática hospitalar de VE seja recomendada, a mesma apresenta 

falhas, em índices diferenciados, tanto em instituições que dispõem de equipe para o 

gerenciamento das informações em saúde – o NHE -, quanto as que não têm tal setor. 

Em ambos os casos, as falhas para obtenção das informações em saúde estão 

relacionadas ou ao despreparo técnico para coleta dos dados ou a não adesão, bem como ao 

não despertar dos profissionais da área da saúde dos diversos setores hospitalares para a 

importância do trabalho em conjunto ao NHE na identificação desses achados 

epidemiológicos (RIBEIRO; COSTA, 2007; PEREIRA, 2006). 

Logo, apesar dos importantes investimentos do Ministério da Saúde - como a própria 

regulamentação do NHE -, observa-se nas práticas institucionais uma verdadeira descrença 

por parte dos profissionais que atuam no hospital para aplicabilidade e utilidade da 

implementação da VE em nível hospitalar.  

Esse descrédito influencia diretamente no trabalho desenvolvido pelas pessoas que 

atuam no NHE, uma vez que dificulta a captação das informações norteadoras das ações de 

VE, como também a própria aplicação das medidas cabíveis, visto que grande parte das 

mesmas suscita a adesão e a colaboração de todos que trabalham na instituição. 

Isso posto, se faz pertinente acrescentar que tais dificuldades para a implementação 

efetiva da VE no hospital foram constatadas durante vivência prática no NHE em estágio 

extracurricular do Curso de Graduação em Enfermagem. Todavia, nesta oportunidade, 

observou-se que, mesmo diante de todos os entraves existentes e persistentes, os profissionais 

que estavam à frente do serviço desenvolvido pelo NHE apresentavam um nível de satisfação 

no ambiente de trabalho e comprometimento para com a prática desenvolvida, de maneira a 

promover a sensação de propriedade do serviço realizado. 

Atualmente, enquanto enfermeira recém-ingressa no SCIH de uma outra instituição, 

tem-se a oportunidade de desenvolver atividades articuladas com o NHE e observar a 

dinâmica que rege essa organização. Neste sentido, é possível constatar a existência dos 

achados anteriormente explicitados, tanto os relacionados às dificuldades, mas especialmente 

os direcionados ao envolvimento e à satisfação que os profissionais que compõem o núcleo 

apresentam ao realizar a VE em nível hospitalar, mesmo diante de condições desfavoráveis. 
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A mobilização de forças empreendidas para realização das atividades fica evidente 

na medida em que os obstáculos para realização da VE surgem e os profissionais do NHE se 

empenham para atender aos objetivos da vigilância, realizando, muitas vezes, esforços que 

estão além da execução das ações inerentes ao setor. 

Sendo assim, pressupõe-se a existência de fatores que possam estar de alguma 

maneira contribuindo para que os profissionais atuantes no NHE executem suas atividades 

com envolvimento, dedicação e sensação de realização. Tais aspectos podem estar 

relacionados tanto a questões de incentivo, como ao apoio da instituição, acesso a 

capacitações e recursos; ou ainda estar associados às representações culturais presentes no 

ambiente de trabalho. 

Neste sentido, as idéias de Luz (2003) sugerem que a cultura existente num ambiente 

organizacional exerce influência no comportamento de todos os indivíduos que compõem a 

organização, uma vez que, de acordo com Chiavenato (2003, p.602) “a cultura repousa sobre 

um sistema de crenças e valores, tradições e hábitos, uma forma aceita e estável de interações 

e relacionamentos sociais típicos de cada organização”. 

Martins (2008) acrescenta ainda que a cultura estabelece os padrões de referência de 

um dado grupo, os quais influenciam o modo de perceber, pensar e sentir a organização. No 

caso do NHE, tal inferência pode ser uma das causas para o surgimento de um clima propício 

ao envolvimento do profissional com o trabalho de VE no ambiente hospitalar, assim como a 

sensação de bem-estar decorrente da atividade desenvolvida com propriedade e esmero. 

Desta forma, de acordo com a cultura presente na organização, caracteriza-se o clima 

existente no ambiente de trabalho. Com isso, o clima consiste no meio interno da organização, 

que não é passível de ser tocado ou visualizado, mas pode ser percebido de maneira favorável, 

quando proporciona a satisfação das necessidades pessoais dos participantes; desfavorável, ao 

resultar na frustração das necessidades dos profissionais; ou ainda essa percepção pode ser 

neutra, quando o clima é indiferente aos participantes da organização, levando-os a não se 

importar com o que aconteça na instituição (CHIAVENATO, 2003). 

Assim, o êxito de uma organização depende de sua capacidade de contribuir com a 

satisfação dos seus profissionais, pois os indivíduos procuram atender às expectativas da 

organização na medida em que percebem que as suas expectativas também estão sendo 

atendidas. 

Nesta perspectiva, Abreu et al. (2009), ao realizar uma pesquisa com os profissionais 

de um hospital universitário de Alagoas sobre a relação existente entre o clima organizacional 

e o bom andamento das atividades desenvolvidas na instituição, constatou que 
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aproximadamente 80% dos respondentes consideraram o clima organizacional favorável ao 

desempenho de suas funções e, por isso, sentiam-se satisfeitos em trabalhar no hospital em 

questão. 

Feitas tais considerações, no presente estudo, compreende-se o NHE como uma 

organização ou suborganização pertencente a um contexto hospitalar, que apresenta um clima 

organizacional específico. Neste sentido, acredita-se na existência de fatores internos e 

externos ao NHE, inseridos ou não à estrutura hospitalar, que exercem influência no clima do 

setor e, por conseguinte, no possível desenvolvimento da satisfação dos profissionais que nele 

atuam, fazendo com que estes desempenhem com propriedade suas atividades, embora haja 

dificuldades para sua realização. 

Diante do exposto e por considerar a epidemiologia hospitalar aspecto essencial para 

a assistência à saúde de qualidade, suscitou-se inquietações no sentido de conhecer a realidade 

dos NHE da Cidade do Natal quanto a existência do clima nos seus ambientes, e a relação 

deste com o nível de satisfação dos profissionais, mediante o desenvolvimento de ações de 

VE com comprometimento e dedicação. 

Assim sendo, por entender a importância da prática epidemiológica desenvolvida no 

ambiente hospitalar na compreensão do processo saúde-doença e efetivação das propostas do 

atual sistema de saúde, focaliza-se a seguinte questão de pesquisa: existe relação entre o clima 

organizacional dos NHE e o nível de satisfação laboral dos profissionais que neles atuam?  

Portanto, o alvo da atenção do presente estudo é o clima existente no ambiente de 

trabalho, o qual fundamenta a prática de VE desenvolvida pelos profissionais que fazem parte 

dos NHE. Além disso, interessa-nos refletir sobre os aspectos que influenciam na construção 

de um ambiente de trabalho favorável, assim como, proporcionam a sensação de satisfação na 

atividade desenvolvida por tais indivíduos. 

Dessa maneira, este estudo apresenta relevância para enfermagem, uma vez que as 

produções científicas vêm mostrando que o enfermeiro está gradativamente se inserindo no 

âmbito da VE, estabelecendo uma representatividade cada vez mais significativa em prática 

tão importante para a saúde pública (PEDERSOLI; ANTONIALLI; VILA, 1998). 

Levando em consideração a formação curricular, pode-se considerar pertinente a 

inserção do enfermeiro no contexto da VE, uma vez que, para a realização de tal prática, é 

necessário que o profissional detenha conhecimentos e habilidades que possibilitem o 

estabelecimento de prioridades dentro dos limites dos recursos existentes; seja capaz de 

sensibilizar e organizar a participação da comunidade na área da saúde; além de estabelecer 

metas, organizar programas, realizar investigações e avaliações (GOMES, 1994).  
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Neste sentido, corroborando com a literatura, à altura do plano local, dados da 

Secretaria Estadual de Saúde Pública (RIO GRANDE DO NORTE, 2009) demonstram que 

dos 14 NHE regulamentados na Cidade do Natal/RN, 13 são coordenados por uma enfermeira 

e, embora não haja obrigatoriedade, apenas um dos NHE do referido município não apresenta, 

em sua composição, tal profissional. 

Assim, espera-se com essa pesquisa, contribuir com a discussão sobre o trabalho 

desenvolvido pelos NHE no país e em nível local, ressaltando-se seus aspectos 

organizacionais, bem como salientando a importância da VE no plano hospitalar para 

consolidação da Vigilância da Saúde sob a nova perspectiva de saúde enquanto qualidade de 

vida. 

Além disso, levando-se em consideração que a regulamentação dos NHE é 

relativamente recente, ainda constata-se um baixo quantitativo de produções científicas sobre 

os mesmos. Sendo assim, acredita-se que o presente trabalho possa incentivar e contribuir 

para novas publicações dentro desta temática. 

Por fim, a originalidade da presente pesquisa não reside na temática sobre clima 

organizacional em si, pois sabe-se que os estudos sobre esse tema já vêm sendo desenvolvidos 

há algum tempo em outros contextos não hospitalares. Todavia, este trabalho diferencia-se 

por propor a compreensão da dinâmica organizacional, bem como os fatores que contribuem 

com a construção do clima dentro de organizações relativamente novas, tais como os NHE.  
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

� Identificar a relação entre o clima organizacional nos Núcleos Hospitalares de 

Epidemiologia (NHE) e a satisfação laboral dos profissionais que neles atuam. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

� Identificar a percepção dos profissionais dos NHE sobre o seu ambiente de trabalho 

enquanto organização; 

� Caracterizar os fatores internos e externos aos NHE associados ao clima organizacional 

predominante na organização; 

� Identificar o nível de satisfação laboral dos profissionais que compõem os NHE; 

� Determinar o nível de satisfação laboral dos profissionais dos NHE em relação ao clima 

organizacional. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura a seguir apresenta aspectos relevantes da VE em nível 

hospitalar, em especial, o NHE, ressaltando-se os aportes teóricos da relação existente entre o 

clima organizacional e o desenvolvimento do nível de satisfação no ambiente de trabalho. 

 

 

3.1 A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR 

 

 

Considerando-se as alterações no perfil epidemiológico dos agravos de importância 

para a saúde pública no decorrer da história para o desenvolvimento das políticas de 

assistência à saúde, faz-se necessário sinalizar um breve histórico sobre a organização das 

ações de VE no Brasil, ressaltando-se a sua aplicabilidade no contexto hospitalar nos dias 

atuais.  

As intervenções públicas voltadas para a melhoria da situação sanitária do Brasil, 

implementadas no final do século XIX e início do século XX, embora influenciadas pelos 

interesses econômicos vigentes na época, foram também fundamentadas em bases científicas 

que estavam emergindo, em especial, àquelas que diziam respeito à origem e ao modo de 

transmissão das doenças infecciosas e parasitárias (TEIXEIRA; COSTA, 2008). 

Neste sentido, sob orientação dos avanços da era da bacteriologia e da descoberta dos 

ciclos epidemiológicos de algumas doenças, nasceram as grandes campanhas sanitárias que 

visavam o controle das doenças que comprometiam a atividade econômica e inspirou a 

construção das bases da VE (CARVALHO, 2006; TEIXEIRA; RISI JÚNIOR; COSTA, 

2003). 

Contudo, o termo “vigilância epidemiológica” só passou a ser utilizado na década de 

1950, estando atrelado às doenças transmissíveis. Inicialmente, essa expressão se restringia à 

“observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis 

e de seus contatos” (TEIXEIRA; RISI JÚNIOR; COSTA, 2003, p. 313). 

A abrangência do significado da vigilância epidemiológica foi estabelecida em 1968, 

quando a mesma se fez presente na pauta principal da 21ª Assembléia Mundial de Saúde. 

Sendo assim, a vigilância epidemiológica passou a ser aplicada aos variados problemas de 

saúde pública, incluindo, além das doenças infectocontagiosas, agravos relacionados a 
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malformações congênitas, leucemias, acidentes, doenças profissionais, riscos ambientais, 

entre outros (TEIXEIRA; RISI JÚNIOR; COSTA, 2003). 

Dando seguimento, em 1975, por recomendação da 5ª Conferência Nacional de 

Saúde, o Ministério da Saúde regulamenta o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

(SNVE) por meio da Lei nº 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76 (TEIXEIRA; RISI JÚNIOR; 

COSTA, 2003). A partir de então, ficou estabelecida a obrigatoriedade dos profissionais da 

área da saúde em notificar os casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis 

constantes na listagem determinada em portarias pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1975). 

Faz-se importante acrescentar que, ainda em meados da década de 1970, o sistema de 

saúde brasileiro se preocupava basicamente com o combate em massa de doenças. Mas, 

principalmente, a partir dos anos 1980, mudanças econômicas e políticas no país exigiram a 

substituição do modelo privatista por outro modelo: o SUS, o qual incorporou as diretrizes do 

SNVE (SILVA; ALVES, 2008). 

Desta maneira, as ações de VE passaram, gradativamente, a ser efetuadas em 

conformidade ao estabelecido na Lei nº 6.259/75, ou seja, com base nas notificações, 

investigações e levantamentos de informações necessárias à programação e à avaliação das 

medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde (BRASIL, 1975). 

A aplicação efetiva das ações iniciais de VE - a coleta, análise e interpretação – 

requer fontes de dados confiáveis. Entre estas, a notificação compulsória de agravos, ou seja, 

a comunicação da ocorrência de determinada doença, seja por profissional de saúde ou não, à 

autoridade sanitária, consiste no principal instrumento utilizado pela VE (BRASIL, 2005b). 

Neste sentido, os agravos que vêm compondo a listagem das DNC têm sido aqueles 

que podem colocar em risco a saúde da coletividade, necessitando, portanto, de investigação 

epidemiológica ou aplicação imediata de medidas especiais de controle (PEREIRA, 2006). 

A lista das DNC no território nacional é periodicamente atualizada, sendo a versão 

mais recente a estabelecida pela Portaria nº 5, de 21 de fevereiro de 2006 (ANEXO A). Além 

disso, essa listagem pode ainda ser ampliada e adequada, ao nível estadual ou municipal, 

dependendo do perfil epidemiológico de cada contexto demográfico. 

É válido acrescentar que a notificação e a investigação epidemiológica das DNC, 

atualmente, são efetuadas a partir de fichas epidemiológicas padronizadas pelo Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), sendo específicas para cada doença 

(PEREIRA, 2006). 

Entretanto, para ser considerado efetivo, um sistema de vigilância epidemiológica 

deve ser capaz não apenas de coletar os dados, mas também de analisá-los, interpretando os 
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achados, com objetivo de levantar as devidas recomendações e/ou implementação de rotinas 

de controle (PEREIRA, 2006). 

Assim sendo, os dados obtidos através da VE precisam ser tratados para que sejam 

avaliadas as prioridades, considerando-se os limites dos recursos existentes, sensibilizando os 

envolvidos nesse processo e organizando programas de investigação, intervenção e avaliação 

de soluções para os problemas (GOMES, 1994). 

Logo, os Sistemas de Informação em Saúde (SIS), enquanto instrumento para 

adquirir, organizar e analisar os dados, têm sua importância estruturada na utilização pela 

epidemiologia sob diversos enfoques, tanto para o diagnóstico da situação de saúde, como 

também para a avaliação das ações e do impacto das políticas públicas no estado de saúde da 

população (GOMES, 1994). 

Desse modo, o SINAN, enquanto componente dos SIS, quando integrado e 

articulado a outros elementos, como Sistema de Informações Hospitalares (SIH), Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), entre outros, representa uma estratégia de qualidade, a 

qual permite a aquisição e a seleção de dados, bem como a sua transformação em informação 

(CAVALCANTE; RAMOS JÚNIOR; PONTES, 2005; MOTA; CARVALHO, 2003). 

Isso posto, tem-se verificado uma grande mudança no perfil epidemiológico das 

doenças e agravos que acometem a população brasileira, exigindo o estabelecimento de 

mecanismos eficientes para a realização de uma VE mais consistente.  

Portanto, é através do setor saúde que são feitas a formulação e a implementação das 

ações programáticas de prevenção e controle de epidemias, tomadas essencialmente a partir 

da interpretação dos dados epidemiológicos, obtidos e consolidados dos Sistemas de 

Informação de Saúde (CAVALCANTE; RAMOS JÚNIOR; PONTES, 2005). 

Assim, a VE através de suas informações possibilita a avaliação do cuidado prestado 

aos usuários dos serviços de saúde; a análise do perfil socioeconômico e de morbidade de uma 

determinada população; a reflexão sobre as condições de saúde dos trabalhadores; favorece a 

produção de conhecimento na área da saúde; e direciona a gestão, bem como o planejamento 

das ações do SUS (SOUZA et al., 2008). 

Com isso, o ambiente hospitalar, por ser uma importante fonte para a detecção de 

dados que auxiliam na conformação epidemiológica das necessidades de saúde da população, 

é considerado uma instituição de saúde prioritária para o desenvolvimento de ações de VE 

(SCHETTERT, 2008). 
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3.1.1 O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 

 

 

Com a obrigatoriedade estabelecida na Lei nº 6.259/75 de comunicação às 

autoridades competentes dos casos suspeitos ou confirmados de DNC, alguns hospitais 

brasileiros implantaram serviços de VE. Entretanto, surgiu a necessidade de que tais 

instituições se organizassem em uma rede de referência de VE, a qual favorecesse a troca de 

informações, por meio de um fluxo rápido com o Ministério da Saúde, sobretudo diante de 

doenças emergentes e reemergentes (SCHETTERT, 2008). 

Nesta perspectiva, a implantação e desenvolvimento dos NHE vêm sendo 

estimulados amplamente pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.529, de 23 de 

novembro de 2004 (ANEXO B), como estratégia para a detecção precoce de DNC e outros 

agravos. 

Sendo assim, fazem parte das atribuições gerais do NHE: a busca ativa; a notificação 

e investigação de doenças e agravos; a participação em investigação de surtos; a consolidação, 

análise e divulgação das informações; a realização de estudos epidemiológicos; a avaliação 

das ações de VE por meio da utilização de indicadores; participação em atividades de 

imunização; e a disponibilidade enquanto campo de estágio (BRASIL, 2004). 

Com relação às atividades desenvolvidas pelo NHE, a busca ativa consiste numa 

atividade essencial ao rastreamento de novos casos de DNC em nível hospitalar, devendo ser 

realizada rotineiramente nos locais de atendimento, como as enfermarias, unidades de 

emergências, laboratório, unidades de terapia intensiva, entre outros setores. 

Após a notificação de um agravo, há a necessidade de realizar a investigação, a qual 

tem por objetivo principal identificar a fonte e o modo de transmissão, assim como, 

determinar os grupos expostos, com vistas à obtenção de orientação para realização das 

medidas de controle que impeçam a ocorrência de novos casos (BRASIL, 2005b). 

Ainda, com base na referida portaria ministerial (BRASIL, 2004), quando na 

ocorrência de agravo inusitado à saúde e de surtos, bem como na suspeita da ocorrência de 

problema de saúde de notificação compulsória, compete aos hospitais preencher a Ficha 

Individual de Notificação (FIN), encaminhando-a, de acordo com o fluxo estabelecido (Figura 

1), às autoridades competentes para fins de avaliação e investigação na comunidade. 
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Figura 1 – Caracterização do repasse das informações em saúde com base nos aportes 
teóricos do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 
Fonte: Fluxograma de repasse de informações epidemiológicas às secretarias de saúde. Elaboração: a autora 
Aline Cristiane de Moura Matias. Natal/RN, 2010. 

 
 

Assim sendo, com relação à notificação de doenças e agravos, o fluxograma adotado 

deve contemplar o repasse da informação para Secretaria Municipal de Saúde e desta para 

Secretaria Estadual de Saúde. A periodicidade da notificação depende do tipo de agravo 

notificado, podendo ser imediata ou semanal. A FIA padronizada pelo SINAN deve ser 

preenchida, assim como a digitação deve ser processada no próprio NHE. 

Outro ponto a ser abordado das atividades desenvolvidas pelo NHE é a divulgação 

das informações obtidas através de boletins e informes epidemiológicos, os quais devem 

envolver todo ambiente hospitalar. Isso subsidia a melhoria da assistência oferecida e 

favorece a adesão do profissional ao processo de tomada das decisões cabíveis no hospital. 

Por esse motivo, recomenda-se que o referido setor mantenha uma periodicidade mensal de 

divulgação, pelo menos das DNC atendidas na instituição em determinado período. 

Além disso, é válido salientar que proporcionar campo de estágio em VE no 

ambiente hospitalar para residentes e alunos de especialização também consiste numa das 

atribuições básicas do NHE, já que esta é uma maneira de divulgar tal prática (CEARÁ, 

2005). 

Neste sentido, promover a aproximação dos profissionais que atuam no ambiente 

hospitalar com a VE pode contribuir com a redução da descrença existente no tocante a sua 

HOSPITAL 
FIN de caso suspeito ou confirmado de doença 

ou agravo de notificação compulsória 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

1  Fundamentação das 
práticas e políticas de 

assistência à saúde 

1    Aplicável aos casos em que o indivíduo não reside no município de localização do hospital. 
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utilidade, já que esse descrédito influencia diretamente na qualidade das estatísticas derivadas 

dos SIS e, conseqüentemente, prejudica o planejamento das ações em saúde. 

Com isso, acredita-se que, tanto a divulgação dos achados epidemiológicos na 

instituição, como o repasse para os acadêmicos e profissionais da área da saúde das atividades 

desenvolvidas pela vigilância possam sensibilizá-los para importância de tal prática e 

favorecer a integração entre os diversos setores do hospital para realização de uma VE mais 

efetiva. 

Entretanto, Ribeiro e Costa (2007) enfatizam que a não integração entre os setores do 

hospital consiste num importante entrave para o desenvolvimento da VE. Essa atitude 

contraria a Portaria nº 2.529/04 (BRASIL, 2004), a qual preconiza que se deve promover um 

trabalho integrado com os serviços, estabelecendo um fluxo que favoreça e fortaleça a 

comunicação em tempo oportuno das informações necessárias ao desenvolvimento da VE. 

Dessa forma, as instituições de saúde assumem papel estratégico na absorção dos 

conhecimentos de novas formas de agir e produzir integralidade em saúde, na medida em que 

reúnem, no mesmo espaço, diferentes perspectivas e interesses de distintos atores sociais 

voltados para promoção, prevenção e reabilitação da saúde do indivíduo e da coletividade 

(PINHEIRO; LUZ, 2003). 

Nesta perspectiva, Cecílio e Mehry (2005) acrescentam ainda que possa haver algum 

grau de integralidade “focalizada” quando uma equipe, num único serviço de saúde, através 

de uma boa articulação de suas práticas, consegue escutar e atender, da melhor forma possível 

as necessidades de saúde trazidas por cada indivíduo. 

A partir de então, a conformação do hospital enquanto uma organização surge como 

a principal questão a ser enfrentada para a integralidade e, por conseguinte, melhoria dos 

serviços de saúde, já que uma organização, segundo Bastos et al. (2004, p. 65), pressupõe a 

existência de “sistemas cooperativos formados por pessoas que se comunicam entre si e 

desenvolvem ações, tendo em vista o alcance de um propósito em comum”. 
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3.2 O AMBIENTE ORGANIZACIONAL DO NÚCLEO HOSPITALAR DE 

EPIDEMIOLOGIA 

 

 

Considerando-se que neste estudo o NHE admite um aspecto organizacional, que 

está diretamente relacionado ao surgimento de um clima no ambiente de trabalho, sente-se a 

necessidade de explanar os principais aspectos inerentes organização, cuja inserção se dá no 

contexto hospitalar. 

Sendo assim, ao refletir sobre o papel das organizações na vida do indivíduo, 

percebe-se que desde o nascimento até a sua morte, os homens estão em constante interação 

com as organizações, já que estas consistem na “coordenação de diferentes atividades de 

contribuintes individuais com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente” 

(CHIAVENATO, 2003, p. 601). 

Em conformidade a esse fato, a importância das organizações na vida dos indivíduos 

está centrada no pressuposto de que estas são locais onde há grande tendência de serem 

desenvolvidas relações significativas, seja no nível individual ou de grupo, onde o ser humano 

vivencia experiências das mais diversas, leva e traz emoções, planos e esperanças (SILVA, 

2003). 

Toda organização atua em determinado meio ambiente e sua existência e 

sobrevivência dependem da maneira como ela se relaciona com esse meio. Assim, ela deve 

ser estruturada e dinamizada em função das condições e circunstâncias que caracterizam o 

meio em que está inserida (CHIAVENATO, 2003). 

Nesta perspectiva, a partir de 1962, surgiu o movimento de Desenvolvimento 

Organizacional (DO) como um conjunto de idéias a respeito do homem, da organização e do 

ambiente, com o intuito de proporcionar o crescimento e o desenvolvimento segundo as 

potencialidades existentes, sem desconsiderar o enfoque cultural inerente a cada organização 

(CHIAVENATO, 2003). 

O DO apresenta em sua estrutura basilar quatro elementos: o meio ambiente, a 

organização, o grupo social e o indivíduo. Tais variáveis são apontadas por Chiavenato (2003, 

p. 559) da seguinte maneira: 
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● O meio ambiente, focalizando aspectos como a turbulência ambiental, a 
explosão do conhecimento, a explosão tecnológica, a explosão das 
comunicações, o impacto dessas mudanças às instituições e valores sociais. 
● A organização, abordando o impacto sofrido em decorrência da turbulência 
ambiental e as características necessárias de dinamismo e flexibilidade 
organizacional para sobreviver em um ambiente dinâmico e mutável, onde 
surgem novas tecnologias, novos valores sociais, novas expectativas. 
● O grupo social, considerando aspectos de liderança, comunicação, relações 
interpessoais, conflitos, entre outros aspectos. 
● O indivíduo, ressaltando as atitudes e necessidades. 
 
 

Além disso, os estudos sobre o DO tendem a subdividi-lo em dois aspectos: o 

estrutural e o processo. No primeiro caso, os aspectos estruturais estão relacionados ao arranjo 

de seus diferentes componentes, que seriam a divisão de trabalho, a autoridade e 

responsabilidade, o número de níveis hierárquicos, entre outros (CHIAVENATO, 2003). 

Neste sentido, a simples mudança da estrutura formal não seria suficiente para 

promover necessariamente uma mudança na organização, já que nesta também deve-se levar 

em consideração o processo. Este, por sua vez, refere-se às normas culturais que determinam 

o ambiente de organização; as maneiras pelas quais os problemas são visualizados e 

resolvidos e as decisões são tomadas; a forma como são exercidas a liderança, a autoridade, e 

a cooperação entre os grupos (CHIAVENATO, 2003). 

Logo, além da mudança estrutural, o desenvolvimento organizacional exige mudança 

nos procedimentos que ocorrem entre as pessoas e os grupos. Logo, para se obter mudança e 

flexibilidade organizacional, não basta desenvolver apenas treinamentos, é necessário também 

preestabelecer um programa de mudança de toda a organização, considerando os aspectos 

motivacionais dos indivíduos, bem como a natureza e a qualidade das relações de trabalho 

destes. 

Segundo Chiavenato (2003), uma maneira viável de se mudar uma organização, no 

intuito de promover a sua renovação e revitalização dentro de um contexto ambiental, é mudar 

a sua cultura organizacional. Assim, vislumbra-se com essa alteração a construção de um 

novo clima organizacional, o qual está diretamente relacionado à qualidade das relações e 

interações existentes entre os indivíduos e os grupos das organizações inseridas num 

ambiente. 

Ressalta-se que, embora as conceituações acerca do DO, propostas por Chiavenato 

(2003), estejam relacionadas à perspectiva da gestão empresarial, as mesmas apresentam-se 

relevantes para o hospital, uma vez que este tem características passíveis de serem 

relacionadas às conceituações propostas pelo referido autor. 
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Dessa forma, ao inserir tais conceituações à proposta do presente estudo, pode-se 

interpretar o meio ambiente como sendo o âmbito hospitalar, o qual é circundado pelos mais 

diferentes valores sociais e conhecimentos técnico-científico em saúde. A organização, por 

sua vez, corresponde à estruturação do NHE, o qual tem que se adaptar a um contexto 

ambiental dinâmico e permeado de constantes inovações: o hospital. Já o grupo social, nesta 

perspectiva, tem a sua representação firmada pela equipe que integra o NHE, cuja composição 

se dá por profissionais de saúde em constante interação, cada qual, dentro da sua 

individualidade, apresentando seus aspectos motivacionais e necessidades.  

Pode-se, portanto, constatar que as organizações são estruturas dinâmicas, que 

apresentam aspectos peculiares, cada qual com sua cultura e seu próprio clima organizacional. 

E todas essas características devem ser continuamente observadas, analisadas e aperfeiçoadas 

com vistas à satisfação do profissional e melhoria das atividades desenvolvidas na instituição. 

 

 

3.2.1 A cultura e o clima organizacional 

 

 

A cultura organizacional é compreendida como um padrão de pressuposições básicas 

- traduzidas em crenças, valores, tradições e hábitos - validadas, compartilhadas e aprendidas 

por um grupo, bem como ensinadas aos novos membros como o modo correto de perceber, 

pensar e sentir em relação aos problemas vivenciados dentro de uma organização 

(FERREIRA et al., 2002). 

Dessa maneira, a cultura organizacional direciona, de certa forma, o comportamento 

de todos os indivíduos e grupos dentro de uma organização, influenciando significativamente 

nas atividades desenvolvidas no cotidiano, tais como as decisões, as atribuições dos 

profissionais, o gerenciamento de conflitos, a forma de relacionamento com os demais 

profissionais da instituição, o estilo de liderança adotado, o processo de comunicação, a forma 

como os indivíduos se vestem e se portam no ambiente de trabalho, entre outros (LUZ, 2003). 

Chiavenato (2003) acrescenta ainda, que a cultura de uma organização não é estática 

e permanente, mas sofre alterações ao longo do tempo, dependendo das condições, as quais os 

indivíduos são submetidos. Luz (2003) destaca que se deve considerar a cultura 

organizacional de determinada instituição ou grupo como decorrente também dos valores 

culturais da sociedade a qual está inserida. 
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Conseqüentemente, o clima organizacional constitui o meio interno de uma 

organização e resulta do envolvimento dos profissionais com os aspectos estruturais e 

processuais da organização (VAITSMAN et al., 2003; CHIAVENATO, 2003). Logo, o clima 

organizacional é o reflexo do estado de espírito ou do ânimo das pessoas envolvidas na 

organização, o qual pode decorrer da cultura organizacional existente no ambiente de trabalho 

(LUZ, 2003).  

Colaborando com a conceituação de clima organizacional, Silva (2003) afirma que 

este pode ser definido como a percepção do indivíduo em relação ao seu ambiente de 

trabalho, sendo o clima um reflexo de atributos específicos de uma organização, tais como 

seus valores, crenças e atitudes, ou seja, é uma conseqüência da cultura organizacional, a qual 

afeta o modo como as pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho. 

Conforme Bispo (2006), o clima organizacional sofre influência tanto de fatores 

internos como externos a um setor específico ou até mesmo à instituição. Neste sentido, são 

considerados fatores internos de influência: o ambiente de trabalho, a assistência aos 

funcionários, a burocracia por eles desenvolvida, a cultura organizacional, a estrutura 

organizacional, a segurança e a vida profissional.  

Com relação aos fatores externos de influência, compreende-se a convivência 

familiar, férias e lazer, investimentos e despesas familiares, política e economia, saúde, 

segurança pública e situação financeira, time de futebol e vida social (BISPO, 2006). 

Seguindo essa vertente, Luz (2003) enfatiza que apesar do clima ser afetado por 

fatores externos à organização e ligados ao indivíduo, a cultura organizacional consiste num 

dos principais fatores influenciadores. Dessa maneira, ambas – cultura e clima - apresentam 

uma relação de causalidade e complementaridade. Nesse sentido, o autor supracitado afirma 

que a cultura seria a causa e a conseqüência, o clima. 

Feitas tais considerações, é válido salientar que ao mencionar definições relevantes 

acerca do clima organizacional, constata-se que a utilização da percepção como meio de 

detecção deste, enseja um aspecto particular a cada indivíduo.  

De acordo com Silva (2003), a percepção do clima depende da sensibilidade de cada 

um dos membros da organização, podendo uma característica parecer positiva, satisfatória ou 

desejável para um indivíduo do grupo e apresentar-se como negativa, insatisfatória ou 

indesejável para outros. 

Outra questão a ser enfatizada consiste na referência à influência do clima 

organizacional na satisfação e no comportamento das pessoas, já que por meio da criação de 

um clima organizacional favorável, o desempenho organizacional pode ser aumentado. 
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Assim, no Quadro 1, relaciona-se algumas condutas que, na perspectiva de Bispo 

(2006), estão diretamente relacionadas ao tipo de clima existente no ambiente de trabalho e a 

sua relação com o comprometimento do profissional com a instituição. 

 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

   

 
Mais ou menos 

 
Favorável 

�Frustração;  �Indiferença;  �Satisfação 

�Desmotivação;  �Apatia;  �Motivação; 

�Falta de integração na instituição, 
no setor e entre os funcionários; 

 �Baixa integração na 
instituição, no setor e entre os 
funcionários; 

 �Alta integração na instituição, 
no setor e entre os funcionários; 

�Falta de credibilidade;  �Baixa credibilidade;  �Alta credibilidade; 

�Alta rotatividade nos setores;  �Média rotatividade nos setores;  �Pouca rotatividade nos 
setores; 

�Improdutividade;  �Baixa produtividade;  �Alta produtividade; 

�Pouca adaptação às mudanças;  �Média adaptação às mudanças;  �Maior adaptação às 
mudanças; 

�Alto índice de absenteísmo;  �Médio índice de absenteísmo;  �Baixo índice de absenteísmo; 

�Pouca dedicação;  �Média dedicação;  �Alta dedicação; 

�Baixo comprometimento com a 
qualidade; 

 �Médio comprometimento com 
a qualidade; 

 �Alto comprometimento com a 
qualidade; 

�Clientes insatisfeitos;  �Clientes indiferentes;  �Clientes satisfeitos; 

�Falta de envolvimento com as 
atividades; 

 �Baixo envolvimento com as 
atividades; 

 �Alto envolvimento com as 
atividades; 

�Pouco aproveitamento nas 
capacitações; 

 �Médio aproveitamento nas 
capacitações; 

 �Maior aproveitamento nas 
capacitações; 

Quadro 1 – Possibilidades de condutas decorrentes dos diversos níveis de clima organizacional. 
Fonte: adaptado de Bispo (2006). 

 
 

Assim sendo, segundo Bispo (2006), a percepção pelo profissional sobre a existência 

de um clima organizacional favorável está relacionada a certos aspectos, tais como: sensação 

de satisfação, motivação, alta produtividade e dedicação, entre outros. Em contrapartida, um 

clima organizacional desfavorável caracteriza-se pela presença do sentimento de frustração, 

desmotivação, improdutividade e pouca dedicação na execução das atividades desenvolvidas.  

Silva (2003) ressalta ainda, que ao se criar um clima que satisfaça as necessidades 

dos membros da organização, pode-se gerar comportamentos motivados que favorecem a 

realização das atividades dentro dos objetivos almejados pela organização. 

Desfavorável 
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Diante do exposto, para alterar positivamente a satisfação dos indivíduos no trabalho 

não basta apenas modificar a estrutura da organização, é necessário mudar a cultura e o clima 

organizacionais. Assim, a organização precisa ter capacidade inovadora, e para isso, 

apresentar as seguintes características (CHIAVENATO, 2003, p. 604): 

 
● Adaptabilidade, ou seja, a capacidade de resolver problemas e de reagir de 
maneira flexível às exigências mutáveis inconstantes do meio ambiente. Para tal, 
as organizações precisam ser flexíveis, receptivas e transparentes às novas idéias, 
mesmo que estas sejam sugestões externas. 
● Senso de identidade, isto é, o conhecimento e a compreensão da história da 
organização, bem como dos seus objetivos por todos os seus participantes. 
● Perspectiva exata do meio ambiente, ou seja, a capacidade de investigar, 
diagnosticar e compreender o meio ambiente. 
● Integração entre os participantes, de tal forma que a organização possa se 
comportar como um todo orgânico. 

 
 

Contudo, Chiavenato (2003) salienta que as mudanças organizacionais não devem 

ser feitas ao acaso ou à mercê da improvisação, mas têm de ser planejadas para que haja 

efetivamente o desenvolvimento da organização. A tendência natural de toda organização é 

crescer e se desenvolver objetivando a plena realização de suas potencialidades. 

Nas sociedades contemporâneas, uma forma de promover a plenitude das 

potencialidades da organização baseia-se numa estruturação de divisão e especialização do 

trabalho, sendo estas consideradas um requisito funcional, sem as quais uma organização não 

conseguiria alcançar seus objetivos (FARIAS; VAITSMAN, 2002). 

Na área da saúde, a divisão do trabalho, por sua vez, implica na articulação entre 

indivíduos e grupos, cujas atividades e atribuições estão direcionadas a uma meta em comum 

(FARIAS; VAITSMAN, 2002). 

Um hospital, segundo Lucena (2008), consiste numa organização que apresenta uma 

grande complexidade na sua infra-estrutura, nos seus processos, nos seus recursos, assim 

como na sua cultura e clima. Trata-se, portanto, de uma organização com uma diversidade de 

serviços, setores e profissionais, desempenhando atividades que perfazem a assistência à 

saúde. 

Seguindo estas orientações, as organizações hospitalares constituem espaços sociais 

heterogêneos, nos quais interagem diferentes grupos que apresentam as mais variadas 

atribuições. Tais organizações possuem uma dinâmica interna que, no cotidiano, caracterizam 

identidades, hierarquias, conflitos e alianças (FARIAS; VAITSMAN, 2002). 

Pode-se dizer que a integração de um sujeito a uma instituição de saúde produz 

algum tipo de identidade coletiva: “identidade do trabalhador de saúde”, fazendo com que os 
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indivíduos se identifiquem como componentes de um grupo particular que os distingue de 

outras pessoas (VAITSMAN et al., 2003). 

Farias e Vaitsman (2002) propõem que, no interior das organizações existentes nas 

instituições de saúde, as pessoas também se diferenciam entre si, na medida em que 

pertencem a categorias ou grupos profissionais, setores e departamentos distintos. 

Com isso, as habilidades aprendidas, os conhecimentos e práticas, as identidades 

próprias das distintas profissões e ocupações implicam a coexistência de várias culturas 

operando, entrando em conflito e gerando diferentes climas organizacionais (VAITSMAN et 

al., 2003). 

Lucena (2008) corrobora com tal achado ao afirmar que as organizações podem 

apresentar além da sua cultura oficial, algumas subculturas presentes nas diferentes 

profissões, departamentos e setores. Isso é possível, pois cada profissão pode apresentar uma 

visão particular para organização, já que detêm experiências e conhecimentos diferentes. 

Desta forma, visualiza-se, neste estudo, o NHE como uma suborganização que 

apresenta atribuições específicas, sendo composta por diferentes categorias profissionais que 

atuam em conjunto na busca pela realização da meta em comum que é a VE em nível 

hospitalar. 

Assim sendo, mesmo inserido num contexto mais amplo - o hospital, considera-se 

que no NHE existe uma subcultura e, portanto, um clima organizacional próprio, o qual, 

segundo Hernandez e Melo (2003), relaciona-se diretamente com a satisfação do profissional 

no seu ambiente de trabalho. 

 

 

3.2.2 A satisfação no ambiente de trabalho 

 

 

A compreensão do comportamento humano nas organizações requer o estudo da 

cultura organizacional, uma vez que os valores partilhados influenciam de forma significativa 

na maneira como os membros das organizações sentem, pensam e agem no ambiente de 

trabalho (SILVA; ZANELLI, 2004). 

Por conseguinte, a satisfação e a insatisfação no trabalho podem ser entendidas como 

um conjunto de sentimentos favoráveis ou desfavoráveis com os quais os trabalhadores 

percebem o seu labor, ou seja, a satisfação e a insatisfação no trabalho são, antes de tudo, 
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caracterizadas como respostas emocionais (CARLOTTO; CÂMARA, 2008; HERNANDEZ; 

MELO, 2003). 

Siqueira (2008a) acrescenta que, como o conceito de satisfação aborda uma 

perspectiva emocional, traduzida pela afetividade do indivíduo com seu trabalho, a satisfação 

laboral passa a ser compreendida pela existência do bem-estar no trabalho, do envolvimento e 

do comprometimento com a organização. 

Sendo assim, o grau de satisfação manifesta-se como um sentimento de prazer ou 

dor, de agrado ou desagrado, de contentamento ou descontentamento. Quanto mais alto for o 

nível de satisfação laboral de um indivíduo, maior será a sua propensão para manifestar um 

comportamento positivo dentro da instituição. Tal comportamento, por sua vez, implica na 

realização de esforços no sentido de atender aos objetivos da organização (BISPO, 2006; 

GOMES; QUEILHAS, 2003). 

Nesta perspectiva, o inverso também se confirma. Quando o grau de satisfação do 

indivíduo no ambiente de trabalho é reduzido, menos empenho ele dedica à realização de suas 

atividades (BISPO, 2006; GOMES; QUEILHAS, 2003). 

Carlotto e Câmara (2008) sugerem que a satisfação no trabalho é um fenômeno 

complexo e de difícil entendimento, já que por se tratar de um estado subjetivo, varia entre as 

pessoas, de acordo com as diferentes circunstâncias e ao longo do tempo. 

Em consonância a essa idéia, é importante enfatizar que a satisfação no trabalho é 

uma variável que pode assumir valores positivos ou negativos. Além disso, a mesma pode se 

apresentar como uma variável multidimensional, já que se refere tanto a um sentimento global 

como também pode estar relacionada a aspectos específicos (CARLOTTO; CÂMARA, 

2008).  

Ainda de acordo com os autores (CARLOTTO; CÂMARA, 2008), existem 

elementos que, de alguma forma, influenciam nos desdobramentos do nível de satisfação 

laboral. Estes elementos causais da satisfação no trabalho estão relacionados às possibilidades 

de promoção, o reconhecimento, às relações com colegas e subordinados, às características da 

supervisão e gerenciamento, às políticas e regimentos da instituição, assim como às condições 

e o ambiente de trabalho. 

Na oportunidade, Hernandez e Melo (2003) acrescentam que a conformação do 

clima no ambiente de trabalho tem relação direta com o grau de satisfação que o profissional 

apresenta. Então, de acordo com tais autores, o clima precede à satisfação laboral sugerindo, 

desta forma, a direção da causalidade entre o clima organizacional e a satisfação no ambiente 

de trabalho. 
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Portanto, com o intuito de promover um melhor entendimento e integração do aporte 

teórico elaborado até o momento, propõe-se o modelo esquemático a seguir como Figura 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A promoção da satisfação no ambiente de trabalho com base nos aportes teóricos 
de Chiavenato (2003) e de Hernandez e Melo (2003). 
Fonte: Modelo teórico da relação clima organizacional e satisfação laboral. Elaboração: a autora Aline 
Cristiane Moura Matias. Natal/RN, 2010. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo, apresentando uma abordagem 

quantitativa. Uma pesquisa descritiva, de acordo com Cervo e Bervian (2002), tem o intuito 

de observar, registrar, analisar e correlacionar aspectos importantes de uma situação ou 

fenômeno. 

Por sua vez, considerando-se os objetivos da pesquisa e por ser amplamente utilizado 

nos estudos descritivos, optou-se pela utilização do método quantitativo, o qual, segundo 

Richardson (2008), caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações, quanto no tratamento destas por meio de técnicas estatísticas. 

 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

O presente trabalho foi realizado na Cidade do Natal, capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, o qual está localizado na Região Nordeste do Brasil. Inserido no contexto de 

saúde do país, na atualidade, o referido município apresenta uma população estimada em 

806.230 habitantes e dispõe de cerca de 370 estabelecimentos de saúde, sendo 98 destes de 

caráter público (NATAL, 2009). 

Por ser a capital do Estado, a Cidade do Natal apresenta serviços de referência em 

assistência hospitalar especializada para os mais diversos agravos, como doenças 

infectocontagiosas, politraumas e câncer. Neste sentido, de acordo com dados da Secretaria 

Estadual de Vigilância Epidemiológica (RIO GRANDE DO NORTE, 2009), 14 instituições 

hospitalares do referido município se enquadraram na perspectiva do estudo, a saber: realizar 

a VE por meio do NHE, estando o referido setor oficialmente regulamentado na Secretaria 

Estadual de Saúde, incluindo a nomeação da equipe, via portaria institucional. 

 Sendo assim, obteve-se a autorização oficial da Direção Geral para a realização da 

coleta de dados das 14 instituições, entre hospitais de natureza mantenedora pública, privada e 

filantrópica da Cidade do Natal/RN. 
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 Contudo, o estudo contou com a colaboração de 13 instituições da Cidade do 

Natal/RN, a saber: 09 hospitais públicos (Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Hospital 

Giselda Trigueiro, Hospital Dr. José Pedro Bezerra, Hospital Maria Alice Fernandes, Hospital 

Dr. João Machado, Hospital Universitário Onofre Lopes, Maternidade Escola Januário Cicco, 

Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra, Hospital dos Pescadores); 03 

hospitais filantrópicos (Hospital Infantil Varela Santiago, Hospital Professor Luiz Soares, 

Hospital Dr. Luiz Antônio); e 01 hospital privado (Casa de Saúde São Lucas). 

 Com isso, mesmo de posse da carta de anuência para a realização da pesquisa no 

Hospital Natal Center, não se obteve, entre os respondentes, uma representação da equipe do 

NHE da instituição em questão. Por este motivo, este hospital de natureza mantenedora 

privada foi excluído do estudo. 

 

 

4.3 POPULAÇÃO 

 

 

A população deste trabalho consistiu em todos os indivíduos que compunham as 

equipes dos 14 NHE regulamentados na Cidade do Natal/RN, desde que os mesmos 

estivessem oficialmente nomeados por portaria institucional e exercessem as atividades de 

vigilância epidemiológica com regularidade na instituição. 

Neste sentido, constatou-se que, dos 46 membros das equipes de NHE oficialmente 

nomeados, 41 profissionais exerciam a vigilância com efetividade, conformando assim a 

população do estudo (Quadro 2). 
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NÚMERO DE PROFISSIONAIS NA EQUIPE 
NATUREZA INSTITUIÇÃO* Nomeados em 

Portaria 
Regularmente 

atuantes 
Participaram da 

pesquisa** 
A 06 05 04 
B 04 03 03 
C 03 03 03 
D 04 04 03 
E 03 03 03 
F 03 03 03 
G 03 02 02 
H 03 02 02 

PÚBLICA 

I 05 05 04 
J 03 03 02 
K 02 02 01 FILANTRÓPICA 

L 02 01 01 
M 02 02 02 

PRIVADA 
N 03 01 00 

TOTAL 14 46 41 33 
 

 

 

 

 
 
Entretanto, dos 41 profissionais regularmente atuantes nos NHE, 06 optaram por não 

contribuir com o estudo, estando amparados pelos preceitos éticos estabelecidos na Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde nº 196/96 (BRASIL, 1996), a qual estabelece a 

voluntariedade da participação do indivíduo na pesquisa. 

Além disso, no período de coleta de dados, duas enfermeiras encontravam-se 

afastadas do serviço, inviabilizando o contato para inserção das mesmas na pesquisa, 

resultando a população num total de 33 participantes. 

 

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a coleta de dados, utilizou-se o instrumento de pesquisa denominado de 

“Organização hospitalar: aspectos do clima e da satisfação laboral” (APÊNDICE A), o qual 

foi fundamentado nos objetivos do presente estudo e os achados teóricos. O mesmo 

constituiu-se em um questionário que, de acordo com Marconi e Lakatos (2005), é um 

Quadro 2 – Distribuição dos profissionais por equipe NHE/instituição e participação na 
pesquisa. Natal/RN, 2010. 
Fonte: dados da pesquisa. 
*Para garantir o anonimato dos participantes, as instituições foram representadas por letras do alfabeto. 
**No período da coleta de dados, um profissional da instituição A e outro da D encontravam-se oficialmente 
afastados do serviço. 
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instrumento de coleta de dados que compreende uma série de perguntas, as quais devem ser 

respondidas por escrito. 

No intuito de organizar o instrumento de coleta de dados, o mesmo foi dividido em 

quatro partes temáticas: “A. Caracterização pessoal” e “B. Caracterização organizacional”, 

ambas elaboradas pela pesquisadora para cumprir os propósitos do estudo; “C. Caracterização 

do clima organizacional”, instrumento adaptado de Bispo (2006); e “D. Caracterização da 

satisfação no ambiente de trabalho”, escala adaptada de Meliá e Peiró (1989).  

 

 

� Parte A – Caracterização pessoal 

 

 

A primeira parte foi composta por 7 itens, os quais representaram as variáveis que 

ajudaram a construir a caracterização pessoal e profissional dos pesquisados, além de 

contribuir com a apresentação do perfil institucional dos hospitais que fizeram parte da 

pesquisa. 

 

 

� Parte B – Caracterização organizacional 

 

 

Para construção da caracterização organizacional, utilizou-se seis questões abertas 

direcionadas aos profissionais que compõem os NHE no intuito de identificar a percepção 

destes em relação à organização do seu ambiente de trabalho. É importante acrescentar que 

tais indagações foram elaboradas com base nas conceituações propostas por Chiavenato 

(2003), acerca de aspectos inerentes às organizações, a saber: adaptabilidade, senso de 

identidade, perspectiva do meio ambiente e integração. 
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� Parte C – Caracterização do clima organizacional – Instrumento adaptado de Bispo (2006) 

 

 

 O instrumento elaborado por Bispo (2006) foi construído com o propósito de avaliar 

o clima organizacional. O instrumento é de livre acesso e, de acordo com o autor, embora 

ainda não possua dados psicométricos de validade e confiabilidade, o mesmo já foi aplicado 

em duas instituições de grande porte, obtendo resultados significativos para pesquisa 

científica. O autor ainda refere que o instrumento é passível de aplicação em qualquer tipo de 

instituição (pública, filantrópica ou privada).  

 O instrumento original possui três componentes, referentes às temáticas de avaliação – 

fatores internos à organização, fatores externos e clima organizacional, bem como espaço para 

comentários. Neste estudo utilizaram-se as três seções temáticas. Além disso, para favorecer a 

compreensão do referido modelo foram feitas adaptações mínimas, consistindo apenas na 

substituição de termo, a saber: onde se lê “empresa”, foi adaptado para “Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia”. 

Assim, o instrumento é estruturada em 3 subdivisões: C.1, C.2 e C.3, as quais, em 

conjunto, contabilizam 74 itens. A subdivisão C.1 é composta por 27 itens, relacionados aos 

fatores internos ao NHE de influência positiva no clima organizacional do setor. 

A subdivisão C.2, por sua vez, tem em sua estrutura de 34 itens que tratam da 

influência positiva dos fatores externos à organização sobre o clima. E C.3 apresenta 13 itens, 

os quais relacionam algumas condutas profissionais com o tipo de clima organizacional 

existente na instituição (favorável, indiferente ou desfavorável ao desenvolvimento 

organizacional). 

 

* Subdivisões C.1 e C.2 – Fatores Internos e Externos 

 

As subdivisões C.1 e C.2 apresentam seus itens distribuídos entre 11 fatores internos 

e 9 externos ao Núcleo, respectivamente. As respostas dos participantes são obtidas por meio 

de uma escala Likert de 3 pontos, sendo o valor 1 correspondente ao “exerce influência 

negativa sobre o clima”, 2 - “não exerce influência sobre o clima” e  3 - “exerce influência 

positiva sobre o clima”.  

Para obter o nível de influência de cada um dos fatores por participante, calcula-se o 

escore médio da seguinte maneira: somam-se os valores marcados pelos respondentes nos 

itens que compõe a dimensão e divide-se o obtido pelo número de itens somados. Desse 
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modo, por exemplo, para obter o escore médio do fator interno “vida profissional”, somam-se 

os valores das respostas dos 9 itens que o compõem e divide-se o resultado por 9. 

Para obter o nível de influência correspondente a cada fator na perspectiva de todos 

os respondentes (média grupal), soma-se o escore médio de cada participante para o fator 

avaliado e divide-se pelo número total de respondentes e assim sucessivamente. O nível de 

influência dos fatores internos em conjunto (média final), é obtido através da soma dos 

escores médios de todos os respondentes referentes aos 11 fatores e pela divisão do valor por 

11. O mesmo é válido para os fatores externos. 

As médias obtidas são sempre frações entre 1 e 3, que representam a amplitude das 

respostas. As médias grupal e final correspondem ao tipo de influência dos fatores (internos e 

externos) sobre o clima organizacional. Então, quanto maior o valor da média final referente a 

todos os respondentes, maior é a influência positiva sobre o clima e, conseqüentemente, 

melhor é o clima organizacional. 

 

* Subdivisão C.3 

 

Com relação ao clima predominante na organização, os resultados da subdivisão C.3 

são obtidos a partir da análise das condutas registradas pelos respondentes, as quais 

caracterizam o tipo de clima, em tipo I , desfavorável; tipo II, indiferente; e tipo III, favorável. 

Desse modo, ao assinalar as condutas listadas no instrumento, o participante tem suas 

respostas contabilizadas por freqüência. O tipo de clima que obtiver pelo menos 50% dos seus 

itens marcados é identificado como o clima predominante na organização.  

 

 

Parte D – Caracterização da satisfação no ambiente de trabalho - S10/12 

 

 

 O S10/12 é uma escala que tem por objetivo avaliar o nível de satisfação laboral em 

uma organização. O instrumento utilizado é de livre acesso, tendo sido elaborado por Meliá e 

Peiró (1989) e validado em pesquisa com 155 pessoas que atuavam nos variados tipos de 

organizações do setor público ou privado, incluindo hospitais. Os autores referem resultados 

significativos, demonstrando que todos os itens do S10/12 apresentavam forte correlação. 

Dados psicométricos específicos ao instrumento não foram divulgados pelos autores. 
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O S10/12 tem sua estrutura formada por 12 itens que juntos correspondem à 

avaliação de três dimensões: a satisfação com o ambiente físico, a satisfação com a supervisão 

e a satisfação com a instituição. 

As respostas são obtidas por meio de uma escala Likert de 1 a 7, em que o 1 

corresponde a “muito insatisfeito” e o 7 a “muito satisfeito”. As médias obtidas são sempre 

valores entre 1 e 7, que correspondem a amplitude das respostas. Considera-se que, quanto 

maior o valor da média, maior é o nível de satisfação laboral. 

Para obter o nível de satisfação individual para cada uma das 3 dimensões, calcula-se 

o escore médio da seguinte maneira: somam-se os valores marcados pelos respondentes nos 

itens que compõem a dimensão e divide-se o total pelo número de itens somados.  

Para obter o nível de satisfação do total de respondentes em cada dimensão (média 

geral), soma-se o escore médio de todos e divide-se pelo número total de respondentes e 

assim sucessivamente. A média final, que corresponde ao nível de satisfação laboral geral 

referente às 3 dimensões em conjunto, é obtida através da soma dos escores médios de todos 

os respondentes e divisão por 3.  

 

 

4.5 VARIÁVEIS 

 

 

As variáveis abrangem o conceito de operacionalidade e caracterizam-se por serem 

aspectos, propriedades ou fatores reais ou potencialmente mensuráveis, sendo 

impreterivelmente discerníveis em um objeto de estudo (MARCONI; LAKATOS, 2005). 

A variável independente, de acordo com Marconi e Lakatos (2005, p.140), “é aquela 

que influencia, determina ou afeta outra variável”, podendo a mesma ser manipulada pelo 

investigador no intuito de assegurar a sua relação com o fenômeno pesquisado. Já a variável 

dependente, ainda com base nos autores (MARCONI; LAKATOS, 2005), é caracterizada por 

valores (fenômenos, fatores), os quais serão explicados ou descobertos, visto que podem ser 

influenciados, determinados ou afetados pela variável independente.  

Além disso, deve-se considerar ainda a influência da variável moderadora. Esta 

consiste numa variável de cunho qualitativo ou quantitativo que pode afetar a força da relação 

existente entre variáveis independentes e dependentes (BOWDITCH; BUONO, 2004). 

Embasando-se na questão de pesquisa do presente estudo, é possível dispor as 

seguintes variáveis e seus respectivos conceitos teórico e operacional: 
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● Variável independente 

 

 

 * Clima organizacional  

 

 

É importante salientar que o clima organizacional, neste estudo, apresenta-se como 

variável independente, uma vez que os aportes teóricos indicam que o mesmo exerce 

influência direta sob o nível de satisfação no trabalho. 

 

- Conceito teórico: clima organizacional é a atmosfera das percepções que os 

profissionais têm dos diferentes aspectos que infuenciam sua satisfação no dia-a-dia 

do trabalho (LUZ, 2003); 

- Conceito operacional: o clima organizacional existente nos NHE foi viabilizado na 

pesquisa através da subdivisão C.3 do instrumento, denominada de clima 

organizacional, a qual se utiliza de condutas, que caracterizam o clima predominante 

na organização, a saber: clima I (favorável), clima II (indiferente) ou clima III 

(desfavorável). 

 

 

● Variável dependente 

 

 

 * Satisfação no trabalho 

 

- Conceito teórico: a satisfação é uma resposta afetiva e emocional que no trabalho 

pode ser entendida como um conjunto de sentimentos favoráveis com os quais o 

indivíduo percebe seu labor (HERNANDEZ; MELO, 2003); 

 

- Conceito operacional: o nível de satisfação dos profissionais que compõem o Núcleo 

Hospitalar de Epidemiologia foi identificado por meio da aplicação de uma escala de 

escore entre 1 a 7, existente na parte D do instrumento - caracterização da satisfação 

no ambiente de trabalho. 
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● Variáveis moderadoras 

 

 

A organização, bem como alguns de seus fatores internos e externos podem ainda 

caracterizar-se como variáveis moderadoras, já que é possível que elas exerçam algum tipo de 

influência na relação existente entre o clima organizacional (variável independente) e a 

satisfação no trabalho (variável dependente). 

 

* Organização 

 

- Conceito teórico: a organização consiste numa estrutura dinâmica, onde diferentes 

atividades são coordenadas por indivíduos que estabelecem relações com a finalidade 

de efetuar transações com o ambiente (CHIAVENATO, 2003); 

 

- Conceito operacional: neste estudo, a organização foi analisada do ponto de vista dos 

profissionais que atuam no Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), a partir dos 

seguintes aspectos organizacionais: a adaptabilidade; o senso de identidade, a 

perspectiva do meio ambiente e a integração. Com isso, tais caracterizações foram 

obtidas através de questões subjetivas expostas nos itens B1 a B6 (caracterização 

organizacional) do instrumento de pesquisa. 

 

* Fatores internos e externos à organização 

 

- Conceito teórico: os fatores internos de influência são os que se originam dentro da 

instituição, enquanto que os fatores externos têm origem fora do âmbito da instituição, 

mas exercem influência direta no comportamento, ações e decisões dos profissionais 

dentro da instituição (BISPO, 2006); 

 

- Conceito operacional: a caracterização dos fatores internos e externos à organização 

para a presente pesquisa foi determinada por meio das subdivisões C.1 e C.2 do 

instrumento (caracterização do clima organizacional). Para tal, foram considerados 

os fatores, suas definições e os itens correspondentes no instrumento da pesquisa 

expostos no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Apresentação das definições dos fatores internos e externos ao NHE. 
Fonte: adaptado de Bispo (2006). 

  

 

● Outras variáveis 

 

 

A seguir, são dispostas as variáveis sociodemográficas e institucionais, que foram 

investigadas, e seus critérios de identificação (Quadro 4). 

 

 

FATORES  DEFINIÇÕES SUBITENS 

Vida profissional 
Vínculo dos funcionários com a instituição e a 

atividade desenvolvida. 
C.1.1 – C.1.9 

Estrutura organizacional Confiança e satisfação com o chefe imediato. C.1.9 – C.1.13 

Incentivos profissionais 
Reconhecimento do trabalho desenvolvido pela 

instituição, família e amigos. 
C.1.14 – C.1.16 

Remuneração 
Remuneração condizente com as atividades 

prestadas à instituição. 
C.1.17 – C.1.18 

Segurança profissional Risco de demissão ou transferência de setor. C.1.19 

Nível sócio-cultural 
Níveis intelectual, cultural e social condizentes com 

as necessidades inerentes às suas atividades. 
C.1.20 – C.1.21 

Transporte dos 
funcionários 

Locomoção entre a casa dos funcionários e a 
empresa e vice-versa. 

C.1.22 

Ambiente de trabalho 
Estrutura física favorável ao desenvolvimento das 

atividades. 
C.1.23 – C.1.24 

Burocracia 
Compatibilidade das rotinas do hospital com as 

atividades realizadas pelos funcionários. 
C.1.25 

Cultura organizacional 
Tradições, práticas e costumes adotados 

informalmente no setor sobre os funcionários e suas 
atividades. 

C.1.26 

IN
T

E
R

N
O

S 

Assistência aos 
funcionários 

Assistência médica, dentária, hospitalar e social 
oferecida aos funcionários. 

C.1.27 

Investimentos e despesas 
familiares 

Bem-estar que os profissionais podem proporcionar 
as suas famílias. 

C.2.1 – C.2.4 

Convivência familiar Convivência dos profissionais com os familiares. 
C.2.5 – C.2.6 

C.2.20 – C.2.21 

Situação financeira 
Situação financeira dos funcionários suficiente para 

suprir suas necessidades. 
C.2.7 – C.2.11 

Vida social Satisfação dos funcionários com este item. C.2.12 – C.2.16 

Saúde Saúde física e mental dos funcionários. C.2.17 – C.2.19 

Time de futebol 
Interferência deste item na motivação e na 

produtividade dos funcionários. 
C.2.22 

Férias e lazer Satisfação dos funcionários com estes itens. C.2.23 – C.2.24 

Segurança pública 
Interferência deste item na motivação e na 

produtividade dos funcionários. 
C.2.25 – C.2.28 

E
X

T
E

R
N

O
S 

Política e economia 
Interferência destes itens na motivação e na 

produtividade dos funcionários. 
C.2.29 – C.2.34 
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VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO CRITÉRIOS 
Sexo Feminino/Masculino 

Idade Em anos 

Nível de Escolaridade Ensino Médio/ Ensino Superior 

PESSOAL E 
PROFISSIONAL 

Ocupação Profissional Em aberto 

Nome  Em aberto 

Natureza Público/ Privado/ Filantrópico INSTITUCIONAL 

Número de leitos Em aberto 

 

 

 

4.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Inicialmente, solicitou-se a autorização oficial para a realização da coleta de dados. 

Uma carta de anuência (APÊNDICE B) foi encaminhada ao Diretor (a) Geral de 11 dos 14 

hospitais inseridos no estudo e assinada por este ou por seu representante legal. 

Ao Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra, assim como ao 

Hospital Dr. Luiz Antônio e ao Hospital Professor Luiz Soares não foram enviadas cartas de 

anuência, uma vez que os mesmos, de acordo com seus regimentos, só autorizam a realização 

das pesquisas previamente avaliadas por comissões próprias. 

Assim sendo, encaminhou-se o projeto de pesquisa à Comissão Acadêmica do 

Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra, conforme determinação da referida 

instituição. A avaliação ética do mesmo foi expressa por meio da Autorização CP/ HPHFB – 

PROJETO Nº 64/2009 (ANEXO C). 

Além disso, em cumprimento as determinações da Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer, encaminhou-se o projeto também ao seu Comitê de Ética em Pesquisa. A autorização 

para realização da coleta de dados no Hospital Dr. Luiz Antônio e Hospital Professor Luiz 

Soares foi expressa por meio do Parecer Consubstanciado Nº 075/2009 - LIGA (ANEXO D). 

Por fim, de posse das 11 cartas de anuência e das demais autorizações para realização 

do estudo, obteve-se a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por meio do parecer favorável 

estabelecido no Protocolo Nº 146/09 – CEP/UFRN (ANEXO E). 

Após a avaliação e aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa, bem como 

anuência da Direção Geral da instituição (APÊNDICE C), realizou-se o pré-teste do 

Quadro 4 - Listagem das variáveis de caracterização do estudo. 
Fonte: instrumento de coleta de dados da pesquisa. 
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instrumento de coleta de dados com a equipe do NHE do Hospital Regional Deoclécio 

Marques de Lucena, existente no Município de Parnamirim/RN, com o objetivo de testar a 

viabilidade e verificar a necessidade de correções e reajustes do seu conteúdo, para melhor 

compreensão. Não houve necessidade de realizar alterações no questionário. 

Confirmada a viabilidade do instrumento, agendou-se, com cada equipe dos NHE, 

um dia para realização dos esclarecimentos quanto à natureza da pesquisa e solicitação da 

participação dos profissionais. Nesta oportunidade, deixou-se claro que seriam observados 

todos os aspectos éticos que envolvem a pesquisa com seres humanos, preconizados na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196/96, do Ministério da Saúde (BRASIL, 

1996), a qual garante o respeito à proteção dos direitos, assim como o bem-estar dos 

envolvidos no estudo. 

A coleta de dados foi realizada no período de abril de 2010 a junho de 2010, durante 

o horário matutino e vespertino, de segunda à sexta-feira, horário de expediente dos 

profissionais que compõem os NHE. Em dias previamente agendados, distribuiu-se os 

questionários com todos os profissionais que compõem os NHE da Cidade do Natal/RN. 

Além disso, solicitou-se que, todos que concordaram em participar da pesquisa, assinassem o 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (APÊNDICE D). 

 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados obtidos foram organizados num banco de dados estruturado no Microsoft 

Office Excel, versão 2007 e tratados com estatística descritiva simples - freqüência, percentual 

e média, garantido uma análise adequada de acordo com o tipo das variáveis pesquisadas.  

Inicialmente, a estatística simples foi utilizada para construção de um perfil 

preliminar descritivo dos achados nas variáveis pertinentes na caracterização pessoal, 

profissional e institucional. 

Os itens do instrumento relacionados à caracterização organizacional, por se tratarem 

de questões subjetivas, tiveram seu conteúdo submetido a uma análise temática, a qual 

“consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença 

ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado” (MINAYO, 1992, p. 

209). 
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As variáveis presentes nessa parte da pesquisa tiveram suas análises sistematizadas 

em três etapas, conforme as diretrizes inferidas por Bardin (2010), a saber: 

• Pré-análise: etapa em que há a organização das idéias iniciais, imprescindíveis à condução 

das operações sucessivas, uma vez que se determinam as unidades comparáveis de 

categorização. 

• Exploração do material: etapa em que há a codificação do material obtido na pré-análise, 

ou seja, os dados brutos são transformados em unidades de registro - palavras ou temas 

predominantes – para sua posterior determinação de freqüência. 

• Tratamento dos resultados obtidos: etapa em que as categorias são tratadas 

estatisticamente de maneira a serem significativas e válidas para o estudo. 

Com isso, o início do processo de análise se deu com a realização de “leituras 

flutuantes”, isto é, com o reconhecimento pela leitura exaustiva das estruturas previamente 

selecionadas (itens B.1 a B.6) de todos os questionários preenchidos. Garantidas as regras de 

homogeneidade e pertinência dos itens selecionados, elaborou-se indicadores por meio de 

recortes do texto em unidades comparáveis para uma análise temática. 

As variáveis que compuseram a caracterização do clima organizacional e a 

caracterização da satisfação no ambiente de trabalho tiveram seus escores analisados por 

médias aritméticas simples e suas representações descritas de acordo com cada dimensão 

avaliada. 

Por fim, em consonância com o que Marconi e Lakatos (2005) sugerem, tais dados 

foram expostos por meio de tabelas, quadros e gráficos, visto que os mesmos consistem num 

método estatístico sistemático de apresentar as informações coletadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Para melhor compreensão do estudo, apresenta-se a caracterização institucional e 

sociodemográfica dos participantes e, em seguida, mais quatro etapas são delineadas em 

consonância com os objetivos do estudo, a saber: o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 

enquanto organização; associação entre os fatores internos e externos ao NHE e o clima 

organizacional; a satisfação laboral dos profissionais dos NHE; e a relação entre a satisfação 

laboral e o clima organizacional dos NHE. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL 

 

 

5.1.1 Caracterização institucional 

 

 

 Com a intenção de estabelecer o perfil básico das 13 instituições que participaram da 

pesquisa, foram respondidos itens que versavam sobre a natureza do hospital e o número de 

leitos disponíveis para a assistência. Com isso, no Quadro 5, observa-se a distribuição dos 

hospitais de acordo com a sua natureza mantenedora: pública, filantrópica ou privada. 

 
 

NATUREZA DA INSTITUIÇÃO 
CARACTERÍSTICAS 

Pública Filantrópica Privada 
Nº de instituições 9 3 1 
Média do nº de leitos 146 99 144 

Quadro 5 – Caracterização das instituições de acordo com a sua natureza 
mantenedora e média de número de leitos disponíveis para assistência. 
Natal/RN, 2010.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
 Fizeram parte deste estudo uma diversificada rede de estabelecimentos de assistência 

à saúde, incluindo-se hospitais universitários e de ensino, voltados ao atendimento geral, de 

pediatria, maternidade, assim como instituições de referência à assistência de urgência ou 

especializadas em doenças infecciosas, câncer e psiquiatria. 
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 Sendo assim, no Quadro 5, constata-se que a maior parte dos hospitais que 

apresentam um NHE regulamentado na Cidade do Natal/RN são de natureza mantenedora 

pública e dispõem, em média, 146 leitos. Apesar disso, é importante acrescentar que foi 

identificada neste grupo, uma instituição de assistência pediátrica com disponibilidade de 50 

leitos e um hospital de referência em urgência com 264 leitos cadastrados. 

 Conhecer o perfil assistencial e o número de leitos disponíveis para prestação dos 

serviços se faz necessário, uma vez que estes fazem parte dos critérios, estabelecidos pela 

Portaria nº 2.529/04 (BRASIL, 2004), de definição do nível de referência dos 

estabelecimentos integrantes à Rede Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar. 

 Independentemente da natureza e da existência de convênios com o SUS para 

prestação de serviços, todo hospital, no território nacional, que atenda aos critérios, pode 

integrar a Rede de Referência. Contudo, apenas os estabelecimentos pertencentes ao SUS 

podem fazer jus ao Fator de Incentivo para os Hospitais de Referência do Subsistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica no Âmbito Hospitalar – FIVEH, o qual varia de 

acordo com o nível de referência da instituição (BRASIL, 2004).  

 Assim, essas considerações podem justificar a predominância de NHE 

regulamentados em instituições pertencentes ao SUS, uma vez que estes têm a possibilidade 

de acesso a um incentivo financeiro mensal para realização, divulgação e aprimoramento dos 

trabalhos de VE realizados ao nível hospitalar. 

 

 

5.1.2 Caracterização pessoal e profissional 

 

 

 A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos 33 profissionais que 

participaram do estudo. 
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Tabela 1 – Distribuição dos participantes segundo profissão, sexo e idade. Natal/RN, 2010. 
(n=33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

 Na Tabela 1, constata-se que dos 33 pesquisados, 93,9% que atuam nos NHE eram 

do sexo feminino. De acordo com Gil (2005), os dados encontrados neste estudo são 

compatíveis com outros que vêm revelando, entre algumas tendências do mercado de 

trabalho, a feminilização das profissões da área da saúde. 

 Analisando-se o aspecto de gênero separadamente nas categorias profissionais, 

observa-se a predominância de enfermeiras e técnicas de enfermagem, representando 14 e 12 

participantes, respectivamente, o que a princípio também poderia justificar o quantitativo 

feminino entre as equipes de NHE. 

 O exercício da enfermagem está, desde a sua origem, associado ao trabalho feminino. 

(NALDER; LIMA, 2005). E, embora a profissão de Enfermagem tenha evoluído, a sua 

imagem, nos dias atuais, constitui um reflexo da história, sendo ainda considerada uma 

profissão predominantemente feminina. 

 Outro achado relevante na caracterização profissional consiste no fato de que 45,5% 

dos profissionais que compõem as equipes de NHE são enfermeiros. Estudos desenvolvidos 

por Perdesoli, Antonialli e Vila (1998), assim como por Faria (2007) demonstraram que são 

principalmente os enfermeiros que vêm realizando a Vigilância Epidemiológica (VE) no 

âmbito da atenção básica, constituindo-se no profissional que se responsabiliza, estrutura e 

organiza as ações de vigilância. E, embora ainda não existam outras pesquisas que evidenciem 

a predominância da enfermagem nas atividades de VE hospitalar, esta tendência pode estar 

também se confirmando dentro dos hospitais. 

 Ao se analisar os participantes da pesquisa quanto as suas faixas etárias, percebeu-se 

o predomínio de percentuais de 39,5% em dois intervalos de idade, a saber: 31 a 40 anos e 41 

PROFISSÃO   

Assistente 
Social 

Enfermeiro Farmacêutico Médico 
Técnico de 

Enfermagem 
Secretária 

TOTAL VARIÁVEIS 
SÓCIODEMOGRÁFICAS 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Feminino 2 6,1 14 42,4 1 3,0 1 3,0 12 36,4 1 3,0 31 93,9 
Sexo 

Masculino 0 0,0 1 3,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 0 0,0 2 6,1 
21-30 anos 0 0,0 2 6,1 0 0,0 0 0,0 2 6,1 0 0,0 4 12,0 
31-40 anos 2 6,1 7 21,2 1 3,0 0 0,0 3 9,1 0 0,0 13 39,5 
41-50 anos 0 0,0 5 15,2 0 0,0 1 3,0 6 18,2 1 3,0 13 39,5 

Idade 

Acima de 50 anos 0 0,0 1 3,0 0 0,0 0 0,0 2 6,1 0 0,0 3 9,0 

TOTAL 2 6,1 15 45,5 1 3,0 1 3,0 13 39,4 1 3,0 33 100,0 
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a 50 anos. Como as idades estão distribuídas, principalmente, nos intervalos mencionados, 

constata-se uma moda de 37 anos, representada pela freqüência de 4 participantes, e uma 

média de 40 anos de idade entre os profissionais, tendo o participante mais jovem 22 anos e o 

mais vivido, 56 anos. 

 Porém, se considerarmos a relação da faixa etária com o tempo de atuação no NHE 

(Tabela 2), observa-se que a distribuição da freqüência dos profissionais entre 31 e 50 anos 

não representa, necessariamente, um maior tempo de experiência destes para com as práticas 

de VE. Assim 84,9% dos respondentes atuam no NHE entre 1 a 2 anos. 

 
 
Tabela 2 – Distribuição dos profissionais segundo faixa etária e tempo de serviço na 
Vigilância Epidemiológica. Natal/RN, 2010. (n=33) 

Fonte: dados da pesquisa. 
*Nesse intervalo, o menor tempo de atuação registrado foi de 5 anos. 
 
 
 Desta forma, na Tabela 2, verifica-se uma distribuição razoavelmente equiparada 

entre os intervalos de tempo de atuação na VE, sendo válido destacar que 30,4% dos 

participantes afirmaram exercer ações de vigilância há no mínimo 5 anos, existindo 3 

registros de profissionais com 15 anos de atuação na VE. 

Embora o NHE seja uma regulamentação do Ministério da Saúde relativamente 

recente, instituída por meio da Portaria nº 2.529/04, sabe-se que a prática de VE no ambiente 

hospitalar, especialmente o registro das DNC, já era realizada por diversas instituições, quer 

seja pelo SCIH ou outros Serviços de Vigilância Epidemiológica, conforme exemplificaram 

Ribeiro e Costa (2007), bem como Schettert (2008) em estudos realizados com hospitais do 

Rio Grande do Norte e São Paulo/Rio de Janeiro, respectivamente. 

 Com relação à conformação da equipe do NHE, embora a Portaria 2.529/04 

(BRASIL, 2004) defina uma estrutura mínima de recursos humanos para o exercício da VE 

hospitalar, observa-se que 4 hospitais mantêm-se funcionando com 2 profissionais na equipe e 

uma instituição apresentava apenas 1 enfermeira no NHE. 

TEMPO DE SERVIÇO (anos) 
  

Menos de 1 1 a  menos de 2 2 a menos de 3 3 a menos de 4 De 4 acima* 

TOTAL IDADE 
(anos) 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

21-30  0 0,0 3 9,1 1 3,0 0 0,0 0 0,0 4 12,0 
31-40  3 9,1 2 6,0 4 12,2 0 0,0 4 12,2 13 39,5 
41-50 1 3,0 3 9,1 2 6,0 1 3,0 6 18,2 13 39,5 

Acima de 50  1 3,0 0 0,0 1 3,0 1 3,0 0 0,0 3 9,0 

TOTAL 5 15,1 8 24,2 8 24,2 2 6,1 10 30,4 33 100,0 
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 Com isso, acredita-se que o não atendimento às recomendações da Portaria 

Ministerial possa estar relacionado à pouca sensibilização dos gestores para com a 

importância da epidemiologia hospitalar no direcionamento das políticas públicas de 

assistência à saúde. Neste sentido, Rouquayrol (2003) acrescenta ainda que a VE apresenta 

insuficiências decorrentes de dificuldades políticas, administrativas, financeiras e de 

deficiências qualitativas e quantitativas de recursos humanos, essenciais ao desenvolvimento 

de um sistema de vigilância epidemiológica efetivo. 

 Assim, o reduzido quantitativo de profissionais que atuam na VE confirma-se 

enquanto problemática a ser superada pelos NHE do Município do Natal/RN, uma vez que 

uma pesquisa realizada por Ribeiro e Costa (2007) com algumas das mesmas instituições do 

presente estudo já apontava para o déficit de recursos humanos nas equipes dos Núcleos. 

 Portanto, considerando que o desenvolvimento de uma organização depende do 

estabelecimento dos cargos e funções assumidos pelas pessoas dentro de seus grupos e do 

conhecimento do ambiente em que as atividades são desenvolvidas (CHIAVENATO, 2003), 

no presente estudo, faz-se necessário conhecer o perfil das instituições e dos profissionais que 

fazem parte dos NHE. 

 No âmbito da estrutura organizacional dos Núcleos, constata-se ainda que suas 

equipes são constituídas por profissionais com uma média de 40 anos de idade, cuja 

composição é formada predominantemente por enfermeiros e técnicos de enfermagem, os 

quais atuam na VE em hospitais, na sua maioria de natureza mantenedora pública, há 

aproximadamente 2 anos. 

 

 

5.2 O NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA ENQUANTO ORGANIZAÇÃO  

 

 

 No intuito de identificar a percepção dos profissionais sobre a organização dos NHE, 

foi solicitado que os participantes respondessem questões subjetivas sobre aspectos essenciais 

ao pleno desenvolvimento de uma organização, a saber: a adaptabilidade, o senso de 

identidade, a perspectiva de relação com o meio ambiente e a integração. 

 É válido acrescentar que os aspectos organizacionais dos NHE foram estabelecidos, 

neste estudo, de acordo com os aportes teóricos de Chiavenato (2003) sobre o 

Desenvolvimento Organizacional (DO), bem como das diretrizes de estruturação e 

funcionamento da VE hospitalar estabelecidas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 
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 Assim, no Quadro 6, apresentam-se os aspectos organizacionais avaliados e as 

categorias temáticas identificadas a partir das percepções descritas pelos respondentes acerca 

da organização dos NHE. 

 
 

ASPECTOS 
ORGANIZACIONAIS 

AVALIADOS 
CATEGORIAS TEMÁTICAS IDENTIFICADAS 

Adaptabilidade 
- Utilidade para prática de Vigilância Epidemiológica; 
- Aperfeiçoamento profissional; 
- Melhoria da qualidade da assistência. 

Senso de identidade 
- Desconhece o processo de regulamentação; 
- Conhece parcialmente o processo de regulamentação; 
- Conhece o processo de regulamentação. 

Perspectiva de relação 
com o meio ambiente 

- Realiza Vigilância Epidemiológica das DNC; 
- Participa do monitoramento e da avaliação dos óbitos 
maternos e infantis no ambiente hospitalar; 
- Participa de treinamento continuado para os profissionais 
dos serviços; 
- Participa das atividades de treinamento em biossegurança; 
- Participa das atividades de imunização. 

Integração  - Realiza trabalho integrado. 
Quadro 6 – Categorias temáticas extraídas do conteúdo de caracterização 
organizacional do NHE. Natal/RN, 2010. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
 Desta forma, as categorias temáticas identificadas correspondem, na perspectiva dos 

profissionais que atuam nos NHE, a elementos necessários ao estabelecimento dos aspectos 

organizacionais no setor em questão. 

 

 

5.2.1 Adaptabilidade  

 

 

 A adaptabilidade, enquanto aspecto organizacional do NHE, é entendida como a 

capacidade do profissional em adequar-se às problemáticas existentes para realização de suas 

atividades, sendo flexíveis às modificações propostas ao setor, em prol do desenvolvimento 

da organização. 

 Desta forma, quando questionados sobre a sua capacidade de adaptar-se às novas 

idéias de estruturação das atividades de VE no hospital, 100% dos profissionais afirmam ser 

flexíveis e receptíveis para com as novas propostas de reorganização do serviço desenvolvido. 

Entretanto, embora os participantes tenham se mostrado receptíveis para o conhecimento das 
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novas propostas de atuação, a garantia para implementação destas no serviço se vincula a 

algumas condições, conforme exemplificam os profissionais: 

 
 

As demandas externas são analisadas de acordo com a realidade do hospital, 
dependendo da sua aplicabilidade, elas são implementadas com alterações ou 
não. (Enfermeira – Instituição C) 
 
As idéias são aceitas desde que venham agregar conhecimentos para que nossa 
atividade seja realizada com segurança. (Enfermeira - Instituição M) 
 
À medida que essas idéias venham melhorar o serviço e a qualidade da 
assistência, elas são aceitas. (Técnica de Enfermagem – Instituição F) 

 
 
 Assim sendo, os profissionais relacionam a sua adaptabilidade à utilidade desta para 

prática de VE, para melhoria da qualidade do serviço ou para o aperfeiçoamento profissional. 

Desta forma, os respondentes consideram este aspecto organizacional pertinente quando o 

mesmo contribui de alguma forma com o desenvolvimento da organização. 

 No Gráfico 1, expõe-se a distribuição dos profissionais segundo as categorias 

temáticas sobre a organização que justificam a adaptabilidade do profissional. 

 
 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos profissionais segundo categorias temáticas 
extraídas da adaptabilidade. Natal/RN, 2010. (n=33) 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
 Sabendo-se que os participantes poderiam mencionar mais de uma das três categorias 

temáticas identificadas, observa-se que a “melhoria da qualidade da assistência” foi a temática 

mais enfatizada pelos respondentes como necessária à adaptabilidade do profissional na 
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organização. Entretanto, a mesma foi mencionada por apenas 51,5% dos profissionais, mesmo 

consistindo em um aspecto importante que pode ser avaliado pela epidemiologia hospitalar. 

 Escosteguy (2004), em estudo realizado no Hospital dos Servidores do Estado do Rio 

de Janeiro, já vislumbrava os serviços de epidemiologia como uma ferramenta de 

acompanhamento da assistência prestada com prioridade de avaliação do impacto das diversas 

intervenções que são realizadas sobre a saúde. 

 Neste sentido, Brisse e Medronho (2005), ao pesquisarem também a epidemiologia 

hospitalar no Rio de Janeiro, constataram que na medida em que os NHE trabalhavam os 

dados e as informações, havia maior possibilidade de redimensionamento das demandas, 

resolutividade do serviço e promoção da melhoria da assistência prestada. 

 Por sua vez, compreende-se que o aperfeiçoamento profissional e a utilização de 

inovações que contribuam com a prática de VE hospitalar possam corroborar com a melhoria 

da qualidade da assistência. Portanto, quanto mais profissionais capacitados e melhores 

práticas existam na organização, mais fidedignas são as informações geradas e, por 

conseguinte, maiores são as chances da prestação de uma assistência com qualidade. 

 Os resultados apresentados demonstram que os profissionais consideram-se 

indivíduos capazes de adaptar-se às novas demandas do setor. Entretanto, estas têm que ter a 

sua aplicabilidade e contribuição analisadas criticamente, independente de estarem 

relacionadas diretamente às atividades de VE ou ao aperfeiçoamento profissional. 

Assim, a adaptabilidade dos profissionais numa instituição, sugerida por Chiavenato 

(2003) como importante aspecto para o desenvolvimento de uma organização, faz-se 

pertinente ao NHE, uma vez que este tem em sua base legal (BRASIL, 2004) a recomendação 

de incorporação progressiva de novas atribuições de vigilância epidemiológica no âmbito 

hospitalar. 

 

 

5.2.2 Senso de identidade  

 

 

 Compreende-se o senso de identidade como o nível de conhecimento que o 

profissional do NHE detém acerca da estruturação e regulamentação do seu setor enquanto 

estrutura organizacional. Ter noção sobre a história da organização é essencial à compreensão 

de sua finalidade e da meta a ser atingida pelos seus membros. Com isso, os participantes 
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responderam a um questionamento sobre a sua percepção acerca de como se deu o processo 

de institucionalização do NHE no seu ambiente de trabalho. 

Na avaliação das respostas dos profissionais, o conhecimento da história de como se 

deu a regulamentação do NHE foi analisado com base nas exigências de qualificação a serem 

cumpridas pelo hospital, conforme recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 

Estas consistem de: a apresentação do termo de adesão assinado pelo diretor do hospital; a 

apresentação de ato formal específico de criação do NHE; e a comprovação de 

disponibilidade de área física com instalações e tecnologias necessárias.  

As respostas foram categorizadas em “desconhece”, “conhece parcialmente” ou 

“conhece” a história do Núcleo, sendo considerado um profissional conhecedor do processo 

de regulamentação do NHE, aquele que mencionou as 3 exigências para qualificação do 

hospital. No Gráfico 2, evidencia-se a distribuição dos profissionais segundo nível de 

conhecimento sobre a regularização do NHE. 

 
 

 
Gráfico 2 – Distribuição dos participantes segundo nível de 
conhecimento da regulamentação do NHE. Natal/RN, 2010. (n=33) 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
 Observando-se as categorias “conhece parcialmente” e “conhece”, em conjunto, 

verifica-se que 78,9% dos profissionais mostram ter conhecimento de que a regulamentação 

dos Núcleos teve por base legal a Portaria nº 2.529/04, citando pelo menos um dos critérios de 

qualificação do hospital exigidos como condição necessária ao credenciamento deste à Rede 

Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica em Âmbito Hospitalar. 
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 Contudo, 21,2% dos respondentes afirmam desconhecer o processo de regularização 

dos NHE, não fazendo menção sequer da Portaria nº 2.529/04. É importante acrescentar que 

os representantes desta referida parcela do estudo, realizam a VE em nível hospitalar há 

menos de um ano e, talvez, por isso, ainda desconheçam o processo de estruturação e 

regulamentação dos Núcleos nas instituições em que atuam. 

 Sabe-se que a Portaria nº 2.529/04 constitui a base legal de estruturação dos NHE, 

uma vez que, além de determinar os critérios de qualificação das instituições para 

credenciamento à Rede Nacional de Hospitais de Referência, define a equipe de VE, bem 

como as competências a serem desenvolvidas pelos profissionais. 

 Conseqüentemente, o desconhecimento do processo de organização do NHE pode ser 

um reflexo da necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais que estão à frente das 

atividades de VE. A ausência de recursos humanos capacitados para atuar na epidemiologia 

hospitalar é apontada por Brisse e Medronho (2005) como uma das principais barreiras ainda 

a serem superadas pelas instituições.  

Por outro lado, Shinyashiki, Trevizan e Mendes (2003) reconhecem que diante da 

dinamicidade e das incertezas do ambiente, nas quais a organização está inserida, se faz 

imprescindível que esta tente superar suas deficiências de aprendizagem para poder, frente aos 

novos desafios, estabelecer condutas com perspectiva de êxito. Desta forma, Ribeiro e Costa 

(2007) enfatizam que a equipe do NHE deve participar de treinamentos periodicamente, de 

maneira a melhorar seus conhecimentos sobre a importância do trabalho desempenhado e 

qualificar a prática de VE hospitalar. 

Por conseguinte, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) aponta a Educação 

Permanente em Saúde como uma estratégia de resolução das problemáticas enfrentadas pelos 

profissionais a ser desenvolvida no serviço. A aplicabilidade dessa política de educação, junto 

ao desenvolvimento organizacional, configura-se pela presença das seguintes características: 

visualização da equipe como estrutura de interação e incorporação do ensino e do aprendizado 

à vida cotidiana do profissional na organização. 

Portanto, acredita-se que a Educação Permanente em Saúde contribua para que o 

profissional, atuante no Núcleo, compreenda o processo de estruturação, institucionalização e 

a finalidade do NHE. E, desta maneira, perceba o significado da epidemiologia hospitalar para 

a saúde pública e se esforce para que as suas atividades sejam realizadas com maior 

propriedade e compromisso. 
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5.2.3 Perspectiva de relação com o meio ambiente  

 

 

 A perspectiva de relação com o meio ambiente, no contexto do NHE, pode ser 

vinculada ao desenvolvimento da VE no hospital, uma vez que ao implementar as práticas de 

vigilância, o profissional tem a possibilidade de investigar e compreender melhor o seu 

ambiente de trabalho. 

 Desta maneira, solicitou-se que os pesquisados descrevessem as principais atividades 

desenvolvidas pela equipe do NHE na instituição. No Gráfico 3, apresenta-se a distribuição 

das atividades registradas pelos respondentes como sendo desenvolvidas pelos NHE. 

 
 

 

Gráfico 3 – Distribuição das atividades desenvolvidas segundo NHE. 
Natal/RN, 2010. (n=13) 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 
Considerando-se as atribuições inerentes ao NHE descritas na Portaria nº 2.529/04 

(BRASIL, 2004), constata-se, no Gráfico 3, que a vigilância epidemiológica das DNC é 

realizada por 100% dos Núcleos. Esta é de fato uma atribuição fundamental, devido à 

crescente importância das doenças emergentes e reemergentes no cenário epidemiológico 

brasileiro, já que se espera que diversos pacientes acometidos por estas enfermidades 

procurem serviços hospitalares, sendo esta uma oportunidade valiosa para realização da VE.  

Além disso, sabe-se que as ações desenvolvidas pelo NHE têm por principal objetivo 

a vigilância das DNC no ambiente hospitalar. Para tal, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004, 
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p. 35) recomenda o estabelecimento de um conjunto de ações, que visam à detecção e 

investigação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de DNC atendido no hospital, a 

saber: 

 
 

I - elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para os pacientes 
internados ou atendidos em pronto-socorro e ambulatório para a detecção de 
DNC; 
II - notificar e investigar, no âmbito hospitalar, as DNC, utilizando as fichas de 
notificação e investigação padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação - SINAN; 
III - realizar a notificação imediata para as doenças que necessitam de ação de 
controle e investigação imediata segundo normas e procedimentos estabelecidos 
pela Secretaria de Vigilância da Saúde. 
 
 

 Com relação à participação do NHE no monitoramento e avaliação dos óbitos 

hospitalares, embora esta atividade também esteja descrita na Portaria nº 2.529/04 (BRASIL, 

2004), apenas 38,5% dos NHE realizam esta atribuição. Tal resultado é importante, uma vez 

que é através esta atividade possibilita a obtenção de informações mais precisas sobre o perfil 

de mortalidade da instituição. 

 Outra importante atividade recomendada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) 

consiste na participação dos NHE em treinamento continuado para os profissionais do 

hospital. Embora as ações de capacitação em VE hospitalar constituam numa estratégia de 

sensibilização dos profissionais de saúde para a importância da epidemiologia hospitalar na 

gestão do serviço e melhoria da qualidade da assistência desenvolvida, somente 38,5% dos 

Núcleos realizam ou colaboram com as ações de capacitação. 

Nesta perspectiva, Brisse e Medronho (2005, p. 641), ao realizarem estudo sobre a 

epidemiologia hospitalar em 19 instituições no Município do Rio de Janeiro, constataram que 

as dificuldades para realização de VE estavam atreladas principalmente “a cultura médica e 

hospitalar que não compreende ou valoriza a importância da Epidemiologia neste contexto”. 

 Nos momentos de treinamento, a equipe do NHE tem a oportunidade de divulgar os 

fluxos instituídos pelo setor para o aprimoramento da captação dos dados pertinentes e 

sensibilizar os profissionais do serviço sobre a relevância da contribuição destes na realização 

da VE hospitalar. Com isso, a capacitação em serviço constitui numa valiosa ferramenta para 

implementação efetiva das ações de vigilância, estejam estas relacionadas à coleta dos dados 

ou à instituição das medidas de controle pertinentes. 

Acredita-se que o não cumprimento das atribuições estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2004), por parte dos Núcleos pesquisados, possa estar relacionado ao déficit 
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de recursos humanos em suas equipes (conforme distribuição dos profissionais por NHE 

apresentada no Quadro 2). Isto pode estar dificultando a operacionalização das ações e 

sobrecarregando os profissionais, resultando no comprometimento da confiabilidade das 

informações decorrentes do âmbito hospitalar. 

 Assim, três anos após pesquisa realizada por Ribeiro e Costa (2007) com 5 (cinco) 

dos 13 NHE inclusos no presente estudo, evidencia-se que as problemáticas enfrentadas para 

efetivação da epidemiologia hospitalar no Município de Natal/RN se confirmam, muito 

embora a sua meta principal, isto é, a instituição de ações de vigilância epidemiológica das 

DNC no ambiente hospitalar, esteja sendo cumprida por 100% dos Núcleos. 

 É importante salientar que apesar de existirem NHE com dificuldades de 

implementar as atribuições recomendadas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), existem 

equipes que já vêm incorporando progressivamente ao âmbito hospitalar outras atividades de 

epidemiologia não-obrigatórias, tais como: imunização e treinamento em biossegurança, com 

a adesão de 38,5% e 23,1% dos Núcleos, respectivamente. 

 Sabe-se que o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) incentiva a ampliação das 

atribuições do NHE. Contudo, pode ser possível que essa inclusão de atividades adicionais de 

epidemiologia nos serviços hospitalares seja um reflexo do grau de envolvimento e 

comprometimento dos profissionais para com o trabalho desenvolvido. 

 Desta forma, Siqueira (2008b) acredita que esse engajamento com o trabalho 

proporciona conseqüências positivas tanto para o indivíduo quanto para a organização. Ao 

desenvolver seus trabalhos, os profissionais vivenciam, em cada tarefa executada, a sensação 

de plena realização de suas potencialidades. Essa sensação positiva torna o profissional mais 

confiante de suas habilidades e competências, proporcionando a satisfação do indivíduo e 

estimulando-o a contribuir cada vez mais com os objetivos da organização. 

Portanto, embora as dificuldades para o cumprimento de todas as recomendações do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) ainda sejam presentes em alguns NHE, o compromisso 

das equipes pode ser uma justificativa para que estas venham se esforçando a fim de, dentro 

dos seus conhecimentos, das condições e possibilidades existentes na instituição, irem se 

adequando e até mesmo ampliando as ações de VE no hospital. 
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5.2.4 Integração 

 

 

 Na perspectiva das idéias de Chiavenato (2003) sobre o Desenvolvimento 

Organizacional (DO), a integração dos participantes de uma organização se confirma pela 

existência de uma equipe de trabalho que desenvolve em conjunto, a partir das relações 

mantidas entre seus membros, atividades com vistas à consecução de um objetivo em comum. 

 Desta maneira, constatou-se no presente estudo que 100% dos profissionais do NHE 

realizam a VE em nível hospitalar por meio de uma equipe de trabalho, cujos membros 

executam suas atribuições de forma integrada, conforme exemplifica a participante da 

pesquisa: 

 
 

Nossa equipe é muito integrada. O trabalho reflete o esforço de todos. Interna 
ou externamente, a epidemiologia hospitalar requer integração institucional 
para sua efetivação. Assim, mantemos também uma integração com a farmácia, 
laboratório, CCIH, programa de hanseníase e hepatites, clínica médica, 
departamento de patologia, entre outros setores. (Assistente Social – Instituição 
F) 
 
 

 Albuquerque e Puente-Palacios (2004) definem a equipe de trabalho como um grupo, 

inserido num contexto organizacional, que desempenha tarefas que tanto contribuem para que 

o objetivo da organização seja atingido, como afetam outros indivíduos dentro e fora da 

organização. 

Para isso, a equipe de trabalho deve estar vinculada aos seguintes aspectos: a 

realização do trabalho depende do esforço individual e coletivo; a responsabilidade e a 

recompensa pelo resultado final de um trabalho são compartilhadas entre os membros; e o 

objetivo global da organização é de conhecimento de todos (ALBUQUERQUE; PUENTE-

PALACIOS, 2004). 

É válido salientar que o cerne de uma equipe de trabalho está na interdependência 

entre seus membros e na dinamicidade presente nas relações mantidas pelos profissionais, 

mediante a execução de suas tarefas. Assim, conforme Peduzzi e Ciampone (2005), uma 

equipe é integrada quando há a busca pela articulação das atividades desenvolvidas e a 

interação dos profissionais. À medida que os profissionais do NHE interagem entre si e 

articulam suas atividades em prol da epidemiologia hospitalar, mais chances a organização 

tem de ser efetiva, ou seja, atingir seus objetivos. 
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 Contudo, é importante considerar que o êxito de uma equipe de trabalho depende, em 

grande parte, do cenário em que ela está inserida. Desta forma, se a equipe fizer parte de uma 

ambiente instável e não estruturado, os profissionais podem até ter sucesso na realização de 

suas atividades, mas isso certamente requererá o desprendimento de mais esforços e empenho 

(PUENTE-PALACIOS; SEIDL; SILVA, 2009). 

 Neste sentido, considerando que as equipes de trabalho, participantes do presente 

estudo, pertencem a uma organização - o NHE, pode-se dizer que a execução das atividades 

desenvolvidas pelos profissionais em prol da epidemiologia hospitalar necessita da 

colaboração de outros atores da instituição, sendo dependente, em parte, do cenário ao qual o 

Núcleo está inserido: o hospital. 

 Por esse motivo, os respondentes também foram questionados sobre a importância da 

relação de trabalho da sua equipe do NHE com os demais setores do hospital. Conforme o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), compete ao Núcleo à execução de atividades integradas 

a outros serviços, tais como: laboratório, farmácia, comissão de revisão de prontuários, central 

de transplantes, serviço de anatomia patológica, comissão de controle de infecção hospitalar, 

registro hospitalar de câncer, comissão de análise de óbito, gerência de risco sanitário 

hospitalar, e demais setores fonte de informações. 

 Desta forma, 100% dos profissionais, em suas respostas, reconheceram a importância 

de integrar suas atividades a outros setores, fonte de dados, como ferramenta capaz de 

melhorar a captação das informações relativas às DNC e a realização da VE no âmbito 

hospitalar, conforme as justificativas apresentadas pelos respondentes a seguir: 

 
 

O bom funcionamento do NHE e o andamento do processo de informação 
dependem, dentre outros fatores, da integração do profissional e do núcleo com 
os demais profissionais e setores. (Técnica de Enfermagem – Instituição B) 
 
Busco realizar as ações de VE sempre compartilhando saberes com toda a 
equipe e buscando com os demais setores do hospital realizar uma prática 
fundamentada num princípio que possibilita uma ótima articulação entre os 
diversos profissionais existentes. Este esforço para consolidação dessa 
articulação é fundamentado no compromisso com as demandas e necessidades 
dos usuários. (Enfermeira – Instituição E) 

 

 

 Portanto, na visão dos profissionais que compõem os NHE, suas equipes são 

formadas por membros que estão em constante interação, articulam as atividades de VE 

hospitalar entre si e buscam a integração do serviço aos demais setores do hospital. Tal 

achado é relevante uma vez que esses aspectos são essenciais à conformação de uma equipe 
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capaz de corresponder às propostas estabelecidas na Portaria nº 2.529/04, na medida em que 

busca a integralidade das ações de saúde. 

A percepção das equipes de trabalho existentes numa instituição à luz da 

integralidade, enquanto forma de organização dos serviços e das práticas de saúde proposta 

por Mattos (2001), requer um investimento de todos os profissionais envolvidos na 

assistência. Esse dispêndio por parte dos membros dos diversos setores tem a finalidade de 

articular suas ações entre si, de maneira a superar a fragmentação das atividades no interior 

dos estabelecimentos. 

Contudo, a articulação das ações entre os profissionais de um hospital não se dá de 

forma tão simples, considerando que as organizações hospitalares constituem em espaços 

sociais heterogêneos, formados pelas mais diferentes categorias profissionais distribuídas nos 

setores. Segundo Peduzzi (2007), o processo de articulação das ações se configura no 

reconhecimento, por parte do profissional, do seu papel na instituição, bem no como no seu 

entendimento e valorização das funções dos demais agentes, de maneira que todos 

vislumbrem a importância da inserção de práticas integradas no serviço. 

Assim, fazendo uma reflexão mais ampla sobre a necessidade do envolvimento de 

uma diversidade de atores para o desenvolvimento da epidemiologia hospitalar, há de se 

considerar a integração de indivíduos num cenário com uma dupla organização, o NHE e uma 

estrutura organizacional maior – o hospital. Este último se caracteriza pela incorporação de 

diversas equipes de trabalho, incluindo a do Núcleo. Cada uma dessas equipes possui sua 

característica, especificidade e dinamicidade que, num plano de análise mais abrangente e 

dentro dos pressupostos da integralidade, devem interagir para a consecução de uma 

assistência à saúde com qualidade. 

Por fim, identificou-se que os profissionais que atuam no NHE percebem e 

vivenciam o seu ambiente de trabalho como uma estrutura organizacional em 

desenvolvimento e que, dentro do princípio da integralidade e por compreender a finalidade e 

a meta a ser atingida pelos seus membros, procuram estabelecer interações e adaptar-se às 

condições e práticas de trabalho com envolvimento e comprometimento. 
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5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS FATORES INTERNOS E EXTERNOS AOS NÚCLEOS 

HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA E O CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

No intuito de caracterizar, na perspectiva dos profissionais, o clima organizacional 

predominante nos NHE e os possíveis fatores internos e externos ao setor relacionados ao 

clima, os participantes da pesquisa foram estimulados a assinalar sobre o nível de associação 

de alguns aspectos mencionados na literatura como influenciadores ou decorrentes do tipo de 

clima existente numa organização. 

Desta forma, inicialmente apresentam-se os fatores internos e externos aos Núcleos 

que podem exercer influência positiva sobre a conformação de um clima organizacional 

favorável ao pleno desenvolvimento do setor e, em seguida, discorre-se sobre as condutas que 

evidenciam o tipo de clima existente nos NHE. 

 

 

5.3.1 Fatores internos e externos aos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia 

 

 

� Fatores internos aos NHE  

 

 

 Exibem-se, no Quadro7, os escores médios dos profissionais que evidenciam os 

fatores internos ao NHE que, na perspectiva dos seus membros, influenciam as suas condutas 

dentro da organização e, por conseguinte, na conformação de um clima organizacional 

favorável ou não ao pleno desenvolvimento do setor. 
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ESCORES DOS PROFISSIONAIS 
FATORES INTERNOS AO NHE  

Média* DP 

Vida profissional 2,7 0,3 

Estrutura hierárquica 1,8 0,3 

Incentivos profissionais 1,7 0,3 

Remuneração 1,4 0,7 

Segurança profissional 1,8 0,8 

Nível sócio-cultural 2,8 0,2 

Transporte dos funcionários 2,0 1,1 

Ambiente de trabalho 1,6 0,5 

Burocracia 1,4 0,4 

Cultura organizacional 2,7 0,3 

Assistência aos funcionários 1,2 0,2 

MÉDIA FINAL 1,9 0,6 

Quadro 7 – Escores dos profissionais segundo os fatores internos ao NHE 
relacionados ao Clima Organizacional. Natal/RN, 2010. 
Fonte: dados da pesquisa. 
* Média 0,0 - 1,4: o fator influencia negativamente o clima organizacional favorável ao DO. 

Média 1,5 - 2,4: o fator não influencia de forma expressiva o clima organizacional. 
Média 2,5 - 3,0: o fator influencia positivamente o clima organizacional favorável ao DO. 

 
 

 Os profissionais atuantes nos NHE afirmam que, em conjunto, os 11 fatores internos 

ao setor não influenciam de forma expressiva o clima organizacional favorável ao DO, tendo 

em vista que a média final dos seus escores foi de 1,9 (DP 0,6). Mas quando avaliados 

separadamente, seis fatores apresentam médias que mostram algum tipo de influência sobre o 

clima, seja positiva ou negativamente. 

 Assim, entende-se que os participantes consideram que os fatores internos “vida 

profissional”, “nível sócio-cultural” e “cultura organizacional” influenciam positivamente a 

conformação de um clima favorável ao desenvolvimento dos NHE, uma vez que foram 

obtidas as médias 2,7 (DP 0,3); 2,8 (DP 0,2) e 2,7 (DP 0,3) para os fatores mencionados, 

respectivamente. 

 Por outro lado, os respondentes referiram que os fatores internos “remuneração”, 

“burocracia” e “assistência aos funcionários” influenciam negativamente a configuração do 

clima nos NHE. Além disso, acredita-se que os demais fatores, como “estrutura hierárquica”, 

“incentivos profissionais”, “segurança profissional”, “transporte dos funcionários” e 

“ambiente de trabalho”, por apresentarem médias entre 1,4 e 2,4, não estejam exercendo 
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influência de forma expressiva no clima dos Núcleos, pelo fato dos profissionais se sentirem 

indiferentes a tais aspectos. 

 Há de se considerar ainda a falta de conhecimento dos respondentes sobre a 

importância desses fatores para o desenvolvimento da organização ou mesmo a possibilidade 

da existência de algum fator que influencie o clima de forma tão expressiva que os membros 

da equipe do NHE passem a entender os demais aspectos como irrelevantes. 

 

 

� Fatores internos que influenciam positivamente o clima organizacional 

 

 

 Desta forma, sabendo-se que a cultura organizacional exerce uma influência 

significativa na conformação do clima de um setor e que, neste estudo, os profissionais 

apontaram escores próximo ao 3,0 para o referido fator interno, talvez este seja o grande 

influenciador do clima organizacional dos NHE da Cidade do Natal/RN. 

Assim sendo, o termo cultura, segundo Ferreira e Asmar (2008), deve ser utilizado 

para designar as crenças e os pressupostos básicos compartilhados pelos membros de uma 

organização. A partir disso, é que se define a visão que a organização tem do seu meio e de si 

própria.  

Neste sentido, a cultura organizacional consiste em um padrão de pressupostos 

básicos que se mostram eficazes para resolver os problemas de adaptação da organização ao 

ambiente, assim como as dificuldades de integração interna. Por esta razão, esses pressupostos 

são ensinados aos novos membros, que assim passam a fazer parte da cultura da organização 

(FERREIRA; ASMAR, 2008). 

Colaborando com o exposto, Chiavenato (2003) acrescenta que a organização é 

visualizada como um organismo social que apresenta uma cultura própria, a qual define a 

forma como seus membros sentem, percebem e pensam a organização. 

Assim, a cultura organizacional própria de um setor conforma-se à medida que um 

grupo desenvolve atividades semelhantes, estabelece relações e compartilha valores e crenças 

que conduz a comportamentos característicos da equipe (KURGANT; MASSAROLLO, 

2005).  

Acredita-se que os padrões de relacionamentos e expectativas vivenciados no dia-a-

dia pelos profissionais dos NHE estejam contribuindo com o surgimento de uma cultura 
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organizacional que vem determinando o comportamento dos seus membros embasado no 

comprometimento com as atividades desenvolvidas e vínculo com a instituição. 

Nesta perspectiva, Siqueira e Gomide Júnior (2004) afirmam que os níveis de 

identificação do profissional com a instituição e comprometimento com as atividades laborais 

também resultam das complexas variações de natureza física, estrutural e funcional, as quais 

uma organização é submetida.  

Assim, o comprometimento organizacional pode também estar relacionado a outro 

fator interno, que no estudo apresentou influência positiva nos Núcleos: a “vida profissional”, 

a qual é definida, neste estudo, como o vínculo do indivíduo com a instituição e o 

comprometimento com a atividade desenvolvida. 

Desta forma, compreende-se que a forma como se processa a percepção e a relação 

dos membros da equipe diante das complexas variações e adaptações existentes no NHE estão 

norteando o sentimento de identificação do indivíduo com o trabalho desenvolvido e o 

compromisso com a organização. 

 

 

� Fatores internos que influenciam negativamente o clima organizacional 

 

 

Por outro lado, aspectos como a “burocracia” adotada na instituição, bem como a 

“assistência aos funcionários”, foram mencionados como fatores internos ao Núcleo que não 

estimulam o desenvolvimento das atividades laborais, influenciando negativamente o clima 

organizacional. 

Considerando que a promoção de um trabalho integrado com os demais setores do 

hospital faz parte das atribuições do NHE (BRASIL, 2004), a compatibilidade das rotinas da 

instituição com as atividades desenvolvidas pelos Núcleos – “burocracia” - se faz essencial à 

realização da VE. Apesar disso, estudo realizado com NHE da Cidade do Natal/RN em 2007 

já apontava para a necessidade de melhorias na organização e instituição dos fluxos e rotinas 

no ambiente hospitalar (RIBEIRO; COSTA, 2007). 

Visualizando o fator interno “burocracia” como importante problemática ainda a ser 

superada pelos Núcleos, enfatiza-se a necessidade de pactuar com os setores a construção de 

novos fluxos, mediante a sensibilização de todos os envolvidos no processo para importância 

da epidemiologia hospitalar, incluindo-se os gestores. 
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Outro fator interno que apresentou, na perspectiva dos respondentes, influência 

negativa sobre a conformação do clima organizacional foi a “assistência aos funcionários”. 

Assim, considerando que sua definição, no estudo, está direcionada para a saúde do 

profissional, este resultado pode ser um reflexo da insatisfação dos pesquisados para com o 

serviço de assistência à saúde do trabalhador oferecido pelas instituições. 

Sarquis et al. (2004) enfatizam que o trabalho, nos dias atuais, é considerado um 

importante fator determinante da saúde, sendo obrigatório a manutenção de um Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional pelas instituições, independente da sua entidade 

mantenedora. 

Com relação à “remuneração”, verifica-se que os profissionais também a percebe 

como fator interno de influência negativa para o clima organizacional. Desta forma, uma 

pesquisa realizada com 324 pessoas do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, em 

Alagoas, sobre os fatores que interferem no clima organizacional da instituição, identificou 

que boa parte dos pesquisados (52%) mostraram-se insatisfeitos com a sua renda (ABREU et 

al., 2009). 

Desta maneira, é válido acrescentar que, segundo Luz (2003), os fatores financeiros 

são agentes responsáveis pela manutenção do clima organizacional e, dependendo da maneira 

como for tratado, pode interferir de forma positiva ou negativa no andamento da instituição, 

uma vez que pode refletir no nível de satisfação do profissional. Acredita-se que a insatisfação 

dos funcionários com o salário e o patrimônio adquirido possa gerar revolta ou 

inconformismo em relação ao seu desempenho, prejudicando a equipe de trabalho e, por 

conseguinte, o desenvolvimento da organização. 

 

 

� Fatores internos que não influenciam o clima organizacional 

 

 

Ainda com relação aos fatores internos que, na perspectiva dos profissionais, não 

tiveram influência sobre o clima dos NHE, é necessário ressaltar a “estrutura hierárquica” e o 

“incentivo profissional”. Tais aspectos estão, de alguma forma, relacionados às interações 

profissionais ou pessoais que podem interferir diretamente no bom andamento da 

organização. 

Neste sentido, é importante salientar que a maneira como as pessoas interagem entre 

elas gera resultados e conseqüências em suas atividades cotidianas, interferindo de modo 
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preponderante na forma como executam seu trabalho e se relacionam com as instituições as 

quais estão vinculadas (ABREU et al., 2009). 

Concebe-se a “estrutura hierárquica” como a forma de relacionamento e 

contentamento entre o profissional e o seu chefe imediato. De acordo com Bispo et al. (2006), 

este consiste num dos fatores que influencia no clima organizacional e na qualidade do 

trabalho de uma equipe, uma vez que está relacionado à capacidade do indivíduo de mobilizar 

seus subordinados em direção aos objetivos e necessidades da organização, quando exercer 

suas funções de chefia. 

Sabendo-se que o clima organizacional pode ser resultado da qualidade da interação 

entre pessoas que compartilham o ambiente de trabalho, o ideal seria que os profissionais dos 

NHE mantivessem relações positivas com seus chefes imediatos, de maneira a permitir uma 

gestão participativa e o diálogo aberto entre eles sobre as dificuldades enfrentadas. 

 Já com relação ao “incentivo profissional”, o mesmo está vinculado ao 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pela instituição, família e amigos. Assim, o 

reconhecimento em uma organização, conforme Mendes e Tamayo (2001), é o sentimento de 

ser aceito e admirado no trabalho e ter liberdade para expressar sua individualidade. 

O reconhecimento pode significar que as relações sócio-profissionais são razoáveis e 

benéficas ao desenvolvimento organizacional, uma vez que, ao sentir-se valorizado, o 

indivíduo passa a considerar seu trabalho importante para si mesmo, para a instituição e a 

sociedade, sentindo-se realizado profissionalmente e procurando cada vez mais ser útil e 

produtivo (MENDES; TAMAYO, 2001). 

Desta forma, os investimentos no aperfeiçoamento dos indivíduos e na divulgação 

dos trabalhos por eles desenvolvidos podem constituir-se em elementos favoráveis à 

manifestação, pelos profissionais dos NHE, de sensações como o orgulho de fazer parte da 

organização e sentir-se útil para o serviço. 

 

 

� Fatores externos aos NHE 

 

 

Acredita-se que condições externas ao NHE podem afetar diretamente no clima 

organizacional, visto que o setor é composto por pessoas, as quais estão sujeitas às mais 

diversas alterações do meio ao qual fazem parte. 
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Mostram-se a seguir, no Quadro 8, os escores médios dos profissionais quanto aos 

fatores externos ao NHE que, na perspectiva dos respondentes, influenciam, de alguma 

maneira, à forma como são realizadas as atividades e se dá o relacionamento na organização. 

 
 

ESCORES DOS PROFISSIONAIS 
FATORES EXTERNOS AO NHE 

Média* DP 

Investimentos e despesas familiares 2,0 0,4 

Convivência familiar 2,1 0,4 

Situação financeira 1,8 0,3 

Vida social 1,7 0,3 

Saúde 1,6 0,4 

Time de futebol 2,2 1,0 

Férias e lazer 1,7 0,7 

Segurança pública 1,7 0,6 

Política e economia 1,4 0,7 

MÉDIA FINAL 1,8 0,2 

Quadro 8 – Escores dos profissionais segundo os fatores externos ao NHE relacionados ao 
Clima Organizacional. Natal/RN, 2010. 
Fonte: dados da pesquisa. 
* Média 0,0 - 1,4: o fator influencia negativamente o clima organizacional favorável ao DO. 

Média 1,5 - 2,4: o fator não influencia de forma expressiva o clima organizacional. 
Média 2,5 - 3,0: o fator influencia positivamente o clima organizacional favorável ao DO. 

 
 

Verifica-se que, na perspectiva dos respondentes, em conjunto, os 9 (nove) fatores 

externos não exercem nenhum tipo de contribuição sobre o clima organizacional, tendo em 

vista que a média dos escores é 1,8 (DP 0,2). Contudo, mesmo ao observar isoladamente tais 

fatores, observa-se que apenas o fator externo “política e economia” é apresentado como 

exercendo influência sobre o clima, muito embora seja de forma negativa, como confirma a 

sua média de 1,4 (DP 0,7). 

 

 

� Fator externo que influencia negativamente o clima organizacional 

 

 

Acredita-se que esse resultado sobre a “política e a economia” demonstra a 

insatisfação dos respondentes com as políticas públicas nacional, estadual e municipal, 



 79 

especialmente no que diz respeito à segurança oferecida tanto em âmbito local, quanto 

nacional. 

 

 

� Fatores externos que não influenciam o clima organizacional 

 

 

Com relação aos demais resultados, os mesmos podem estar corroborando com os 

fatos já discutidos acerca dos fatores internos que também não exercem influência sobre o 

clima organizacional dos NHE, conforme a perspectiva de seus membros. Aliado a isso, pode-

se ainda cogitar que os fatores externos, com médias entre 1,6 – 2,2, foram percebidos como 

sem influência por apresentarem itens avaliativos, na sua maioria, de cunho pessoal, 

contribuindo para que os profissionais fizessem indicações contrárias à realidade. 

Por fim, é essencial enfatizar que os fatores externos “convivência familiar” e “vida 

social”, que obtiveram média 2,1 (DP 0,4) e 1,7 (DP 0,3), respectivamente, foram avaliados 

pelos participantes como aspectos sem influência sobre a conformação de um clima 

satisfatório.  

Esse resultado contradiz as discussões sobre a importância dos relacionamentos 

pessoais dentro e fora da instituição para o desenvolvimento da organização, uma vez que 

Bispo (2006) e Luz (2003) enfatizam que é preciso atentar para o fato de que as organizações 

são formadas por pessoas que se encontram imbuídas de desejos e necessidades. Sendo tais 

aspectos suscetíveis às relações provenientes do ambiente em que vivem, quer seja este meio 

familiar, social ou de trabalho. 

Assim, diante dos resultados obtidos na pesquisa, constata-se que os profissionais 

dos NHE não referem ou não percebem o valor das relações e convívios pessoais 

(chefe/equipe de trabalho, familiares e amigos) para conformação do clima organizacional do 

setor. 

 

 

5.3.2 O clima organizacional na perspectiva dos profissionais 

 

 

Na intenção de caracterizar o clima organizacional predominante nos NHE, os 

profissionais foram estimulados a assinalar quais condutas estavam mais relacionadas ao seu 
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setor. Cada conduta era um reflexo do tipo de clima organizacional no ambiente de trabalho – 

desfavorável (clima I), indiferente (clima II) e favorável (clima III) ao desenvolvimento da 

organização. 

A determinação o clima organizacional favorável foi relacionada às condutas 

presentes no ambiente de trabalho, tais como: a integração na instituição, no setor e entre os 

profissionais; a adaptação às mudanças, o comprometimento com a qualidade; o 

envolvimento com as atividades; a alta produtividade; a motivação e a satisfação. 

No Gráfico 4, apresenta-se a distribuição dos profissionais segundo o tipo de clima 

organizacional identificados nos NHE.  

 
 

 
 

Gráfico 4 – Distribuição dos profissionais segundo sua percepção 
acerca do tipo de clima organizacional nos NHE. Natal/RN, 2010. 
(n=33) 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 
Constata-se que, 73% dos participantes identificam o clima organizacional dos NHE 

como favorável ao desenvolvimento do setor. Com isso, os profissionais mostraram 

desempenhar suas atividades em conformidade com aspectos essenciais ao DO, como a 

adaptabilidade e a integração. Contudo, 27% dos respondentes ou realizam condutas 

relacionadas ao tipo de clima indiferente ao desenvolvimento da organização ou optaram por 

não opinar sobre este aspecto do estudo. 

 Sendo assim, é importante destacar que não há menção suficiente, por parte dos 

respondentes, de itens que caracterizem o clima dos NHE como desfavorável ao seu pleno 

desenvolvimento. Entretanto, 4 participantes, isoladamente, relacionaram condutas 

desfavoráveis, como a “frustração” e a “desmotivação”, ao exercício de suas atividades. Tais 
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aspectos são considerados negativos ao clima, podendo levar os profissionais à indiferença e 

ao descomprometimento com o que acontece no seu setor. 

 Embora não existam estudos sobre a temática que envolva os NHE e possibilite a 

comparação com os achados nesta pesquisa, verifica-se a existência de algumas pesquisas no 

âmbito hospitalar. Deste modo, estudo realizado com profissionais do Centro Cirúrgico de um 

hospital de Minas Gerais, revelou que os respondentes percebiam o clima organizacional do 

seu setor como favorável ao desempenho de suas práticas assistenciais (SPIRI, 1998). 

 Assim, constata-se que a percepção geral dos profissionais dos NHE está centrada no 

clima organizacional favorável. Contudo, é imprescindível que os coordenadores dos Núcleos 

e gestores dos hospitais busquem alternativas para melhorar cada vez mais o clima do setor. 

Nesta perspectiva, o conhecimento dos fatores internos e externos de influência na 

organização, torna-se essencial ao planejamento das medidas a serem instituídas para 

minimizar a indiferença por parte de alguns profissionais mediante o serviço desenvolvido. 

 Martins (2008) corrobora com o exposto quando refere que o conhecimento sobre o 

clima existente na organização é necessário para compreensão do modo como o contexto de 

trabalho afeta o comportamento e as atitudes das pessoas, o seu bem-estar e o seu 

desempenho na organização. 

 Luz (2003) acrescenta que o clima reflete a tendência sobre até que ponto as 

necessidades da organização e das pessoas, que dela fazem parte, estão sendo efetivamente 

atendidas, sendo esse aspecto um dos indicadores do pleno desenvolvimento organizacional. 

Dessa forma, acredita-se que, ao se conhecer o processo de instauração do clima no setor, a 

eficiência do NHE possa ser aumentada por intermédio da criação e manutenção de um 

ambiente que satisfaça as necessidades de seus membros e, ao mesmo tempo, incentive-os a 

adesão de comportamentos motivados na direção dos objetivos da organização. 

 Assim, o tipo de clima depende da sensibilidade dos profissionais que fazem parte da 

organização, podendo uma característica parecer positiva e desejável para um membro da 

instituição e apresentar-se como negativa e indesejável para outros, exercendo a cultura um 

papel importante nessa forma de perceber, pensar e agir do indivíduo. 

 Segundo Luz (2003), o clima organizacional pode ser entendido como o resultado 

dos elementos formadores da cultura organizacional, tanto de seus aspectos positivos como 

negativos. Portanto, mesmo que os fatores internos e externos ao NHE não tenham 

apresentado forte expressão para conformação de um clima organizacional favorável ao seu 

desenvolvimento, constata-se que, na percepção dos profissionais, este propicia a consecução 

dos objetivos da organização. 
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5.4 SATISFAÇÃO LABORAL DOS PROFISSIONAIS DOS NÚCLEOS HOSPITALARES 

DE EPIDEMIOLOGIA 

 

 

 Com a intenção de identificar o nível de satisfação laboral dos trabalhadores dos 

NHE, solicitou-se que os mesmos mensurassem, numa escala de 1 a 7 no S10/12, o seu grau 

de contentamento com os seguintes aspectos da organização: satisfação com o ambiente 

trabalho, com a supervisão do serviço e com a compensação da instituição. Tais aspectos 

avaliativos, segundo Meliá e Peiró (1989), consistem em indicadores simples, porém 

confiáveis para apreciação da satisfação laboral num ambiente organizacional. 

 Deste modo, no Quadro 10, apresentam-se os escores dos respondentes segundo as 

dimensões de satisfação mensuradas pelo S10/12. 

 
 

ESCORES DOS PROFISSIONAIS 
DIMENSÕES 

Média*  DP 

Satisfação com o ambiente de trabalho 5,7 0,9 

Satisfação com a supervisão do serviço 5,9 0,7 

Satisfação com a instituição 5,6 0,9 

MÉDIA FINAL 5,7 0,2 

Quadro 9 – Escores dos profissionais segundo as dimensões de satisfação. 
Natal/RN, 2010. 
Fonte: dados da pesquisa. 
* Médias: 0,0 – 1,4: muito insatisfeito; 1,5 – 2,4: bastante insatisfeito; 2,5 – 3,4: pouco insatisfeito; 
3,5 – 4,4: indiferente; 4,5 – 5,4: pouco satisfeito; 5,5 – 6,4: bastante satisfeito; 6,5 – 7: muito 
satisfeito. 

 
 
 No quadro 9, constata-se, de uma forma geral, que os respondentes afirmam um certo 

grau de satisfação laboral, a qual é valorada por estes com a média final de 5,7 (DP 0,2). 

Assim, considerando que, para determinação do nível de satisfação, as possibilidades de 

médias a serem mensuradas incluem-se entre 4,5 a 7,0, verifica-se que a média final obtida no 

estudo indica que os profissionais apresentam um grau de satisfação intermediário. 

 Quando analisadas separadamente, percebe-se que os funcionários dos NHE indicam 

também, para cada dimensão, um nível de satisfação intermediário, tendo em vista que suas 

médias variam entre 5,6 e 5,9. Estes resultados demonstram certa homogeneidade quanto à 

existência da satisfação laboral nos pesquisados. Assim, mesmo considerando a possibilidade 
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de variedade quanto ao grau de satisfação sugerida pelos DP próximos a 1,0, não foram 

observas nas dimensões que correspondam à insatisfação. 

 Alguns estudos realizados no contexto hospitalar têm verificado variados níveis de 

satisfação laboral entre os funcionários. Pesquisa realizada por Rebouças, Legay e Abelha 

(2007) com profissionais de uma instituição de saúde mental de longa permanência no Rio de 

Janeiro, revelou um nível satisfação intermediário com médias próximas ao valor 

correspondente à indiferença. Por outro lado, ao realizar pesquisa com equipes de um hospital 

de emergência em São Paulo, Carvalho e Lopes (2006) constataram bons níveis de satisfação 

laboral entre os respondentes. 

Assim, observa-se a existência de algumas pesquisas sobre a temática no âmbito 

hospitalar. Entretanto, as características do tipo de trabalho desenvolvido pelos respondentes 

não permitem que os resultados encontrados nas pesquisas citadas sejam passíveis de 

comparação entre si e, tão pouco, com o presente estudo. 

 

 

� Satisfação com o ambiente de trabalho 

 

 

 Na dimensão “satisfação com o ambiente de trabalho”, os respondentes referem uma 

média de 5,7 (DP 0,9). Com isso, entende-se por ambiente de trabalho a estrutura e o espaço 

físico dos NHE, bem como a limpeza e a climatização do ambiente. Além disso, quando 

aplicada a uma estrutura organizacional, esta dimensão também engloba o conhecimento dos 

objetivos e metas do setor a serem alcançados. 

 Martinez e Paraguay (2003) abordam que uma organização deve dispor de recursos 

mínimos para a realização do trabalho. Isto inclui condições físicas favoráveis e de segurança 

que contribuam com a satisfação do profissional. Além disso, segundo Chiavenato (2003), é 

imprescindível que, em uma organização, os seus membros conheçam os objetivos e metas a 

serem cumpridos para que possam se identificar com o trabalho e, em equipe, consigam 

implementar atividades com vistas ao alcance das pretensões desejadas. 
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� Satisfação com a supervisão do serviço 

 

 

 Com relação à “satisfação com a supervisão do serviço”, é importante definir que a 

mesma compreende as relações de trabalho com o supervisor. Tal definição enfatiza a forma e 

a freqüência da supervisão, bem como a igualdade de tratamento e da avaliação na instituição. 

 Assim, a satisfação dos profissionais com esta dimensão, evidenciada pela média de 

5,9 (DP 0,7), de certa forma, vai de encontro aos achados já evidenciados neste estudo, uma 

vez que os profissionais dos NHE não consideram as relações entre as pessoas da equipe 

como um fator influenciador do clima e, por conseguinte, da satisfação laboral. Desta 

maneira, acredita-se que os supervisores dos Núcleos ou estão desempenhando suas 

atribuições dentro das expectativas esperadas pelos membros da organização ou que tiveram 

receio de mencionar suas opiniões. 

De qualquer forma, é válido acrescentar que os profissionais esperam que seus 

supervisores sejam atenciosos, justos, competentes, reconheçam e recompensem, na medida 

do possível, o bom desenvolvimento dos membros na equipe. Além disso, o bom supervisor 

deve permitir alguma participação do funcionário no processo de tomada de decisões 

(MARTINEZ; PARAGUAY, 2003). 

Tais características dos supervisores são pertinentes, à medida que contribuem para 

que o profissional sinta-se parte integrante da organização e se co-responsabilize pelas 

atividades desenvolvidas, logrando também o êxito e o reconhecimento do setor pelas ações 

bem-sucedidas.  

Sendo assim, o papel do supervisor e o seu estilo de trabalho são fundamentais para 

desenvolver a satisfação dos funcionários na organização. O supervisor deve ser capaz de 

instituir medidas que contribuam para a motivação da equipe do NHE, o comprometimento 

dos profissionais, assim como o sentimento de valorização, credibilidade e confiança de cada 

membro da equipe na organização. 

 

 

� Satisfação com a instituição 

 

 

 Com relação à terceira dimensão avaliada, a “satisfação com a instituição”, neste 

estudo, inclui as negociações sobre os benefícios e o modo como são cumpridas as normas e 
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os acordos coletivos com o hospital. Sendo assim, observa-se que a satisfação dos 

profissionais com este aspecto é evidenciada pela média de 5,6 (DP 0,9) em suas respostas. 

 Segundo Siqueira (2008a), a satisfação laboral seria um sentimento extremamente 

sensível às políticas e práticas gerenciais, especialmente aquelas que definem as percepções 

de justiça no trabalho e o retorno da instituição pelo bom comportamento e comprometimento 

dos trabalhadores. O reconhecimento do profissional pela instituição revela o quanto a mesma 

está comprometida com o bem-estar dos seus funcionários e o quanto está disposta a retribuir 

os esforços e todos os investimentos que eles aplicam na organização. 

 Portanto, a satisfação no trabalho é compreendida como o resultado do ambiente 

organizacional sobre o profissional, sendo atrelada ao envolvimento deste com o trabalho 

desenvolvido, ao seu comprometimento organizacional e, por conseguinte, ao seu bem-estar. 

De acordo com Chiavenato (2003), o profissional procura satisfazer à organização, na 

proporção em que tem suas necessidades supridas e reconhecidas pela instituição. 

 Com isso, acredita-se que a satisfação laboral referida pelos profissionais dos NHE, 

neste estudo, esteja contribuindo para que estes executem suas atividades laborais com 

comprometimento, reconhecendo sua importante parcela de contribuição para a epidemiologia 

no âmbito hospitalar. 

 

 

5.5 RELAÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO LABORAL E O CLIMA ORGANIZACIONAL 

DOS NÚCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA 

 

 

Devido ao número restrito de participantes e a homogeneidade das respostas obtidas, 

tornou-se inviável a comprovação, por meio de testes estatísticos inferenciais, da relação 

existente entre o clima organizacional e a satisfação laboral dos profissionais dos NHE. Por 

este motivo, optou-se por trabalhar essa relação com base na estatística descritiva simples. 

No quadro 10, apresentam-se a relação dos escores dos respondentes para as 

dimensões de satisfação laboral e os tipos de clima organizacional evidenciados neste estudo. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

Favorável Indiferente 
DIMENSÕES DA 

SATISFAÇÃO 
Média* DP Média* DP 

Ambiente de trabalho 5,9 0,8 5,4 0,6 

Supervisão do serviço 6,1 0,7 5,8 0,6 

Instituição 5,8 0,9 5,3 0,4 

MÉDIA FINAL 5,9 0,2 5,5 0,2 

Quadro 10 – Relação dos escores dos profissionais para as dimensões de 
satisfação com os tipos de clima organizacional. Natal/RN, 2010. 
Fonte: dados da pesquisa. 
* Médias: 0,0 – 1,4: muito insatisfeito; 1,5 – 2,4: bastante insatisfeito; 2,5 – 3,4: pouco 
insatisfeito; 3,5 – 4,4: indiferente; 4,5 – 5,4: pouco satisfeito; 5,5 – 6,4: bastante satisfeito; 
6,5 – 7: muito satisfeito. 

 
 
 Ao comparar as médias finais da satisfação laboral distribuídas no clima favorável e 

no indiferente, verifica-se que há uma tendência para que os profissionais que atuam no NHE, 

que apresenta um clima favorável, refiram maiores níveis de satisfação. Esse achado é 

observado na diferença de 0,4 (DP 0,2) entre as médias finais. Assim, quando se analisa as 

dimensões, constata-se que essa tendência de diferenciação do nível de satisfação de acordo 

com o tipo de clima do NHE, também é evidenciada neste estudo.  

Desta forma, o “ambiente de trabalho” e a “instituição” são as dimensões que 

apresentam maior diferença na comparação de suas médias de satisfação segundo o tipo clima 

organizacional. Sendo assim, pode-se se interpretar que a existência de um clima favorável 

nos NHE, contribui para que os profissionais sintam-se mais satisfeitos com a organização. 

 Sabe-se que existem elementos que, direta ou indiretamente, influenciam o nível de 

satisfação laboral dos profissionais como, por exemplo, o clima organizacional. Este, por estar 

relacionado com a forma como se estrutura e processa uma organização, pode propiciar um 

ambiente satisfatório à execução das atividades laborais e ao atendimento das necessidades 

dos profissionais. Dessa maneira, os funcionários tendem a desenvolver a sensação de plena 

realização profissional e de satisfação laboral. 

Por fim, é importante acrescentar que a existência de um clima organizacional 

favorável torna-se essencial à organização, uma vez que este influencia a satisfação laboral, 

fazendo com os profissionais apresentem comportamentos que se refletem em melhores 

desempenhos. Isso contribui de sobremaneira para o desenvolvimento e o êxito da 

organização. 
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A título de encerramento, como uma reflexão aos aportes teóricos que orientaram 

este trabalho, sugere-se, na Figura 3, a representação teórica derivada da situação dos NHE da 

Cidade do Natal/RN e evidenciada neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Promoção da satisfação laboral nos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia da 
Cidade do Natal/RN. 
Fonte: Modelo teórico da relação clima organizacional e satisfação laboral. Elaboração: a autora Aline 
Cristiane Moura Matias. Natal/RN, 2010. 
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satisfação laboral. 
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satisfação laboral. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 A epidemiologia hospitalar, nos dias atuais, se configura como um valioso 

instrumento para utilização pelos gestores e demais profissionais da área da saúde como 

subsídio de fundamentação das práticas e políticas públicas de assistência à saúde. Nesta 

perspectiva, entende-se o NHE como uma importante estrutura organizacional que vem 

contribuindo de forma relevante para a conformação dos dados epidemiológicos no âmbito do 

hospital, mesmo este não apresentando, muita vezes, condições favoráveis à realização da VE. 

 No intuito de compreender se realmente existe um clima organizacional no ambiente 

dos Núcleos, e se esse clima exerce alguma relação com o nível de satisfação dos 

profissionais, foi que se realizou o presente estudo. 

Identificou-se que os profissionais dos Núcleos percebem e vivenciam o seu 

ambiente de trabalho como uma estrutura organizacional em desenvolvimento. Assim, à 

medida que conhecem o processo de regulamentação do seu setor e se identificam com as 

atividades desenvolvidas, os profissionais adaptam-se melhor às circunstâncias e práticas de 

trabalho. Além disso, estes tendem a executar tarefas em equipe com base em um objetivo 

comum: a realização da VE no âmbito hospitalar. 

 Desta forma, as equipes dos NHE, ao mostrarem-se conscientes e sensibilizados com 

a importância do seu trabalho para epidemiologia hospitalar, realizam esforços para que a 

organização desfrute do êxito. Para tal, os membros da equipe procuram trabalhar de forma 

integrada não apenas entre si, mas desenvolvendo ações em conjunto com os demais setores 

do hospital envolvidos na VE. 

As considerações realizadas até o momento são um indicativo de que o trabalho de 

VE no hospital requer um perfil de profissionais com capacidades que se estendem desde a 

superação das dificuldades, sensibilização dos atores envolvidos no processo, até a 

versatilidade para lidar com as mudanças impostas pelo contexto ambiental, no qual a 

organização está inserida. 

 Constatou-se que os fatores internos e externos ao Núcleo, em sua maioria, na 

perspectiva dos profissionais, não exerciam influência positiva sobre o clima organizacional 

favorável ao desenvolvimento da organização. Mesmo assim, observou-se que os 

profissionais executavam condutas condizentes com um clima satisfatório, o qual acreditou-se 

que estava contribuindo para o nível de satisfação laboral destes. 
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 Portanto, embora este estudo não permita a realização de generalização, o mesmo é 

sugestivo de que existe um fator, interno ou externo ao NHE, que contribui para a 

conformação de um clima organizacional favorável no setor. Acredita-se que este clima 

estimule os membros das equipes a apresentarem comportamentos que os identificam como 

atores comprometidos e satisfeitos com o trabalho desenvolvido, mesmo diante de todas os 

entraves para realização da VE. 

 Considerou-se o resultado geral da presente pesquisa como positivo para o 

desenvolvimento do Núcleo enquanto organização. Contudo, tem-se que pensar em maneiras 

de melhorar o clima organizacional do setor. Acredita-se que os resultados encontrados sobre 

os fatores internos e externos ao NHE possam auxiliar os supervisores e gestores no 

planejamento de ações neste sentido. 

 É importante considerar ainda, que o estudo teve algumas limitações. Uma delas 

refere-se à restrição da pesquisa aos NHE da Cidade do Natal/RN e a inacessibilidade de 

alguns profissionais que compuseram a população. Isso resultou em um número de 

respondentes que não permitiu uma análise estatística mais profunda. Outra limitação foi a 

falta de literatura relacionada ao tema, que pudesse subsidiar a comparação dos resultados 

obtidos com outros contextos.  

 Além disso, houve aspectos que dificultaram à realização do estudo. Um deles 

consistiu no tempo despendido para obtenção da aprovação de 3 Comitês de ética em 

Pesquisa, o que alterou o cronograma estabelecido para a realização da pesquisa. A outra 

dificuldade foi encontrar um instrumento de coleta de dados apropriado ao estudo. 

 Diante do exposto, sugere-se a realização de outros estudos sobre a mesma temática 

abordada e com uma população maior que permita retratar a realidade dos NHE no Estado do 

Rio Grande do Norte e demais âmbitos. Assim, futuramente poderá se indicar as 

características organizacionais comuns a esse setor e os aspectos que podem ser aprimorados 

de maneira que a VE no hospital seja realizada com envolvimento e comprometimento dos 

profissionais.  

Ainda assim, sugere-se a realização de um estudo que busque verificar de que forma a 

cultura organizacional influencia o estabelecimento do clima organizacional do NHE e, por 

conseguinte, o nível de satisfação laboral e o bem-estar individual dos membros de sua 

equipe.  
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UNIVERIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 
ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR: ASPECTOS INERENTES AO CLIMA E A 

SATISFAÇÃO LABORAL 
 
A. CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E INSTITUCIONAL 
 
A.1 PESSOAL E PROFISSIONAL 
A.1.1 Sexo: 0(   ) Feminino     1(   ) Masculino 
A.1.2 Idade: _______ anos 
A.1.3 Nível de escolaridade: 0(   ) Ensino Médio      1(   ) Ensino Superior 
A.1.4 Profissão/ocupação: _________________________________________ 
 
A.2 INSTITUCIONAL 
A.2.1 Nome da instituição: _____________________________________________________ 
A.2.2 Caráter: 0(   ) Público      1(   ) Privado      2(   ) Filantrópico 
A.2.3 Número de leitos: ________ 
 
 
B. CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 
 
B.1 No Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), você é flexível e receptível a novas 
idéias, mesmo estas sendo externas? Justifique sua resposta. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

B.2 Como se deu o processo de institucionalização/regulamentação do NHE no hospital em 
que você trabalha? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

B.3 Há quanto tempo você atua no NHE?__________________________________________ 

B.4 Você trabalha em mais de um NHE? 0(   ) Não       1(   ) Sim    

B.5 Quais as principais atribuições que você desenvolve no contexto hospitalar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

B.6 Você considera-se um profissional integrado a equipe do NHE e aos outros setores do 
hospital? Justifique sua resposta. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Nº______ 

APÊNDICE A – Organização hospitalar: aspectos do clima e da satisfação laboral 
(instrumento de pesquisa) 
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C. CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 
Para cada item abaixo listado, você precisará marcar com um “X” uma única alternativa, 
aquela que mais se aproxime da sua análise individual. 
 
 
C.1 FATORES INTERNOS DE INFLUÊNCIA 
 

NÃO 
MAIS 

OU 
MENOS 

SIM 

Vida Profissional 
C.1.1 Sinto orgulho de trabalhar no NHE.    
C.1.2. Sinto orgulho da minha atividade no NHE.    
C.1.3. Acho que o NHE me oferece um bom plano de carreira.    
C.1.4 Costumo indicar este setor como alternativa de emprego para meus amigos e 
parentes. 

   

C.1.5 Eu me preocupo com o futuro deste setor.    
C.1.6 Considero que estou obtendo sucesso na minha carreira e na minha vida 
profissional. 

   

C.1.7 Gostaria que meus filhos trabalhassem no NHE.    
C.1.8 Dependo apenas dos meus próprios esforços para obter o sucesso profissional e 
de carreira no NHE. 

   

C.1.9 Os cursos e treinamentos que fiz são suficientes para o exercício das minhas 
atividades. 

   

Estrutura Hierárquica 
C.1.10 Eu confio plenamente no meu chefe imediato.    
C.1.11 O meu chefe imediato é um líder.    
C.1.12 O meu chefe imediato é a pessoa mais indicada para a função que ocupa.    
C.1.13 Estou satisfeito com a estrutura hierárquica (chefes e subordinados) a que estou 
vinculado. 

   

Incentivos Profissionais 
C.1.14 Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela instituição.    
C.1.15 Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pela minha família.    
C.1.16 Considero que o meu trabalho é reconhecido e valorizado pelos meus amigos e 
parentes. 

   

Remuneração 
C.1.17 Acho justo o meu salário atual.    
C.1.18 O meu patrimônio é condizente com os esforços que tenho feito pela instituição.    

Segurança Profissional 
C.1.19 Meu emprego é seguro na instituição, ou seja, não corro o risco de ser demitido 
sem motivo. 

   

Nível Sócio-cultural 
C.1.20 O meu nível cultural e intelectual é suficiente para o exercício das minhas 
atividades no NHE. 

   

C.1.21 O meu nível social é suficiente para o exercício das minhas atividades no NHE.    

Transporte dos Funcionários 
C.1.22 Tenho tido problemas com o transporte casa–instituição, instituição–casa.    

Ambiente de Trabalho 
C.1.23 O ambiente de trabalho favorece a execução das minhas atividades no NHE.    
C.1.24 O relacionamento com meus colegas de trabalho favorece a execução das 
minhas atividades Na instituição. 

   

Burocracia 
C.1.25 A burocracia adotada na instituição favorece a execução das minhas atividades.    

Cultura Organizacional 
C.1.26 A Cultura Organizacional (tradições, práticas e costumes que não estão 
previstos em qualquer regra) adotada no NHE favorece a execução das minhas 
atividades na instituição. 

   

Assistência aos Funcionários 
C.1.27 A assistência médica e a assistência social adotadas na instituição favorecem a 
execução das minhas atividades. 
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C.2 FATORES EXTERNOS DE INFLUÊNCIA NÃO 
MAIS 

OU 
MENOS 

SIM 

Investimentos e despesas familiares 
C.2.1 Eu me preocupo com o futuro da minha família.    
C.2.2 Eu me preocupo com o futuro dos meus filhos.    
C.2.3 Estou satisfeito com a alimentação que estou podendo proporcionar à minha 
família. 

   

C.2.4 Estou satisfeito com a educação que estou podendo proporcionar aos meus filhos.    
Convivência Familiar 

C.2.5 Estou vivendo bem com a minha esposa/companheira ou o meu 
marido/companheiro. 

   

C.2.6 Estou vivendo bem com os meus filhos.    
Situação Financeira 

C.2.7 Estou satisfeito com a minha residência.    
C.2.8 Estou satisfeito com o meu carro.    
C.2.9 Estou satisfeito com o vestuário que estou podendo proporcionar à minha 
família. 

   

C.2.10 Estou com a minha situação financeira em ordem.    
C.2.11 Estou satisfeito com o meu patrimônio.    

Vida Social 
C.2.12 Estou satisfeito com o meu nível social.    
C.2.13 Estou satisfeito com o meu convívio social.    
C.2.14 Estou satisfeito com o meu nível intelectual.    
C.2.15 Estou satisfeito com o meu nível cultural.    
C.2.16 Estou satisfeito com a minha religião.    

Saúde 
C.2.17 Estou satisfeito com as minhas práticas desportivas.    

C.2.18 Estou satisfeito com o meu estado físico.    

C.2.19 Estou satisfeito com o meu estado mental.    

Convivência Familiar 
C.2.20 Estou satisfeito com a minha vida afetiva.    

C.2.21 Estou satisfeito com a minha vida sexual.    

Time de Futebol 
C.2.22 Estou satisfeito com o time de futebol para o qual eu torço.    

Férias e Lazer 
C.2.23 Estou satisfeito com as minhas últimas férias.    

C.2.24 Estou planejando para que as minhas próximas férias sejam muito boas.    

Segurança Pública 
C.2.25 Estou satisfeito com o atual estágio da segurança pública.    

C.2.26 A corrupção altera o meu estado de ânimo.    

C.2.27 A violência altera o meu estado de ânimo.    

C.2.28 A impunidade altera o meu estado de ânimo.    

Política e Economia 
C.2.29 Estou satisfeito com o atual estágio da política nacional.    

C.2.30 Estou satisfeito com o atual estágio da política estadual.    

C.2.31 Estou satisfeito com o atual estágio da política municipal.    

C.2.32 As crises políticas alteram o meu estado de ânimo.    

C.2.33 As crises econômicas alteram o meu estado de ânimo.    

C.2.34 As crises internacionais alteram o meu estado de ânimo.    

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: adaptado de Bispo (2006). 
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C.3 Clima organizacional 
Na relação abaixo, para cada item, assinale com um “X” o clima que melhor se enquadra à 
dinâmica de funcionamento do NHE em que você atua.  
 

ITEM CLIMA I CLIMA II CLIMA III 

C.3.1  Frustração;   Indiferença;   Satisfação 

C.3.2  Desmotivação;   Apatia;   Motivação; 

C.3.3  Falta de integração na 
instituição, no setor e entre 
os funcionários; 

  Baixa integração na 
instituição, no setor e 
entre os funcionários; 

  Alta integração na 
instituição, no setor e 
entre os funcionários; 

C.3.4  Falta de credibilidade;   Baixa credibilidade;   Alta credibilidade; 

C.3.5  Alta rotatividade nos setores;   Média rotatividade nos 
setores; 

  Pouca rotatividade nos 
setores; 

C.3.6  Improdutividade;   Baixa produtividade;   Alta produtividade; 

C.3.7  Pouca adaptação às 
mudanças; 

  Média adaptação às 
mudanças; 

  Maior adaptação às 
mudanças; 

C.3.8  Alto índice de absenteísmo;   Médio índice de 
absenteísmo; 

  Baixo índice de 
absenteísmo; 

C.3.9  Pouca dedicação;   Média dedicação;   Alta dedicação; 

C.3.10  Baixo comprometimento 
com a qualidade; 

  Médio comprometimento 
com a qualidade; 

  Alto comprometimento 
com a qualidade; 

C.3.11  Clientes insatisfeitos;   Clientes indiferentes;   Clientes satisfeitos; 

C.3.12  Falta de envolvimento com 
as atividades; 

  Baixo envolvimento com 
as atividades; 

  Alto envolvimento com 
as atividades; 

C.3.13  Pouco aproveitamento nas 
capacitações; 

  Médio aproveitamento 
nas capacitações; 

  Maior aproveitamento 
nas capacitações; 

 
 
D. CARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO 
Utilizando-se de uma escala numérica de 1 a 7, enumere cada item abaixo, de acordo com o 
nível de satisfação que você apresenta no ambiente de trabalho. 
 

INSATISFEITO INDIFERENTE SATISFEITO 
Muito Bastante Pouco  Pouco Bastante Muito 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ASPECTOS AVALIADOS NÍVEL DE 
SATISFAÇÃO 

D.1 Objetivos e metas que devem ser alcançadas.  

D.2 Limpeza, higiene e salubridade do local de trabalho.  

D.3 Ambiente e espaço físico do ambiente de trabalho.  

D.4 Climatização do local de trabalho.  

D.5 As relações pessoais com seu superiores.  

D.6 A supervisão que exerce sobre você.  

D.7 A freqüência com que supervisionado.  

D.8 A forma como avaliam e julgam seu trabalho  

D.9 Igualdade e justiça no tratamento que recebe de sua instituição.  

D.10 O apoio que recebe de seus superiores.  

D.11 Modo como são cumpridos as normas legais e os acordos coletivos.  

D.12 Forma como se processam as negociações sobre a contratação e benefícios.  

Fonte: adaptado de Bispo (2006). 

Fonte: adaptado de Meliá e Peiró (1989). 
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APÊNDICE B – Cartas de Anuência. 
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APÊNDICE C – Carta de Anuência da instituição onde foi realizado o pré-teste do instrumento. 
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UNIVERIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59072-970 
Fone/fax: (84) 3215-3196 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Voluntário nº _____   Iniciais do nome do voluntário: __________ 
  

Ilmo(a). Senhor(a), 
 
 Através deste documento, solicitamos a participação de Vossa Senhoria em uma pesquisa que 
tem por finalidade analisar o clima organizacional e o nível de satisfação dos profissionais que atuam 
nos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE) regulamentados na Cidade do Natal/RN.  Com 
isso, os objetivos do estudo são: 
 

� Identificar a percepção dos profissionais dos NHE acerca da organização do seu setor; 
� Detectar os fatores internos e externos ao NHE que, na perspectiva dos profissionais deste 
setor, influenciam no desenvolvimento do clima organizacional; 
� Identificar o nível de satisfação cujos profissionais que compõem os NHE apresentam ao 
desenvolver a prática de Vigilância Epidemiológica; 
� Relacionar o clima organizacional existente no NHE e o nível de satisfação dos profissionais 
que atuam neste setor. 
 

Para tanto, serão aplicados questionários com todos os profissionais de saúde que integram o 
NHE. Durante a aplicação do instrumento de pesquisa, você será solicitado a responder alguns 
questionamentos acerca de sua identificação pessoal, profissional, além de informações sobre a 
organização existente no seu ambiente de trabalho. 
 Como profissional que atualmente exerce atividades no NHE, Vossa Senhoria está sendo 
convidado (a) a colaborar com a pesquisa através do preenchimento de um questionário. Salientamos 
que sua participação é voluntária e que poderá desistir da pesquisa em qualquer momento ou não 
responder as questões que lhe causem constrangimento mesmo que tenha assinado este termo. 
 
RISCOS POSSÍVEIS E BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 Considerando que o estudo visa coletar, por meio de um questionário, a percepção dos 
profissionais que compõem o NHE acerca da organização do seu ambiente de trabalho, 
espera-se que haja risco mínimo de algum constrangimento em responder as perguntas. Todo 
esforço será realizado para providenciar conforto nas respostas e eliminar as possíveis 
dificuldades que você possa enfrentar ao responder o instrumento. O benefício de sua 
participação engloba a contribuição para o entendimento do funcionamento dos núcleos 
enquanto organização dentro da instituição hospitalar, aspecto importante para a sua 
efetivação como setor de trabalho nesse ambiente. 
 
IDENIZAÇÃO DE DANOS 
 Embora não haja previsão de ocorrência de danos ou desconfortos, a pesquisadora e a 
UFRN se responsabilizam pela procura da melhoria do seu estado caso isto venha a ocorrer, 
bem como pela indenização de eventuais danos.  
 
RESSARCIMENTO 
  Não há previsão de gasto financeiro por parte do voluntário, bem como não há 
previsão de ressarcimento por parte da pesquisadora. Contudo, se você tiver algum gasto 
decorrente da participação no estudo, será ressarcido, caso o solicitem. 

 
 

APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 
  As informações obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão usadas com 
propósito científico, sem divulgar o nome do participante. A pesquisadora, os membros envolvidos 
neste estudo e o comitê de ética, terão acesso aos arquivos dos participantes, para verificação de 
dados, sem, contudo, violar a confidencialidade. 
  A assinatura deste termo de consentimento formaliza sua autorização para o desenvolvimento 
da pesquisa. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

  Declaro que, após ter lido e compreendido as informações contidas neste formulário, 
concordo em participar deste estudo. 

  Através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo a Mestranda do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN Aline Cristiane de Moura Matias, sob 
orientação da Profª PhD Bertha Cruz Enders, responsáveis pela pesquisa aqui explicada, a 
utilizar as informações obtidas, através da aplicação de questionário, com a finalidade de 
desenvolver trabalho de cunho científico na área de saúde. 

  Autorizo a publicação do referido trabalho, de forma escrita. Concedo, também, o 
direito de retenção e uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas 
científicas do país e do estrangeiro, desde que mantido o sigilo sobre minha identidade. Estou 
ciente de que, em caso de dano decorrente da pesquisa, o pesquisador e a UFRN se 
responsabilizarão pela devida indenização. 

  
      Natal, ______ de __________________de 2009. 

   

 

DE ACORDO, ________________________________________________________ 
                                                            Assinatura do participante 
 

 

 

Responsáveis pela pesquisa: 

 

____________________________________       ____________________________________ 
         Aline Cristiane de Moura Matias                                       Bertha Cruz Enders 
                        (Mestranda)                                                              (Orientadora) 
 

 

 

Endereço da orientadora: Profa. Dra. Bertha Cruz Enders, Rua Pedro Fonseca Filho, 9041, Ponta Negra, 
Natal/RN. CEP: 59090-080. Telefone: (84) 3236.2626 
 
Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
bem como pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer. Informações 
adicionais podem ser obtidas no CEP – UFRN, endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa 
Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone/Fax (84) 3215-3135. 
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Ministério da Saúde 
Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 5/GM - Em 21 de fevereiro de 2006. 

Inclui doenças na relação nacional de notificação 
compulsória, define doenças de notificação imediata, 
relação dos resultados laboratoriais que devem ser 
notificados pelos Laboratórios de Referência Nacional 
ou Regional e normas para notificação de casos. 

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 36 do Decreto 
nº. 4.726, de 9 de junho de 2003 e, considerando o disposto no Art. 4º da Portaria nº. 2.325, de 8 de dezembro de 
2003, resolve: 

Art. 1º Adotar a Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória, constante do Anexo I desta 
Portaria, incluindo- se a notificação de casos suspeitos ou confirmados de influenza humana por novo subtipo. 

Art. 2º A ocorrência de agravo inusitado, caracterizado como a ocorrência de casos ou óbitos de doença de 
origem desconhecida ou alteração no padrão epidemiológico de doença conhecida, independente de constar na 
Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória, deverá também ser notificada às autoridades 
sanitárias. 

Art. 3º As doenças e agravos relacionados no Anexo II desta Portaria, para todo território nacional, devem ser 
notificados, imediatamente, às Secretarias Estaduais de Saúde, e estas deverão informar, também de forma 
imediata, à Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS. 

Parágrafo Único: A notificação imediata deverá ser realizada por um dos seguintes meios de comunicação: 

I.: Serviço de notificação eletrônica de emergências epidemiológicas (e-notifica), por meio de mensagem de 
correio eletrônico enviada ao endereço notifica@saude.gov.br ou, diretamente pelo sítio eletrônico da Secretaria 
de Vigilância em Saúde, no endereço www.saude.gov.br/svs; 

II. Serviço telefônico de notificação de emergências epidemiológicas, 24 horas (Disque-Notifica) por meio de 
ligação para o número nacional que será divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS, sendo este 
serviço destinado aos profissionais de saúde cujo Município ou Estado não possuam serviço telefônico em 
regime de plantão para recebimento das notificações imediatas. 

Art. 4º Os agravos de notificação imediata, constantes do Anexo II desta Portaria, devem ser notificados em, no 
máximo, 24 horas a partir do momento da suspeita inicial. 

Parágrafo único. A notificação imediata não substitui a necessidade de registro posterior das notificações em 
conformidade com o fluxo, a periodicidade e os instrumentos utilizados pelo Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação - SINAN. 

Art. 5º Os profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e 
estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino, em conformidade com a Lei nº. 6259 de 30 de 
outubro de 1975, são obrigados a comunicar aos gestores do Sistema Único de Saúde - SUS a ocorrência de 
casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas nos anexo I, II e III desta Portaria. 

Parágrafo único. O não cumprimento desta obrigatoriedade será comunicado aos conselhos de entidades de 
Classe e ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Art. 6º. Os resultados dos exames laboratoriais das doenças de notificação imediata relacionadas no Anexo III 
desta Portaria devem ser notificados, pelos laboratórios de referência nacional, regional e laboratórios centrais de 
saúde pública de cada Unidade Federada, concomitantemente às Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias 
Municipais de Saúde e a SVS/MS, conforme estabelecido no Art. 3º desta Portaria. 

Art. 7.º A definição de caso para cada doença relacionada no Anexo I desta Portaria, obedecerá à padronização 
definida pela SVS/MS. 

Art. 8º É vedada a exclusão de doenças e agravos componentes da Lista Nacional de Doenças de Notificação 
Compulsória pelos gestores municipais e estaduais do SUS. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10 Fica revogada a Portaria nº. 33/SVS, de 14 de julho de 2005, publicada no DOU nº. 135, Seção 1, pág. 
111, de 15 de julho de 2005. 

JARBAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR 

ANEXO A - Portaria nº 5, de 21 de fevereiro de 2006. 
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ANEXO I 

Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória 

I. Botulismo 

II. Carbúnculo ou Antraz 

III. Cólera 

IV. Coqueluche 

V. Dengue 

VI. Difteria 

VII. Doença de Creutzfeldt - Jacob 

VIII. Doenças de Chagas (casos agudos) 

IX. Doença Meningocócica e outras Meningites 

X.Esquistossomose (em área não endêmica) 

XI. Eventos Adversos Pós-Vacinação 

XII.Febre Amarela 

XIII. Febre do Nilo Ocidental 

XIV. Febre Maculosa 

XV. Febre Tifóide 

XVI. Hanseníase 

XVII. Hantavirose 

XVIII. Hepatites Virais 

XIX. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana – HIV em gestantes e crianças expostas ao risco de 
transmissão vertical 

XX. Influenza humana por novo subtipo (pandêmico) 

XXI. Leishmaniose Tegumentar Americana 

XXII. Leishmaniose Visceral 

XXIII.Leptospirose 

XXIV. Malária 

XXV. Meningite por Haemophilus influenzae 

XXVI. Peste 

XXVII.Poliomielite 

XXVIII.Paralisia Flácida Aguda 

XXIX.Raiva Humana 

XXX.Rubéola 

XXXI.Síndrome da Rubéola Congênita 

XXXII. Sarampo 

XXXIII. Sífilis Congênita 

XXXIV. Sífilis em gestante 

XXXV. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS 

XXXVI. Síndrome Febril Íctero-hemorrágica Aguda 

XXXVII. Síndrome Respiratória Aguda Grave 
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XXXVIII. Tétano 

XXXIX. Tularemia 

XL. Tuberculose 

XLI. Varíola 

ANEXO II 

Doenças e Agravos de notificação imediata 

I. Caso suspeito ou confirmado de: 

a) Botulismo 

b) Carbúnculo ou Antraz 

c) Cólera 

d) Febre Amarela 

e) Febre do Nilo Ocidental 

f) Hantaviroses 

g) Influenza humana por novo subtipo (pandêmico) 

h) Peste 

i) Poliomielite 

j) Raiva Humana 

l) Sarampo, em indivíduo com história de viagem ao exterior nos últimos 30 (trinta) dias ou de contato, no 
mesmo período, com alguém que viajou ao exterior 

m) Síndrome Febril Íctero-hemorrágica Aguda 

n) Síndrome Respiratória Aguda Grave 

o) Varíola 

p) Tularemia 

II. Caso confirmado de: 

a) Tétano Neonatal 

III. Surto ou agregação de casos ou de óbitos por: 

a) Agravos inusitados 

b) Difteria 

c) Doença de Chagas Aguda 

d) Doença Meningocócica 

e) Influenza Humana 

IV. Epizootias e/ou morte de animais que podem preceder a ocorrência de doenças em humanos: 

a) Epizootias em primatas não humanos 

b) Outras epizootias de importância epidemiológica 

ANEXO III 

Resultados laboratoriais devem ser notificados de forma imediata pelos Laboratórios de Saúde Pública dos 
Estados (LACEN) e Laboratórios de Referência Nacional ou Regional 

I. Resultado de amostra individual por: 

a) Botulismo 

b) Carbúnculo ou Antraz 

c) Cólera 
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d) Febre Amarela 

e) Febre do Nilo Ocidental 

f) Hantavirose 

g) Influenza humana por novo subtipo (pandêmico) 

h) Peste 

i) Poliomielite 

j) Raiva Humana 

l) Sarampo 

m) Síndrome Respiratória Aguda Grave 

n) Varíola 

o) Tularemia 

II. Resultado de amostras procedentes de investigação de surtos: 

a) Agravos inusitados 

b) Doença de Chagas Aguda 

c) Difteria 

d) Doença Meningocócica 

e) Influenza Humana 
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Ministério da Saúde 
Gabinete do Ministro 

 

PORTARIA Nº 2.529/GM - Em 23 de novembro de 2004. 

Institui o Subsistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, define 
competências para os estabelecimentos hospitalares, a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
cria a Rede Nacional de Hospitais de Referência para o 
referido Subsistema e define critérios para qualificação 
de estabelecimentos. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 

  

Considerando o disposto no Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, que regulamenta a Lei nº 6.259, 
de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica; 

Considerando o cumprimento da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a execução 
de ações de vigilância epidemiológica como uma das atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS, define 
vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com 
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos; 

Considerando que todos os níveis do SUS - União, estados, Distrito Federal e municípios - devem 
estabelecer o acompanhamento, a avaliação e a divulgação do nível de saúde da população e das condições 
ambientais, bem como a organização e a coordenação do sistema de informação de saúde; 

Considerando que à direção estadual do SUS compete coordenar e, em caráter suplementar, executar as 
ações de vigilância epidemiológica, e que à direção municipal do SUS compete a execução de serviços de 
vigilância epidemiológica; 

Considerando o disposto no item 3.11. do Anexo I da Portaria nº 2.616/GM, de 12 de maio de 1998, que 
define como competência das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH notificar, na ausência de 
um núcleo de vigilância epidemiológica, ao organismo de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos 
de outras doenças sob vigilância epidemiológica (notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços 
ou unidades do hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva; 

Considerando a Portaria nº 2.325/GM, de 8 de dezembro de 2003, que define a relação de doenças de 
notificação compulsória para todo o território nacional, incluindo agravos inusitados e, em seu art. 3º, determina 
que os gestores municipais e estaduais do SUS poderão incluir outras doenças e agravos no elenco de doenças de 
notificação compulsória, em seu âmbito de competência, de acordo com o quadro epidemiológico local; 

Considerando que as doenças de notificação compulsória (DNC) constituem risco à saúde da população, e 
que o conhecimento dessas doenças é primordial para o desencadeamento das ações de controle; 

Considerando que o ambiente hospitalar é importante fonte para a notificação das DNC, principalmente 
os casos mais graves e que a investigação epidemiológica de casos pode demonstrar o surgimento de novas 
doenças (doenças emergentes), a reemergência de outras e, até mesmo, mudanças na história natural de uma 
doença, com impacto importante para a saúde pública no País; 

Considerando que a detecção de aumento no número de casos de doenças transmissíveis pode levar à 
identificação de epidemias, sendo fundamental o conhecimento precoce para a implementação de medidas de 
controle; e 

Considerando ainda que o hospital também é fonte de informação para outros problemas de saúde, 
possibilitando acompanhar o perfil de morbi-mortalidade da população atendida, apoiando o planejamento do 
Sistema de Saúde, com ênfase na gestão do serviço de saúde hospitalar, resolve: 

  

 

 

ANEXO B - Portaria nº 2.529, de 23 de novembro de 2004. 
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Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

  

Art. 1º  Instituir o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, integrando o 
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.  

  

Art. 2º  O Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito Hospitalar é integrado por todo 
hospital em funcionamento no território nacional, independentemente de sua natureza e da existência de relação 
para a prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS. 

  

Capítulo II 

DAS COMPETÊNCIAS 

  

Seção I 

Dos Estabelecimentos Hospitalares 

  

Art. 3º  No Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito Hospitalar, compete a todo 
estabelecimento hospitalar: 

I - preencher a Ficha Individual de Notificação quando da ocorrência de agravo inusitado à saúde e de surtos, 
encaminhando-a de acordo com o fluxo estabelecido;  

II - preencher a Ficha Individual de Notificação quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de 
notificação compulsória, encaminhando-a de acordo com o fluxo estabelecido; e 

III - preencher a Ficha de Notificação para a notificação negativa de ocorrência de doenças de notificação 
compulsória, encaminhando-a de acordo com o fluxo estabelecido. 

Parágrafo único.  Na impossibilidade de atender ao estabelecido no caput deste artigo, o hospital deverá realizar 
a notificação ao gestor correspondente, o mais rápido possível, utilizando os meios disponíveis. 

  

Seção II 

Da União 

  

Art. 4º  No Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, compete ao Ministério da 
Saúde por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS: 

I - apoiar os hospitais na implantação de Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - NHE; 

II - elaborar e disseminar o processo de implantação desta Portaria; 

III - prestar assessoria técnica e supervisão na implantação e funcionamento dos NHE; 

IV - garantir o fluxo de informações ao Ministério da Saúde; 

V - apoiar as Secretarias Estaduais e as Municipais de Saúde e a do Distrito Federal na 
operacionalização/realização de treinamento continuado para os profissionais dos serviços, estimulando as ações 
de Vigilância Epidemiológica no ambiente hospitalar; 

VI - divulgar informações e análise de doenças notificadas pelos hospitais; 

VII - realizar sistematicamente reuniões com responsáveis estaduais pela área técnica de vigilância 
epidemiológica no âmbito hospitalar; 

VIII - realizar e apoiar estudos epidemiológicos em nível nacional das DNC e de outros agravos de interesse 
epidemiológico no ambiente hospitalar; 
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IX - participar da elaboração e avaliação de protocolos clínicos assistenciais das DNC no ambiente hospitalar; 

X - estabelecer o uso de indicadores de avaliação da vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar; 

XI - avaliar as ações de vigilância epidemiológica no ambiente hospitalar por meio de indicadores; e 

XII - monitorar e avaliar o desempenho dos NHE, em articulação com os gestores estaduais e municipais. 

  

Seção III 

Dos Estados 

  

Art. 5º  Ao Gestor Estadual do SUS, compete: 

I - apoiar os hospitais na implantação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - NHE; 

II - elaborar e disseminar o processo de implantação do disposto nesta Portaria; 

III - prestar assessoria técnica e supervisão no funcionamento dos NHE; 

IV - definir o responsável técnico pela gestão do subsistema no estado; 

V - assessorar e supervisionar as ações de vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar, de forma 
complementar à atuação dos municípios; 

VI - definir o processo de estruturação do Sistema de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar na esfera 
estadual integrando-o às normas e rotinas já estabelecidas pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação; 

VII - proceder à normalização técnica complementar à do nível federal para o seu território; 

VIII - divulgar informações e análise de doenças notificadas pelos hospitais; e 

IX - monitorar e avaliar o desempenho dos NHE, em articulação com os gestores municipais, quando cabível. 

  

Seção IV 

Dos Municípios 

  

Art. 6º  Ao Gestor Municipal do SUS, compete: 

I - apoiar os hospitais na implantação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - NHE;  

II - elaborar e disseminar o processo de implantação do disposto nesta Portaria; 

III - prestar assessoria técnica e supervisão no funcionamento dos NHE; 

IV - definir o responsável técnico pela gestão do subsistema no município; 

V - assessorar e supervisionar as ações de vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar; 

VI - executar as ações de vigilância epidemiológica desencadeadas a partir das notificações realizadas pelos 
hospitais; 

VII - definir o processo de estruturação do Sistema de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar na 
esfera municipal, integrando-o às normas e às rotinas já estabelecidas pelo Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação; 

VIII - proceder à normalização técnica complementar à esfera federal e estadual para seu território; 

IX - consolidar os dados provenientes dos hospitais, por meio do processamento do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação - SINAN, e divulgar as informações e análises epidemiológicas no âmbito hospitalar; e 

X - monitorar e avaliar o desempenho dos NHE. 
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Seção V 

Do Distrito Federal 

Art. 7º  A gestão do Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar no Distrito 
Federal compreenderá, no que couber, simultaneamente, as competências referentes a estados e municípios. 

  

Capítulo III 

DA REDE DE REFERÊNCIA 

  

Art. 8º  Criar a Rede Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar. 

Art. 9º  A Rede Nacional, fundamentada na distribuição por nível e por unidade da Federação, é constituída por 
190 (cento e noventa) hospitais de referência, subdivididos em 3 (três) níveis e disposto na forma do Anexo I, 
desta Portaria, fundamentada na distribuição por nível e por Unidade da Federação. 

Parágrafo único.  A definição do quantitativo de hospitais de que trata o caput deste artigo - por unidade da 
Federação, e sua distribuição por nível, está embasada na população e na complexidade da rede hospitalar da 
mesma unidade. 

Art. 10.  Os critérios para seleção dos Hospitais de Referência com base em Nível e as exigências a que os 
Hospitais deverão atender, bem como suas competências, estão definidos na forma dos Anexos II, III e IV desta 
Portaria. 

Parágrafo único.  No processo de seleção dos Hospitais de Referência deverá ser conferida prioridade àqueles 
especializados em doenças infecciosas, universitários ou de ensino, integrantes da Rede de Referência para a 
Síndrome Respiratória Aguda Grave e Hospitais Sentinela para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

  

Capítulo IV 

DO INCENTIVO FINANCEIRO 

  

Art. 11.  Instituir o Fator de Incentivo para os Hospitais de Referência do Subsistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar - FIVEH, para os estabelecimentos integrantes da Rede do SUS. 

§ 1º  O Fator de Incentivo será transferido mensalmente do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estadual 
ou Municipal de Saúde, que o repassará diretamente para a conta bancária definida para o recebimento pelo 
hospital. 

§ 2º  O valor do Fator de Incentivo variará de acordo com o nível do hospital, conforme o disposto no Anexo V 
desta Portaria. 

§ 3º  Nos dois primeiros meses, o Fator de Incentivo será pago em dobro, com o objetivo de apoiar o custeio das 
despesas de implantação da atividade. 

§ 4°  A regularidade do cumprimento das obrigações por parte do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia é 
condição para a continuidade do repasse do incentivo. 

§ 5°  A unidade que não cumprir as obrigações previstas perderá a condição de Hospital de Referência para o 
Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito Hospitalar e será substituída por outra que atenda 
às condições para integrar a Rede. 

§ 6°  A unidade que cumprir de modo satisfatório as obrigações decorrentes do seu nível de classificação e se 
qualificar para o desempenho de competências próprias de nível superior, poderá ter sua classificação revista. 

Art. 12.  O estabelecimento hospitalar que não preste serviço aos SUS, mas que atenda os critérios definidos 
nesta Portaria poderá integrar a Rede, porém sem fazer jus ao Fator de Incentivo para os Hospitais de Referencia 
do Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar - FIVEH. 

Art. 13.  A Secretaria Estadual de Saúde - SES, observando os critérios e quantitativos definidos no parágrafo 
único do art. 9º e no parágrafo único do art. 10, procederá à seleção preliminar das unidades que integrarão a 
Rede Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito 
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Hospitalar em seu território, com a respectiva classificação por nível, submetendo-as à aprovação da Comissão 
Intergestores Bipartite - CIB. 

§ 1º  A SES, após aprovação da CIB, encaminhará para a SVS/MS, a proposta de unidades que integrarão a Rede 
Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito 
Hospitalar em seu território, com a respectiva classificação. 

§ 2º  Eventuais divergências entre a proposta apresentada pela SES e a avaliação da SVS/MS que não obtiverem 
entendimento, serão levadas à decisão da Comissão Intergestores Tripartite - CIT.  

  

Capítulo V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 14.  A qualificação como integrantes da Rede Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, nos respectivos níveis, será determinada por 
portarias específicas da Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Art. 15.  Fica delegada competência ao Secretário de Vigilância em Saúde para, observado o que estabelece o 
artigo 13, incorporar, excluir e substituir estabelecimento na Rede Nacional de Hospitais de Referência para o 
Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, por meio de portaria especifica. 

Art. 16.  Fica delegada competência ao Secretário de Vigilância em Saúde para, caso necessário, editar normas 
orientadoras e complementares a esta Portaria. 

Art. 17.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de 
novembro de 2004. 

  

HUMBERTO COSTA 

  

 

ANEXO I 

 

Distribuição dos Hospitais de Referência, por UF, segundo Nível 

1 (um) hospital para cada milhão de habitantes com, no mínimo 1 hospital por estado 

 Estado Nível I Nível 
II 

Nível III Total 

Acre 01 00 00 01 
Rondônia 02 00 00 02 
Roraima 01 00 00 01 
Amapá 01 00 00 01 
Pará 03 02 02 07 
Amazonas 02 02 01 05 
Tocantins 02 00 00 02 
          
Total 
Região 
Norte 

12 04 03 19 

          
Alagoas 01 01 01 03 
Bahia 08 04 02 14 
Ceará 04 02 02 08 
Pernambuco 04 02 02 08 
Paraíba 02 01 01 04 
Piauí 02 01 01 04 
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R. G. do 
Norte 

01 01 01 03 

Maranhão 04 01 01 06 
Sergipe 01 01 00 02 
          
Total 
Região 
Nordeste 

27 14 11 52 

          
Distrito 
Federal 

01 01 01 03 

Goiás 03 02 01 06 
Mato 
Grosso 

01 01 01 03 

M. Grosso 
do Sul 

01 01 01 03 

Região 
Centro 
Oeste 

06 05 04 15 

Rio Grande 
do Sul 

06 03 02 11 

Santa 
Catarina 

03 02 01 06 

Paraná 06 02 02 10 
          
Total 
Região Sul 

15 07 05 27 

          
São Paulo 20 12 07 39 
Rio de 
Janeiro 

08 05 03 16 

Minas 
Gerais 

08 06 05 19 

Espírito 
Santo 

01 01 01 03 

          
Total 
Região 
Sudeste 

37 24 16 77 

          
TOTAL 
BRASIL 

97 54 39 190 

 

ANEXO II 

Hospitais de Referência Nível I 

 

Critérios para seleção, as exigências a que deverão atender e suas competências. 

1. Critérios para seleção  

Para ser selecionado como Hospital de Referência Nível I, o estabelecimento deve se enquadrar, no mínimo, em 
uma das seguintes condições: 

- Hospital de Referência Regional com Unidade de Emergência e leitos de Terapia Intensiva;  

- Hospital de Fronteira Internacional com, no mínimo, 50 leitos; ou 

- Hospital Geral ou Pediátrico, Universitário ou de Ensino com, no mínimo, 100 leitos. 
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2. Exigências para a qualificação 

Para que a unidade seja qualificada como Hospital de Referência Nível I, da Rede Nacional de Hospitais de 
Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, deverá atender às 
seguintes condições: 

I - apresentar Termo de Adesão, a ser publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, assinado pelo diretor do 
hospital e pelo representante da instituição mantenedora; 

II - apresentar ato formal específico de criação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia;  

III - comprovar disponibilidade de área física com instalações e tecnologias necessárias, inclusive computador 
conectado à internet.  

2.1. Recomendação para composição de equipe profissional 

É recomendável que o Núcleo disponha de uma equipe composta pelos seguintes profissionais: 

I - 1 (um) técnico de nível superior da área de saúde com formação em saúde pública/coletiva/epidemiologia ou 
experiência comprovada em saúde pública/vigilância epidemiológica, formalmente designado pelo diretor do 
hospital como responsável técnico que deve dedicar, no mínimo, 20 horas semanais ao NHE, distribuídas pelos 5 
(cinco) dias úteis;  

II - 1 (um) profissional de nível médio; e  

III - 1 (um) funcionário para desempenho das funções administrativas. 

3. Competências 

As atividades a serem desenvolvidas pelo de Núcleo Hospitalar de Epidemiologia têm como principal objetivo a 
realização de ações de vigilância epidemiológica de DNC no ambiente hospitalar. Na medida de suas 
possibilidades, o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia poderá desenvolver ações de vigilância epidemiológica 
relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. 

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia desenvolverá o conjunto de ações descritas abaixo e que visam à 
detecção e à investigação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de doença de notificação compulsória 
atendido no hospital, utilizando para tal as normas de vigilância epidemiológica nacionais, estaduais e 
municipais: 

I - elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para os pacientes internados ou atendidos em pronto-
socorro e ambulatório, para a detecção de DNC; 

II - notificar e investigar as DNC no âmbito hospitalar, utilizando as fichas de notificação e investigação 
padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN; 

III - realizar a notificação imediata para as doenças que necessitam de ação de controle e investigação imediata, 
segundo normas e procedimentos estabelecidos pela SVS; 

IV - inserir as informações nas Fichas de Investigação Epidemiológica do banco de dados do SINAN, 
consolidar, analisar e divulgar as informações referentes às DNC no ambiente hospitalar, respeitando as normas 
e rotinas estabelecidas pelo SINAN, para subsidiar o planejamento e a avaliação das ações para os gestores do 
hospital; 

V - participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de transmissão de DNC 
detectados no âmbito hospitalar; 

VI - promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros laboratórios de referência, bem 
como serviços de anatomia patológica, estabelecendo fluxo de envio de amostras e de recebimento de resultados 
de exames referentes às DNC; 

VII - incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos para exames 
microbiológico e anátomo-patológico, em caso de óbito por causa mal definida; 

VIII - estabelecer um fluxo com a farmácia, para recebimento de informação de pacientes em uso de 
medicamentos próprios de DNC; 

IX - promover a integração com o serviço de arquivo médico e a comissão de revisão de prontuário do hospital, 
para o acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica contidas nos prontuários e em outros 
registros de atendimento; 
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X - trabalhar em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e, quando existente no hospital, 
com o Registro Hospitalar de Câncer, Comissão de Análise de Óbito, Gerência de Riscos Sanitário Hospitalar, 
Tecnovigilância, Farmacovigilância e Hemovigilância; 

XI - participar de treinamento continuado para os profissionais dos serviços, estimulando a notificação das 
doenças no ambiente hospitalar; 

XII - elaborar e divulgar periodicamente relatórios das doenças notificadas no hospital e realizar 
sistematicamente reuniões com as equipes médicas e de outros profissionais; 

XIII - monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade hospitalar;  

XIV - monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos e de nascidos vivos; e 

XV - participar do monitoramento e da avaliação dos óbitos maternos e infantis no ambiente hospitalar, nos 
termos definidos na Portaria nº 653/GM, de 28 de maio de 2003, e na Portaria nº 1.258/GM, de 28 de junho de 
2004.  

4. Atividades que podem ser desenvolvidas (não-obrigatórias) 

De acordo com a realidade de cada serviço, o núcleo poderá incorporar progressivamente outras atribuições da 
Vigilância Epidemiológica - VE no âmbito hospitalar, tais como: 

I - realizar estudos epidemiológicos complementares de DNC no ambiente hospitalar; 

II - participar da elaboração e da avaliação de protocolos clínicos das DNC no ambiente hospitalar; 

III - avaliar as ações de VE no ambiente hospitalar por meio de indicadores; 

IV - participar das atividades de treinamento em biossegurança com os profissionais de saúde; 

V - participar das atividades de imunização de profissionais e usuários no ambiente hospitalar; e 

VI - assessorar tecnicamente, na unidade, os projetos de pesquisa desenvolvidos que utilizem o método 
epidemiológico. 

 

ANEXO III 

Hospitais de Referencia Nível II 

Critérios para seleção, as exigências a que deverão atender e suas competências. 

1.Critérios para seleção 

Para ser selecionado como Hospital de Referência Nível II, o estabelecimento deve se enquadrar, no mínimo, em 
uma das seguintes condições: 

- Hospital Geral ou Pediátrico, Universitário ou de Ensino com, no mínimo, 100 leitos; 

- Hospital Geral ou Pediátrico com mais de 100 e menos de 250 leitos, com Unidade de Emergência e leitos de 
Terapia Intensiva; ou 

- Hospital especializado em Doenças Infecciosas com menos de 100 leitos. 

2. Exigências para a qualificação 

Para que a unidade seja qualificada como Hospital de Referência Nível II, da Rede Nacional de Hospitais de 
Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito Hospitalar, deverá atender às 
seguintes condições: 

I - apresentar Termo de Adesão, a ser publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, assinado pelo diretor do 
hospital e pelo representante da instituição mantenedora; 

II - apresentar ato formal especifico de criação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia;  

III - comprovar disponibilidade de área física com instalações e tecnologias necessárias, inclusive computador 
conectado à internet. 

2.1. Recomendação para composição de equipe profissional 

É recomendável que o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia disponha de uma equipe composta pelos seguintes 
profissionais: 
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- 2 (dois) técnicos de nível superior da área de saúde, sendo que pelo menos um deles deverá ter experiência 
comprovada em saúde pública/vigilância epidemiológica e o outro com formação em saúde pública/coletiva/ 
epidemiologia formalmente designado pelo diretor do hospital como responsável técnico que deve dedicar, no 
mínimo, 20 horas semanais ao NHE, distribuídas pelos 5 (cinco) dias úteis;  

- 1 (um) profissional de nível médio; e  

- 1 (um) funcionário para desempenho das funções administrativas. 

O núcleo deverá, preferencialmente, ser integrado por equipe multidisciplinar, objetivando a melhora continuada 
dos processos de trabalho e desenvolvimento assistencial do hospital, por meio da incorporação de técnicas e 
conceitos advindos da Epidemiologia, do Planejamento, das Ciências Sociais e da Tecnologia de Informação. 

3. Competências 

As atividades a serem desenvolvidas pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia têm como principal objetivo a 
realização de ações de vigilância epidemiológica de DNC no ambiente hospitalar. Na medida de suas 
possibilidades, o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia poderá desenvolver ações de vigilância epidemiológica 
relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. 

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia desenvolverá um conjunto de ações descritas abaixo que visam à 
detecção e a investigação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de doença de notificação compulsória 
atendido no hospital, utilizando para isso as normas de vigilância epidemiológica nacionais, estaduais e 
municipais: 

I - elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para os pacientes internados ou atendidos em pronto-
socorro e ambulatório para a detecção de DNC; 

II - notificar e investigar, no âmbito hospitalar, as DNC, utilizando as fichas de notificação e investigação 
padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN; 

III - realizar a notificação imediata para as doenças que necessitam de ação de controle e investigação imediata 
segundo normas e procedimentos estabelecidos pela SVS;  

IV - digitar as Fichas de Investigação Epidemiológica no SINAN, consolidar, analisar e divulgar as informações 
referentes às DNC no ambiente hospitalar, subsidiando o planejamento e a avaliação das ações para os gestores 
do hospital; 

V - participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de transmissão das DNC 
detectadas no âmbito hospitalar; 

VI - monitorar e avaliar, na ausência de Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, agravos relacionados ao uso de 
produtos e tecnologias em saúde; 

VII - promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros laboratórios de referência, bem 
como serviços de anatomia patológica estabelecendo fluxo de envio de amostras e de recebimento de resultados 
de exames referentes às DNC; 

VIII - incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos para exames 
microbiológico e anátomo-patológico em caso de óbito por causa mal definida; 

IX - estabelecer um fluxo com a farmácia para recebimento de informação de pacientes em uso de medicamentos 
próprios de DNC; 

X - promover a integração com o serviço de arquivo médico e a comissão de revisão de prontuário do hospital 
para o acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica contidas nos prontuários e outros registros 
de atendimento; 

XI - trabalhar em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e, quando existente no hospital, 
com o Registro Hospitalar de Câncer, Comissão de Análise de Óbito, Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, 
Tecnovigilância, Farmacovigilância e Hemovigilância; 

XII - realizar estudos epidemiológicos complementares das DNC no ambiente hospitalar; 

XIII - elaborar e divulgar periodicamente, relatórios das doenças notificadas no hospital e realizar 
sistematicamente reuniões com as equipes médicas e de outros profissionais;  

XIV - monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade hospitalar; 

XV - monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos e de nascidos vivos; 
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XVI - participar do monitoramento e da avaliação dos óbitos maternos e infantis no ambiente hospitalar, nos 
termos definidos na Portaria nº 653/GM, de 28 de maio de 2003, e na Portaria nº 1.258/GM, de 28 de junho de 
2004; 

XVII - participar de treinamento continuado para os profissionais dos serviços, capacitando-os para a realização 
de Vigilância Epidemiológica - VE no ambiente hospitalar; 

XVIII - avaliar as ações de VE no ambiente hospitalar por meio de indicadores; e 

XIX - participar das atividades de imunização de profissionais e de usuários no ambiente hospitalar. 

4. Atividades que podem ser desenvolvidas (não-obrigatórias) 

De acordo com a realidade de cada serviço, o núcleo deverá incorporar progressivamente outras atribuições da 
epidemiologia no âmbito hospitalar, tais como: 

I - participar da elaboração e avaliação de protocolos clínicos assistenciais das DNC no ambiente hospitalar; 

II - participar das atividades de treinamento em biossegurança com os profissionais de saúde; 

III - assessorar tecnicamente, na unidade, os projetos de pesquisa desenvolvidos que utilizem o método 
epidemiológico; e 

IV - monitorar e avaliar, na ausência de Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, agravos relacionados ao uso de 
produtos e tecnologias em saúde. 

  

ANEXO IV 

Hospitais de Referência Nível III 

Critérios para seleção, as exigências a que deverão atender e suas competências. 

1. Critérios para seleção 

Para ser selecionado como Hospital de Referência Nível III, o estabelecimento deve se enquadrar, no mínimo, 
em uma das seguintes condições: 

Hospital Especializado em Doenças Infecciosas com mais de 100 leitos; ou  

Hospital Geral, com mais de 250 leitos, com Unidade de Emergência e leitos de Terapia Intensiva. 

2. Exigências para a qualificação 

Para que a unidade seja qualificada como Hospital de Referência Nível III, da Rede Nacional de Hospitais de 
Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, deverá atender às 
seguintes condições: 

I - apresentar Termo de Adesão, a ser publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, assinado pelo diretor do 
hospital e pelo representante da instituição mantenedora; 

II - apresentar ato formal específico de criação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia;  

III - comprovar disponibilidade de área física com instalações e tecnologias necessárias, inclusive computador 
conectado à internet.  

2.1. Recomendação para composição de equipe profissional 

É recomendável que o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia disponha de uma equipe composta pelos seguintes 
profissionais: 

- 3 (três) técnicos de nível superior da área de saúde, com formação em saúde pública/coletiva/epidemiologia ou 
experiência comprovada em saúde pública/vigilância epidemiológica com capacitação em Curso Básico em 
Vigilância Epidemiológica - CBVE, sendo que pelo menos um deles deve ter Especialização em Epidemiologia, 
formalmente designado pelo diretor do hospital como responsável técnico que deve dedicar, no mínimo, 20 horas 
semanais ao NHE, distribuídas pelos 5 (cinco) dias úteis;  

- 2 (dois) profissionais de nível médio; e 

- 2 (dois) funcionários para desempenho das funções administrativas. 
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O núcleo deverá, preferencialmente, ser integrado por equipe multidisciplinar, objetivando a melhora continuada 
dos processos de trabalho e desenvolvimento assistencial do hospital, por intermédio de incorporação de técnicas 
e conceitos advindos da Epidemiologia, do Planejamento, das Ciências Sociais e da Tecnologia de Informação. 

3. Competências 

As atividades a serem desenvolvidas pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia têm como principal objetivo, a 
realização de ações de vigilância epidemiológica de DNC no ambiente hospitalar. Na medida de suas 
possibilidades, o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia poderá desenvolver ações de vigilância epidemiológica 
relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. 

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia desenvolverá um conjunto de ações descritas abaixo que visam à 
detecção e a investigação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de doença de notificação compulsória 
atendido no hospital, utilizando para isso as normas de vigilância epidemiológica nacionais, estaduais e 
municipais: 

I - elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para os pacientes internados ou atendidos em pronto-
socorro e ambulatório para a detecção de DNC; 

II - notificar e investigar, no âmbito hospitalar, as DNC, utilizando as fichas de notificação e investigação 
padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN; 

III - realizar a notificação imediata para as doenças que necessitam de ação de controle e investigação imediata 
segundo normas e procedimentos estabelecidos pela SVS; 

IV - digitar as Fichas de Investigação Epidemiológica no SINAN, consolidar, analisar e divulgar as informações 
referentes às DNC no ambiente hospitalar, subsidiando o planejamento e a avaliação das ações para os gestores 
do hospital; 

V - participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de transmissão das DNC 
detectadas no âmbito hospitalar; 

VI - monitorar e avaliar, na ausência de Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, agravos relacionados ao uso de 
produtos e tecnologias em saúde; 

VII - promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros laboratórios de referência, bem 
como serviços de anatomia patológica, estabelecendo fluxo de envio de amostras e de recebimento de resultados 
de exames referentes às DNC; 

VIII - incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos para exames 
microbiológico e anátomo-patológico em caso de óbito por causa mal definida; 

IX - estabelecer um fluxo com a farmácia para recebimento de informação de pacientes em uso de medicamentos 
próprios de DNC; 

X - promover a integração com o serviço de arquivo médico e a comissão de revisão de prontuário do hospital 
para o acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica contidas nos prontuários e outros registros 
de atendimento; 

XI - trabalhar em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e, quando existente no hospital, 
com o Registro Hospitalar de Câncer, Comissão de Análise de Óbito, Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, 
Tecnovigilância, Farmacovigilância, Hemovigilância e Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais - 
CRIE; 

XII - realizar estudos epidemiológicos complementares das DNC no ambiente hospitalar; 

XIII - elaborar e divulgar periodicamente relatórios das doenças notificadas no hospital e realizar 
sistematicamente reuniões com as equipes médicas e de outros profissionais;  

XIV - monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade hospitalar; 

XV - monitorar, avaliar e capacitar os profissionais envolvidos no preenchimento das declarações de óbitos e de 
nascidos vivos; 

XVI - participar do monitoramento e da avaliação dos óbitos maternos e infantis no ambiente hospitalar, nos 
termos definidos na Portaria nº 653/GM, de 28 de maio de 2003, e na Portaria nº 1.258/GM, de 28 de junho de 
2004; 

XVII - realizar treinamentos para os profissionais dos serviços, capacitando-os para a realização de Vigilância 
Epidemiológica - VE no ambiente hospitalar; 
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XVIII - proporcionar campo de estágio em VE no ambiente hospitalar para residentes e alunos de cursos de 
especialização;  

XIX - avaliar as ações de VE no ambiente hospitalar por meio de indicadores; e 

XX - participar das atividades de imunização de profissionais e usuários no ambiente hospitalar.  

De acordo com a realidade de cada serviço, o núcleo deverá incorporar progressivamente outras atribuições da 
epidemiologia no âmbito hospitalar. 

  

ANEXO V 

 

O valor do Fator de Incentivo de acordo com o nível do hospital 

Nível Valor mensal (em 1 R$) 
Nível I 1.500,00 
Nível II 3.000,00 
Nível III 5.000,00 
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ANEXO C - Autorização CP/ HPHFB – PROJETO Nº 64/2009. 
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ANEXO D - Parecer Consubstanciado Nº 075/2009 - LIGA. 
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ANEXO E - Protocolo Nº 146/09 – CEP/UFRN 
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