
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE 

 

 

 

 

Flávia Cristina Busato Cirino 

 

 

 

 

 

 

A interprofissionalidade numa indústria de grande porte: um olhar para equipe de 

Saúde do Trabalhador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCOCABA  

2021  



 
 

Flávia Cristina Busato Cirino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A interprofissionalidade numa indústria de grande porte: um olhar para equipe de 

Saúde do Trabalhador  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Trabalho Final apresentado à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção de título de 
MESTRE PROFISSIONAL em Educação 
nas Profissões da Saúde, sob a 
orientação da Profa. Dra. Raquel 
Aparecida de Oliveira  
 
 
 
 
 
 
 
 

SOROCABA 

2021  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, em especial à minha mãe, que durante todos esses anos me 

apoiou com muita gentileza, cuidado e carinho. Agradecê-la pela linda relação de 

mãe-filha que me proporciona todos os dias. 

Ao meu padrasto, que assumiu junto à minha mãe esse papel de tanta 

responsabilidade que é educar alguém. Para ele que me ensinou sobre o verdadeiro 

valor da honestidade. 

Aos meus avós, Rosalina Busato e Olandi Busato, por todas as orações, 

ligações afetuosas, abraços demorados e frases de apoio.  

Ao meu namorado, Vitor Morelatto, que me apoiou e torceu por mim ao longo 

dessa jornada. A ele que traz leveza e descontração aos meus dias. 

À minha amiga e irmã de alma, Naiara Balbo, que há tantos anos vêm 

construindo essa amizade genuína comigo. Agradeço por ser parte do meu alicerce 

nesse caminho. 

Aos meus colegas de mestrado pelos aprendizados e momentos 

compartilhados. Sobretudo, a minha querida amiga Jacqueline, com quem tive o 

prazer de partilhar as delícias e apreensões dessa trajetória. 

À minha banca, Prof. Dr. Hugo Ferrari Cardoso e Profa. Dra. Maria Cristina 

Sanches Amorim, que se dispuseram prontamente a assumir o compromisso de 

contribuir com esta pesquisa.  

Agradeço imensamente aos membros suplentes, Prof. Dr. Mário Lázaro 

Camargo e Prof. Dr. Flávio Morgado, por ficarem à disposição para eventual 

participação na banca. 

À minha orientadora, Prof. Dra. Raquel Aparecida de Oliveira, com quem tive o 

prazer de compartilhar todas as eventualidades deste trabalho. Agradeço o 

comprometimento, zelo e amabilidade que trouxe para nossa relação e para esta 

pesquisa.  

À querida secretária, Heloisa Armenio, por sempre ser tão cautelosa e 

prestativa com os discentes do Programa. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar 

novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente1.” 

  



 
 

RESUMO 
 

CIRINO FCB. A interprofissionalidade numa indústria de grande porte: um olhar para 
equipe de Saúde do Trabalhador. 
 
A prática interprofissional surge com o propósito de melhorar a qualidade da 
assistência à saúde, a partir de efetivas interações dos diferentes profissionais. No 
contexto da Saúde do Trabalhador as práticas interprofissionais asseguram 
intervenções integrais com maior capacidade de respostas frente aos fatores de riscos 
aos quais os trabalhadores estão submetidos. O objetivo desta pesquisa foi propor 
intervenções para a prática interprofissional na perspectiva da equipe de Saúde do 
Trabalhador. Realizou-se uma pesquisa qualitativa exploratória, na modalidade do 
estudo de caso com 14 profissionais da equipe de Saúde do Trabalhador que atuam 
numa indústria alimentícia de grande porte, localizada no interior do estado de São 
Paulo. Foram realizadas entrevistas reflexivas com enfoque nas práticas 
interprofissionais. Para a sistematização e análise dos discursos, utilizou-se a análise 
de conteúdo. Resultaram 42 unidades de contexto, 211 unidades de registro, seis 
categorias e 27 subcategorias. As categorias formadas foram: I) Reconhecimento da 
prática interprofissional durante atuação no trabalho; II) Percepção do comportamento 
organizacional; III) Concepção da atividade profissional; IV) Frustração profissional; 
V) Interpretação do relacionamento profissional e VI) Proposta estratégica para 
mudança. Os profissionais de Saúde do Trabalhador reconhecem vantagens da 
prática interprofissional tanto para as relações de trabalho quanto para a organização. 
Avalia-se que a falta de comunicação interna e a rigidez hierárquica, tanto na própria 
equipe de Saúde do Trabalhador quanto em relação aos Recursos Humanos, são os 
principais desfavorecedores à prática interprofissional e os principais causadores da 
frustração profissional. Os profissionais julgam que houve uma evolução na dinâmica 
de trabalho, mas que as relações não se configuram como interprofissionais. Para 
mudança desse paradigma, sugere-se à indústria investir num plano de comunicação 
interna, na liderança colaborativa, em estratégias para a valorização do profissional 
de Saúde do Trabalhador, na configuração do espaço físico e na contratação de 
profissionais. Conclui-se que os profissionais da equipe de Saúde do Trabalhador têm 
muito a contribuir com o desenvolvimento de estratégias para melhorias nas 
interações profissionais com vista à interprofissionalidade. Por fim, averígua-se que a 
desintegração da prática profissional não incentiva os profissionais de Saúde do 
Trabalhador a assumirem atividades de cunho preventivo na indústria.  
 
Palavras-chave: relações interprofissionais. Saúde do Trabalhador. Indústria 
alimentícia. 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

CIRINO FCB. Interprofessionality in a large industry: a look at the Worker's Health 
team. 
 
Interprofessional practice comes with the purpose of improving the quality of health 
care, based on effective interactions of different professionals. In the context of 
Occupational Health, interprofessional practices ensure integral interventions with 
greater capacity for responses to the risk factors to which workers are subjected. The 
aim of this research was to propose interventions for interprofessional practice from 
the perspective of the Worker's Health team. An exploratory qualitative research was 
carried out in the form of a case study with 14 professionals from the Worker's Health 
team working in a large food industry located in the interior of the State of São Paulo. 
Reflective interviews were conducted focusing on interprofessional practices. Content 
analysis was used for systematization and analysis of discourses. There were 42 
context units, 211 registration units, six categories and 27 subcategories.  The 
categories formed were: I) Recognition of interprofessional practice during work; II) 
Perception of organizational behavior; III) Conception of professional activity; IV) 
Professional frustration; V) Interpretation of the professional relationship and VI) 
Strategic proposal for change. Workers' Health professionals recognize advantages of 
interprofessional practice for both work relationships and organization.  It is evaluated 
that the lack of   internal communication and hierarchical rigidity, both in the Workers' 
Health team itself and in relation to human resources, are the main disfavors to 
interprofessional practice and the main causes of professional frustration. The 
professionals believe that there has been an evolution in the work dynamics, but that 
relationships are not configured as interprofessional.  To change this paradigm, 
suggest the industry to invest in an internal communication plan, collaborative 
leadership, strategies for the valorization of the professional of Worker Health, in the 
configuration of the physical space and in the hiring of professionals. It is concluded 
that the professionals of the Worker's Health team have much to contribute to the 
development of strategies for improvements in professional interactions with a view to 
interprofessionality. Finally, it’s clear the disintegration of professional practice does 
not encourage worker’s health professionals to assume preventive activities in the 
industry. 
 
Keywords:  interprofessional relationships. Worker's Health.  Food industry. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Foi durante a execução de um estágio pertencente à matriz curricular do último 

ano da graduação de Psicologia da autora, no campo da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho (POT), que surgiram os primeiros questionamentos que fundamentaram 

o tema da presente pesquisa. Durante o estágio, realizado num serviço de 

aconselhamento genético de uma universidade pública do estado do Paraná, a autora 

atentou para fato de que muitas ineficiências nos processos organizacionais 

(desacordos nas condutas, comunicação deficiente, etc.) eram advindos da falta de 

interação dos profissionais e estudantes das áreas da saúde (biologia, psicologia, 

biomedicina, medicina...) que lá atuavam, principalmente no que concerne às distintas 

esferas de domínios, o que, por sua vez, repercute desfavoravelmente tanto no 

alcance dos objetivos da organização quanto na qualidade dos serviços prestados à 

população. 

Nos últimos anos, a organização havia conquistado título de referência regional 

quanto ao atendimento das síndromes genéticas, aumentando demasiadamente sua 

demanda. Em paralelo a isso, o número de interessados em contribuir voluntariamente 

com o serviço havia crescido substancialmente tornando mais aparente problemas 

internos que precisavam ser solucionados. Diante da nova realidade organizacional 

tornou-se perceptível que a cultura organizacional ali estabelecida não favorecia a 

interação dos voluntários. Processos comunicacionais deficientes, modelo de gestão 

pouco oportuno à descentralização das decisões e insuficiência materiais e de 

espaços físicos para o atendimento das demandas pela equipe configuravam 

variáveis que aumentavam as tensões organizacionais e contribuíam para carência 

nas interações desses profissionais da área da saúde. 

Foi nesse momento que a autora começou a indagar sobre a relevância da 

interação entre esses profissionais e o quanto gaps poderiam ser evitados na 

organização caso houvesse de fato uma otimização da interação entre as partes. 

Porém, diante da insuficiência de voluntários que naquele momento prestavam 

serviços na área da POT, do curto período de estágio realizado pela autora na 

organização (sete meses) e perante outras necessidades elencadas como prioridade 

(revisão da questão de ser da organização, análise de cargos, estruturação de um 

planejamento estratégico...), foi inviável pesquisar, desenvolver e executar um plano 

de ação que favorecesse práticas profissionais integradas entre os colaborares.  
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Com a oportunidade de ingressar no mestrado profissional e mediante 

interesses comuns no que concerne às pesquisas sobre a interação entre os 

profissionais da área da saúde da autora e sua orientadora, Profa. Raquel Aparecida 

de Oliveira, a pesquisadora alicerçou suas buscas textuais no tema da 

interprofissionalidade, mais precisamente na “prática interprofissional” (PIP) entre os 

profissionais da Saúde do Trabalhador (ST). 

Nesse caso, a PIP foi compreendida como meio de redirecionar a prática 

profissional por enfatizar que as intervenções na ST devem ser construídas de forma 

conjunta entre os diferentes profissionais que atuam na área. 

Assumindo como pressuposto que a PIP, quando consolidada na equipe de 

ST, favorece a constante aprendizagem dos membros da equipe, a qualidade da 

assistência de saúde prestada aos trabalhadores e que permite maior eficácia nos 

processos organizacionais, buscou-se aprofundar em tal temática. 

Nessa conjuntura, primeiramente, foi contextualizado sobre a ST e sobre as 

práticas interprofissionais. Em seguida, com base no objetivo de propor intervenções 

para a PIP na perspectiva da equipe de ST que atua numa indústria de grande porte, 

foi delineada a metodologia desta pesquisa, apresentado os resultados atingidos e 

discorrido sobre eles. Ao final, encontram-se os apêndices provenientes deste estudo. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

2.1 Contextualizando a Saúde do Trabalhador  

 

O atual contexto sócio histórico, permeado por aceleradas transformações 

tecnológicas, pela globalização e acirrada competitividade advindo dela, exige que as 

organizações reavaliem constantemente as práticas que empregam a fim de alinhá-

las às demandas sociais2.  Com o passar do tempo, as organizações começaram a 

observar que não adiantavam edificações e estruturas se não houvesse pessoas 

atuando em prol dos objetivos organizacionais e produzindo algo de valor para a 

sociedade3. Foi a partir do entendimento de que os trabalhadores são cruciais para o 

avanço organizacional que problematizações sobre a ST ganharam destaque4.  

De acordo com o Ministério da Saúde, o termo ST diz respeito a um campo de 

saber interdisciplinar que tem por objetivo entender as relações entre o processo de 

saúde-doença e as condições de trabalho e promover saúde e segurança no trabalho. 

Para o Ministério da Saúde, a ST deve considerar “a saúde e a doença como 

processos dinâmicos, estreitamente articulados com os modos de desenvolvimento 

produtivo da humanidade em determinado momento histórico”5. Análogo a isso, o 

Glossário Temático de Saúde do Trabalhador do Mercosul foi categórico ao afirmar 

que a ST remete a um conceito formulado por ações mais amplas quando comparado 

aos termos de “saúde ocupacional” e “saúde no trabalho”6. 

Os temas relacionando à segurança e à ST e às condições das atividades 

laborais começaram a ser discutidas especialmente a partir da Primeira Revolução 

Industrial. Porém, registros de meados do século 4 a.C já apontavam interesses no 

campo da ST. Nesta época, Hipócrates, “pai da medicina”, investigou sobre a 

gravidade toxicológica causada por chumbo em mineradores. Mais tarde, Plínio 

apontou que não somente o chumbo, mas demais minérios e a própria poeira em que 

eram expostos esses trabalhadores afetavam gravemente seu estado de saúde7. 

Durante o século XV, foi publicada a primeira monografia que abordava sobre 

os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT’s) pelo médico e 

cientista, Paracelso8. Em torno dos anos de 1700, Bernardino Ramazzinni redigiu o 

livro “As doenças do trabalho” onde discorreu sobre a implantação de medidas de 

proteção que evitariam potenciais doenças advindas do exercício profissional7. 
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Com o surgimento das primeiras máquinas no século XVIII houve demasiado 

aumento da produtividade em meio às condições insalubres e desumanas de trabalho. 

Tais condições geraram grave crescimento das DORT’s e de acidentes de trabalho 

(AT) e impulsionaram os primeiros movimentos de trabalhadores na Europa. Foi a 

partir desse cenário de tensões que se deu início às primeiras problematizações e 

normatizações frente aos direitos trabalhistas europeus8. 

No Brasil, os movimentos trabalhistas eclodiram nas grandes cidades entre os 

anos de 1917 e 1920. O mais conhecido ocorreu em São Paulo onde quase cem mil 

trabalhadores suspenderam suas atividades para protestar por melhorias salariais e 

contra as condições do espaço laboral que estavam submetidos. Paralelamente a 

isso, acentuaram-se as denúncias de trabalhadores contra seus superiores 

hierárquicos9. 

Em meio a tantas denúncias e protestos que tomavam conta das principais 

cidades brasileiras, foi elaborado o Decreto nº 3.724 de 15 de janeiro de 1919 que 

regulamentou a necessidade de reparação do empregador ao trabalhador em caso de 

AT10.  Nesta mesma época, por meio do Tratado de Versalhes, foi fundada a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), a qual impulsionou muitos estudos e 

acordos internacionais no que diz respeito às normas e direitos trabalhistas11. Quase 

uma década após a criação do “Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio”, 

hoje intitulado “Ministério do Trabalho e Emprego” (MTE), houve a compilação da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) sancionada em 1943 no governo Vargas 

na Lei n º 5.45212. 

A CLT é um marco histórico nas políticas públicas brasileiras pois transformou 

as relações de trabalho ao garantir direitos e legitimar deveres do trabalhador e do 

empregador. Foi a partir da promulgação da CLT que outros decretos puderam ser 

sancionados como foi o caso do Decreto nº 7.036 de 10 de novembro de 1944 que 

regulamentou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), hoje integrada 

às Normas Regulamentadoras. A CIPA foi um avanço nas organizações já que, a 

partir de sua origem, representantes de empregadores e de trabalhadores passaram 

a unir esforços para identificar fatores de risco organizacional e planejar ações de 

intervenção para esses riscos13. 

No ano de 1978, o Brasil foi pressionado pela OIT a planejar ações interventivas 

na ST pois o país estava liderando o ˜ranking de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais”7. Nesse contexto, foram aprovadas as Normas Regulamentadoras 
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(NR’s) pela Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 197814. Por terem sido baseadas a 

partir de ideias exclusivamente nacionais, as NR’s configuraram-se como referência 

não só no campo da segurança e saúde do trabalho no Brasil, mas também em outros 

países. Contudo, a implantação das NR’s nas organizações brasileiras ocorreu de 

forma morosa em virtude da carência de profissionais especializados para atuarem na 

área e da resistência das gerências em reconhecerem e adotarem as NR’s nos 

espaços laborais7.  

As NR’s apresentam caráter obrigatório de observância “pelas organizações e 

pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos 

Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”14. De modo geral, a finalidade 

dessas normas é assegurar que atos seguros e saudáveis aos trabalhadores sejam 

devidamente adequados pelas organizações.  Para viabilizar isso, existem hoje trinta 

e sete NR’s que abordam procedimentos mínimos que devem ser contemplados pelas 

organizações como, por exemplo, em relação a adequação da ergonomia, a 

salubridade dos ambientes de trabalho, a disponibilização de equipamentos de 

proteção individual, gerenciamento de riscos ambientais e afins.  

Uma das medidas contempladas, foi a criação da NR-4 que estabelece os 

“Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 

SESMT”. A equipe do SESMT é composta por: técnicos, técnicos de segurança do 

trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, 

enfermeiro do trabalho e médico do trabalho como elucidado no Quadro 1. A partir da 

normatização da NR-4 os profissionais especializados na ST passaram a conquistar, 

cada vez mais, campos de atuação na prestação de serviços em organizações 

públicas e privadas. Desenvolver competências específicas para oferecer um cuidado 

integral aos trabalhadores e conduzi-los, com o mínimo possível de prejuízos físicos, 

sociais e psicológicos, aos objetivos da organização, são encargos desses 

profissionais14.  
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Quadro 1 - Dimensionamento do SESMT 

 
Fonte: Norma Regulamentadora – 414 

 

O dimensionamento da NR-4 ocorre de acordo com o número de trabalhadores 

que a organização apresenta em relação ao seu grau de risco. A escala numérica de 

grau de risco, desenvolvida pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 

que vai do número 1 (risco mínimo) ao 4 (risco máximo), tem por objetivo avaliar os 

riscos (biológicos, físicos, químicos e ergonômicos) a que trabalhadores estão 

expostos durante o período laboral.  

Outro marco legal, no que se refere à ST no Brasil, foi a regulamentação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da Lei Orgânica 8.080 de 1990. Isso porque 

foi regulamentado, no segundo parágrafo do Art. 2º, que a saúde das pessoas não 

está exclusivamente a cargo do Estado, reafirmando a obrigatoriedade de empresas 

atuarem com vista à promoção da ST: “O dever do Estado não exclui o das pessoas, 

da família, das empresas e da sociedade” 15.  
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Em 1994 foi determinado o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) através da criação da NR-7. Esta NR enfatizou que todas as 

organizações, independente do ramo das atividades, devem fazer controle e 

monitoramento da saúde dos seus trabalhadores e dos fatores de risco do trabalho a 

fim de assumir um caráter preventivo à ST como salientado no item 7.2.3 “O PCMSO 

deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à 

saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação 

da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos 

trabalhadores.” A PCMSO determina ainda que exames laboratoriais e médicos sejam 

feitos periodicamente e que sejam implantadas ações de caráter educativo, como 

palestras e semanas de orientação a prevenção de doenças, nas organizações16. Em 

dezembro de 2018 foi publicada a última NR demonstrando que há contínuo interesse 

e aprimoramento legal no que concerne à temática da ST no Brasil17.  

Entretanto, mesmo com amparo legal, estatísticas recentes revelam que o 

cenário brasileiro ainda passa por dificuldades no que concerne à ST. Dados 

levantados pela Previdência Social e Ministério do Trabalho apontam número 

exacerbado de AT entre 2007 a 2017. Esses dados colocam o Brasil em 4º lugar do 

ranking de países com o maior número de acidente de trabalho pela OIT. Também foi 

apresentado que os transtornos mentais ocupam a 3ª posição de causa por 

incapacidade laboral. A alta incidência de AT e de transtornos mentais estão 

intimamente relacionados à elevação das taxas absenteísmo consequenciando 

prejuízos sociais e econômicos para o trabalhador, para seu ciclo social e para a 

previdência18. Nessa conjuntura, admite-se imprescindível alteração do modelo de 

trabalho que ainda é predominantemente utilizado entre os profissionais que atuam 

na ST.  

 

2.2 A interprofissionalidade como auxílio a gestão do trabalho na equipe de ST 

 
A interprofissionalidade se tornou amplamente debatida e difundida como 

estratégia para melhorar a assistência prestada nos serviços de saúde em todo o 

mundo19-23. De acordo com Ceccim, a interprofissionalidade não é um tema novo, 

porém é fortemente vigente. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que a 

interprofissionalidade começou a conquistar espaço em virtude da articulação entre 

assistência médica cirúrgica e equipes interdisciplinares de saúde24. A intensa 
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disseminação sobre a interprofissionalidade nos moldes da formação e da prática 

integraram, principalmente, estudos no Canadá, Estados Unidos, Austrália e Reino 

Unido20;22-23.  

O berço da interprofissionalidade no Brasil decorre de incentivos das políticas 

nacionais de educação e de saúde sobre a necessidade de a formação profissional 

ser direcionada à assistência integral a saúde. Formam exemplos desses incentivos 

os programas que buscam reorientar a formação para a interprofissionalidade como 

é o caso do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) que 

surgiu em 2010 por meio da Portaria Interministerial nº 42125. A mais nova 

implementação do PET-Saúde, PET-Saúde/Interprofissionalidade, foi regulamentado 

em 2019 com o objetivo de integrar ensino-saúde-comunidade e preparar 

profissionais da saúde para atuar em conjunto, visando os princípios da equidade, 

integralidade e universalidade. 

Majoritariamente, os estudos sobre a interprofissionalidade em ST abordam as 

relações de trabalho na assistência primária e secundária do Sistema Único de Saúde 

(SUS). A exemplo, a Rede de Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(RENAST), regulamentada por meio da Portaria nº 1.679/GM de 19 de setembro de 

2002, representou um fortalecimento das políticas de ST ao integrar ações de 

prevenção, vigilância e intervenção às redes do SUS por meio dos Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador26. Tendo em vista que a ST é essencialmente 

caracterizada pela interdisciplinariedade e intersetoralidade, foi necessário que os 

debates sobre a interprofissionalidade se expandissem nos diversificados ramos 

organizacionais27. 

No setor privado as discussões que integram a ST e a interprofissionalidade 

são escassas. No entanto, em recente pesquisa publicada pela Unidade de 

Investigação em Energia, Ambiente e Saúde da Universidade Fernando Pessoa, 

Viterbo e autores indicaram potencial significativo frente à gestão interdisciplinar da 

ST na indústria de petróleo. Os pesquisadores observaram redução estatística 

abrupta no tabagismo, nas doenças periodontais, no sobrepeso dos trabalhadores e 

nos dias retirados para afastamento por doença, levando a concluir que, quando o 

trabalho da equipe de ST envolveu a interprofissionalidade, os indicadores de doenças 

demonstraram-se melhorados28. 

Ceccim afirmou que foi após a compreensão de que o termo 

“interprofissionalidade” compõe ações interventivas, que a PIP pôde se confirmar 
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numa abordagem de gestão do trabalho24. Diante disso, com a intenção de 

estabelecer linguagem comum entre a pesquisadora e os leitores e, considerando 

que, estudos sobre a aplicabilidade da interprofissionalidade vêm sendo disseminados 

no Brasil e no mundo, foi iminente a utilidade de apresentar a definição da PIP20;22-

23;29-30. 

Por PIP compreende-se as constantes ações de construção mútua entre duas 

ou mais pessoas de formações distintas a fim de instaurar uma visão compartilhada 

sobre o fenômeno da saúde31-32. Nesse sentido, o processo colaborativo entre as 

diferentes funções não pode ser representado somente pela divisão de espaço físico 

ou estabelecimento de trocas meramente informacionais32-33.  

Conforme aponta Agrelli, Peduzzi e Silva, o conceito da PIP deve ser 

compreendido como um momento de transição do termo uni e multiprofissional para 

o termo interprofissional34. Previato e Baldissera pactuam com Agrelli, Peduzzi e Silva 

ao enfatizar que: 

 
[...] o trabalho multiprofissional é, geralmente, marcado pela fragmentação do 
cuidado e caracterizado pela justaposição das diferentes disciplinas, nas 
quais os saberes especializados balizam a atuação de cada profissional. 
Diferentemente, o trabalho interprofissional realiza-se por meio das reflexões 
sobre os papéis profissionais e da tomada de visão compartilhada, pelos 
quais se constroem os saberes de modo dialógico, com respeito às 
singularidades das diversas práticas profissionais35. 

 

 Nessa mesma direção, Ceccim, Araújo, Vasconcelos e Pessoa foram 

categóricos ao afirmar que o conceito "multiprofissional", usualmente utilizado como 

sinônimo de "interprofissional", é inapropriado pois não retrata de fato a integração 

entre os profissionais e sim que as atividades ocorrem paralelamente umas às 

outras24;36.  Segundo Adams, Orchard, Houghton e Ogrin, ainda nos dias de hoje 

existe predominância das condutas isoladas entre os profissionais que atuam na 

saúde37. Os indicadores apontam que os principais dilemas da PIP na saúde remetem 

a: deficiências na formação, hegemonia de papeis profissionais que cultivam a cultura 

médicocêntrica* moldes gerenciais antiquados numa parcela considerável de 

organizações brasileiras que privilegiam a produtividade em detrimento a ST, saberes 

altamente técnicos e especializados que paralisam interação entre os profissionais e 

 
* Cultura medicocêntrica é um termo usualmente utilizado nas ciências médicas que diz respeito a 
representatividade médica nos espaços de saúde. Em detrimento aos demais profissionais que também 
assistem a saúde, o médico é visto como protagonista e detentor de todo saber. 
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ausência ou baixo desenvolvimento de soft skills†38. Para Adams, Orchard, Houghton 

e Ogrin é evidente a indispensabilidade de uma mudança nesse paradigma para que 

as reais demandas da saúde sejam atendidas37.  

Para que a PIP seja concretizada entre os profissionais de ST nas organizações 

é preciso, primeiramente, que a cultura organizacional propicie a transição da 

uniprofissionalidade para a interprofissionalidade, isso porque é a cultura 

organizacional que rege as normas, valores, condutas e comportamentos dos 

membros da organização39. A partir de uma cultura organizacional que remodele suas 

práticas com vista a interprofissionalidade, o trabalho dos profissionais de ST deve 

estar configurado em “equipe integração”.  

Entre os anos de 1990 a 2000, Peduzzi se dedicou aos estudos sobre a 

interprofissionalidade distinguindo “equipe integração” de “equipe agrupamento”. Para 

a pesquisadora, diferentemente da equipe agrupamento, onde há justaposições das 

ações, a equipe integração permite a articulação das ações a fim de instituir um 

processo colaborativo40. 

Na equipe integração os membros discutem ideias buscando encontrar 

respostas mais coerentes, rápidas e criativas frente aos problemas4. Esse movimento 

colaborativo expande as competências dos indivíduos e do coletivo, como também 

provoca “maior comprometimento por parte das equipes em atender às estratégias 

estabelecidas pela organização”4. Mosser e Begun41 corroboram com as ideias de 

Cruz e Braz4 e Maffia e autores42 a respeito das características e finalidades de uma 

equipe integração como representado na Figura 1:   

 

 
† Soft skills é um termo em inglês que representa as competências pessoais leves, ou seja, aqueles 
comportamentos que o indivíduo desenvolve para construir bons relacionamentos interpessoais e para 
otimizar o desempenho de suas próprias atividades.  
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Figura 1 - Aspectos do trabalho em equipe integração 

 

Fonte: Adaptado Mosser e Begun41. 
 

Mosser e Begun demonstraram em seus estudos que a equipe deve poder “(...) 

atuar sem solicitar rotineiramente ajuda e permissão de pessoas externas à equipe”, 

contudo, compete à equipe também ser capaz de monitorar seu desempenho e 

prestar contas em relação a ele à empresa”41.Nessa perspectiva, “trabalhar em equipe 

integração” deve ser compreendido como um processo constante de readaptação, 

pois as estratégias que a própria equipe emprega para sua administração devem estar 

sempre sendo monitoradas, avaliadas e reestruturadas, quando julgado necessário4. 

Esse processo exige, então, que os membros da equipe deixem de lado suas 

resistências individuais e estejam aptos a mudar determinados comportamentos, 

sempre que preciso, em prol dos objetivos coletivos41. Mosser e Begun sinalizaram 

determinadas competências que cabem aos membros da equipe como explicitado no 

Quadro 2:  
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Quadro 2 - Competências necessárias de serem apresentadas por membros de 

uma equipe integração votadas à ST 

Competência dos membros de uma equipe integração 

C1 Respeitar outros membros da equipe e pessoas adjacentes a ela; 

C2 Ser capaz de explicar sua própria formação, valores profissionais, função e 
responsabilidades na equipe; 

C3 Compreender a formação, os valores profissionais, as funções e as 
responsabilidades de todos os outros membros da equipe; 

C4 Trabalhar de maneira interdependente com outros membros da equipe; 
C5 Comunicar-se efetivamente com outros membros da equipe; 

C6 Evitar comportamentos inibidores que podem prejudicar a comunicação e o 
desempenho efetivo dos outros na equipe; 

C7 Contribuir ativamente para a eficiência operacional; 
Fonte: Adaptado de Mosser e Begun41. 

 

 No Quadro 2, as competências para um trabalho em equipe foram adaptadas 

para o trabalho interprofissional na ST.  Além dessas competências, os membros das 

equipes devem adotar uma postura responsável e proativa para seguirem o plano de 

ação com senso crítico-reflexivo43.  Outro ponto fundamental a ser considerado é o 

nível de afinidade entre os membros da equipe. Esse nível pode ou não oportunizar 

que os relacionamentos interpessoais influenciem beneficamente no senso de 

colaboração4. Desta forma, elementos como tolerância aos diferentes pontos de vista, 

resiliência para lidar com conflitos interpessoais, capacidade para assumir os próprios 

erros e para enxergar oportunidades de aprendizado oriundos deles são diferenciais 

requisitados nas pessoas inseridas numa equipe integração42. 

Por fim, para materializar o trabalho em equipe integração entre os profissionais 

da ST nas organizações, a comunicação organizacional interna deve ser eficiente, a 

liderança colaborativa iminente, deve-se ter clareza, ética e respeito aos papeis de 

cada profissional, assim como direcionar o cuidado da ST sob égide dos resultados 

organizacionais esperados4;24.  

 

2.2.1 Comunicação organizacional interna 

 

Nas organizações, a comunicação entre as pessoas é um processo relacional 

inevitável. Kunsch, ao abordar sobre a comunicação nas organizações afirmou que: 
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A comunicação, em primeiro lugar, tem que ser entendida como parte 
inerente à natureza das organizações. Essas são formadas por pessoas que 
se comunicam entre si e que, por meio de processos interativos, viabilizam o 
sistema funcional para sobrevivência e consecução dos objetivos 
organizacionais num contexto de diversidades e de transações complexas. 
Portanto, sem comunicação as organizações não existiriam.44  

 

Segundo Ochoa, a comunicação interna nas organizações é “a forma oficial de 

a organização estabelecer o diálogo entre a empresa e o público interno”. Sob essa 

ótica, a comunicação organizacional interna assume função estratégica nas 

organizações pois é a partir de sua eficiência que a missão, valores e objetivos 

organizacionais são difundidos entre os trabalhadores45. Logo, o grau de eficiência da 

comunicação interfere diretamente na qualidade e velocidade dos processos 

organizacionais e nos seus resultados, sendo um fator decisivo à competitividade da 

organização46. 

Esse complexo fenômeno comunicacional interno nas organizações é 

caracterizado por um conjunto de mensagens que devem ser transmitidas entre os 

membros da organização da forma mais fidedigna possível. Almeida indica que é 

essencial não atentar somente sobre “o que” se é comunicado, mas ao “como” está 

sendo comunicado46. Ao pensar no ato de se comunicar-se com alguém muitos 

elementos devem ser cuidadosamente administrados para oportunizar a correta 

interpretação do receptor do conteúdo. De acordo com Tomasi e Medeiros, diante de 

divergências comunicacionais deve-se “avaliar a fonte, a mensagem, o canal e o 

receptor. É preciso então, considerar com qual objetividade a mensagem foi passada, 

se o tipo da linguagem utilizada foi a mais adequada ao público-alvo que se pretendeu 

alcançar e se a escolha do meio de transmissão das informações foi correto47.  

Almeida e Franco ao explorarem sobre a teoria dos 4 eixos da comunicação 

interna desenvolvida por Henriet e Boneu na década de 90, concluíram que quando 

bem formulada e orientada, a comunicação interna se faz recurso fundamental para o 

sucesso organizacional46;48. De acordo com Almeida é por meio da articulação dos 4 

eixos que os 3 principais objetivos da comunicação interna nas organizações, “dar a 

conhecer, ser aceita e promover a ação”, são contemplados46. Para Franco são esses 

4 eixos que integram a comunicação interna que permitem “favorecer a compreensão, 

permitir a circulação, proporcionar o confronto e ser condição de coesão entre os 

integrantes da organização frente aos interesses organizacionais48. 
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Ademais, para Tomasi e Medeiros uma das lacunas na comunicação 

organizacional interna é o fato de que os empresários pouco percebem o viés 

estratégico da comunicação e seus ganhos a longo prazo. Para os autores, os 

dirigentes não compreenderam que a comunicação nas organizações requer 

planejamento e “(...) articulação com o processo de gestão, metas a curto, médio e 

longo prazo e uma avaliação constante do processo (...)”47. Isso porque o processo 

comunicativo não pode ser tratado como uma sequência linear, pois ele é 

constantemente alimentado por fatores internos e externos à organização44. 

Conforme Tomasi e Medeiros, algumas condições tendem a atrapalhar a 

eficácia da comunicação nas organizações, seja ela inter ou intra equipes de trabalho, 

como é o caso da inflexibilidade hierárquica e das equipes formadas por elevado 

número de profissionais47. Esses fatores requerem então, desenvolvimento de 

estratégias voltadas ao aprimoramento do processo comunicativo46-47. 

A comunicação clara e eficiente é um requisito para que o trabalhar em equipe 

aconteça de forma colaborativa e interprofissional. Quando descentralizada e 

bidirecional, a comunicação permite a fomentação e circulação de discussões que 

motivam diretamente e indiretamente o trabalhador31;47, faculta o acompanhamento e 

aprimoramento dos processos de trabalho e provoca “ampliação da capacidade de a 

organização tirar melhor proveito das condições ambientais externas que se alteram 

rapidamente”4. Quando escassa, inapropriada ou ambígua, a comunicação forma uma 

barreira ao trabalho em equipe e aos resultados organizacionais.  

 

2.2.2 Liderança colaborativa na PIP: o papel do líder 

 

Segundo afirmações de Sobral e Furtado, no período da acessão industrial, era 

função exclusiva do líder assumir um papel ativo frente a definição de estratégias e 

delegação de tarefas aos membros das equipes que ele acompanhava. Era também 

o líder que deveria desenvolver competências suficientes para proporcionar incentivar 

e inspirar os liderados. Essas competências, chamadas de heroicas por Sobral e 

Furtado, potencializava a rigidez hierárquica nos espaços laborais, já que aos 

liderados cabia seguir as orientações e decisões de seus líderes, sem hesitação49. 

Trocas informacionais e discussões que fundamentassem a tomada de decisão 

inexistiam nesse panorama. 



29 
 

Entretanto, em meio a configuração social atual, as organizações precisaram 

optar por alternativas que contribuíssem para a aprendizagem organizacional e para 

isso, entre tantas outras estratégias, as organizações buscaram repaginar antigos 

modelos de liderança50. Nesse cenário, a fim de explorar diferentes perspectivas 

sobre um determinado fenômeno e atingir melhores caminhos na resolução de 

problemas e/ou aperfeiçoamento de processos surgiu a liderança colaborativa42. A 

liderança colaborativa preconiza que as informações sejam coordenadas, 

compartilhadas e discutidas entre os todos os membros que compõem a equipe, 

independente do nível hierárquico49.  

Para viabilizar o alcance das melhores decisões cabe ao líder e a equipe 

discutirem também sobre os melhores métodos para alcançarem o consenso, os quais 

devem ser aplicados conforme características da equipe, conteúdo a ser decidido, 

avaliação de riscos, tempo para a tomada de decisão e desembolsos39;41.A partir da 

tomada de decisão colaborativa inicia-se a elaboração ou reavaliação de antigos 

planos de ação, bem como a construção conjunta de indicadores para a mensuração 

do desempenho alcançado. Para assegurar que todo esse processo de tomada de 

decisão ocorra de forma colaborativa é vital que os membros estejam 

compromissados em operacionalizar o projeto construído. 

À pessoa que assume a liderança no modelo colaborativo compete desenvolver 

determinadas competências para identificar potencialidades e vulnerabilidades da 

equipe como as elencadas no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Competências de um líder colaborativo 

Competências de um líder colaborativo 

C1 Capacidade de estabelecer comunicação eficaz dentro e entre as equipes; 

C2 Organizar e estruturar a informação entre equipes; 

C3 Informar e atualizar todos os colaboradores sobre os projetos da organização; 

C4 Identificar potenciais profissionais para a solução de problemas; 

C5 Contribuir ativamente para a seleção e orientação de novos membros da equipe; 

C6 
Participar ativamente no treinamento, na formação da equipe e nas atividades de melhoria 
do processo; 

C7 Contribuir ativamente para a prevenção e administração de conflitos na equipe 

C8 Oferecer suporte à geração de ideias e solução de problemas em níveis organizacionais; 

Fonte: Adaptado de Mosser e Begun41 e de Soares50. 
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É fundamental que os líderes estimulem o envolvimento dos liderados, no 

momento das discussões e na execução das atividades, e esteja atento aos pontos 

de vista abordados pelos membros da equipe, valorizando as sugestões e propostas 

de todos, mesmo das perspectivas minoritárias35;41. Oferecer autonomia aos membros 

da equipe é outra característica que deve estar presente no modelo da liderança 

colaborativa. Ao ceder autonomia aos profissionais, eles podem optar pelas melhores 

alternativas de lidar com suas responsabilidades. Podem também identificar 

potenciais riscos e levá-los para discutir junto a equipe a fim de conseguir estratégias 

condizentes e cabíveis ao momento. Além disso, com autonomia o sentimento de 

pertencimento dos membros da equipe alcança um patamar diferenciado propiciando 

mais engajamento do profissional4.  

Também cabe aos líderes reconhecerem os sinais que indiquem a 

possibilidade de conflito na equipe e desenvolver estratégias para mediação e solução 

desses conflitos buscando identificar quais são as consequências positivas e 

negativas oriundas dele35. Da mesma maneira, é encargo desse líder envolver a 

equipe na descoberta de oportunidades de aprendizagem relacionadas aos 

desentendimentos, buscando oportunizar que o evento são seja somente um 

momento de desgaste psíquico coletivo. 

 

2.2.3 Ética e respeito aos papeis profissionais na PIP  

 

Para toda e qualquer relação digna de trabalho possa funcionar bem, exige-se 

que as pessoas sejam éticas e respeitosas umas com as outras. Entre os deveres da 

equipe de ST estão: a proteção da vida e da saúde dos trabalhadores, o respeito à 

dignidade do indivíduo, a condução ética das políticas e programas nacionais da ST, 

a imparcialidade diante de dilemas organizacionais e a privacidade dos 

trabalhadores6. 

 Quanto ao cumprimento ético entre os próprios profissionais da ST, o 

gerenciamento de opiniões distintas deve ser cuidadosamente tratado nas discussões 

de equipe, principalmente quando os profissionais tiverem um grau maior de 

intimidade41;51. Para que as pessoas tenham clareza de que independente da 

afinidade pessoal, trata-se de relações de trabalho, deve-se levar em conta o 

compromisso profissional que precisa ser firmado diante da PIP.  
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O respeito aos papeis e funções exercidos na equipe, à lógica de raciocínio e 

à privacidade do profissional e de que suas condutas devem ser acatadas35. O 

profissional atuante da PIP deve buscar ter conhecimento sobre o funcionamento do 

outro e sobre o funcionamento de si mesmo, reconhecer vulnerabilidades, limites e 

potencialidades, aceitar delimitações de trabalho e opiniões variadas para que as 

melhores respostas frente às adversidades sejam encontradas. 

Normas e regras devem ser acordadas entre os membros da equipe também 

para impedir abusos como o assédio moral e sexual e situações de preconceito em 

função do credo, da faixa etária, do gênero, da classe, cor e do cargo ocupado. Cabe 

aos membros da equipe e às lideranças atentar a essas intercorrências, debater sobre 

sua desnaturalização nos espaços laborais e fazer denúncias internas e externas, se 

preciso for, para que atitudes como essas não sejam admitidas nos espaços 

organizacionais e para que prevaleça a responsabilidade ética no trabalho. 

 

2.2.4 Vantagens da PIP entre os profissionais da ST nas indústrias 

 

A interprofissionalidade representada nas equipes de ST propicia vantagens 

que agregam valor à organização.  Para a equipe, além da possibilidade de 

aprendizado constante, há aumento da probabilidade de soluções mais adequadas 

frente às adversidades, evita possíveis repetições de tarefas desnecessárias, 

omissões e distorções comunicacionais19. Cruz e Braz ao discutirem sobre os 

benefícios para a equipe de trabalho pontuaram: 

 
[...] a inovação, o compartilhamento de ideias e conhecimentos entre as 
pessoas, a criação de novas oportunidades de aprendizagem, melhorias das 
relações interpessoais, expansão de competências individuais e coletivas, 
melhor desempenho, resolução de problemas com maior criatividade e 
celeridade, disposição para reagir às mudanças e assumir riscos, delegação 
mais eficaz das diversas atividades e predominância de um ambiente 
estimulador [...] cada membro compartilha ideais, reduz dificuldades, 
transforma o ambiente laboral em um local mais harmonioso e assim, atua de 
forma motivada4. 

 

Tal como elucidado em Cruz e Braz4 e Tomasi e Medeiros47 apresentaram 

ideias similares no que diz respeito ao aumento do comprometimento profissional e a 

construção de relacionamentos interpessoais positivos quando a equipe de trabalho 

está interagindo com colaboração. Segundo os autores, isso proporciona um 

ambiente de trabalho harmonioso, o que, por sua vez, impacta diretamente no clima 
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organizacional. Para Silva e autores “ter um clima organizacional saudável 

proporciona às empresas um ambiente equilibrado para se conviver” e promove a 

percepção de pertencimento dos membros da equipe, gerando motivação e 

responsabilidade profissional52. 

Os estudos de Agrelli, Peduzzi e Silva e de Previato e Baldissera atestam que, 

na atualidade, a interprofissionalidade é o melhor meio para proporcionar resultados 

à saúde34;35. Assumindo isso como verdade, tem-se que com os profissionais da ST 

atuando em conjunto, as necessidades dos trabalhadores são analisadas na sua 

totalidade e as avaliações dos fatores de riscos psicossociais se tornam mais 

acurados e criteriosos, aumentando a probabilidade de planejar ações preventivas e 

interventivas mais condizentes com as reais demandas do trabalhador e das 

atividades laborais53. Ademais, quando o trabalho dos profissionais da saúde 

acontece baseado na interprofissionalidade, doenças mentais, AT e DORT’s são 

passíveis de minimização não só entre os demais trabalhadores, mas também entre 

os membros da própria equipe de ST já que terão relações de trabalho mais positivas, 

responsabilidades compartilhadas e suas ideias e sugestões respeitadas. 

 Pelo fato de toda a equipe compartilhar ideias e ações, entre as vantagens 

para os trabalhadores estão: a prevenção e promoção da saúde, controle dos agravos 

de doença, integralidade da atenção ofertada pela equipe de ST, aumento da 

probabilidade de adesão às orientações da equipe de ST, maiores chances de bem-

estar no trabalho e de satisfação com a organização24. Para a organização os 

benefícios elencados são: a retenção dos aprendizados, o uso racional dos recursos 

organizacionais, minimização e controle dos fatores de riscos, aprimoramento 

constante nos processos organizacionais, evitando-se gaps, redução das taxas de 

afastamento e de turn over dos trabalhadores41. Além disso, há redução de custos 

para a organização frente à minimização das taxas de turn onver e absenteísmo 

provocado por AT, DORT’s e doenças mentais, há menores onerações à previdência 

social, ao SUS e à sociedade53-54. Por este ângulo, os benefícios para a equipe de 

trabalho, para os trabalhadores, para a organização e para a sociedade permitem à 

empresa ganhos competitivos em relação ao mercado.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

As condições organizacionais contribuem para o processo saúde-doença dos 

trabalhadores, demandando não somente maior cautela no gerenciamento de ações 

preventivas e interventivas da equipe que assiste a ST, como também reformulações 

nas práticas desses profissionais. À vista disso, a presente pesquisa admite que a PIP 

na equipe de ST se configura numa conjuntura interacional desejável por assegurar 

que as intervenções, frente aos fatores de riscos aos quais trabalhadores estão 

submetidos, tenham maior capacidade de resposta e por contribuir estrategicamente 

com a organização, agregando valor competitivo a ela4;30. 
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4 OBJETIVO GERAL 

 

Propor intervenções para a prática interprofissional na perspectiva da equipe 

de Saúde do Trabalhador que atua numa indústria de grande porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5 MÉTODO APLICADO 

 

5.1 Desenho do estudo 

 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa exploratória que utilizou o estudo de 

caso para analisar a percepção dos profissionais de ST sobre a interprofissionalidade 

nas suas relações no trabalho. A pesquisa qualitativa foi escolhida por visar a 

compreensão de um fenômeno a partir da dimensão e significado do contexto no qual 

ele está inserido55-57, pois:  

 

[...] o pesquisador vai a campo buscando "captar" o fenômeno em estudo a 

partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de 

vista relevantes55. 

 

Quanto ao estudo de caso, a abordagem foi aplicada durante esta pesquisa por 

permitir uma investigação detalhada sobre os eventos de interesse contemplando 

assim, a singularidade de suas interfaces57. 

  

5.2 Procedimento metodológico  

 

5.2.1 Seleção do local de pesquisa 

 

Dados respaldados pela Associação Brasileira da Indústria Alimentícia (ABIA) 

apontam que o Brasil é o segundo maior exportador do mundo em alimentos 

industrializados. Considerando o fato da cidade de Marília, interior do Estado de São 

Paulo, ser cidade natal da pesquisadora principal e ser também conhecida, 

popularmente, como "Capital Nacional do Alimento" por toda a região devido a 

quantidade representativa de indústrias alimentícias na cidade, buscou-se contemplar 

tais organizações nesta pesquisa58.  

Para obter um número significativo de participantes optou-se por uma indústria 

de grande porte conforme a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  Foi consultado o rol das 50 maiores indústrias alimentícias de 

Marília-SP através do site Econodata e, a partir disso, foram selecionadas aquelas 

que estavam em até 4º lugar de colocação no ranking59. A pesquisadora principal 
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contatou, via e-mail e/ou telefone, os respectivos proprietários e a gestão de pessoas 

das indústrias, averiguando interesse em avaliarem a proposta de pesquisa e a 

viabilidade de apresentarem o número de profissionais das áreas da ST. No 

Fluxograma 1 está representado o processo de seleção da indústria participante 

nesta pesquisa: 

 

Fluxograma 1 - Processo de seleção da indústria alimentícia participante da pesquisa 

 
Fonte: a autora (2020). 

 

A indústria incluída aceitou, sem hesitação, agendar reunião presencial que 

aconteceu no dia 31 de julho de 2019 entre a pesquisadora, o diretor-presidente e a 

gestora dos Recursos Humanos (RH). Após aval de ambos, a gestora assinou um 

termo de autorização para contato com os trabalhadores, conforme demonstrado no 

modelo do Apêndice A. A indústria também emitiu uma declaração autorizando a 

realização da pesquisa, a qual precisou ser assinada pela pesquisadora. 

 

5.2.1.1 Caracterização do local de pesquisa 

 

A indústria participante foi fundada na década de 1960 e é uma das indústrias 

de destaque nacional na produção de balas, confeitos, gomas e amendoins. 

Atualmente, conta com três unidades, sendo duas localizadas em Marília-SP e uma 
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no norte do Paraná, e possui aproximadamente dois mil e quinhentos funcionários. 

Segundo informações organizacionais, a indústria apresenta grau de risco 3. 

Conforme apontado pela empresa, preza-se pela segurança e respeito entre todos os 

envolvidos na organização (clientes internos e externos), transparência, qualidade, 

responsabilidade social e sustentabilidade. No Quadro 4 se observa a razão de ser 

da indústria participante. 

  

Quadro 4 - Razão de ser da indústria participante desta pesquisa 

 
Fonte: site oficial da indústria participantes desta pesquisa. 

 

A indústria exporta para mais de 50 países, sendo os principais Estados 

Unidos, Canadá, Argentina, Angola e Uruguai e possui certificações nos níveis 

nacional e internacional quanto ao atendimento das legislações vigentes sobre níveis 

de aflatoxina de amendoins, quanto a gestão de qualidade, plano de segurança para 

a gestão de riscos, segurança dos alimentos e embalagens, padronização de 

operacionalizações, bem como responsabilidade social diante combate do trabalho 

infantil.  

 

5.2.2 De contato e seleção dos participantes do estudo 

 

Os participantes do estudo foram contatados a partir da função desempenhada 

por eles no ambiente de trabalho. O público-alvo da coleta de dados foram todos os 

profissionais dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho segundo a Norma Regulamentadora 4 (NR-4), assim como 

demais profissionais da área da saúde que participavam do quadro funcional da 

organização. Esses profissionais estão sendo aqui retratados como equipe da ST para 
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que a escrita da pesquisadora flua melhor no decorrer deste estudo e para que o 

entendimento do leitor seja facilitado.  

 Como critérios de seleção foram incluídos os: a) profissionais que atuavam no 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT) de acordo com a NR-4; b) os demais profissionais da área da 

saúde; c) aqueles inseridos no quadro funcional da organização; d) os que 

trabalhavam há, no mínimo, seis meses na organização; e) os que apresentassem, 

pelo menos, 18 (dezoito) anos completos e f) os profissionais que aceitassem 

participar da pesquisa e preenchessem devidamente, em duas vias, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B). A exclusão de participantes 

decorreu diante da: a) impossibilidade de realizar todas as etapas da pesquisa e b) 

inviabilidade de contato pessoal e a campo com aqueles que atuam na unidade do 

norte do Paraná.  

A Tabela 1 apresentada a seguir expõe a relação entre a função dos 

profissionais da ST e a quantidade desses profissionais na organização contemplada 

neste estudo: 

  
Tabela 1 - Distribuição dos profissionais da ST na indústria participante 

Equipe de trabalho Funções exercidas 
Nº de 

profissionais 

Equipe SESMT 

Auxiliar de enfermagem do trabalho 

Técnicos do trabalho 

Engenheiro do trabalho 

Médico do trabalho 

3 

7 

1 

2 

Demais profissionais 

da área da saúde 

Médico da saúde da família 

Enfermeiro 

Fonoaudiólogo 

Fisioterapeuta 

Assistente social 

1 

1 

1 

1 

1 

 Total = 18 

Fonte: a autora (2020). 

 

Aplicando os critérios de seleção já mencionados 17 integrantes foram 

contemplados pois um profissional não demonstrou interesse em conhecer a respeito 

de como a pesquisa seria conduzida. Para tanto, dos 17 integrantes 14 (82,4%) 

contribuíram para o alcance dos resultados que serão apresentados no decorrer deste 
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estudo, isso porque, 3 participantes foram excluídos pela inviabilidade de realizar uma 

etapa da coleta de dados.   

 

5.2.3 Aspectos éticos envolvidos na pesquisa 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no 

mês de novembro de 2019 pelo parecer nº 3.734.376 (Anexo 1), iniciou-se a coleta 

de dados com os participantes da pesquisa. 

 

5.2.4 De realização das entrevistas reflexivas com os participantes da pesquisa 

 

Após agendamento, feito pessoalmente ou via e-mail, para encontro com o 

público-alvo da pesquisa, elucidações quanto aos objetivos e as finalidades do estudo 

foram explanadas aos sujeitos que manifestaram interesse. Em seguida, mediante 

preenchimento do TCLE, os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-

dirigidas gravadas, conforme consentimento dos entrevistados, ou então, foram 

escritas. As entrevistas foram realizadas em encontros presenciais e individuais nas 

dependências da indústria alimentícia. O processo de coleta de dados teve duração 

de um mês (entre novembro e dezembro de 2019). 

A entrevista utilizada nesta pesquisa é denominada "entrevista reflexiva" e foi 

desenvolvida pela psicóloga Syzmanski no ano de 200060. A entrevista reflexiva 

propõe um encontro interativo, em que tanto o entrevistador quanto o entrevistado têm 

interesses próprios, papéis ativos e constroem conhecimentos novos em conjunto. 

Essa peculiaridade de técnica é constituída por perguntas desencadeadoras que 

visam a obtenção de dados necessários a serem coletados para o alcance do objetivo 

da pesquisa. Nessa direção, não foi preciso que o roteiro norteador da entrevista, 

disponível no Apêndice C, fosse seguido rigidamente, pois pretendeu-se conceder 

liberdade ao entrevistado para discorrer sobre as perguntas feitas. 

 As respostas fornecidas em relação as perguntas foram, então, descritas 

verbalmente pelo entrevistador quanto à sua compreensão. Foram também oferecidas 

sínteses sobre os conteúdos abordados a fim de validar as informações coletadas 

junto com o sujeito de pesquisa. As etapas da entrevista reflexiva foram brevemente 

explicitadas no Fluxograma 2: 
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Fluxograma 2 - Etapas da entrevista reflexiva 

 
Fonte: Adaptado de Syzmanski60. 

 

Nesse processo, apenas a validação da transcrição das entrevistas foi feita 

num segundo momento, esclarecido no item 3.5 "Análise do conteúdo das 

entrevistas". Durante este tipo de técnica alguns questionamentos são permitidos de 

serem feitos pelo entrevistador ao entrevistado. No caso, as questões de 

esclarecimento foram um caminho promissor diante de momentos de falta de clareza 

dos relatos dos entrevistados, já as focalizadoras aconteceram em caso de dispersão 

da temática e a de aprofundamento quando o entrevistador tentou aprofundar 

discursos que foram abordados com superficialidade60.Essas estratégias utilizadas 

para elucidação de discursos, pretenderam favorecer diálogos inteligíveis para ambos 

os atores compondo, por assim dizer, os atributos da entrevista reflexiva como 

indicados na Figura 2: 
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Figura 2 - Atributos da entrevista reflexiva 

 
Fonte: Adaptado de Syzmanski60. 

 

A entrevista reflexiva, como sua própria denominação já sugere, apresentou 

um caráter reflexivo por oportunizar ao entrevistado rever aquilo que foi dito com o 

propósito de promover voz, sentido e tomada de consciência ao sujeito de pesquisa, 

bem como instigar insights. 

 

5.2.5 Análise de conteúdo das entrevistas 

 

5.2.5.1 De transcrição, sistematização, devolutiva e reorganização dos dados 

coletados 

 
Todas as entrevistas foram escutadas na íntegra para a transcrição dos dados 

coletados. Cada entrevista foi salva como um documento separado no Microsoft Word 

sendo identificados por siglas e números em conformidade com a equipe da qual o 

trabalhador fazia parte. A sigla "Eamb1", por exemplo, retratou o entrevistado da 

equipe do ambulatório número 1 e a "Est6", no caso, retratou o entrevistado da equipe 

do SESMT número 6. Ressalta-se que a ordem numérica não estava de acordo com 

a sequência cronológica das entrevistas.  

As transcrições das entrevistas que fundamentaram a análise de conteúdo, 

constituíram o corpus do estudo. Para alavancar a análise de conteúdo, 3 etapas 

foram obrigatórias como elucidado na Figura 3: 

Interação face a 
face

Constitui uma 
relação

Organização das 
ideias e construção 

de um discurso

O pensamento 
organizado do 
entrevistado é 

inédito até para ele 
mesmo

Processo recorrente 
com intercâmbio 
contínuo entre 
significados, 

crenças e valores 
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Figura 3 - Etapas da análise de conteúdo 

 
Fonte: Fundamentada em Bardin61. 

 

A primeira etapa, chamada de “Pré análise”, foi caracterizada por 

operacionalizar e sistematizar os conteúdos advindos da pesquisa. Para o tratamento 

dos dados durante essa etapa, determinadas regras foram obedecidas61: 

Regra 1:  Exaustividade = representou o compromisso com a não omissão de 

mensagens injustificadas; 

Regra 2:  Representatividade = disse respeito ao material ter sido capaz de 

formar uma amostragem rigorosa; 

Regra 3: Homogeneidade = os dados foram tratados sobre a mesma temática 

e conduzidos de modo similar; 

Regra 4: Pertinência = houve conformidade entre o conteúdo das entrevistas e 

os objetivos elencados; 

Regra 5: Exclusividade = os elementos não pertenceram a mais de uma 

categoria de análise; 

Sucedeu a isso a necessidade de, novamente, contatar os participantes da 

pesquisa para a devolução das entrevistas a fim de contemplar os critérios do 

processo da entrevista reflexiva quanto a validação das transcrições junto aos 

entrevistados40. Em razão da situação pandêmica COVID-19 enfrentada pelo mundo, 

as devolutivas não foram efetivadas presencialmente. Em consideração às 

transformações trazidas para a organização não apenas pelos protocolos de higiene 

e cuidados, como também pelo remanejamento de carga horária dos trabalhadores, 
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optou-se por encaminhar um e-mail pessoal a cada um dos entrevistados reorientando 

sobre a fase da devolutiva das entrevistas como demonstra o recorte do Apêndice D. 

No texto enviado aos participantes da pesquisa houve flexibilidade nas 

alternativas da devolutiva a qual poderia acontecer via e-mail ou em horário a 

combinar. Todo o processo da devolutiva durou em torno de três meses e meio 

(segunda quinzena de janeiro de 2020 até final de abril de 2020). Após 

esclarecimentos de dúvidas da pesquisadora pelos participantes e vice-versa, as 

transcrições foram reorganizadas com o propósito de contemplar alterações e 

assentimentos dos participantes. Posto isso, deu-se sequência às duas seguintes 

etapas da análise. 

 

5.2.5.2 De construção das categorias temáticas 

 
Esse procedimento foi guiado pelas segunda e terceira etapas da análise de 

conteúdo. Intencionando contemplar a segunda etapa “Exploração do Material”, foi 

necessário codificar as mensagens a partir da identificação das unidades da fala: "A 

codificação é o processo pelo qual dados brutos são transformados sistematicamente 

e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das características 

pertinentes do conteúdo"61.  Para tal fim, primeiramente, os quadros sinópticos foram 

estruturados conforme questões norteadoras, sigla do sujeito, unidade de contexto 

(UC), unidade de registro (UR) e categoria. As questões norteadoras foram apoiadas 

no roteiro da entrevista semi-dirigida, já as UC's compuseram segmentos das 

mensagens. Foi então, a partir das UC's, que as UR's (unidades de significação) 

emergiram. Tais unidades conferiram estreita concordância com o objetivo de 

pesquisa para viabilizar a categorização temática61. 

As categorias temáticas foram agrupadas conforme semelhanças dos 

elementos que constituíram as mensagens.  Decidiu-se por construir categorias de 

análise não a priori, onde as categorias não foram pré-determinadas e sim emergiram 

durante a análise. O processo de categorização respeitou os seguintes princípios: 1) 

exclusão mútua: os elementos não podiam coexistir em categorias; 2) 

homogeneidade: cada categoria devia ter apenas uma dimensão característica; 3) 

pertinência: as categorias foram construídas em conformidade com as intenções do 

pesquisador; 4) objetividade e fidelidade: as categorias foram planejadas com o 
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máximo de clareza possível para evitar distorções; 5) produtividade: houve o alcance 

de dados férteis que fundamentam discussões e  conclusões61. 

Desse modo, as categorias foram sendo construídas a partir dos significantes 

trazidos pelo entrevistado. À pesquisadora coube encontrar os significados por trás 

dos relatos para transformá-los em categorias e subcategorias. O processo de 

construção das categorias e subcategorias traçou uma metodologia criteriosa apoiada 

na correspondência de sentido41 diante dos discursos dos participantes, mas não se 

limitou a isso. Todo o contexto vinculado aos relatos não foi desconectado das 

expressões não verbais promovidas pelo articular do corpo, pelos olhares, que 

algumas vezes se encheram de lágrimas, pelos sorrisos abertos e pelos intimistas, 

pelas frases alicerçadas ora em tons de ironias e de indignação e ora em tons de 

amabilidade e gentileza. Foi justamente esse balancear de variáveis que caracterizou 

a singularidade da pesquisa qualitativa. 

Por conseguinte, a terceira e última fase "Tratamento dos resultados - 

inferência e interpretação" foi efetuada. Buscou-se então, transformar os conteúdos 

manifestos dos participantes em conteúdos latentes a fim de atingir o significado por 

trás das mensagens para possibilitar a construção de análises que fundamentem 

adequadamente as discussões e conclusões. 
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6 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Do total de 18 profissionais da equipe de ST, 14 foram contemplados nesta 

pesquisa pois 1 não demonstrou interesse em participar e os demais (n=3) não 

contemplaram a etapa de validação das transcrições da entrevista. O perfil 

sociodemográfico dos 14 profissionais da ST foi intermediado durante o contato inicial, 

onde houve a apresentação mútua de entrevistado e entrevistador num clima informal.  

Dentre todos os participantes 7 (50%) eram do sexo feminino, com formação no 

ensino superior (n= 4) ou no ensino técnico (n=3). Os outros 7 profissionais (50%) 

eram do sexo masculino e apresentavam, em sua maioria, ensino técnico (n=5) sendo 

que somente 2 profissionais tinham nível superior completo. Quanto ao tempo na 

organização houve equivalência na quantidade dos profissionais que atuam entre 6 

meses a 6 anos (n=6) e os que estão lá há mais de 20 anos (n=6), sendo que uma 

minoria está vinculada entre 15 a 20 anos (n=2).  

Da amostra dos 14 participantes selecionados apenas 3 deles não 

desempenhavam funções elencadas como obrigatórias na composição de 

profissionais da NR-4, sendo 1 fonoaudiólogo, 1 fisioterapeuta e 1 assistente social.  

Uma curiosidade observada foi que entre os 14 profissionais, apenas 1 deles (Est11) 

demonstrou compreender que os médicos do trabalho e auxiliares de enfermagem do 

trabalho também estão no escopo dos profissionais integrantes da NR-4. Os demais 

profissionais (n=13) referenciavam a equipe do SESMT como sendo composta 

somente pelo engenheiro de segurança do trabalho e pelos técnicos de segurança do 

trabalho. Análogo a isso, descreveram como sendo "equipe ambulatório" todos os 

profissionais formados na área da saúde. Para melhor esclarecer, durante a 

apresentação detalhada dos resultados no Apêndice E, duas cores dividem os 

sujeitos (cinza e branco) a fim de delimitar aqueles que se apresentam fazendo parte, 

respectivamente, do ambulatório (cor cinza) e aqueles do SESMT (branco). 

Em relação às entrevistas, originaram-se 3 quadros sinópticos (QS). As 

questões norteadoras que compuseram os QS foram: 1) Percepção do profissional de 

ST quanto a ocorrência da PIP durante sua atuação no trabalho; 2) Percepção do 

profissional de ST sobre a proposta da PIP inserida no trabalho; 3) Compreensão dos 

profissionais de ST sobre os aspectos que tendem a facilitar ou dificultar a 

concretização da PIP nas relações de trabalho, bem como o entendimento desses 

profissionais a respeito de intervenções que poderiam ser feitas no ambiente laboral 
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para favorecer a PP. No total foram obtidas 42 UC’s e 211 UR’s. No Histograma 1 foi 

apresentada a relação de UR por QS.  

 
Histograma 1 - Relação da quantidade de unidades de registro por quadro sinóptico 

 
Fonte: a autora (2020). 

 
O QS1 foi o que mais teve UR’s identificadas (n=111), seguido do QS3 (n=58) 

e QS2 (n=42). Foi a partir dessas unidades de registro que as categorias e 

subcategorias desta pesquisa foram construídas como demonstrado no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Categorias e subcategorias emergentes 

 
Fonte: a autora (2020). 
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Todas as categorias (n=6) estiveram presentes nos 3 QS. Ao todo emergiram 

6 categorias distintas e 27 subcategorias. As subcategorias que apareceram em todos 

os QS foram: identificação de fatores comuns que permeiam a rotina de trabalho, 

cultura organizacional, dificuldades na PIP com outra(s) área(s) de trabalho, ganhos 

da PIP,  idealização de habilidades próprias da área profissional, frustração 

profissional quanto à(s) outra(s) equipe(s) de trabalho, obstáculo hierárquico, 

deficiência no processo comunicacional, evolução da dinâmica de trabalho entre os 

profissionais, estabelecer comunicação clara e interação entre as partes envolvidas e 

ter apoio da gestão/liderança. Houve também situações nas quais subcategorias 

coabitaram a mesma categoria: 

 

1 Reconhecimento da prática interprofissional durante atuação no 

trabalho 

 

Retratou como o profissional de ST avaliou a ocorrência das práticas 

interprofisisonais, seu proveito e sua interface no dia a dia:  

 

1.1 Compreensão positiva da PIP  

 

Referiu-se a favorável percepção dos profissionais de ST sobre a concretização 

e importância da PIP para as relações de trabalho, o que por sua vez, pode tender a 

legitimar a interprofissionalidade no espaço laboral:  

 

É muito visível a necessidade do interprofissional [...] (QS2-Eamb3) 

 

Vejo como aspecto positivo e que deve haver cada vez mais interação entre as 

áreas. (QS2-Est9) 

 

1.2 PIP positiva entre os diferentes profissionais da própria área de trabalho  

 

Retratou a proveitosa interação que existe entre os profissionais da ST: 
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Com o pessoal do ambulatório eu não tenho nada pra reclamar não, acontece 

sim, a gente trabalha junto trabalhamos muito bem, trabalhamos unidos, conseguimos 

interagir. Aqui a gente não trabalha cada um no seu quadrado não. (QS1- Eamb1) 

 

Nós do SESMT conseguimos ter essa interação de forma igual, equilibrada, 

nós nos ajudamos. O nosso propósito é executar com parceria pois lidamos com os 

mesmos pontos, não vejo desigualdade nas relações. (QS1- Est6) 

 

Acontecem situações que eu consigo ir lá conversar, até desço na fábrica com 

os técnicos de segurança. Existe um respeito, eles são acessíveis, é tranquilo, não 

tem problema. (QS1- Eamb3) 
 
Acontece bastante, não em reuniões, mas a gente chega, discute sobre o que 
está acontecendo, pergunta a opinião de outros da equipe. Eles (técnicos de 
segurança do trabalho) nos chamam também pra participar, para explicar 
situações. Acho que no ambulatório acaba acontecendo essa troca, não em 
reuniões, porque nossos horários não batem, então não conseguimos fazer 
isso de uma forma formal, mas acontece. (QS1- Est1) 

 

Salienta-se novamente que, ao retratarem sobre suas equipes de trabalho os 

profissionais não a configuram como é descrito na NR-4. Nos discursos sobre o 

ambulatório, o médico do trabalho e os auxiliares de enfermagem do trabalho estão 

incluídos. Já nos discursos sobre o SESMT essas profissões foram desconsideradas. 

 

1.3 PIP positiva entre os diferentes profissionais de outra(s) área(s) de trabalho  

 

Assim como na subcategoria anterior essa também resultou das interações 

proveitosas entre os profissionais, porém considerando o envolvimento deles com 

outras áreas de trabalho: 

 
A campanha do pessoal do câncer de mama que envolveu todo mundo 
pessoal da CIPA, ambulatório, RH, então a gente faz um trabalho em conjunto 
e eu participo também, todo mundo. E essas ações em conjunto trazem bons 
resultados sim. (QS1-Est4) 

 
Um outro departamento que temos uma boa relação é o jurídico, aí sim a 
gente tem, tanto da parte deles como da nossa, um bom relacionamento e 
um bom feedback, sempre um tá ajudando o outro. Quando é necessário o 
engenheiro estar junto, às vezes o coordenador do SESMT [...] (QS1-Est5) 
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1.4 Dificuldades na PIP com outra(s) área(s) de trabalho 

 
Simbolizou os impasses que permeiam a interação entre os próprios 

profissionais de ST ou entre eles e profissionais de outros departamentos: 

 

As discussões ocorrem só quando está tudo pronto. (QS1- Est9-) 
 

Mas a gente não faz nenhuma reunião, não tem nenhum espaço, mas deveria 
ter né, porque é uma equipe né, mas... cada um trabalha no seu espaço certinho. 
Cada um no seu quadrado [...]. (QS2-Est2) 

 

Acabam não nos participando de muitas coisas, muitas decisões e a gente 
chega na fábrica e se depara com situações que impactam na ergonomia, na 
segurança, então por peso de lei a gente consegue impedir que aquele 
processo perca continuidade para que a empresa não perca duplamente 
depois em uma ação trabalhista em um acidente de trabalho porque uma 
decisão foi tomada somente naquele grupo e não nos envolveu e aí coloca 
em risco todo o grupo funcional. Nunca existiram momentos de discussões. 
(QS3-Est11) 

 

1.5 Dificuldades na PIP com a própria área de trabalho 

 

Disse respeito às adversidades que ocorrem entre os membros da própria 

equipe de ST: 

 

Com o pessoal do SESMT, é mais complicado... existe uma NR em ergonomia, 

a NR-7, e era pra gente ter que trabalhar junto e a gente trabalha junto? A gente não 

trabalha junto. (QS1-Eamb1) 
 

Então, o que a gente percebe é que nessas relações de trabalho a gente tem 
muita dificuldade justamente por isso porque eu não tenho conhecimento 
técnico (relatando sobre o SESMT) e não me envolvo tanto e a gente percebe 
isso da outra parte também, então a gente acaba cada um trabalhando no 
seu mundo e troca alguma situação ou outra quando há necessidade de apoio 
do outro profissional, não é uma coisa rotineira, enquanto não há necessidade 
cada um trabalha no seu mundinho. (QS1- Eamb2) 

 

Em ambos os discursos, novamente, o SESMT foi admitido como outra área de 

trabalho.  
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1.6 Ganhos da PIP 

 

 Uma das subcategorias a aparecer em todos os quadros sinópticos, "Ganhos 

da PIP" caracterizou as vantagens dispendidas quando a PIP está empregada nos 

espaços organizacionais. Foi perceptível que os ganhos são benéficos para além dos 

profissionais que atuam na equipe de ST alcançando os demais trabalhadores, 

principalmente os que atuam na área da produção, assim ocasionando resultados 

satisfatórios a organização: 

 

[...] então nós desenvolvemos ações pontuais que tiveram bons resultados. 

(QS1-Eamb2) 

 

Se houvesse mais projetos em conjunto seria melhor, haveria até menos gaps, 

estresse e atritos, geraria menos desgaste. (QS1- Est9)  

 

A comunicação das partes e interação das partes pra que a gente mude e 

chegue ao resultado [...] (QS3- Eamb2) 

 

Já a coexistência de subcategorias nesta categoria foi notada nos 3 QS’s. A 

citar, houve por exemplo: ganhos da prática interprofissional somado a PIP positiva 

entre diferente(s) profissionais de própria área de trabalho (QS2) e compreensão 

positiva da PIP somada a ganhos da PIP como destacado abaixo: 

 

De uma forma muito positiva. Eu acho que se não fosse o feedback do 
SESMT muitos colaboradores não iam ter como serem realocados de uma 
forma confortável. Discutimos mesmo, de forma presencial. O engenheiro de 
segurança sempre vem aqui conosco. Ele vem aqui, em um acidente mais 
sério, sentamos: os médicos e ele, e se discute, ele como líder do SESMT, a 
doutora como líder, e eu, então é uma discussão presencial, de uma forma 
mais objetiva e prática. (QS2-Est3) 

Seria bem positivo trabalharmos dessa forma, porque a gente, muitas vezes, 
não fica sabendo de tudo, então interagindo assim, todo mundo com o 
pessoal do outro turno também bom, seria uma forma de interagir mais 
integrada [...] (QS2- Est1) 
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2 Percepção do comportamento organizacional  

 

Disse respeito a como o profissional de ST interpretou as variáveis internas e 

externas que influenciam a organização, bem como a forma pela qual essas variáveis 

influenciam em suas relações com os demais profissionais, com suas atividades 

laborais e com a organização propriamente dita. 

 

2.1 Identificação de fatores comuns que permeiam a rotina de trabalho 

 

Essa subcategoria esteve presente nos 3 quadros sinópticos e foi orientada 

pela necessidade de conviver, lidar e trocar informações sobre acontecimentos, 

demandas laborais e problemas com os demais colegas durante o período de 

trabalho. 

 

[...] aí quando acontece alguma coisa eu mando e-mail pra eles né de como 

aconteceu, das lesões, então a gente tem um contato bom. (QS1- Est4) 

 

Quando a gente tá com algum problema de funcionário que machuca alguma 

coisa eu tenho que passar para o SESMT, então a gente convive sempre. (QS1- Est4) 

 

Porque os casos a gente passa pra doutora. Então, eu falo "Ah doutora, é 

assim, assado..." [...] (Est1-QS1) 

 

Quando é problema de família, doença relacionada a família isso é passado 

pra assistente social ou pra enfermeira, se caso a pessoa faltar ou precisar de ajuda 

médica, consulta, um apoio mesmo, a gente passa pro RH. (QS2 - Est1) 

 

Atentou-se ao fato de que essa subcategoria conduziu o que muitas vezes os 

profissionais de ST percebiam como trabalhar em equipe integração, o que, por sua 

vez, é uma concepção incompleta das competências envolvidas neste tipo de 

trabalho. 
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2.2 Complexidade dos processos de trabalho 

Avaliou-se, especialmente nessa subcategoria, o quanto um processo de 

trabalho está interconectado com o outro e o quanto determinadas condições 

precisam estar coerentemente alinhadas para não afetar negativamente o 

desempenho das atividades laborais:  

O pessoal não vai vir consultar? Mas ninguém sabe doutor como é que vai 

funcionar, como vamos fazer. Aí ele ficou aqui umas duas semanas sem ele consultar, 

porque não tinha sistema, não tinha sala [...] (QS1-Est2)  

O problema do RH que eu acredito que não seja do RH é que eles precisam 
de tudo para ontem, mas eu não acho que isso seja um problema criado por 
eles, por exemplo: "Ah, precisa de admissional, precisa de 10 pra hoje", não 
pode dividir, não tem esse planejamento, mas a falta desse planejamento não 
é que seja deles, é da a produção, não sei, que talvez não se organiza, que 
sempre precisa pra ontem das coisas. Acabamos atropelando o nosso 
serviço diário aqui. Mas eu acredito que não seja culpa do RH, é uma coisa 
que vem pra eles e eles acabam repassando e isso acaba causando um certo 
tumulto. Então, tem as fisioterapias agendadas, ai de repente tem que 
cancelar agendamentos para dar outros suportes, acho que é isso, de 
atropelo. (QS1- Est5)  

 

Eu vejo que é uma empresa muito grande, e se a gente não consegue lidar 

com o problema no começo, fica só́ retrabalho, só́ retrabalho. (QS3-Eamb3)  

 

2.3 Cultura organizacional  

 

Representou um conjunto de crenças, valores e comportamentos que são 

compartilhados, legitimados e naturalizados na organização e percebidos pelos 

profissionais de ST: 

 

[...] Mas eu não acho que é culpa do RH, do SESMT, acho que é a cultura 

empresarial de ser porque não é só́ aqui, nesta empresa, que acontece isso, entende? 

Se fosse só́ aqui, mas não é. (QS1- Eamb1)  

 
[...] a gente já percebeu que as coisas só vão ser feitas a hora que o circo 
tiver pegando fogo e nós já temos todos os laudos. Eu não acho que é culpa 
do RH, eu não acho que é culpa do SESMT, eu acho que é culpa de uma 
cultura que se criou, é uma cultura do modo de produção, nós temos que 
produzir, produzir, produzir, tá dando certo? Sabe assim? Não é culpa de 
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ninguém, é culpa da cultura empresarial que nós vivemos e infelizmente a 
gente acaba fazendo assim. (QS1 -Eamb1) 

A competitividade não está́ saudável, é claro que tem que ter, mas com 
respeito ao próximo, com profissionalismo, mas não como está acontecendo. 
Não é uma competitividade de todos unidos para a empresa, é uma 
competitividade de um contra o outro. (QS2- Eamb3)  

 

2.4 Evolução organizacional  

 

Configurou o momento no qual os profissionais detectaram os avanços 

alcançados pela organização (estrutura, crescimento organizacional, ergonomia):  

Mas eu vejo outros lugares e eu vejo que a nossa tá uma maravilha, porque 

nós não temos nada primitivo aqui, nós melhoramos muitas coisas, mas por isso que 

eu queria que fosse melhor ainda. (QS1- Eamb1)  

 

Eu vejo que melhoramos, porque a diretoria agora tem respeito pelos 

funcionários, tudo tem reunião, mostra resultados, se a empresa tá boa fala que a 

empresa tá boa, se tá ruim, fala que tá ruim é transparente e respeitoso. (QS1-Eamb3)   

Houve UR’s que concomitantemente, atingiram mais de uma subcategoria 

como foi o caso da cultura organizacional e da evolução organizacional, assim como 

destacado:  

Tem que esperar o que vai acontecer porque nós mesmos, não sabemos. A 

gente ainda brinca que aqui (citação do nome da empresa) é assim mesmo. Teve 

muita melhora, mas tem muita coisa pra melhorar. (QS3- Est3)  

 

3 Concepção da atividade profissional 

 

Constituiu os significados que o entrevistado atribuiu à atividade profissional 

por ele desempenhada. Esses significados estão intimamente relacionados às 

experiências pessoais do profissional: 
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3.1 Idealização de habilidades próprias da área profissional  

 

Essa subcategoria foi orientada por descrever ações voltadas ao cargo/área 

profissional como uma intervenção onipotente:  

 

O diálogo de segurança que a gente faz todos os dias pela manhã a hora que 
vai ter a ginástica a gente aborda o assunto da segurança e traz pra eles 
assuntos na mente deles. É um trabalho que a gente faz na prevenção, 
quando acontece algum acidente... é porque alguma coisa fugiu do normal. 
(QS3- Es8) 
 
Mas assim, se eu não mostrar o que tem que ser feito e os erros as coisas 
não andam, mesma coisa o engenheiro de segurança do trabalho porque a 
gente tem que fazer a coisa andar, progredir, mas temos que olhar para os 
colaboradores também pra que eles tenham uma qualidade no setor de 
trabalho, por isso que a gente documenta o nosso ponto de vista, porque tem 
uns setores aqui que precisam ser bem melhorados, né? (Est5-QS1) 

 

3.2 Função desempenhada alinhada aos objetivos organizacionais  

 

Retratou a percepção dos profissionais sobre as atividades exercidas por eles 

mesmos e como isso pode conduzir ganhos para a organização:  

 

Nós já temos toda a fábrica fotografada e estudada, temos o que precisamos 

fazer, as áreas que precisam ser mudadas como prioridade. (Est5-QS1) 

 
Já busquei até ajuda com o pessoal de controladoria porque houve um 
investimento em alguns equipamentos uma vez e quando eles chegaram aqui 
todos fora do padrão de segurança, então foi feito um investimento muito 
grande em equipamentos que não poderiam ir pra processo e aí todo aquele 
dinheiro foi perdido, aí os equipamentos ficam guardados, estocados em 
"equipamentos não utilizados". (Est11-QS3) 

 

4. Frustração profissional 

 

Particularmente, essa categoria foi a mais expressiva pois foram nítidas as 

alterações nas expressões faciais dos profissionais de ST e tonalidades de voz mais 

impetuosas durante a entrevista. Ficou evidente que a frustração profissional afeta 

negativamente a aspiração dos profissionais desenvolverem práticas colaborativas: 
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4.1 Quanto à organização  

 

Percebida quando houve generalização de situações desapontadoras, ou seja, 

quando foram pontuadas ações específicas (problemáticas nos recursos, por 

exemplo) que não estavam direcionadas a equipes propriamente ditas: 

 

A gente sabe a altura de uma máquina qualquer, o que pode, por que até hoje 

se compra máquinas com altura inadequada? (QS1- Eamb1) 

 

 [...] dizem que iam arrumar nosso espaço físico né, mas aonde? Quando? 

Então é difícil, a gente perde muito tempo por falta de espaço. (QS2- Est2) 
 

4.2 Quanto à própria área de trabalho  

 

A partir de exposições que desapontaram os profissionais com a própria área 

de trabalho essa subcategoria foi criada: 
 

 [...] então falta autoridade da supervisão (referindo-se a sua supervisora direta) 

de falar que não vai falar, aí quem marca que leva a bronca somos nós. (QS1- Est2) 

 

Mas sabe o que é as pessoas (referindo-se aos médicos) chegarem e te 

ignorarem? Não tem ideia que eu trabalho pra empresa e não pra servir quem chega, 

pra trabalhar pra uma pessoa só, e o resto? (QS2- Est2) 

 

4.3 Quanto à(s) outra(s) equipe(s) de trabalho 

 

Foi guiada pelo mesmo raciocínio que a subcategoria anterior, porém utilizada 

quando o desapontar envolveu profissionais de outras equipes/áreas de trabalho: 

 

Mas com o RH tem que melhorar muito, tanto a parte de recursos quanto a 
parte de humanos. Precisa melhorar a comunicação, mas entra e sai gestão, 
tem mudanças na gestão, mas sempre foi assim ... e isso faz a gente ir 
perdendo o desejo, o entusiasmo, mesmo gostando, acabo me frustrando 
com o pessoal do RH. (QS1-Est7) 
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Existem procedimentos, mas esse procedimento não é cumprido. Existe um 
procedimento que chama "Gestão de Mudanças" e nesse documento, 
qualquer mudança da empresa deveria ter a aprovação de todas as áreas, 
só que isso não acontece. Esse procedimento não é praticado [...] (QS3- 
Est11) 

 

4.4 Formação acadêmica 

 

Essa subcategoria disse respeito a relação que os profissionais fizeram com a 

formação profissional que receberam e seus impactos para a atual consolidação da 

PIP. Nesse sentido, nuances do método tradicional de ensino-aprendizagem foram 

vistas como elementos dificultadores a interprofissionalidade: 

 

 [...] mas talvez, até pela nossa formação, a gente não é preparado enquanto 

profissional pra fazer essa troca. (QS1- Eamb2) 

 

Na faculdade nós não aprendemos a se relacionar, nós aprendemos o modo 

automático, o modo que você tem que atender e tem que ter uma teoria absurda e o 

ser humano fica um pouco de lado. (QS1- Est3) 

 

5. Interpretação do relacionamento profissional 

 

A necessidade de criação dessa categoria ocorreu pelo fato de que em muitos 

momentos foi tratado sobre o relacionamento profissional, fosse ele agradável ou não. 

Mesmo não sendo uma regra, é notório que relacionamentos interpessoais positivos 

tendem a facilitar a PIP, podendo até mesmo configurar um dos pré-requisitos para 

tal. Nessa configuração, o modo como o profissional enxerga o comportamento do 

outro e o seu próprio comportamento também influenciam na aproximação e interação 

entre os profissionais:  

 

5.1 Relacionamento interpessoal positivo entre os profissionais  

 

Representou a cordialidade sentida pelo profissional ao relatar sobre o 

relacionamento com outros profissionais no contexto laboral: 
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Minha relação com o SESMT é muito boa, eu e engenheiro nos damos muito 

bem [...] (QS1- Est5) 

 
 [...] então hoje eu não consigo pegar uma pessoa aqui pra você e falar: "Poxa 
aquele cara? Eu não gosto dele", nem aqui e nem lá fora, então pra mim, eu 
não tenho inimizade nem aqui e nem lá fora, eu consigo passar por todo 
mundo, é relacionamento, né? A gente preza por isso, é uma coisa que a 
gente conquista e não pode perder. (QS1- Est8) 
 

5.2 Obstáculo hierárquico  

 

Foi nessa subcategoria que se percebeu os bloqueios relacionais que a rigidez 

da estrutura hierárquica pode provocar: 

 
Agora com o SESMT, só o engenheiro que temos mais dificuldades, mas com 
os técnicos não há nenhum. É muito evidente os problemas com o RH, 
sempre houve, mas agora é mais evidente, tomam muitas decisões por nós, 
a gente não sabe muitas vezes o que fazer e isso interfere diretamente na 
nossa atividade profissional. (QS1- Eamb3) 
 
[...] eu acho porque, querendo ou não, os líderes é diferente, porque às vezes 
com nosso coordenador a gente não se sente tão à vontade pra falar, então 
acho que tal atitude eles não vão aceitar e tal, quem convive mais com eles 
somos nós. Então, acho que em questão de hierarquia é mais tranquilo falar 
com a colega do que com a gestora, não vou chegar no meu gerente e dizer 
coisas, então tem coisas que as pessoas estão tristes e vem aqui falar, não 
falam pro seu gestor, e isso impacta muito no colaborador lá embaixo, às 
vezes eles estão desanimados com uma coisa de família, aí a pressão cai, 
da dor de cabeça porque chorou [...] (QS2-Est1) 

 

5.3 Deficiência no processo comunicacional 

 

Processos comunicacionais unilaterais ou pouco claros e objetivos, foram 

abordados como fontes desencadeadoras de problemas, sendo considerados, por 

assim dizer, potenciais dificultadores do estabelecimento da PIP: 

 

O ambiente RH é pouco favorável ao convívio, a equipe como um todo. Não é 

nada pessoal e nem são maus profissionais, mas em termos de comunicação [...] 

(QS1-Est7) 

 

Sentimos falta de informações corporativa, as informações deveriam fluir mais, 

por exemplo sobre um novo setor que vai surgir... isso pra produzir com mais 

qualidade. (QS1-Est9) 
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Eu sei que os médicos chegavam e se direcionavam pra eles. Os médicos não 

tinham comunicação com nós, sabe o que não é dividir? Mas ficou um clima tão ruim. 

É muito desagradável eles fazerem uma coisa e nós outras. (QS2-Est2) 

 

Não temos um espaço de discussão e isso acaba gerando falhas na 

comunicação, quando a gente vai saber umas coisas, elas já aconteceram. (QS3-

Est6) 

 

5.4 Percepção do comportar-se do sujeito 

 

Demonstrou como, a partir de um juízo de valores e diante dos mais variados 

estímulos contextuais, o indivíduo avaliou o comportamento dos demais colegas de 

trabalho e o seu próprio comportamento, deixando subentendido que o que tenderia 

a facilitar e a dificultar seu relacionamento com determinados colegas/equipes de 

trabalho: 

 
 Eu cresci muito pessoalmente, acho que isso melhorou muito meu 

relacionamento com os outros profissionais.   (QS2- Est3) 

 

A dificuldade é com o ego talvez. Pelo menos aqui nessa área eu acho que sim, 

os egos eu acho que é o que mais dificulta. (QS2- Eamb2) 

 
Eu nunca me senti tão mal como nessa situação. As meninas estavam tristes, 
não queriam conversar, estava criando um clima muito ruim entre nós, a 
gente ia acabar virando inimigo e não pode acontecer isso, uma coisa não 
pode separar a outra [...] (QS2- Est2) 
 
Assim ... eu não tenho dificuldade em trabalhar em equipe, pelo o que eu 
julgue, eu não tenho dificuldade, mas quando houve a possibilidade de 
trabalhar em equipe eu sou uma pessoa que vou, que dou opiniões e tenho 
uma facilidade de aceitar um não e outros da equipe já não tem essa 
facilidade [...] (QS1- Eamb2) 

 

Subcategorias unidas também fizeram parte desta categoria. A exemplo, 

relacionamento interpessoal positivo entre os profissionais somado ao obstáculo 

hierárquico: 
A minha relação com o SESMT é muito boa, com os técnicos não tenho 
problema, eu vou lá, converso, mas não chego direto no engenheiro, eu 
passo para os técnicos para os técnicos passarem ao engenheiro ou falo com 
a doutora para ela falar com o engenheiro porque eu não tenho muita 
abertura. (QS2-Est1) 
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5.5 Evolução da dinâmica de trabalho entre os profissionais de ST 

Foi a partir das mudanças sentidas no interagir entre os profissionais que essa 

subcategoria foi produzida:  

Já́ no ambulatório, principalmente com a supervisora, mudou muito, pra melhor, 

a relação. Antes era mais distante, hoje tem muita sinergia entre a supervisora do 

ambulatório e nós aqui, melhorou muito a sinergia. (QS1- Est7)  

 

[...] tem que ser junto, aí conversamos umas três, quatro vezes e tá 

melhorando. (QS2- Est2)  

 

Bom, pra mim isso aqui era pior, eu tinha menos contato com a doutora porque 

o horário dela era bem mais reduzido e agora aumentou a carga horária dela, então, 

aumentou bem nossa relação. (QS3- Est4)  

 

6. Proposta estratégica para mudança 

 

Ao terem insights de fatores que tendem a inviabilizar práticas colaborativas, 

os profissionais sugeriram intervenções que podem contribuir para uma maior 

integração da equipe: 

 

6.1 Estabelecer comunicação clara/interação entre as partes envolvidas 

 

Soluções sobre "o que fazer" para minimizar deficiências no processo 

comunicacional foram altamente identificadas, pois dos 14 participantes da pesquisa 

12 sugeriram: 

 

Seria importante ter mais reuniões [...] (QS1-Est9)  
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[...] mas eu acho que as ideias precisam ser passadas mais claramente 
quando você quer trazer, quando você quer envolver profissionais entre os 
setores, por exemplo, eu tenho que falar pra equipe a função das pessoas 
trabalharem na equipe [...] (QS2-Eamb1) 
 

Precisaria de uma interação de verdade entre SESMT, ambulatório e RH. Não 

tem discussão, deveria ter encontros, reuniões, interação entre toda a equipe, 

pessoas da nossa equipe relatam que tem dificuldade nisso [...] (QS3-Est4) 

 

6.2 Ter apoio da gestão/liderança 

 

Foi citado a importância de gestores estarem mais envolvidos nas mudanças 

organizacionais, já que é a partir deles que transformações podem ser conduzidas, 

mantidas e aprimoradas: 

 

 [...] mas precisamos de mais apoio dos gestores para melhorar 

constantemente. (QS2-Est9) 

 

6.3 Oferecer recursos organizacionais adequados a todos os trabalhadores 

 

É indispensável que a estrutura física, ergonômica e material esteja adequada 

às necessidades laborais dos profissionais. Foi por esse segmento que se orientaram 

sugestões dos participantes da pesquisa: 

 

Acho que se tivesse espaços físicos para os documentos, mais salinhas pra 

atendimentos [...] (QS2-Est2) 

 

No último recorte é possível perceber que a subcategoria "estabelecer 

comunicação clara/interação entre as partes envolvidas” esteve acoplada a "oferecer 

recursos organizacionais adequados a todos os trabalhadores". 

 

6.4 Incluir profissionais/rever carga horária dos profissionais  

 

A inclusão de profissionais foi abordada por 4 participantes da pesquisa. Com 

exceção de um profissional, todos os demais sugeriram a inclusão de psicólogo como 

parte do quadro funcional da equipe: 
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Pra você ter inclusão, a pessoa vem com a adaptação sobre a patologia, 
então dá para adequar. Mas precisa de um projeto muito bom, então eu acho 
que um psicólogo seria muito importante. Eu sempre falei sobre isso, mas 
tem pessoas que não gostam de psicólogo, não sei como está sendo o 
conceito agora do RH, mas precisaria muito de psicólogo nos projetos sociais, 
na visão de vida, na parte organizacional de uma forma barata, porque seria 
só mais um trabalhador, que traria muitos benefícios.  (QS1-Eamb3) 

 

Revisões na carga horária, em caso da não admissão de novos profissionais, 

foi analisada por dois entrevistados como uma variável que tenderia a propiciar a PIP. 

Isso porque, pelo fato de as tarefas excederem a carga horária, os profissionais 

acabam ficando sobrecarregados e dispendendo pouco tempo para uma interação 

colaborativa com os outros membros da equipe: 

 

Acho que isso (relatando sobre a inclusão de profissional e revisão da carga 

horária) poderia ser readequado por conta da demanda. (QS3-Eamb1) 

 

6.5 Valorizar/incentivar ações dos profissionais 

 

Os integrantes da equipe de trabalho informaram o quanto demonstrações de 

reconhecimento profissional por premiações e incentivos à aprendizagem através de 

treinamentos, desenvolvimento e educação são escassas na organização: 

 

[...] então precisa de reconhecimento, sabe? Premiação com bônus pra 

fortalecer a pessoa... não existe nada que dificulta o trabalho mais que não ser 

reconhecido. (QS3-Est10) 

 

6.6 Praticar procedimentos já existentes 

 

Mediante a afirmação de um dos entrevistados sobre a existência de políticas 

organizacionais compulsórias no que concerne a necessidade de todas as áreas da 

indústria aprovarem projetos de mudanças, pareceu importante construir essa 

subcategoria: 

 

Esse procedimento não é praticado... se fosse praticado eu digo que a empresa 

cresceria muito mais. Já tem isso em documento, só precisa ser colocado em prática. 

(QS3-Est11) 
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Nesta categoria também se verificou subcategorias agrupadas. A exemplo, 

foram citadas, respectivamente, "estabelecer comunicação clara/interação entre as 

partes envolvidas" somada a "ter apoio da gestão/liderança", "estabelecer 

comunicação/interação entre as equipes de trabalho" juntamente com 

"valorizar/incentivar ações dos profissionais" e "rever a carga horária dos 

profissionais" agrupado a "estabelecer comunicação clara/interação entre as partes 

envolvidas" e a "incluir profissionais": 

 
A comunicação entre todos seria início pra ter resultados. É preciso ter 
preocupação, não é que hoje não tem preocupação, mas precisa ter 
preocupação pra manter essa aliança, fazer acontecer essa interação, 
pensando no RH como atuante. (QS1- Est6). 
 
Então, o que poderia facilitar era fluir melhor as informações e ter mais 
capacitação profissional, aperfeiçoamento... falta treinamento, apoio da 
empresa para aumentar o nível de conhecimento. Precisa de mais incentivo. 
O ideal seria haver mais qualificação aos profissionais (QS3-Est9) 
Entre nós e SESMT não penso em nada. Acho que minha carga horária e a 
falta de comunicação com o RH poderia facilitar. Eu poderia auxiliar na 
questão física do ambiente, mas não é questionado pra mim. Eu acho que 
aqui falta uma psicóloga, falta, falta uma psicóloga, não para atender os 
funcionários, porque não vai dar conta, mas acho que deveria ter um trabalho, 
um projeto desde a hora da contratação, pra seleção, os trabalhos em grupo 
de motivação, para olhar pra fora, porque todo funcionário hoje em dia tem 
problemas financeiros, pra conciliar as atividades do trabalho com a vida da 
pessoa. Acho que se houvesse psicólogo para orientar seleção, a gente limita 
os problemas porque os problemas sempre vão ter, mas a gente tem que 
pensar no todo. O teste poderia ser uma ferramenta para avaliar a pessoa. 
(QS3- Eamb3) 

 

Considerando os relatos dos entrevistados e o contexto envolvido nos 

discursos, notou-se que algumas subcategorias demonstraram aspectos que tendem 

a facilitar ou dificultar a promoção da PIP entre os profissionais de ST da indústria.  
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Os fatores que tenderam a dificultar e a facilitar a PIP na equipe de ST, assim 

como as propostas interventivas sugeridas pelos profissionais de ST com vista a 

incorporar a interprofissionalidade nas relações de trabalho, foram discutidos com 

base nas categorias temáticas às quais concerniam. 

 

Categoria 1 – Reconhecimento da prática interprofissional durante 

atuação no trabalho 

 

Um dos primeiros empecilhos verificados à incorporação da 

interprofissionalidade entre os profissionais de ST desta indústria foi que eles não 

manifestaram clareza sobre as regulamentações que regiam suas atividades laborais, 

no sentido de dissociarem a ST e a segurança, fugindo do entendimento de que as 

ações em ST devem estar articuladas a intersetoralidade, interdisciplinariedade e a 

união de esforços conjuntos entre os profissionais6 como relatado, por exemplo, por 

esse profissional que fragmentou “ambulatório” e “SESMT”: 

 
Com o pessoal do ambulatório eu não tenho nada pra reclamar não, acontece 
sim, a gente trabalha junto trabalhamos muito bem, trabalhamos unidos, 
conseguimos interagir. Aqui a gente não trabalha cada um no seu quadrado 
não. Com o pessoal do SESMT, é mais complicado... existe uma NR em 
ergonomia, a NR-7, e era pra gente ter que trabalhar junto e a gente trabalha 
junto? A gente não trabalha junto. (Eamb1-QS1)  

 

A categoria profissional do membro da equipe de ST do discurso apresentado 

não consta no dimensionamento da NR-4. Apesar disso, ainda é um relato 

significativo, pois ele evocou a divisão que existe entre saúde e segurança na 

indústria. Pelo fato das profissões que assistem à ST não trabalharem em conjunto, 

os fatores de riscos que os demais trabalhadores estão sendo submetidos podem ser 

descaracterizados da verdadeira demanda e, também, violados mediante essa 

insuficiência de entendimento da ST na sua globalidade.  

Mesmo diante da não evidência de algumas profissões no quadro dimensional 

da NR-4, fica implícito na NR-7 a importância da não dissociação de outros 

profissionais da ST, que porventura também trabalhem nas organizações, como é o 

caso da indústria em questão. Os profissionais da saúde atuantes na indústria fora do 
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previsto pela NR-4 (fisioterapeuta, fonoaudiólogo e assistente social) dispendem de 

valiosas ferramentas para rastreamento dos fatores de riscos laborais e extra laborais 

e, deveriam estar unindo esforços em conjunto com os representantes do SESMT, 

tanto no que diz respeito as medidas preventivas, quanto no diagnóstico precoce de 

agravos a saúde16. 

Em um único relato foi abordado sobre a NR-4 aplicar aos diferentes 

profissionais especializados em segurança do trabalhador (médico do trabalho, 

engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de 

enfermagem do trabalho...) área comum em pleito legal:  

 
Com todos os demais profissionais também, o ambulatório e a segurança são 
muito tranquilos, a gente é praticamente a mesma área né? Porque se você 
olhar dentro da tabela do Ministério do Trabalho, o ambulatório faz parte do 
SESMT, então hoje a gente tem isso muito claro. (QS1-Est11) 
 

A clareza descrita por Est11 não fez parte da realidade encontrada nos demais 

relatos. Essa ausência de reconhecimento em torno da equipe pode ser justificada 

tanto por uma falta de conhecimento dos direitos e deveres legais que amparam esses 

profissionais, quanto por dificuldades de envolvimento entre eles, que é influenciada 

tanto por uma deficiência de uma cultura em ST que represente o trabalhador 

enquanto ser holístico e dinâmico, quanto pela configuração afastada dos espaços 

físicos tidos como “SESMT” e “ambulatório” da indústria. 

Com essas questões, as situações mais evidentes que provocavam o 

reconhecimento positivo da PIP nas relações de trabalho eram pontuais, como nas 

campanhas informativas da CIPA: 

 

Tem as pessoas que compõe a comissão, várias pessoas de vários setores, 
então essas pessoas nos ajudam com os acidentes de trabalho, então eles 
são os nossos olhos dentro da empresa. Disso a gente monta ações, 
planejamento de ações daqui que foi verificado de errado, que precisa 
melhorar, a gente consegue dar um feedback para as pessoas sobre os 
assuntos... é claro que eles são preparados pra isso, passaram por um 
treinamento pra isso. Cada unidade tem a sua CIPA, elas são 
interdependentes, mas há ações em conjunto, falando a mesma língua, 
atuando nos mesmos dias, com a atuação das gestões [...]. Essa interação 
que ocorre na comissão é mais visível, né? Eles dizem assim:  "Poxa vida, o 
que ocorre?", então os colaboradores acabam se conversando... então, o que 
acontece lá, eles acabam sabendo, né? Então, é legal porque existe uma 
sinergia muito grande do que está sendo feito lá relacionados a CIPA aqui e 
na outra unidade a gente procura fazer igual. (Est8-QS1)  
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Sem dúvida, por prever que avaliações e intervenções sobre os fatores de 

riscos psicossociais sejam pensadas em conjunto com os profissionais do SESMT e 

representantes dos demais setores, independente do cargo ocupado, a CIPA agregou 

à ST13. A exemplo, ao ceder voz aos representantes dos trabalhadores, a CIPA 

procurou vincular e harmonizar ações de ST com as reais demandas explanadas por 

eles, produzindo uma prática essencialmente interprofissional e colaborativa. 

Concomitantemente, declarações do Glossário Temático de Saúde do Trabalhador do 

Mercosul, afirmaram que os profissionais de ST devem atender as reais demandas 

internas e firmar uma relação dialógica com os trabalhadores. Para isso ser possível, 

cabe a esses profissionais desenvolverem condições propícias para que os 

trabalhadores se sintam à vontade em opinar e ceder ideias a respeito das estratégias 

preventivas e interventivas na ST6. 

Os relatos referentes a CIPA foram apresentados como um dos mais 

representativos da PIP no dia a dia profissional. No entanto, os próprios profissionais 

reconheceram que essa junção de esforços em prol da ST deveria se generalizar às 

demais situações, por contribuírem significantemente para resultados satisfatórios e 

condizentes à realidade organizacional, fortalecimento da equipe e sentimento de 

pertencimento de todos os membros.  

Carência nas interações de trabalho, tanto intra quanto inter equipe, prejudicam 

a significação de existência da ST, invocam um trabalho com menos teor de 

qualidade, coloca em situações de potenciais riscos trabalhadores da produção e 

causa prejuízos financeiros à indústria. Dado que os sistemas tradicionais de gestão 

não contemplam mais a volatilidade das transformações sócio históricas, o trabalho 

em equipe fundamentado na integração passou a ser uma das competências mais 

requisitadas no século XXI4.  Por esse ângulo, a inexistência de integração, 

principalmente no que concerniu a equipe de ST com RH e com a equipe de 

engenharia técnica, são insuficientes para a resolução das exigências organizacionais 

no atual cenário mundial. 

Segundo Rollof e autores, isso não quer dizer que as especialidades de cada 

área de atuação e a tecnicidade presente nas diferentes equipes precisa ser banida: 

“há necessidade de flexibilizá-las, realizando intervenções próprias nas diversas 

áreas, mas também executando ações comuns e integrando os saberes”27. Isso 

porque, a equipe de ST não deve assumir apenas o papel de cumprir a legislação 

vigente e verificar perigos potenciais de AT. Os profissionais da ST devem cumprir 
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uma função estratégica ao acrescentar valores na organização.  De acordo com 

Chirmici e Oliveira, a administração estratégica dos fatores de riscos pela equipe de 

ST geram redução de desembolsos à própria organização, podendo, em última 

análise, afetar até os custos do produto destinado aos clientes7. 

 

Categoria 2 – Percepção do comportamento organizacional   

 

Na atualidade, são recorrentes as organizações que exigem pessoas com perfil 

para desempenhar um trabalho colaborativo. No entanto, nem sempre existe uma 

cultura organizacional que orienta condutas, práticas e políticas gerenciais propícias 

para o desenvolvimento de tais competências62. Sabendo-se que essa cultura é 

construída a partir dos valores e crenças pessoais dos fundadores da organização e 

em seguida transformada ou mantida por gestores e líderes, compete à gestão da 

indústria avaliar se os modelos de interações profissionais e políticas organizacionais 

baseadas nos preceitos dos seus precursores ainda suprem, na sua integralidade, as 

demandas do público interno da organização62. A exemplo, no trecho em destaque 

ficou explícito o quanto o viés cultural da indústria desprivilegiava os fatores de 

prevenção na ST e provocava desvantagem à interprofissionalidade: 

 
a gente já percebeu que as coisas só vão ser feitas a hora que o circo tiver 
pegando fogo e nós já temos todos os laudos. Eu não acho que é culpa do 
RH, eu não acho que é culpa do SESMT, eu acho que é culpa de uma cultura 
que se criou, é uma cultura do modo de produção, nós temos que produzir, 
produzir, produzir, tá dando certo? Sabe assim? Não é culpa de ninguém, é 
culpa da cultura empresarial que nós vivemos e infelizmente a gente acaba 
fazendo assim. (Eamb1-QS1) 

 

A chamada “cultura do modo de produção”, referida pelo entrevistado, remonta 

a modelos de gestão dos séculos passados, numa visão mecanicista, na qual o 

trabalhador só está ali desempenhando suas atividades para servir desenfreadamente 

ao padrão hegemônico de produção. Tal paradigma cultural interferia negativamente 

no andamento de múltiplas especificidades organizacionais, como foi o caso dos 

processos de trabalho63. Para os entrevistados, as condutas impróprias advindas de 

outras áreas de trabalho interferiam profundamente no andamento de suas atividades 

laborais:  
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Então, geralmente o que acontece no nosso trabalho é muita correria, então 
tipo: "Ai, quero passar no médico agora", " Mas você está ruim? O que está 
acontecendo?", "Ah, mas é que semana passada, me deu uma dor e eu 
queria vir agora". E não é assim. Então, vamos agendar e aí depois a pessoa 
vem aí. A mesma coisa em relação aos exames, vai ter 12 exames, "Pra 
quando você precisa? Até final de semana?", "Não, pra amanhã".  Então, pra 
nós é muito corrido, precisamos nos organizar pra algo que não estávamos 
esperando e o dia já estava com um planejamento e do nada aparece 
exames, geralmente admissional ou dimensional, porque, geralmente, os 
periódicos, nós temos o controle, temos o planejamento, às vezes esse não 
planejamento acontece, então a gente tem que se reorganizar no nosso 
planejamento para contemplar isso [...] e ficamos sobrecarregadas com umas 
coisas que não precisariam, porque acabamos nos preocupando, porque 
temos responsabilidade com os relatórios, fora as coisas do dia a dia (Est1-
QS2) 

 

Mesmo que tenham sido revelados custosas consequências advindas de 

processos de trabalho mal executados, foi revelado nos discursos dos profissionais 

de ST mudanças laborais substancialmente positivas, sobretudo na última década. 

Essas mudanças permitiram o acréscimo da lucratividade, prosperidade competitiva, 

reconhecimento pelo mercado consumidor, diversificação de produtos e crescimento 

no número de países exportadores de mercadorias da indústria. Contudo, em paralelo 

a atual demanda da empresa, não houve considerável aumento na contratação de 

profissionais da ST, o que por sua vez acabou prejudicando as ações da ST e 

provocando sobrecarga laboral.  

Categoria 3 – Concepção da atividade profissional 

Por envolver múltiplas subjetividades, o trabalho em equipe interprofissional é 

complexo. Conforme aponta Mosser e autores41, um trabalho qualificado em equipe 

na área da saúde é exigido desde os anos de 1950, porém até nos dias de hoje não 

está adequadamente instituído nas organizações, seja pelo fato desses profissionais 

serem preparados para atuarem individualmente, seja por idealizarem suas atividades 

como detentoras de todo o saber e responsabilidade29. O modelo medicocêntrico, 

amplamente difundido nos espaços assistenciais, é ainda um entrave às relações de 

trabalho em saúde. Segundo Peduzzi e autores31, a falsa alusão dos profissionais de 

saúde de que “cumprindo sua parte garantirão a qualidade do todo” é outro fator que 

prejudica as interações interprofissionais. Ao mesmo tempo em que essa idealização 

dos profissionais em relação à sua área de atuação é insuficiente para contemplar a 

ST na integralidade, tem-se que o cumprimento de papeis específicos devem perdurar 

para que se firme uma PIP com qualidade.  
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Categoria 4 – Interpretação do relacionamento profissional  

Também foi considerado uma dificuldade à PIP, o fato de os profissionais terem 

discernido sobre seus próprios comportamentos e sobre os comportamentos de 

colegas de trabalho mais próximos, como facilitadores às relações dialógicas, mas, 

terem ponderado como desvantajoso à proposta interprofissional, o comportamento 

daqueles colegas que não dividiam uma rotina de atividades: 

 
Não tenho dificuldades de trabalhar em equipe, eu até gosto e acho muito 
importante ter essa parceria, mas eu me relaciono bem e consigo desenvolver 
bem o que tem que ser feito, tenho que melhorar alguns aspectos, que 
também é bem pessoal, porque, às vezes, ficamos esperando da empresa, 
mas a gente também tem que dar um norte, né? Então eu pretendo fazer isso, 
então se você tem foco, um objetivo claro, então facilita. (Eamb2-QS1) 
 
Com o engenheiro, vou te falar bem a verdade, a gente não tem muita 
proximidade como eu tenho com os técnicos de segurança, mas o estilo do 
engenheiro é um estilo "eu sou mais eu", sabe? Entende? E de repente fala 
assim pra você "Faz o seu arroz com feijão que tá tudo certo. E assim, eu não 
sou assim, quer que “vai barrigando” as coisas, eu não tenho nada contra ele, 
nada mesmo, [...] (Eamb1-QS1) 

 

Com essa isenção de responsabilidade daquilo que me inclui e inclui meus 

colegas, as relações de trabalho entre os próprios profissionais de ST e, entre eles e 

demais equipes de trabalho, ficavam progressivamente insatisfatórias. Tais impasses 

poderiam estar vinculados ao baixo repertório comportamental desses profissionais. 

À vista disso, a capacidade de auto regulação perante condições estressoras constitui 

um solo fértil para a construção de um indivíduo que reconheça estímulos aversivos 

e não aversivos causadores de respostas comportamentais de si e do outro. Essa 

identificação de variáveis pode contribuir para a não admissão de atitudes abusivas e 

passividade relacional, bem como discernimento auto crítico e consciente de 

comportamentos que requeiram alterações. 

Em contrapartida, percepções positivas a respeito do amadurecimento nos 

relacionamentos profissionais também foram relatadas por quase todos os 

profissionais de ST. Essa percepção foi retratada na subcategoria “evolução da 

dinâmica de trabalho entre os profissionais”: 

Nós e o SESMT caminhamos muito, no começo a gente mal se comunicava, 
agora já evoluiu bastante, claro que a gente tem muito ainda pra andar e 
percorrer, mas a gente já começou então eu acho que as portas já foram 
destrancadas, só́ falta a gente abrir a maçaneta e entrar, então nós estamos 
no caminho, sim! Essas trocas ocorrem nos momentos de decisão ou então 
quando temos que resolver alguma crise. Anteriormente a crise era resolvida 
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entre uma, duas pessoas, agora, a crise, no momento, crise que eu falo é 
uma situação específica, por exemplo um acidente. Agora não, agora para-
se e já se olha o contexto e se houver necessidade busca a opinião de outros. 
(QS1- Eamb2)  

 

O recorte apresentado demonstrou uma superação da fragmentação na 

dinâmica do trabalho entre os profissionais de ST. A fim de reformular práticas que 

não registraram essa evolução, o ideal seria compreender as funções contingenciais 

que reforçam esse avanço nas interações de trabalho. Além disto, uma série de 

competências devem ser desenvolvidas para que a evolução dessas interações se 

mantenha e se propague entre as variadas equipes, como é o caso da comunicação 

interna.  

Nas empresas, não apenas a comunicação com os clientes externos deve ser 

eficaz para se obter lucros. Semelhantemente, o público interno demanda um 

processo comunicacional claro e eficiente para conseguir atingir os resultados 

esperados pela organização45;47. A comunicação interna surtiu muitos dilemas nos 

discursos, sendo apontada como uma fonte potencial de problemas. Segundo 

Kunsch, não existem organizações se não houver comunicação44. A comunicação 

diretiva e bilateral nas organizações é o que fomenta o compartilhamento dos 

objetivos e valores organizacionais e constrói relações interpessoais com riscos 

minimizados de mal entendidos e de retrabalhos nas tarefas laborais45.  

Comunicações descendentes administradas no alto escalão empresarial, como 

entre diretores e gerentes, tendem a apresentar maior eficácia ao serem comparados 

às comunicações entre gerência e subordinados, principalmente ao se depararem 

com níveis hierárquicos da produção fabril devido ao maior número de trabalhadores 

e a heterogeneidade sociocultural47. Então, os profissionais que cuidam da ST devem 

desenvolver competências comunicacionais tanto para se alinharem entre si quanto 

para atingirem a maior parcela dos trabalhadores que atuam na produção.  

Conforme Peduzzi e autores, a mera transmissão de informação consiste em 

uma comunicação monóloga e instrumental que desconsidera “(...) as vicissitudes do 

processo de trabalho e os eventuais debates necessários sobre os resultados a serem 

produzidos na atenção às necessidades de saúde”31. Análogo a essa visão, Previato 

e Baldissera atestaram que “O ato de se comunicar, tendo em vista somente a 

passagem de informações, caracteriza-se como mero verbalismo, o que dificulta a 

ação e a reflexão dialógica”35. Nessa perspectiva, a comunicação interprofissional 
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reivindica contingências dialógicas para a construção da reflexão crítica dos 

profissionais da ST, para transformações nos comportamentos dos demais 

integrantes da organização e para reavaliações nos processos de trabalho.  

Todavia, a comunicação ascendente nas estruturas organizacionais mais 

tradicionais, quando não inexequíveis, são altamente morosas. Relatos sobre 

disfunções nessa interação social com superiores hierárquicos abalavam o 

andamento das atividades laborais: 

 
Porque tem vez que marca os exames, chega na hora e ainda as pessoas 
não vem "Ai esqueci de te avisar... Não consegui exames", aí fica sem 
ninguém pra fazer exame [...] pra mim é muita falta de comunicação, o RH 
peca nesse sentido, é o principal problema. Em relação ao RH a gente não 
consegue conversar e dar sugestões, o RH é lá e a gente é aqui. Por que 
assim, chega gente aqui e a gente não sabe, não tá sabendo, então eu tenho 
que ligar no RH e falar "fulana, o ciclano tá aqui comigo, o que aconteceu?", 
na frente da pessoa eu tenho que ficar ligando, perguntando, tem uns que 
nem sabem o que estão fazendo aqui, tem gente que vem e fala que não 
sabe por que veio, que veio só porque o RH mandou. Aí ele vai marcar uma 
consulta e tal, mas nem ele sabe, nem a pessoa sabe. Até demissional tem 
pessoa que chega aqui e a pessoa não sabe, a pessoa chega aqui e não 
sabe que foi demitido da empresa, aí a gente conta aqui que é o último dia 
da pessoa na empresa, "Mas por que eu fui mandado embora?" "Eu não sei", 
"O RH não te falou?" "Não. Teve uma menina que veio aqui e chorava tanto 
e ficava me perguntando por que me mandou embora. Então é muito 
complicado. (Est2-QS3) 

 

O recorte de narrativa demonstrou um contratempo gerado por falhas na 

comunicação. A rigidez hierárquica e a centralização das informações em poucos 

agentes formaram fatores impeditivos ao diálogo. Majoritariamente, as deficiências 

comunicacionais foram acompanhas pelo obstáculo hierárquico.  

O trabalho por hierarquia é uma realidade organizacional que pode vir a 

contribuir para que os processos de trabalho aconteçam ordenadamente64. As 

pessoas que compõe a organização devem assumir papéis e responsabilidades 

diferentes de acordo com seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Todavia, 

quando a hierarquia é extremamente autocrática, demarcada e inflexível, pressupõe 

incompatibilidade com relações de trabalho satisfatórias, decisões colaborativas e 

comunicações bilaterais. A demarcada verticalização hierárquica acomete também a 

agilidade dos processos de trabalho64. Alternativas como a descentralização das 

atividades e informações organizacionais e a criação de espaços para reuniões evita 

que haja sobrecarga laboral e distorções comunicacionais na organização4;47. 
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Categoria 5 – Frustração Profissional 

 

Muitas vezes, os relatos dos profissionais de ST acerca das deficiências 

comunicacionais e dos obstáculos hierárquicos foram indissociadas da frustração 

profissional:   

Mas quem decide tudo é o RH, a gente não sabe das coisas, decidem e é 
isso.  Ninguém fala com ninguém, ninguém sabe o que está acontecendo. 
Então somos muito pegos de surpresa. E com a minha supervisão também 
não adianta, ela não fala nada. O que vão fazer também, não sei. (Est2-QS2) 
 

A ausência de envolvimento profissional entre a equipe de ST e de RH 

formaram fatores que geraram frustração nos membros da equipe de ST, já que 

lesavam a possibilidade de diálogo e de construção de soluções conjuntas frente aos 

problemas organizacionais. Essas objeções estavam prejudicando o grau de 

motivação dos profissionais e seu comprometimento com as atividades laborais46. Do 

mesmo modo, frustrações com a organização também fizeram parte dos discursos e 

foram configuradas como desfavoráveis a PIP no trabalho da equipe de ST. 

Outro fator que se demonstrou custoso a PIP entre os profissionais diz respeito 

à formação acadêmica que eles receberam: 

 

“(...) tais diferenças acabam dificultando o diálogo no trabalho em equipe. A 
segregação durante a formação evita também que os estudantes aprendam 
a trabalhar em equipes interprofissionais, levando-os a atuar individualmente 
quando começam a exercer a profissão”. 

 

A educação inteprofissional (EIP) é uma abordagem de ensino-aprendizagem 

que almeja a PIP por buscar reduzir a segmentação da prática a partir do 

desenvolvimento de competências profissionais junto a outras áreas de 

conhecimento65-66. À medida que os diferentes profissionais constroem um saber 

conjunto sobre a saúde, os papeis e funções dos membros ficam esclarecidos 

beneficiando a desconstrução de estereótipos e presumindo relacionamentos 

interpessoais mais sadios52. Nessa esfera, intervenções no modelo da educação 

precisam ser intensificadas nas políticas educacionais do Estado. Contudo, com o 

intuito de provocar melhorias assistenciais à saúde, para àqueles que já trabalham, 

podem ser traçados programas para o desenvolvimento das competências requeridas 

para o trabalho interprofissional38.  
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Categoria 6 – Proposta estratégica para mudança 

Ajustes na comunicação interna, apoio da liderança/gestão, valorização dos 

profissionais de ST, inclusão de profissionais, revisões na carga horária, mudanças 

nos espaços físicos e o respeito à prática de protocolos organizacionais formaram as 

propostas recomendadas pelos profissionais de ST para que as relações de trabalho 

se orientem à interprofissionalidade. Para que todas essas modalidades sejam 

atendidas e, levando em conta relatos dos profissionais de ST sobre práticas 

concorrentes à PIP que estão sendo naturalizadas pela cultura da indústria, analisou-

se ser fundamental integrar a cultura organizacional nesse processo de mudança.  

Figura 4 - Elementos constituintes da proposta interprofissional na equipe de ST 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

I)  Diagnóstico da cultura organizacional 

 

A ênfase dos estudos sobre a cultura organizacional foi destacada pela 

academia em torno da década de 1980, época na qual Edgard Schein desdobrou 

sobre o termo “cultura organizacional” nos Estados Unidos67. Por legitimar 

comportamentos dos trabalhadores, definir a filosofia e a identidade da empresa, a 
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cultura organizacional se constitui num mecanismo regulador informal39;62;67.  Sendo 

assim, assumiu-se os ensinamentos apresentados por Burmester como factuais39. 

Os estudos de Burmester afirmaram que transformações nos aspectos da 

cultura organizacional se constituem no ponto de partida para ajustar estratégias que 

torne a organização mais competitiva e para que sejam viáveis mudanças 

significativas naqueles comportamentos que, mesmo após serem julgados 

ineficientes, ainda se fazem potencialmente presentes no dia a dia organizacional39. 

Provocar certas mudanças numa cultura organizacional é um processo vagaroso, pois 

a cultura não é um fim em si mesma, ela envolve múltiplas variáveis organizacionais: 

 
Não se consegue modificar a cultura de uma empresa de uma hora para 
outra, mesmo quando ela atravessa crises profundas. É preciso incorporar e 
adquirir um comportamento das pessoas que permita operacionalizar as 
estratégias com eficácia [...]39. 

 

Para que um processo de implementação na cultura organizacional possa ser 

alicerçado, as políticas organizacionais vigentes e os modelos de gestão aplicados no 

espaço laboral devem ser revisados, pois são essas práticas que legitimam os 

artefatos, valores e pressupostos compartilhados na organização62. Logo, sugere-se 

que a gestão de pessoas da indústria utilize instrumentos para o mapeamento de 

práticas que estão em conformidade e em inconformidade com a missão, visão e 

valores organizacionais. Esse mapeamento inicial terá a finalidade de fazer perpetuar 

os conhecimentos e práticas que se demonstram direcionadas à razão de ser da 

organização e de alterar as ações que se confirmam desconectadas a ela. No livro 

“Cultura organizacional e gestão estratégica”, Perez e Cobra recomendaram que 

diagnósticos em profundidade sejam realizados com periodicidade nas organizações 

para constante avaliação e readaptação da cultura organizacional68. 

Certos instrumentos podem ser úteis para auxiliar na avaliação da cultura da 

indústria como é o caso, por exemplo, do Organizacion Culture Assessment Inventory 

presente no Competing Values Model. Este modelo, originalmente desenvolvido por 

Quinn e Rohrba, foi adaptado para o Brasil e utilizado em diversos estudos para 

diagnóstico da cultura organizacional69.O modelo apresenta 6 dimensões de análise 

da cultura organizacional: características dominantes, liderança organizacional, 

gestão, união organizacional, estratégias de desenvolvimento humano e critérios 

utilizados para atingir o sucesso organizacional. Para além da identificação da cultura 
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presente nas organizações, este modelo faculta “a cultura ideal para um melhor 

desempenho da organização”70. 

 O Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional é também 

uma alternativa para o diagnóstico da cultura. Esse instrumento foi desenvolvido 

originalmente por pesquisadoras brasileiras e conta com 7 fatores de análise que 

buscam integrar os valores organizacionais às práticas de integração externa, de 

relacionamento pessoal e de recompensa e treinamento como resumidamente 

apresentado no estudo de Dal Forno e autores71: 

 

Quadro 6 - Fatores de análise do Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura 

Organizacional 

	
Fonte: Elaborado por Dal Forno et al71 a partir de Ferreira et al (2002). 

 

A gestão de pessoas da indústria deve priorizar o uso de instrumentos 

fidedignos e validados, como os exemplos que foram expostos, para que os 

indicadores da cultura organizacional sejam avaliados criteriosamente. Tais 

instrumentos exigem afinidade e competência profissional no que concerne à 

aplicação e à gestão dos dados coletados, levando em conta as vicissitudes 

organizacionais e os parâmetros técnicos de cada diagnóstico. Será a partir de 

avaliações das variáveis desfavorecedoras instituídas pela cultura organizacional que 

projetos poderão ser elaborados e implementados para modificar essa realidade.  

 

II) Plano de comunicação interna 
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A ineficiência da comunicação dificulta impetuosamente as interações 

profissionais não só entre os próprios membros da equipe de ST, mas também entre 

eles e outros setores essencialmente relevantes na prevenção e promoção da ST, 

como é o caso do RH. Isso porque, é a comunicação que possibilita entender as 

necessidades do público interno e favorece que o potencial coletivo seja atingido46.  

 A comunicação interna atravessa as representações individuais e alcança a 

coletividade, desempenhando um “papel importante no processo de formação e 

disseminação da cultura institucional”39. A depender de como a comunicação interna 

é administrada, ela pode ser extremamente vantajosa para a organização44;46-47. 

Entretanto, nos relatos dos profissionais de ST, além de como a comunicação interna 

está sendo conduzida, anula a interprofissionalidade e verifica-se também que as 

deficiências comunicacionais prejudicam tanto estratégias a serem implantadas na 

indústria quanto o grau de satisfação do profissional. Mediante as necessidades 

identificadas na análise do material coletado, foi proposta a implantação de um plano 

de ação voltado para aprimoramento da comunicação intra equipe de ST e entre os 

profissionais de ST com a equipe de RH e de engenharia técnica. Sobretudo, as 

relações entre RH e profissionais da ST foi caracterizada como sendo unilateral e 

restrita a troca informacional.   

Tomasi e Medeiros reiteraram que para desenvolver um projeto de 

comunicação interna direcionado para a otimização do tempo e para que os processos 

organizacionais se tornem versáteis, é elementar um planejamento rigoroso47. O 

planejamento deve conter etapas essenciais que precisam ser esclarecidas antes da 

construção de um plano de ação. Primeiramente, deve-se avaliar a situação atual da 

comunicação intra equipe de ST e entre os profissionais de ST com os setores já 

explicitados. Essa avaliação pode ser feita por meio de pesquisas internas e 

observações rotineiras sobre o ato de comunicar-se. Deve-se considerar quais são os 

canais disponíveis na indústria para essa comunicação, se eles são de fato meios 

eficientes e se a linguagem utilizada por quem comunica está levando em conta o 

perfil do público a quem se deseja comunicar. Essa primeira investigação sobre a 

comunicação interna constitui uma etapa valiosíssima por oferecer um parâmetro 

geral do modo como a comunicação acontece na rotina organizacional47. 

A partir disso, deve-se definir os problemas por ordem de prioridade e construir 

um plano integrado de comunicação empresarial (prazos, recursos dispendidos, 

estratégias, avaliação custo-benefício e impactos que serão gerados a partir da 
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implantação das estratégias) em direção aos objetivos organizacionais. Propõe-se 

que as estratégias sejam construídas em conjunto pela gestão de pessoas, pelos 

profissionais de ST, pelos setores responsáveis pela comunicação empresarial 

(relações públicas e markenting) e pelo setor da Tecnologia da Informação (TI)47. 

 

Figura 5 - Proposta de comunicação interna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: A autora (2021). 

 

Entre as possíveis estratégias estão: desenvolver plataformas, com o apoio da 

TI, que facilite a comunicação interna e desenvolver treinamentos específicos de soft 

skills direcionados à habilidade de comunicar-se. De acordo com os profissionais de 

ST, um dos caminhos para otimizar a comunicação refere-se a reuniões periódicas 

entre e intra equipe dos profissionais de ST como também com a equipe de RH:  

 
Eu acho que nós somos um braço do RH, e eu penso assim que se a gente 
se encontrasse uma vez por mês, a cada quinze dias... eu acho que a gente 
também poderia ter metas, ter nossos indicadores da nossa área, então 
poderíamos discutir o porquê tem aumento de problemáticas e afastamentos 
por ansiedade e depressão, se está relacionado com os acidentes... então 
falta isso, a equipe se reunir pra poder discutir esses casos e essas situações 
e pra gente ver também como está o andamento do trabalho porque fica cada 
um dentro da sua sala e, tá todo mundo trabalhando e produzindo, mas: "O 
que a gente têm produzido? Tá sendo eficaz pra empresa? A gente produz 
números ou resultados? Se eu pudesse sugerir algo para facilitar seria isso: 
ter um espaço pra troca. Talvez não com todas as áreas, mas com 
integrantes, representantes pra gente poder desenvolver. (Eamb3-QS3) 
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Como citado, através de encontros da equipe de gestão de pessoas com os 

profissionais de ST, a comunicação interna poderia ser reorganizada aumentando a 

probabilidade das interações se moldarem para a interprofissionalidade. Um encontro 

mensal entre as equipes de RH e de engenharia técnica com a equipe de ST poderia 

ser suficiente para fomentar discussões e ordenar planejamentos. Intra equipe de ST 

essas reuniões também poderiam ser periódicas, a exemplo, mensalmente. Tendo em 

conta o curto tempo compartilhado entre os profissionais, é indispensável que haja um 

planejamento antecipado para a ocasião das reuniões. Criar um encontro semestral 

para desenvolver um plano de reuniões considerando o tempo dispendido, dias de 

trabalho, férias e feriados seria um meio de desenvolver um planejamento acordado 

entre as partes68. 

Em virtude da alta demanda do sistema de produção da indústria e das 

diferenças nos horários e turnos, a proposta da reunião poderia contemplar dois 

momentos: o primeiro, de modo assíncrono num ambiente virtual e o segundo 

presencial/remoto, assim como proposto por Noronha, Ladeira e Jatobá43. Ao discutir 

a respeito do oportuno uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

assíncronas nas empresas, principalmente daquelas com elevado número de 

trabalhadores, Previato e Baldissera alertaram sobre o fato de que, ao mesmo tempo 

que as TIC’s podem colaborar para a troca de informações, elas podem ser 

empecilhos às relações interprofissionais, caso sejam usadas abusivamente35:   

A comunicação interprofissional exige uma conversação solidária, capaz de 

refletir e fomentar transformações no agir, com vistas à promoção da humanização, 

da criação e da libertação dos processos de trabalho.35 

Em razão da conversação dialógica interprofissional depender de níveis mais 

aprofundados de relação pessoal, as argumentações e trocas de conhecimento não 

podem se restringir somente ao ambiente virtual assíncrono. A partir dessa lógica de 

raciocínio e com o objetivo de ampliar as reuniões “para além da agenda presencial 

comum”, em plataforma virtual pode ser feito o levantamento prévio para a reunião 

presencial/remota42. É nesse espaço que os profissionais das áreas almejadas podem 

compartilhar assuntos que carecem discussões, contribuir com caminhos e ideias às 

adversidades reconhecidas, monitorar operações e fazer votações a respeito de 

projetos, quando julgado necessário, tornando as reuniões presenciais/remotas 

menos extensas e cansativas. Nesse quesito, o letramento digital dos profissionais 
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que utilizarão as TIC’s se constitui num pré-requisito para que elas possam ser 

aproveitadas em sua potencialidade. 

Também é preciso que haja algum responsável da equipe para auxiliar na 

compilação das discussões e registrar as decisões que foram devidamente acordados 

na plataforma. Aconselha-se que o líder se encarregue dessa atividade. Quanto aos 

assuntos que exigirem maior cuidado e àqueles que não forem abordados na sua 

integralidade através do ambiente virtual, sugere-se que eles sejam tratados 

presencialmente/remotamente. Para o momento presencial, representantes das 

equipes poderiam ser eleitos e alternar em sistema de rodízio por período de 

contribuição síncrona42. 

Ademais, para a PIP ocorrer em sua totalidade, vale salientar a importância do 

restante dos trabalhadores protagonizarem ideias e oferecerem feedbacks quanto as 

ações orientadas para a ST31;35.  Sistemas de sugestões físicas ou online e 

questionários elaborados pelo Google forms, por exemplo, podem ser meios de obter 

sugestões e avaliações dos trabalhadores frente às intervenções realizadas pela 

equipe de ST. Para que as taxas de participação não entrem em considerável declínio 

é pertinente que não haja bombardeamento de questionários e que os meios utilizados 

para a coleta de informação sejam de fácil e rápido acesso. Os dados coletados 

devem ser compilados e examinados em um período estabelecido. Feedbacks quanto 

a exequibilidade das propostas também deve ser fornecida aos trabalhadores para 

que as taxas de participação não decaiam.  Com essa análise das informações 

coletadas, um projeto de assistência integrada às necessidades dos trabalhadores em 

articulação com a visão organizacional pode ser desenvolvido pela equipe de ST31. 

Se preciso for, pode-se contratar profissionais especializados na implantação 

e supervisão das estratégias voltadas a comunicação interna. Tal alternativa é 

perspicaz pois evita que determinadas áreas não sejam amplamente contempladas 

devido ao envolvimento do setor nas estratégias de comunicação46-47. 

 

III) Proposta de uma liderança colaborativa 

 

Resultados divulgados na experiência de Kurt Lewin na década de 30 

certificaram que uma liderança democrática ocasiona maior comprometimento na 

execução das atividades pelos membros das equipes, apreciação pelos liderados às 

condutas de seus líderes e formação de relacionamentos cordiais na equipe62. Essa 
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repercussão positiva confirmou que o modelo de liderança colaborativa, indicado nos 

estudos sobre a interprofissionalidade de Peduzzi, Leonello e Ciampone são úteis 

para as equipes com vista à interprofissionalidade32.   

Ao líder colaborativo compete criar condições que estimulem o envolvimento, 

a autonomia e o senso de corresponsabilização em todos os membros da equipe. A 

liderança deve ser capaz de gerenciar a comunicação dos liderados, demonstrar 

interesse às ideias que surgirem e atentar àquelas com potencial inovador47. Essas 

complexas atribuições exigem determinadas soft skills das lideranças como: 

capacidade para estabelecer comunicação interna eficaz e não violenta, aptidão para 

atualizar os profissionais sobre os projetos da organização, orientação aos membros 

da equipe frente as atribuições organizacionais, incentivo ao trabalho em equipe, 

administração do processo de tomada de decisão, gerenciamento de conflitos, 

respeito e ética nas relações profissionais41;49-50. 

Para viabilizar o papel de um líder colaborativo na equipe de ST, é aconselhado 

que a indústria invista em um programa de treinamento dirigido às soft skills das 

lideranças. A estrutura do sistema de treinamento orientado por competências deve 

ser governada por três etapas que precisam estar intimamente alinhadas a missão 

organizacional: 

 

Fluxograma 3 - Etapas do sistema de treinamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Rodrigues (2019). 
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Os programas de desenvolvimento das lideranças são estratégias vitais para 

que as organizações se adaptem a dinamicidade do cenário social72. Segundo 

Rodrigues, as ações de treinamento “caracterizam-se como ferramentas capazes de 

atingir padrões de eficácia e eficiência organizacional na medida em que objetivam 

promover mudanças no desempenho por meio de oportunidades de aprendizagem” 

72. Para Siqueira, as ações de treinamento dispõem de três pretextos principais: 

melhorar desempenho no trabalho, capacitar profissional para o manuseio de novas 

tecnologias e preparar o profissional para assumir novas funções73.  

Como melhora do desempenho dos líderes da equipe de ST, aconselha-se que 

a gestão de pessoas da indústria delineie um treinamento segmentado por módulos 

capazes de integrar aquelas soft skills que estiverem sido avaliadas como 

insatisfatórias nas lideranças. Com técnicas que observem o comportamento dos 

líderes frente às situações cotidianas, os avaliadores do programa podem mapear os 

pontos fortes e fracos dos líderes em busca de maior coerência aos objetivos que se 

pretende contemplar. A dinâmica de role play pode ser uma estratégia para avaliar 

como o líder se posiciona frente à equipe de trabalho em termos da eficiência 

comunicacional, do incentivo à autonomia da equipe, do acompanhamento da 

performance de cada um e da tomada de decisão.   

Aponta-se também que o treinamento deve apresentar aos líderes, alternativas 

metodológicas que facilitem a colaboração da equipe em torno de seus desafios 

diários. A exemplo, pode ser demonstrado métodos pertinentes à tomada de decisão 

colaborativa. Por ser veementemente útil às equipes caracterizadas por obstáculos 

hierárquicos e para àquelas que apresentam dificuldades em considerar os pontos de 

vista minoritários, o uso da técnica do grupo nominal seria proveitosa nas tomadas de 

decisão da equipe de ST.  

Na técnica de grupo nominal, o líder colaborativo deve assumir o papel de 

facilitador da tomada de decisão. A ele cabe expor a situação-problema e certificar-se 

de que todos os membros da equipe compreenderam a conjuntura da problemática. 

Em seguida, o líder deve solicitar aos membros da equipe que escrevam em um papel 

possíveis ideias viáveis para atenuar/resolver o problema. Essa primeira etapa pode 

ser feita por meio de uma plataforma virtual. Em seguida, as ideias escritas pelos 

profissionais de ST precisam ser apresentadas a todos da equipe propiciando que 

suas vantagens e desvantagens sejam debatidas. Por fim, individualmente e 
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anonimamente, os componentes da equipe oferecem uma nota de 1 a 5. O total da 

soma das notas sugere a decisão que será tomada74. 

Com o auxílio de técnicas para a tomada de decisão, como a que foi 

apresentada, as decisões ficam descentralizadas, possibilitando que os profissionais 

que ocupam cargos hierárquicos subalternos possam desempenhar um papel ativo 

nas estratégias de ST.  

Pensando na implementação e manutenção de um trabalho em equipe 

verdadeiramente norteado pela liderança colaborativa, Peduzzi e autores pontuaram 

sobre os proveitos da supervisão externa às equipes de saúde31. Para os autores, a 

supervisão externa é bem-vinda por oferecer ferramentas de autoanálise e auto-

organização que ajudam a reconhecer possibilidades e limites da dinâmica de equipe. 

Um contrato temporário de prestação de serviços com um profissional apto para atuar 

nesse tipo de supervisão pode ser suficiente para o acompanhamento do 

desenvolvimento da PIP na equipe de ST.  

 

IV) Adequação do espaço físico 

 

A incompreensão enquanto equipe indissociável dos profissionais de ST foi 

também influenciada pela configuração afastada dos espaços físicos, definidas como 

“ambulatório” e “SESMT”. Ao pesquisarem sobre as interações dos profissionais de 

ST em empresas da região sul do país, Rollof e autores reiteraram que a locação 

afastada dificultava o acesso e o compartilhamento de rotina entre os profissionais27. 

Morgan, Pollon e Mckinlay, não negam que, ao mesmo tempo que a PIP não se 

restrinja ao compartilhamento de espaço físico entre os profissionais, a colaboração 

tende a ser facilitada quando o ambiente físico é favorável75.  

Com o desenvolvimento de um projeto arquitetônico pela equipe de 

engenheiros civis da fábrica em conjunto com os arquitetos, pode haver o alinhamento 

das necessidades dos profissionais de ST à reforma da edificação. Isso propiciará a 

melhora na disposição desses profissionais, que hoje ficam alocados em 4 espaços 

distintos. Em alguns relatos ficou evidente que há necessidade de se ter salas 

devidamente equipadas para a realização das atividades cotidianas (exames clínicos, 

guarda documental etc.), pois isso influencia diretamente na qualidade do 

atendimento prestado aos trabalhadores.   



83 
 

Com isso, propõe-se que a indústria invista em um projeto arquitetônico que 

atenda ergonomicamente as atividades dos profissionais de ST, que disponha o 

ambiente de modo a facilitar o compartilhamento e a comunicação entre os 

profissionais e que preze por espaços de acolhimento, para que o atendimento dos 

demais trabalhadores respeite a privacidade de cada um deles. 

 

V) Valorização do capital humano 

 

À medida que os modelos de produção foram se transformando, o capital 

humano se tornou um grande diferencial para vantagem competitiva nas 

organizações. Em paralelo a isso, mais que em qualquer outro momento da história, 

assume-se hoje que o ser humano possui aspirações na esfera laboral e que o 

trabalho, além de ser uma fonte de renda, é um canal para evolução individual e 

coletiva. Nessa acepção, a depender da forma como o trabalho é gerido, ele pode vir 

a ser um meio de realização pessoal. O nível de alcance das pretensões profissionais 

é um fator determinante na qualidade das relações humanas, dentro e fora das 

organizações. É nesse âmbito que a valorização do trabalhador deveria ser uma 

práxis nos espaços laborais76. 

Assim como políticas públicas direcionadas à prevenção e proteção dos fatores 

de riscos psicossociais no trabalho, podem ser consideradas estratégias com vista à 

valorização do ser humano, as intervenções da equipe de ST, na indústria em 

questão, também perpetuam essa lógica. Estratégias organizacionais com vista ao 

reconhecimento do trabalho e valorização do ser humano podem ocorrer por diversas 

vias. Por si só, as propostas interventivas requeridas numa equipe interprofissional, 

como é o caso da comunicação interna e da liderança colaborativa, corroboram o 

reconhecimento do papel desempenhado pelo profissional. Para além dessas 

intervenções, sugere-se que a indústria eleve seu arcabouço de reconhecimento e 

incentivo através de um sistema de recompensas. 
 

O sistema de recompensas consiste num conjunto de instrumentos alinhados 
e coerentes com os objetivos da empresa, dos quais resultarão a motivação 
pessoal, a produtividade acrescida dos trabalhadores e a continuidade da 
convergência de interesses que se pretende na relação de trabalho, ou seja, 
as pessoas continuarão empenhadas no sucesso e nos resultados coletivos 
da empresa77. 
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Em sintonia, Andrade, Diello e autores garantiram que quando bem 

estruturado, o sistema de recompensas aciona o engajamento dos trabalhadores e 

traz frutíferos efeitos organizacionais77-78: 

As empresas precisam adotar uma visão sistêmica, deixando de lado apenas 

o olhar financeiro e lembrando que o custo de pessoal pode ser refletido em eficiência 

e produtividade78.  

De acordo com Chiavenato, o sistema de recompensas deve ir além das 

necessidades básicas dos trabalhadores. Para o autor, a remuneração base é capaz 

de satisfazer apenas as necessidades primárias dos trabalhadores, não 

contemplando, impreterivelmente, a realização profissional. Para esse fim, as 

organizações precisam dispender de outras estratégias79. 

Nesse cenário, a proposta dirigida para a indústria é a implantação e 

implementação de um Programa de Incentivos que contemple gratificações aos 

profissionais de ST. Por exemplo, pode ser acordado entre a gestão de pessoas, 

líderes e profissionais de ST, que as ideias oferecidas pelos profissionais, frente aos 

dilemas da organização, sejam registradas para atribuição de pontos. A liderança, em 

conjunto com a gestão de pessoas, pode construir um checklist para análise de 

determinados fatores envolvidos nas sugestões dos profissionais como: a) grau de 

complexidade da situação problema, b) qualidade da ideia ofertada e c) grau de 

viabilidade da ideia, tendo em vista os recursos materiais, físicos e financeiros.  

A depender da somatória dos pontos acumulados, o profissional de ST pode 

ter algumas opções: trocar seus pontos por produtos da própria indústria, por bolsas 

para formação/capacitação profissional, por produtos/serviços e descontos em 

empresas parceiras da cidade, o que contribui para que a indústria apoie os negócios 

locais. Critérios quanto ao acúmulo de pontos devem ser estabelecidos e clarificados 

na equipe de ST. Estipular uma quantidade máxima de pontos acumulados para cada 

categoria de recompensa, pode-se configurar num critério. Esse tipo de sistema de 

gratificação, além de incentivar a circulação de ideias e o engajamento dos 

profissionais, permite que a indústria retenha talentos e evita que ela perca 

oportunidades de mercado.  

 

VI) Inclusão de profissionais na equipe de ST 
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A proposta de inclusão de profissionais na equipe de ST foi abordada pelos 

próprios profissionais como incisiva na prevenção dos fatores de riscos psicossociais. 

Os profissionais de ST registraram que se houvessem pessoas para auxiliá-los em 

tarefas técnicas, desempenhariam melhor suas atividades, teriam menor sobrecarga 

laboral e dispenderiam de tempo para exercer funções estratégicas na indústria. Em 

determinados relatos, foi pontuado também sobre revisões na carga horária dos 

profissionais. Mas, considera-se que se houver inclusão de mais pessoas para auxílio 

técnico, a revisão da carga horária poderia até mesmo não ser mais reivindicada pelos 

profissionais: 

 
“Alguém pra me ajudar, mas alguém pra me ajudar a colher as informações, 
porque eu tenho muita dificuldade nessa parte de atuação profissional, 
porque é nisso que eu perco tempo, eu não perco tempo nas minhas 
atividades, eu perco muito tempo no anotar, no ir até... Porque aí eu não 
preciso sair daqui neste momento, eu já não precisei ir lá tirar as fotos, 
entende? Depois eu vou lá e só vejo os riscos, olha quanto tempo eu ganhei. 
(QS3-Eamb1)” 

 

Para suprir essa demanda, a indústria poderia contratar pessoas com formação 

técnica nas áreas requeridas ou então, acionar um processo seletivo para estagiários. 

Já outros profissionais de ST comentaram a respeito da inclusão do profissional 

psicólogo na indústria: 

Então tinha que ter uma psicóloga, uma pessoa para explicar o porquê está 
mandando embora, eu não sei quem que faz, mas não sei se tem mais isso 
de explicar pra pessoa. Porque, ó, quantas pessoas com atestado de pessoa 
com depressão que você sabe. Então eu acho que tinha que ter uma 
psicóloga para conversar. Porque eu não tenho a formação que ela tem então 
as pessoas vão me contar um assunto e eu não sei o que eu falo para ela. 
Então, as pessoas ficam me pedindo ajuda e eu não sei o que fazer. (Est2- 
QS3) 

Acho que seria bom uma psicóloga, acho que daria um trabalho bom e legal 
pra caramba, desde a parte que a pessoa entra na empresa, né? Fazer uma 
filtragem, desde fazer um trabalho durante a vida da pessoa aqui dentro da 
empresa.  (Est4-QS3) 

 
Por mais que não haja exigência legal de profissionais psicólogos nas 

organizações, sabe-se que cada vez mais a psicologia é solicitada nos espaços 

laborais, seja pelo crescimento abrupto dos transtornos mentais relacionados ao 

trabalho, seja pelas organizações estarem cada vez mais atentas ao comportamento 

humano como sendo um grande diferencial à vantagem competitiva.  
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Foi a partir do século XX que a Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) 

superou o enfoque da Psicologia Industrial e da Psicologia do Trabalho e se constituiu 

como área de estudo interdisciplinar e campo de atuação. Frente às preocupações 

em torno do comportamento humano e suas interfaces com o trabalho e com o 

contexto organizacional, a POT transformou e ampliou seu escopo interventivo em 

três vertentes:  Psicologia do Trabalho, Psicologia Organizacional e Gestão de 

Pessoas2.  

Enquanto a Psicologia do Trabalho tem maior interesse nas questões que 

envolvem o comportamento humano com o trabalho em si (função, tarefas, 

empregabilidade, condições ergonômicas etc.), a Psicologia Organizacional avalia as 

interações entre o comportamento humano e a organização (cultura organizacional, 

políticas gerenciais, liderança etc.). A Gestão de Pessoas tem suas práticas voltadas 

para a captação, integração, desenvolvimento e retenção de trabalhadores, na busca 

por entender e integrar comportamentos individuais e coletivos à missão 

organizacional (avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, planos de carreira 

etc.)2 como explicitado no Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Campo de atuação do Psicólogo Organizacional e do Trabalho (continua) 

Campo interdisciplinar Atividade 

Psicologia Organizacional 

Diagnóstico de clima organizacional 
Diagnóstico de cultura organizacional 
Pesquisas sobre satisfação e comprometimento 
no trabalho 
Avalição das dinâmicas de interação nas equipes 
de trabalho 
Avaliação das relações líder/gestor e 
trabalhadores 
Modelos de motivação no trabalho 
Avaliação de turnover e absenteísmo 
Análise de cenários 
Desenvolver planejamento estratégico 
Avaliações dos modelos de gestão 
Desenvolver arranjos flexíveis de trabalho 
(...) 

Psicologia do Trabalho 

Avaliações e criação de estratégias quanto a 
segurança e prevenção de acidentes 
Desenvolvimento de programas de qualidade de 
vida no trabalho 
Identificação de fatores do trabalho, da 
organização e da gestão propiciadores de 
adoecimento 
Diagnóstico e manejo de estresse no trabalho 
Análise e intervenções no trabalho e suas cargas 
físicas e mentais 
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Quadro 7- Campo de atuação do Psicólogo Organizacional e do Trabalho 

(continuação) 

 
 
 

 
Psicologia do Trabalho 

Planejamento, implementação e avaliação de 
intervenções ergonômicas 
Análise da interação homem-tecnologia 
Manejo dos impactos psicossociais do 
desemprego 
Orientação de carreira 
Preparação para aposentadoria 
(...) 

 
 
 
 
 
 
 

Gestão de Pessoas 

Planejamento do processo seletivo 
Avaliação psicológica  
Pesquisas de desligamento 
Remuneração e benefícios 
Análise dos postos de trabalho 
Descrição de rotinas e fluxos de trabalho  
Definição de competências exigidas para os 
cargos 
Diagnóstico de necessidades de pessoal 
Realização de pesquisa salarial 
Avaliação de necessidades de TD&E e 
acompanhamento das ações  
Desenvolvimento de material instrucional 
Implementação de política de estágios 
Definição de modelo geral de avaliação de 
desempenho 
Avaliação de desempenho 
Programas de integração e socialização 
Regulação de conflitos 
Programas de relacionamento família-trabalho 
(...) 

Fonte: Adaptado de Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2014).2 

 

Observa-se logo, que o campo de atuação do Psicólogo Organizacional e do 

Trabalho além de rico, é complexo. Nas organizações, o psicólogo pode atuar desde 

o nível técnico, onde as intervenções são mais superficiais, concernindo na aplicação 

e execução de procedimentos e instrumentos já disponíveis, até o desenvolvimento 

de estratégias e reformulações das políticas organizacionais.  

Visto que não há nenhum psicólogo contratado na indústria, pondera-se que a 

empresa reveja a importância da atuação do profissional psicólogo e criar condições 

favoráveis que o possibilite ir além das tarefas operacionais. Posto isto, propõe-se que 

a indústria contrate psicólogos para compor a equipe de RH. Esses profissionais 

devem fazer interlocuções diretas com a área de ST, aumentando a probabilidade de 

aproximação das áreas. Para Silva e Faria: 

 

[...] quando o psicólogo decide ingressar no contexto das organizações de 
trabalho, precisa estar preparado para enfrentar os obstáculos referentes a 
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este novo cenário. Por este motivo, tal profissional aprende a lidar não apenas 
com contratação de pessoas, mas, também com formação profissional e 
identificação das necessidades do colaborador para a prática mais bem 
sucedida de suas atividades, evidenciando a relevância do papel do 
psicólogo organizacional, que busca ao mesmo tempo novas competências 
facilitadoras para as empresas e o bem estar para os colaboradores80. 
 

 Sendo assim, o psicólogo poderá atuar em práticas de prevenção e promoção 

da saúde mental dos trabalhadores, bem-estar laboral, avaliação de indicadores de 

absenteísmo e turn over, implementação de estratégias de qualidade de vida no 

trabalho e controle de fatores como assédio e discriminação, criar oportunidades de 

desenvolvimento para as equipes, auxiliar nas avaliações de higiene e ergonomia dos 

trabalhadores, desenvolver instrumentos norteadores para a coleta de informação 

planejar e executar processos de Recrutamento & Seleção e de Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação, entre outros. Os conhecimentos técnicos científicos e 

as soft skills, desenvolvidos ao longo da carreira do psicólogo, irá agregar o modo de 

enxergar as relações de trabalho dentro da equipe de ST. Além do mais, as novas 

tensões oriundas do período pandêmico e pós-pandêmico requerem a incorporação 

de uma visão mais crítica e cuidadosa do trabalhador e do mundo do trabalho. 

 

VII) Praticar procedimentos já existentes 

 

A necessidade de praticar procedimentos que já estão estipulados nas normas 

da indústria foi abordado por apenas um profissional de ST. Conforme relatado pelo 

profissional, há um procedimento chamado “Gestão de Mudanças” que prediz a 

comunicação e aprovação das equipes de engenharia técnica, ST e RH, em casos de 

alterações ergonômicas. Porém, mesmo partindo do princípio de que a avaliação e 

aprovação das áreas só geraria benefícios à organização, esse procedimento é 

violado.  

O não cumprimento da norma pode sugerir duas hipóteses. Uma delas é o 

desconhecimento dos profissionais a seu respeito. Nesse caso, propõe-se que a 

gestão de pessoas se reúna com as lideranças das equipes de ST e engenharia 

técnica para explicitar a todos os profissionais o objetivo, etapas e a forma de recorrer 

ao procedimento, bem como orientar os líderes para que zelem pelo cumprimento da 

norma. A outra hipótese é que o procedimento pode ser altamente burocrático e, 

nesse sentido, tornou-se natural violá-lo na organização. Essa segunda possibilidade 
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requer uma investigação a respeito dos motivos que levam os profissionais a agirem 

dessa maneira. Buscando facilitar a adesão dos profissionais, propõe-se também que 

seja oportunizado a eles sugerirem alterações no procedimento. Com isso, a gestão 

de pessoas pode, a partir de suas análises, validar junto com os profissionais e 

dirigentes da indústria reformas na norma.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perante o objetivo de propor intervenções para a PIP na perspectiva da equipe 

de ST, a técnica da entrevista reflexiva foi intensamente apropriada a esta pesquisa 

por abarcar a complexidade das relações humanas. Através dela, emergiram 

discursos ricos e carregados de acepções que intensificaram o processo de análise. 

Pelo fato dos profissionais de ST terem discorrido sobre situações rotineiras sem 

delongas, mas também, sem suprimir circunstâncias, considerou-se que a 

pesquisadora se apropriou da técnica da entrevista reflexiva e construiu rapport com 

os entrevistados. Já o processo de categorização dos discursos dos profissionais de 

ST facilitou apreensão da pesquisadora quanto aos significados por detrás dos 

significantes. Portanto, o método de coleta e análise de dados utilizados viabilizaram 

alcançar o objetivo deste estudo na sua integralidade. 

Dentre as limitações metodológicas, em virtude da pandemia, a etapa de 

validação da transcrição das entrevistas, exigida na técnica da entrevista reflexiva, foi 

executada num formato distinto do planejado.  Isso fez com que houvesse a exclusão 

de dados coletados de 3 participantes desta pesquisa. Contudo, mesmo com 

informações descartadas, julga-se que este estudo deteve material suficiente para 

análise e que então, essa exclusão não prejudicou as discussões delineadas.  

Mediante o material que se alcançou com esta pesquisa, pôde-se constatar que 

as interações intra equipe de ST e, especialmente, entre a equipe de ST com a equipe 

de RH, enfrenta desafios cotidianos no que concerne a comunicação interna e a falta 

de apoio dos superiores hierárquicos. Avaliou-se que esses são os principais fatores 

que levam a fragmentação dos cuidados da ST na indústria.  

Sem exceção, todos os participantes desta pesquisa reconheceram, pelo 

menos, um benefício possibilitado pelo trabalho em equipe interprofissional. Em suma, 

a depender da qualidade das interações dos profissionais de ST, determinadas 

implicações podem ser poupadas na organização. 

Para superar essa prática fragmentada, os profissionais de ST sugeriram uma 

gama de propostas interventivas que podem ser implementadas na indústria. Dar voz 

a esses profissionais permitiu reconhecer os entrelaces da equipe de ST, os fatores 

que se constituem como favorecedores e desfavorecedores da PIP neste contexto e 

possibilitou a eles assumirem um papel ativo frente as propostas de intervenção. Para 

a solidificação da PIP na equipe de ST, propõe-se que a indústria reveja práticas 
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organizacionais e invista, principalmente, em estilos de liderança colaborativos, na 

comunicação interna, em estratégias para valorização do profissional de ST, na 

configuração e estrutura do espaço físico e na inclusão de profissionais. Fica evidente 

que os profissionais de ST esperam por mudanças organizacionais que impactem 

positivamente nas suas interações de trabalho em direção a PIP. 

Outra limitação desta pesquisa foi não realizar investigações adicionais a 

respeito da cultura organizacional e da dinâmica de trabalho da equipe de RH. 

Considera-se que se essas questões sejam aprofundadas, as propostas estratégicas 

podem estar alinhadas tanto à percepção dos profissionais de ST quanto às diretrizes 

da indústria. 

Dado a indispensabilidade da alta cúpula apoiar e cativar esforços para a 

implementação e monitoramento das estratégias interventivas, após o ato de defesa 

desta pesquisa, será disponibilizado um parecer para a indústria. O parecer respeitará 

o compromisso ético que se firmou com os profissionais de ST, não divulgando nome 

dos profissionais que participaram desta pesquisa e mantendo sigilo dos discursos. 

Também será oportunizado aos dirigentes uma reunião remota para esclarecimentos.  

Por fim, conclui-se que a desintegração da prática profissional não incentiva os 

profissionais de ST a assumirem atividades de cunho preventivo na indústria, 

implicando, quase que exclusivamente, na tecnicidade da condução de danos já 

instaurados. Nesse sentido, o trabalho da equipe de ST não cumpre o caráter 

essencialmente preventivo exigido na NR-4.  

Assim, a realização desta pesquisa possibilita algumas contribuições: para a 

academia, pois a relevância da interprofissionalidade nas equipes de ST, 

especialmente no contexto organizacional privado, é pouco debatida e amparada 

teoricamente e para a organização, tendo em vista que a devolutiva dos resultados 

obtidos com este estudo poderá ser um disparador para discussões e intervenções na 

direção de um alinhamento entre as necessidades dos profissionais de ST e os 

objetivos organizacionais. Além desses aspectos, esta pesquisa pode engajar 

avaliações da prática profissional da ST em outros espaços laborais, orientar 

possibilidades estratégicas e auxiliar no desenvolvimento de instrumentos que 

avaliem condições organizacionais desfavorecedoras da PIP nas relações de 

trabalho. 

 Para a pesquisadora, houve a satisfação em ter cumprido mais uma etapa de estudo 

e de qualificação profissional em Educação nas Profissões da Saúde e de poder 
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contribuir com propostas interventivas para a organização.  Certamente esses fazeres 

contribuem imensamente para o crescimento e desenvolvimento pessoal da 

mestranda. 
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 APÊNDICE A - CARTA DE APRESENTAÇÃO  

 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
CAMPUS SOROCABA FACULDADE  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 
Programa Mestrado Profissional "Educação nas Profissões da Saúde"  
Pesquisadora responsável: Flávia Cristina Busato Cirino 
Professor Orientador: Dra. Raquel Aparecida de Oliveira 

Termo de autorização para contato com os trabalhadores 
_______________________________________________________________ 

 Olá, Sr. (a) 

________________________________________________________________ 

Venho por meio desta carta solicitar vossa autorização para entrar em contato 

com os trabalhadores de sua organização, 

_________________________________________, para convidá-los a participarem 

de uma pesquisa que será fruto de um programa de pós graduação stricto sensu a 

ser realizada no segundo semestre de 2019.  

A pesquisa tem por objetivo analisar a ocorrência de práticas interprofissionais 

entre os profissionais dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho e demais profissionais da área da saúde, bem como a 

percepção deles sobre a própria atuação no trabalho. 

Tendo sua autorização, o próximo passo é entrar em contato com os 

trabalhadores da organização, a fim de verificar seu interesse em participar da 

pesquisa. Será realizado dois encontros presenciais: um encontro, preferencialmente 

individual, para a realização da entrevista, com duração média de quarenta minutos, 

e outro encontro para a devolutiva com duração média de trinta minutos, a qual poderá 

ser realizada individualmente ou em grupo, em horário que não atrapalhe a execução 

das atividades, a partir da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Qualquer 

esclarecimento necessário entre em contato pelo e-mail flaviacbusato@hotmail.com 

ou pelo telefone (14)99883-4292. 

__________________________              _________________________ 
Flávia Cristina Busato Cirino       Responsável organização   
Pesquisadora responsável                       (Assinatura e carimbo)
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, Flávia Cristina Busato Cirino, responsável pela pesquisa “Desafios da 

prática interprofissional em ações estratégicas e interventivas no contexto 

organizacional privado" te convido a participar como voluntário(a) da minha pesquisa. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a ocorrência de práticas 

interprofissionais entre os profissionais dos Serviços Especializados em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e demais profissionais da área da 

saúde, bem como a percepção deles sobre a própria atuação de trabalho. Acredita-se 

que, uma vez elucidadas essas questões, tanto a organização quanto o trabalhador 

pode se engajar para a melhoria do desempenho organizacional. 

 

PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 

A participação no estudo ocorrerá após a autorização da organização e a coleta de 

dados será por meio de entrevista individual gravada, ou transcrita, durante o horário 

do expediente do participante em horário a combinar, com duração entre trinta minutos 

a uma hora. Após a coleta e o tratamento dos dados, será oferecida uma devolutiva. 

Sua participação no estudo será voluntária.  

 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

Alguns benefícios da pesquisa podem ser: otimização da atuação profissional e 

aperfeiçoamento das relações existentes no contexto de trabalho. A pesquisa não 

trará riscos diretos ao participante e nem sua exposição pessoal, haja visto que os 

dados serão mantidos sob sigilo e utilizados somente para os fins da pesquisa. Porém, 

de forma indireta, podem ocorrer possíveis desconfortos emocionais durante a 

participação na entrevista, que, caso venham a acontecer, a participação na pesquisa 

pode ser interrompida sem ônus oriundo de tal desistência. Os dados apresentados 

até o momento serão então, descartados e não utilizados como análise.    

 

SIGILO E PRIVACIDADE 

Sabe-se que a privacidade do(a) participante será respeitada, ou seja, seu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma o(a) identificar será 

mantido em sigilo. A pesquisadora se responsabiliza pela guarda e confidencialidade 
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dos dados, bem como a não exposição de dados que não correspondam ao objetivo 

da pesquisa.   

AUTONOMIA 

Será assegurada ao participante devida assistência durante toda pesquisa, bem como 

garantia de livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o 

estudo e suas consequências, enfim, tudo o que o participante queira saber durante e 

após sua participação. É esclarecido também, que existe a possibilidade de recusa na 

participação do presente estudo, ou retirar o consentimento a qualquer momento, sem 

precisar justificar, e caso isso ocorra, não haverá qualquer prejuízo.  

  

RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO 

Caso ocorra qualquer despesa decorrente da participação na pesquisa, tais como: 

transporte, alimentação, entre outros, haverá ressarcimento dos valores gastos na 

seguinte forma: pagamento em dinheiro ao final da entrevista.  De igual maneira, caso 

ocorra algum dano decorrente da participação no estudo, este será devidamente 

indenizado, conforme determina a lei. 

 

CONTATO 

A pesquisadora envolvida com a presente pesquisa é Flávia Cristina Busato Cirino, 

formada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e 

atual mestranda no curso "Educação nas Profissões da Saúde" da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), sendo orientada no programa por 

Raquel Aparecida de Oliveira. O contato poderá ser mantido com a pesquisadora para 

o esclarecimento de possíveis dúvidas através do telefone (14) 9 9883-4292 e/ou 

email flaviacbusato@hotmail.com, assim como com a orientadora da pesquisa por 

meio do número (15)98120-7770 ou e-mail raoliveira@pucsp.br.   

O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) é composto por um grupo 

de pessoas que estão trabalhando para garantir os direitos de participantes de 

pesquisas sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi 

planejada e se está sendo executada de forma ética. Caso o(a) participante avalie que 

a pesquisa não está sendo realizada da forma como indicada ou que está havendo 

algum tipo de prejuízo, é possível entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da FCMS-PUC/SP pessoalmente, no endereço Rua Joubert Wey, 
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290 – Vergueiro – Sorocaba – SP – CEP: 18030-070, via telefone (15) 3212-9896 

entre segunda e sexta-feira das 08h00 às 17h30 ou pelo e-mail cepfcms@pucsp.br. 

 

DECLARAÇÂO 

Todas as informações presentes neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foram lidas e compreendidas, além de satisfatoriamente discutidas em caso 

de dúvidas. Uma das vias assinadas e datadas ficará sob custódia do(a) participante 

e outra com a pesquisadora responsável pelo estudo.    

Por fim, tendo sido o(a) participante orientado(a) quanto ao teor de todo o aqui 

mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, é manifesto 

o livre consentimento do(a) participante em colaborar com a pesquisa, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar, por 

sua participação.   

Dados do participante da pesquisa 
Nome:  

Idade:  

 

 

 

Marília, _____ de _____________ de _____. 

 

 

   

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA ENTREVISTA REFLEXIVA BASEADA EM 

SYZMANSKI 

 

1ª Etapa/Contato inicial: 

    Apresentação mútua onde será apresentado ao entrevistado dados sobre o 

pesquisador (nome, cidade, formação e instituição de origem) e sobre a pesquisa 

(tema e objetivos da entrevista), assim como oferecido ao mesmo a possibilidade de 

realizar questionamentos sobre ao pesquisador. Também, serão coletadas 

informações como: idade do entrevistado, área de atuação do mesmo, breve relato a 

respeito do seu histórico profissional (por exemplo: o tempo que atua naquela 

profissão, o tempo que trabalha na atual organização...) e principais atividades 

desempenhadas na sua função no momento atual. 

    Nesse momento, será disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para a assinatura do entrevistado e prestado esclarecimentos a 

possíveis dúvidas que surgirem. Haverá solicitação para a gravação e registro das 

informações coletadas, assim como garantido o anonimato das mesmas e seu acesso 

na íntegra. 

 

2ª Etapa: 

Algumas perguntas serão realizadas como as descritas a seguir: 

1) Como você entende práticas interprofissionais?  

Nesse momento, a entrevistadora irá expor uma breve definição do que são essas 

práticas interprofissionais. 

2) A partir dessa definição você identifica se há ou se já houve prática 

interprofissional? Caso sim, comente sobre a experiência (aspectos positivos, 

negativos, propostas de trabalho e resultado da intervenção). 

3) Como pensa a respeito de propostas que envolvam diferentes profissionais 

trabalhando em uma equipe mais integrada? 

4) Conte-me como suas atividades são desempenhadas junto a outros profissionais. 

5) Fale-me sobre aspectos que podem facilitar sua interação com os demais 

profissionais? E o que pode dificultar? 

6) Depois da nossa conversa, você consegue pensar em alguma proposta que 

pudesse favorecer a ocorrência de práticas interprofissionais?  
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APÊNDICE D - RECORTE DO CONTATO QUE EMBASOU AS ORIENTAÇÕES 

PARA DEVOLUTIVA 

 

 

 
Fonte: a autora (2020). 
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APÊNDICE E- QUADROS SINÓPTICOS 
 

Quadro Sinóptico 1  
Questão norteadora 1) Percepção do profissional de ST quanto a ocorrência da PIP durante sua atuação no trabalho. 

SUJEITOS 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

Eamb1 UC1- "Com o pessoal do ambulatório eu não tenho 

nada pra reclamar não, acontece sim, a gente 

trabalha junto, trabalhamos muito bem, 

trabalhamos unidos, conseguimos interagir. Aqui a 

gente não trabalha cada um no seu quadrado não. 

Com o pessoal do SESMT, é mais complicado... 

existe uma NR em ergonomia, a NR-7, e era pra 

gente ter que trabalhar junto e a gente trabalha 

junto? A gente não trabalha junto. Eu não sei por 

que não acontece, não é nem culpa do SESMT, 

não é nada pessoal, acho que é a empresa, na 

verdade. Como eu poderia dizer...a empresa passa 

saúde como valor, mas ela não investe muito nisso, 

na prevenção, então eu acho que a empresa ainda 

tá apagando fogo, não tá investindo na prevenção, 

então se passa essa visão de "saúde" como um 

valor mas na verdade não se coloca lá: "Então tá, 

vamos investir na prevenção". A gente sabe a 

altura de uma máquina qualquer, o que pode, por 

que até hoje se compra máquinas com altura 

inadequada? Com o engenheiro, vou te falar bem a 

verdade, a gente não tem muita proximidade como 

eu tenho com os técnicos de segurança, mas o 

estilo do engenheiro é um estilo "eu sou mais eu", 

sabe? Entende? E de repente fala assim pra você 

"Faz o seu arroz com feijão que tá tudo certo". E 

assim, eu não sou assim, quer que vai "barrigando" 

as coisas, eu não tenho nada contra ele, nada 

UR1 - Com o pessoal do 

ambulatório eu não tenho nada pra 
reclamar não, acontece sim, a 

gente trabalha junto trabalhamos 

muito bem, trabalhamos unidos, 

conseguimos interagir. Aqui a 

gente não trabalha cada um no seu 

quadrado não. Com o pessoal do 

SESMT, é mais complicado... 

existe uma NR em ergonomia, a 

NR-7, e era pra gente ter que 

trabalhar junto e a gente trabalha 

junto? A gente não trabalha junto. 

 

UR2- Eu não sei por que não 

acontece, não é nem culpa do 

SESMT, não é nada pessoal, acho 

que é a empresa, na verdade. 

Como eu poderia dizer...a empresa 

passa saúde como valor, mas ela 

não investe muito nisso, na 

prevenção, então eu acho que a 

empresa ainda tá apagando fogo, 

não tá investindo na prevenção, 

então se passa essa visão de 

"saúde" como um valor mas na 

verdade não se coloca lá: "Então 

tá, vamos investir na prevenção". 

1. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho com os profissionais  

 

. Dificuldades na PIP com a própria 

área de trabalho  

 

 

 

 

 

2. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Cultura organizacional 
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mesmo, só que uma coisa que a gente poderia 

melhorar mais a fundo, pra se melhorar 

profundamente, daqui não sai. A gente já percebeu 

que as coisas só vão ser feitas a hora que o circo 

tiver pegando fogo e nós já temos todos os laudos. 

Eu não acho que é culpa do RH, eu não acho que 

é culpa do SESMT, eu acho que é culpa de uma 

cultura que se criou, é uma cultura do modo de 

produção, nós temos que produzir, produzir, 

produzir, tá dando certo? Sabe assim? Não é culpa 

de ninguém, é culpa da cultura empresarial que nós 

vivemos e infelizmente a gente acaba fazendo 

assim. Então tudo é colocado no laudo e é passado 

pra comissão, pra comissão de projetos. E muitas 

reuniões sobre isso já foram discutidas e aí não 

acaba acontecendo nada. Mas eu não acho que é 

culpa do RH, do SESMT, acho que é a cultura 

empresarial de ser porque não é só aqui, nesta 

empresa, que acontece isso, entende? Se fosse só 

aqui, mas não é. Mas é claro que eu me sinto um 

pouco frustrada, queria tudo redondinho, né? Mas 

eu vejo outros lugares e eu vejo que a nossa tá uma 

maravilha, porque nós não temos nada primitivo 

aqui, nós melhoramos muitas coisas, mas por isso 

que eu queria que fosse melhor ainda, não é que 

está péssimo, está ruim, mas como a gente já 

arrumou bastante coisa, eu gostaria que já tivesse 

passado do ruim pro bom. Porque uma empresa é 

isso, a gente cria amor, eu tenho um vínculo de 

mãe, queria ver meu filho evoluir, eu queria mais, 

eu tenho essa necessidade e alguns anos que fica 

parado e não dá pra fazer, me frustra um pouco. 

Então é isso, eu quero que a empresa esteja 

 

 

UR3- A gente sabe a altura de uma 

máquina qualquer, o que pode, por 

que até hoje se compra máquinas 

com altura inadequada? 

 

 

 

UR4- Com o engenheiro, vou te 

falar bem a verdade, a gente não 

tem muita proximidade como eu 

tenho com os técnicos de 

segurança, mas o estilo do 

engenheiro é um estilo "eu sou 

mais eu", sabe? Entende? E de 

repente fala assim pra você "Faz o 

seu arroz com feijão que tá tudo 

certo. E assim, eu não sou assim, 

quer que vai "barrigando" as 

coisas, eu não tenho nada contra 

ele, nada mesmo, [...] 

 

 

UR5- [...] só que uma coisa que a 

gente poderia melhorar mais a 

fundo, pra se melhorar 

profundamente, daqui não sai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Quanto a organização  

 

 

 

 

 

4. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Obstáculo hierárquico 

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Quanto a organização  
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sempre evoluindo, sempre no topo de tudo tanto de 

produção quanto qualidade de vida. Eu gostaria de 

trabalhar mais voltada a prevenção e já faz um 

tempinho que só apagamos fogo com palha, eu 

gostaria de não causar impacto para as pessoas.  

Mas eu me dou bem com todas as pessoas, com 

todo mundo, desde meus chefes, não tenho 

problema interpessoal com ninguém.” 

UR6- [...] a gente já percebeu que 

as coisas só vão ser feitas a hora 

que o circo tiver pegando fogo e 

nós já temos todos os laudos. Eu 

não acho que é culpa do RH, eu 

não acho que é culpa do SESMT, 

eu acho que é culpa de uma cultura 

que se criou, é uma cultura do 

modo de produção, nós temos que 

produzir, produzir, produzir, tá 

dando certo? Sabe assim? Não é 

culpa de ninguém, é culpa da 

cultura empresarial que nós 

vivemos e infelizmente a gente 

acaba fazendo assim. 

 

 

UR7- E muitas reuniões sobre isso 

já foram discutidas e aí não acaba 

acontecendo nada.  

 

 

 

UR8- Mas eu não acho que é culpa 

do RH, do SESMT, acho que é a 

cultura empresarial de ser porque 

não é só aqui, nesta empresa, que 

acontece isso, entende? Se fosse 

só aqui, mas não é. 

 

 

6. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Quanto a organização 

 

 

 

8. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Cultura organizacional 

 

 

 

 

 

9. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 
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UR9-Mas é claro que eu me sinto 

um pouco frustrada, queria tudo 

redondinho, né?  

 

 

 

 

UR10 - Mas eu vejo outros lugares 

e eu vejo que a nossa tá uma 

maravilha, porque nós não temos 

nada primitivo aqui, nós 

melhoramos muitas coisas, mas 

por isso que eu queria que fosse 

melhor ainda.  

 

 

UR11- não é que está péssimo, 

está ruim, mas como a gente já 

arrumou bastante coisa, eu 

gostaria que já tivesse passado do 

ruim pro bom. Porque uma 

empresa é isso, a gente cria amor, 

eu tenho um vínculo de mãe, queria 

ver meu filho evoluir, eu queria 

mais, eu tenho essa necessidade e 

alguns anos que fica parado e não 

dá pra fazer, me frustra um pouco.  

 

 

UR12- Então é isso, eu quero que 

a empresa esteja sempre 

evoluindo, sempre no topo de tudo 

tanto de produção quanto 

. Quanto a organização  

 

 

 

10. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Evolução organizacional 

 

 

 

 

 

11. FRUSTRAÇÃO PROFISISONAL 

. Quanto a organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Função desempenhada alinhada 

aos objetivos organizacionais 
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qualidade de vida.  Eu gostaria de 

trabalhar mais voltada a prevenção 

e já faz um tempinho que só 

apagamos fogo com palha, eu 

gostaria de não causar impacto 

para as pessoas.  

  

 

UR13 - Mas eu me dou bem com 

todas as pessoas, com todo 

mundo, desde meus chefes, não 

tenho problema interpessoal com 

ninguém. 

 

 

 

 

13. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  

Eamb2 UC2- “Ainda não somos integrados, eu acho que 

tem caminhado pra isso, a gente busca isso, mas 

talvez, até pela nossa formação, a gente não é 

preparado enquanto profissional pra fazer essa 

troca. Então, o que a gente percebe é que nessas 

relações de trabalho a gente tem muita dificuldade 

justamente por isso porque eu não tenho 

conhecimento técnico e não me envolvo tanto e a 

gente percebe isso da outra parte também, então a 

gente acaba cada um trabalhando no seu mundo e 

troca alguma situação ou outra quando há 

necessidade de apoio do outro profissional, não é 

uma coisa rotineira, enquanto não há necessidade 

cada um trabalha no seu mundinho. Nós e o 

SESMT caminhamos muito, no começo a gente 

mal se comunicava, agora já evoluiu bastante, claro 

que a gente tem muito ainda pra andar e percorrer, 

mas a gente já começou então eu acho que as 

portas já foram destrancadas, só falta a gente abrir 

a maçaneta e entrar, então nós estamos no 

UR14- Ainda não somos 

integrados, eu acho que tem 

caminhado pra isso, a gente busca 

isso (relatando sobre o SESMT) [...] 

 

 

 

UR15- [...] mas talvez, até pela 

nossa formação, a gente não é 

preparado enquanto profissional 

pra fazer essa troca.   

 

 

UR16- Então, o que a gente 

percebe é que nessas relações de 

trabalho a gente tem muita 

dificuldade justamente por isso 

porque eu não tenho conhecimento 

técnico (relatando sobre o SESMT) 

e não me envolvo tanto e a gente 

14. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 

 

 

15. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Formação acadêmica 

 

 

 

16. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO  

. Dificuldades na PIP com a própria 

área de trabalho 
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caminho, sim! Essas trocas ocorrem nos momentos 

de decisão ou então quando temos que resolver 

alguma crise. Anteriormente a crise era resolvida 

entre uma, duas pessoas, agora, a crise, no 

momento, crise que eu falo é uma situação 

específica, por exemplo um acidente. Agora não, 

agora para-se e já se olha o contexto e se houver 

necessidade busca a opinião de outros. Então hoje 

já temos um caminho mais aberto. Já 

desenvolvemos ações pontuais. Assim... eu não 

tenho dificuldade em trabalhar em equipe, pelo o 

que eu julgue, eu não tenho dificuldade, mas 

quando houve a possibilidade de trabalhar em 

equipe eu sou uma pessoa que vou, que dou 

opiniões e tenho uma facilidade de aceitar um não 

e outros da equipe já não tem essa facilidade, então 

nós desenvolvemos ações pontuais que tiveram 

bons resultados. Então, hoje ainda a gente trabalha 

muito no corretivo, a prevenção ainda falha. Fala-

se muito da prevenção, mas a gente trabalha muito 

no corretivo. Se a gente conseguiu fazer uma, 

duas, ações de prevenção, foram muitas. E eu 

acho muito importante, não só no campo de saúde 

e segurança, mas nossos indicadores apontam que 

nós precisamos trabalhar preventivamente a 

questão da saúde mental, então a gente já está 

desenvolvendo ações e programas com um 

parceiro nosso pra gente discutir esse assunto, 

então não só em saúde e segurança, nos outros 

assuntos também, é necessário fazer prevenção, 

né? Porque se você fica só no corretivo os números 

não diminuem e os resultados não acontecem. 

Então é muito cultural também, mas a gente tá 

percebe isso da outra parte 

também, então a gente acaba cada 

um trabalhando no seu mundo e 

troca alguma situação ou outra 

quando há necessidade de apoio 

do outro profissional, não é uma 

coisa rotineira, enquanto não há 

necessidade cada um trabalha no 

seu mundinho. 

 

 

UR17- Nós e o SESMT 

caminhamos muito, no começo a 

gente mal se comunicava, agora já 

evoluiu bastante, claro que a gente 

tem muito ainda pra andar e 

percorrer, mas a gente já começou 

então eu acho que as portas já 

foram destrancadas, só falta a 

gente abrir a maçaneta e entrar, 

então nós estamos no caminho, 

sim! Essas trocas ocorrem nos 

momentos de decisão ou então 

quando temos que resolver alguma 

crise. Anteriormente a crise era 

resolvida entre uma, duas pessoas, 

agora, a crise, no momento, crise 

que eu falo é uma situação 

específica, por exemplo um 

acidente. Agora não, agora para-se 

e já se olha o contexto e se houver 

necessidade busca a opinião de 

outros. Então hoje já temos um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 
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melhorando. Não tenho dificuldades de trabalhar 

em equipe, eu até gosto e acho muito importante 

ter essa parceria, mas eu me relaciono bem e 

consigo desenvolver bem o que tem que ser feito, 

tenho que melhorar alguns aspectos, que também 

é bem pessoal, porque, às vezes, ficamos 

esperando da empresa, mas a gente também tem 

que dar um norte, né? Então eu pretendo fazer isso, 

então se você tem um foco, um objetivo claro, então 

facilita." 

caminho mais aberto. Já 

desenvolvemos ações pontuais. 

Assim... eu não tenho dificuldade 

em trabalhar em equipe, pelo o que 

eu julgue, eu não tenho dificuldade, 

mas quando houve a possibilidade 

de trabalhar em equipe eu sou uma 

pessoa que vou, que dou opiniões 

e tenho uma facilidade de aceitar 

um não e outros da equipe já não 

tem essa facilidade,  

 

 

UR18- [...] então nós 

desenvolvemos ações pontuais 

que tiveram bons resultados. 

 

 

 

 

 

UR19- Então, hoje ainda a gente 

trabalha muito no corretivo, a 

prevenção ainda falha. Fala-se 

muito da prevenção, mas a gente 

trabalha muito no corretivo. Se a 

gente conseguiu fazer uma, duas, 

ações de prevenção, foram muitas. 

E eu acho muito importante, não só 

no campo de saúde e segurança, 

mas nossos indicadores apontam 

que nós precisamos trabalhar 

preventivamente a questão da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Ganhos da PIP  

 

 

19. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Cultura organizacional 
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saúde mental, então a gente já está 

desenvolvendo ações e programas 

com um parceiro nosso pra gente 

discutir esse assunto, então não só 

em saúde e segurança, nos outros 

assuntos também, é necessário 

fazer prevenção, né? Porque se 

você fica só no corretivo os 

números não diminuem e os 

resultados não acontecem. Então é 

muito cultural também, mas a gente 

tá melhorando. 

 

 

 

UR20- Não tenho dificuldades de 

trabalhar em equipe, eu até gosto e 

acho muito importante ter essa 

parceria, mas eu me relaciono bem 

e consigo desenvolver bem o que 

tem que ser feito, tenho que 

melhorar alguns aspectos, que 

também é bem pessoal, porque, às 

vezes, ficamos esperando da 

empresa, mas a gente também tem 

que dar um norte, né? Então eu 

pretendo fazer isso, então se você 

tem foco, um objetivo claro, então 

facilita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 
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Eamb3 UC3 – “Nossa supervisora é bem acessível, então 

eu falo "Ó, hoje eu tava conversando com fulano, 

acho que tá acontecendo isso...", eu passo pra 

frente, às vezes procuro um técnico de segurança, 

peço pra ele dar uma olhada quando for na fábrica, 

eu falo, falo sim. Eu vejo que melhoramos, porque 

a diretoria agora tem respeito pelos funcionários, 

tudo tem reunião, mostra resultados, se a empresa 

tá boa fala que a empresa tá boa, se tá ruim, fala 

que tá ruim é transparente e respeitoso. Na parte 

do RH a gente não se intromete, só se a 

supervisora perceber, mas não somos nós que 

decidimos. Aí vão criticar, porque não entendemos 

de recrutamento, mas podia ter um canal mais 

aberto, porque evitaria prejuízos. Pra você ter 

inclusão, a pessoa vem com a adaptação sobre a 

patologia, então dá para adequar. Mas precisa de 

um projeto muito bom, então eu acho que um 

psicólogo seria muito importante. Eu sempre falei 

sobre isso, mas tem pessoas que não gostam de 

psicólogo, não sei como está sendo o conceito 

agora do RH, mas precisaria muito de psicólogo 

nos projetos sociais, na visão de vida, na parte 

organizacional de uma forma barata, porque seria 

só mais um trabalhador, que traria muitos 

benefícios. Eu tenho total abertura com o pessoal 

dos setores envolvidos na minha área. Acontecem 

situações que eu consigo ir lá conversar, até desço 

na fábrica com os técnicos de segurança. Existe 

um respeito, eles são acessíveis, é tranquilo, não 

tem problema. Agora com o SESMT, só o 

engenheiro que temos mais dificuldades, mas com 

os técnicos não há nenhum. É muito evidente os 

UR21- Nossa supervisora é bem 

acessível, então eu falo "Ó, hoje eu 

tava conversando com fulano, acho 

que tá acontecendo isso...", eu 

passo pra frente, às vezes procuro 

um técnico de segurança, peço pra 

ele dar uma olhada quando for na 

fábrica, eu falo, falo sim. Eu vejo 

que melhoramos, porque a diretoria 

agora tem respeito pelos 

funcionários, tudo tem reunião, 

mostra resultados, se a empresa tá 

boa fala que a empresa tá boa, se 

tá ruim, fala que tá ruim é 

transparente e respeitoso. 

 

 

UR22- Na parte do RH a gente não 

se intromete, só se a supervisora 

perceber, mas não somos nós que 

decidimos.  

 

 

UR23- Aí vão criticar, porque não 

entendemos de recrutamento, mas 

podia ter um canal mais aberto, 

porque evitaria prejuízos. 

 

UR24- Pra você ter inclusão, a 

pessoa vem com a adaptação 

sobre a patologia, então dá para 

adequar. Mas precisa de um 

projeto muito bom, então eu acho 

21. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Identificação de fatores comuns 

que permeiam a rotina de trabalho  

. Evolução organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Obstáculo hierárquico 

 

 

23. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Ganhos da PIP  

24. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Incluir profissionais 
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problemas com o RH, sempre houve, mas agora é 

mais evidente, tomam muitas decisões por nós, a 

gente não sabe muitas vezes o que fazer e isso 

interfere diretamente na nossa atividade 

profissional." 

 

que um psicólogo seria muito 

importante. Eu sempre falei sobre 

isso, mas tem pessoas que não 

gostam de psicólogo, não sei como 

está sendo o conceito agora do RH, 

mas precisaria muito de psicólogo 

nos projetos sociais, na visão de 

vida, na parte organizacional de 

uma forma barata, porque seria só 

mais um trabalhador, que traria 

muitos benefícios.  

 

UR25- Eu tenho total abertura com 

o pessoal dos setores envolvidos 

na minha área. 

 

 

 

 

 

 

UR26- Acontecem situações que 

eu consigo ir lá conversar, até 

desço na fábrica com os técnicos 

de segurança. Existe um respeito, 

eles são acessíveis, é tranquilo, 

não tem problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  

 

 

 

26. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE A ATUAÇÃO NO 

TRABALHO  

  

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 
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UR27- Agora com o SESMT, só o 

engenheiro que temos mais 

dificuldades, mas com os técnicos 

não há nenhum. É muito evidente 

os problemas com o RH, sempre 

houve, mas agora é mais evidente 

 

 

UR28- [...] tomam muitas decisões 

por nós, a gente não sabe muitas 

vezes o que fazer e isso interfere 

diretamente na nossa atividade 

profissional. 

 

 

27. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL  

 

. Obstáculo hierárquico  

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  

 

 

28. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE A ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Dificuldades na PIP com outra(s) 

área(s) de trabalho 

Est1 UC4 – “Acontece bastante, não em reuniões, mas 

a gente chega, discute sobre o que está 

acontecendo, pergunta a opinião de outros da 

equipe. Eles (referindo-se a equipe do ambulatório) 

nos chamam também   participar, para explicar 

situações. Acho que no ambulatório acaba 

acontecendo essa troca, não em reuniões, porque 

nossos horários não batem, então não 

conseguimos fazer isso de uma forma formal, mas 

acontece. A minha relação com o SESMT é muito 

boa, com os técnicos não tenho problema, eu vou 

lá, converso, mas não chego direto no engenheiro, 

eu passo para os técnicos para os técnicos 

passarem ao engenheiro ou falo com a doutora 

para ela falar com o engenheiro porque eu não 

UR29 - Acontece bastante, não em 

reuniões, mas a gente chega, 

discute sobre o que está 

acontecendo, pergunta a opinião 

de outros da equipe. Eles (técnicos 

de segurança do trabalho) nos 

chamam também pra participar, 

para explicar situações. Acho que 

no ambulatório acaba acontecendo 

essa troca, não em reuniões, 

porque nossos horários não batem, 

então não conseguimos fazer isso 

de uma forma formal, mas 

acontece. 

 

29. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE A ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 
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tenho muita abertura. Porque os casos a gente 

passa pra doutora. Então, eu falo " Ah doutora, é 

assim, assado..." “e ela vê, ela que resolve. Mas 

isso também porque tem algumas atitudes que a 

gente acaba não se comprometendo, então 

preferíamos não interferir. Tem coisa que é 

diretamente com a doutora a questão de alguns 

colaboradores, né? Porque ela e o doutor que 

examinam, então não interferimos. Eu acho que 

são boas as minhas atividades, não tem nada que 

interfira nisso porque a relação SESMT e 

ambulatório, na minha parte sempre ocorreu assim 

sobre avisar um acidente de trabalho, então 

sempre foi muito boa. Eu acho que trabalhamos na 

intervenção e na prevenção, porque de uma certa 

maneira sempre “batemos” na prevenção, eu 

quando estou com o tempo mais tranquilo, vou com 

o técnico de segurança do trabalho a pra fábrica, 

às vezes ele pode não ver certas coisas e eu falo:  

"Ó ali pode ser que aconteça alguma coisa, a gente 

tem que dar um jeito", a gente vai junto, ele me 

deixa bem aberta para dizer, quando a gente vai 

para a fábrica ele fala: “Eu tô com um rádio e você 

tá com o outro, então caso você precise de alguma 

coisa pode me falar". E quando eu desço também 

com ele, ele me ensina um pouco da área dele 

como se eu fosse uma técnica de segurança, ele 

me mostra o que pode ser um risco e isso acaba 

sendo muito rico, às vezes ele me ensina a fazer a 

listinha de check list para EPI e eu também falo:  

"Olha isso pode escorregar, será que tem 

plaquinha de piso escorregadio?" Às vezes ele não 

vê, mas tem a gente para ajudar." 

 

UR30- A minha relação com o 

SESMT é muito boa, com os 

técnicos não tenho problema, eu 

vou lá, converso, mas não chego 

direto no engenheiro, eu passo 

para os técnicos para os técnicos 

passarem ao engenheiro ou falo 

com a doutora para ela falar com o 

engenheiro porque eu não tenho 

muita abertura. 

 

UR31- Porque os casos a gente 

passa pra doutora. Então, eu falo 

"Ah doutora, é assim, assado..." [...] 

 

 

 

 

 

UR32- [...] e ela vê, ela que resolve. 

Mas isso também porque tem 

algumas atitudes que a gente 

acaba não se comprometendo, 

então preferíamos não interferir. 

Tem coisa que é diretamente com 

a doutora a questão de alguns 

colaboradores, né? Porque ela e o 

doutor que examinam, então não 

interferimos. 

 

 

30. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  

. Obstáculo hierárquico 

 

 

 

 

 

 

31. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Identificação de fatores comuns 

que permeiam a rotina de trabalho 

 

 

 

32. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Obstáculo hierárquico 
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UR33- Eu acho que são boas as 

minhas atividades, não tem nada 

que interfira nisso porque a relação 

SESMT e ambulatório, na minha 

parte sempre ocorreu assim sobre 

avisar um acidente de trabalho, 

então sempre foi muito boa. 

 

 

 

UR34- Eu acho que trabalhamos 

na intervenção e na prevenção, 

porque de uma certa maneira 

sempre “batemos” na prevenção 

[...] 

 

 

UR35-  [...] eu quando estou com o 

tempo mais tranquilo, vou com o 

técnico de segurança do trabalho a 

pra fábrica, às vezes ele pode não 

ver certas coisas e eu falo:  "Ó ali 

pode ser que aconteça alguma 

coisa, a gente tem que dar um 

jeito", a gente vai junto, ele me 

deixa bem aberta para dizer, 

quando a gente vai para a fábrica 

ele fala: “Eu tô com um rádio e você 

tá com o outro, então caso você 

precise de alguma coisa pode me 

falar". E quando eu desço também 

com ele, ele me ensina um pouco 

da área dele como se eu fosse uma 

33. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Identificação de fatores comuns 

que permeiam a rotina de trabalho 

 

 

 

 

 

 

34. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Idealização de habilidades próprias 

da área profissional 

 

 

 

35. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE A ATUAÇÃO NO 

TRABALHO  

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 
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técnica de segurança, ele me 

mostra o que pode ser um risco e 

isso acaba sendo muito rico, às 

vezes ele me ensina a fazer a 

listinha de check list para EPI e eu 

também falo:  "Olha isso pode 

escorregar, será que tem plaquinha 

de piso escorregadio?" Às vezes 

ele não vê, mas tem a gente para 

ajudar. 

 

Est2 UC5 – “Mais ou menos porque cada um que pede 

a gente faz, o RH pede a gente faz, nossa 

supervisora pede a gente faz, não tem muito essa 

comunicação. Existe a comunicação, mas é 

deficiente, deveria ser boa né, mas não é, tem 

coisas que a gente só fica sabendo quando chega 

aqui "ah, mas você vai fazer o quê?" "Vou fazer tal 

coisa" "Ah é" "Não tá sabendo?" "Não" "RH não 

avisou?" "Não". Mais em relação ao RH, porque 

aqui não né, a gente tem uma comunicação, mas 

RH é mais complicado. Não sinto dificuldades com 

o pessoal daqui, mas a supervisão é mais 

complicada né, cada hora fala uma coisa, outra 

hora fala outra coisas, depois fala que não falou, 

mas nossa supervisora teria que falar mais pra nós 

o que tá acontecendo, não sei se é pelo fato dela 

ficar pouco tempo aqui na empresa, não vai muito 

no RH, pode ser isso né? Mas tem coisas que ela 

não tá sabendo por que ninguém avisa. O caso 

mesmo que entraram essas pessoas novas, não 

deu certo, por que precisa de um lugar maior, né? 

Quando eles chegaram, eu nem sabia. A gente 

volta de férias e descobre as coisas, antes disso a 

UR36- Mais ou menos porque cada 

um que pede a gente faz, o RH 

pede a gente faz, nossa 

supervisora pede a gente faz, não 

tem muito essa comunicação. 

Existe a comunicação, mas é 

deficiente, deveria ser boa né, mas 

não é, tem coisas que a gente só 

fica sabendo quando chega aqui 

"ah, mas você vai fazer o quê?" 

"Vou fazer tal coisa" "Ah é" "Não tá 

sabendo?" "Não" "RH não avisou?" 

"Não". Mais em relação ao RH, 

porque aqui não né, a gente tem 

uma comunicação, mas RH é mais 

complicado. Não sinto dificuldades 

com o pessoal daqui, mas a 

supervisão é mais complicada né, 

cada hora fala uma coisa, outra 

hora fala outra coisas, depois fala 

que não falou [...] 

 

 

36. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Obstáculo hierárquico 

. Deficiência no processo 

comunicacional  

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais 
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gente não sabe de nada. “O pessoal não vai vir 

consultar? Mas ninguém sabe doutor como é que 

vai funcionar, como vamos fazer. Aí ele ficou aqui 

umas 2 semanas sem ele consultar, porque não 

tinha sistema, não tinha sala e eu falei gente do 

céu, por que não avisou a gente? Fala que vai 

acontecer isso assim, assado. E eu acho que não 

vai dar certo isso, não é que a gente torce contra, 

mas tem que ter sala pra eles, o atendimento, 

avisar o pessoal da fábrica, o intuito era não 

precisar sair pra fora, mas ai cadê o laboratório que 

ia fazer isso? Não tinha. Cadê o pessoal pra avisar? 

Não tinha. Ai contrataram-se pessoas que  

ninguém sabe o que vai fazer, teve gente que saiu 

da equipe, o pessoal não veio consultar, subiu 

absenteísmo... antes a proposta é que eles iriam 

visitar a pessoa em casa, ver o que tá acontecendo, 

mas isso não acontece, não tá acontecendo, ai fica 

consultando. Tinha gente fazendo o trabalho de 

outra pessoa. Não tem uma divisão de tarefas. 

Quando eu entrei aqui eu tinha minhas atividades 

certinhas... hoje em dia a pessoa chega aqui na 

hora a gente não tá nem sabendo, falta 

comunicação, ainda mais do RH, elas não querem 

saber o que a gente tem ou não, tem que ser tudo 

pra ontem e ponto, então falta autoridade da 

supervisão de falar que não vai falar, ai quem 

marca que leva a bronca somos nós. Tinha que ter 

um planejamento. A gente precisaria que fizesse 

em conjunto com a gente, porque a gente tem a 

nossa agenda, ninguém nem sabe das coisas que 

vão ter. A gente sabe o que mais precisa, quais são 

as principais queixas, o que eles reclamam, a gente 

UR37- mas nossa supervisora teria 

que falar mais pra nós o que tá 

acontecendo, não sei se é pelo fato 

dela ficar pouco tempo aqui na 

empresa, não vai muito no RH, 

pode ser isso né?  

 

 

 

UR38- Mas tem coisas que ela não 

tá sabendo por que ninguém avisa. 

O caso mesmo que entraram essas 

pessoas novas, não deu certo, por 

que precisa de um lugar maior, né? 

Quando eles chegaram, eu nem 

sabia. A gente volta de férias e 

descobre as coisas, antes disso a 

gente não sabe de nada.  

 

 

UR39- “O pessoal não vai vir 

consultar? Mas ninguém sabe 

doutor como é que vai funcionar, 

como vamos fazer. Aí ele ficou aqui 

umas duas semanas sem ele 

consultar, porque não tinha 

sistema, não tinha sala [...] 

 

 

UR40- [...] e eu falei gente do céu, 

por que não avisou a gente? Fala 

que vai acontecer isso assim, 

assado. 

 

 

37. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Quanto a própria área de trabalho 

 

 

 

 

 

38. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL  

. Deficiência no processo 

comunicacional  

 

 

 

 

 

 

 

39. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Complexidade do processo de 

trabalho 

 

 

 

 

40. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 
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pode ajudar a pensar. O que eu posso fazer eu 

faço, mas o que eu não posso, eu não faço." 

 

 

 

 

 

UR41- E eu acho que não vai dar 

certo isso, não é que a gente torce 

contra, mas tem que ter sala pra 

eles, o atendimento, avisar o 

pessoal da fábrica, o intuito era não 

precisar sair pra fora, mas ai cadê 

o laboratório que ia fazer isso? Não 

tinha. Cadê o pessoal pra avisar? 

Não tinha. 

 

 

UR42- Aí contrataram-se pessoas 

que ninguém sabe o que vai fazer, 

teve gente que saiu da equipe, o 

pessoal não veio consultar, subiu 

absenteísmo... antes a proposta é 

que eles iriam visitar a pessoa em 

casa, ver o que tá acontecendo, 

mas isso não acontece, não tá 

acontecendo, ai fica consultando. 

Tinha gente fazendo o trabalho de 

outra pessoa.  

 

 

UR43- Não tem uma divisão de 

tarefas. Quando eu entrei aqui eu 

tinha minhas atividades certinhas... 

 

 

. Deficiência no processo 

comunicacional 

 

 

41. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Complexidade do processo de 

trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

42. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiência no processo 

comunicacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL  

. Quanto a própria área de trabalho 
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UR44- [...] hoje em dia a pessoa 

chega aqui na hora a gente não tá 

nem sabendo, falta comunicação, 

ainda mais do RH, elas não querem 

saber o que a gente tem ou não, 

tem que ser tudo pra ontem e ponto 

 

UR45- [...] então falta autoridade da 

supervisão de falar que não vai 

falar, aí quem marca que leva a 

bronca somos nós.  

 

 

UR46- Tinha que ter um 

planejamento. A gente precisaria 

que fizesse em conjunto com a 

gente, porque a gente tem a nossa 

agenda, ninguém nem sabe das 

coisas que vão ter. A gente sabe o 

que mais precisa, quais são as 

principais queixas, o que eles 

reclamam, a gente pode ajudar a 

pensar. O que eu posso fazer eu 

faço, mas o que eu não posso, eu 

não faço. 

 

 

44. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiências no processo 

comunicacional 

 

 

 

45. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Quanto a própria área de trabalho 

 

 

46. PROPOSTA ESTRATÉGIAS 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
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Est3 UC6- “Acredito que estamos progredindo, que 

estamos no caminho certo, o termo 

interprofissional, é algo muito recente, então acho 

que a troca entre os profissionais e a ação conjunta 

interprofissional tem progredido. As nossas ações 

aqui da empresa visam isso, visam o trabalho 

interprofissional, não só o multi, mas o inter. Eu 

acho que a relação entre SESMT e ambulatório é 

muito legal, o SESMT na parte de segurança, nos 

informa os riscos. Com base nessas informações 

nos trabalhamos na saúde ocupacional, então eu 

acho sim que aqui dentro da empresa nós temos 

uma relação muito importante e acho que isso faz 

toda diferença pra prevenção de acidentes, pra 

evitar situações um pouco mais sérias que fogem 

da saúde ocupacional, então acho que a gente tem 

feito um trabalho muito bacana e eu acho que tende 

a melhorar. Recentemente a gente teve uma crise 

convulsiva e se não fosse uma ação direta entre 

nós e o SESMT acho que não teria um final legal, 

isso do ponto de vista de ação imediata e de mais 

longo prazo, os acidentes de trabalho, sempre 

discutimos juntos, nunca tomamos decisão isolada, 

sempre em conjunto com o engenheiro, com o 

técnico de segurança do trabalho... se a pessoa 

que teve o trauma, um acidente, alguma 

intercorrência se vai ter algum risco pra pessoa 

continuar trabalhando lá ou não, então a gente 

sempre busca saber a opinião da equipe de 

trabalho. Nunca parte do ambulatório isolado tomar 

uma decisão. Então, nós sempre estamos com a 

equipe de segurança do trabalho que é a equipe 

que conhece de forma mais detalhada os riscos do 

UR47- Acredito que estamos 

progredindo, que estamos no 

caminho certo, o termo 

interprofissional, é algo muito 

recente, então acho que a troca 

entre os profissionais e a ação 

conjunta interprofissional tem 

progredido. As nossas ações aqui 

da empresa visam isso, visam o 

trabalho interprofissional, não só o 

multi, mas o inter. Eu acho que a 

relação entre SESMT e 

ambulatório é muito legal [...] 

 

 

 

UR48- [...] o SESMT na parte de 

segurança, nos informa os riscos. 

Com base nessas informações nos 

trabalhamos na saúde ocupacional 

[...] 

 

 

UR49- [...] então eu acho sim que 

aqui dentro da empresa nós temos 

uma relação muito importante e 

acho que isso faz toda diferença 

pra prevenção de acidentes, pra 

evitar situações um pouco mais 

sérias que fogem da saúde 

ocupacional, então acho que a 

gente tem feito um trabalho muito 

bacana e eu acho que tende a 

47. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Identificação de fatores comuns 

que permeiam a rotina de trabalho 

 

49. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Ganhos da PIP  

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho  
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que nós, porque nós conhecemos os exames de 

referência dos riscos, então acho que essa troca de 

experiência a gente sempre consegue, por 

exemplo, realocar algum trauma que precisa ser 

realocado e nós conseguimos realocar de uma 

forma que a pessoa tenha um conforto, que a 

pessoa produz e que a pessoa se sinta bem, então 

exemplos de acidentes em gerais, então trauma de 

pé, de mão... nós sempre estamos trabalhando 

acidente de trabalho junto com o SESMT. Eu cresci 

muito pessoalmente, acho que isso melhorou muito 

meu relacionamento com os outros profissionais. 

Na faculdade nós não aprendemos a se relacionar, 

nós aprendemos o modo automático, o modo que 

você tem que atender e tem que ter uma teoria 

absurda e o ser humano fica um pouco de lado. 

Então, eu acho que minha relação particular 

melhorou muito, acho que isso foi fundamental, 

uma relação mais aberta, mais produtiva, de você 

sempre está tendo um feedback, recebendo um 

feedback, então a forma de receber pra mim 

mudou." 

melhorar. Recentemente a gente 

teve uma crise convulsiva e se não 

fosse uma ação direta entre nós e 

o SESMT acho que não teria um 

final legal, isso do ponto de vista de 

ação imediata e de mais longo 

prazo, os acidentes de trabalho, 

sempre discutimos juntos, nunca 

tomamos decisão isolada, sempre 

em conjunto com o engenheiro, 

com o técnico de segurança do 

trabalho... se a pessoa que teve o 

trauma, um acidente, alguma 

intercorrência se vai ter algum risco 

pra pessoa continuar trabalhando 

lá ou não, então a gente sempre 

busca saber a opinião da equipe de 

trabalho. Nunca parte do 

ambulatório isolado tomar uma 

decisão. Então, nós sempre 

estamos com a equipe de 

segurança do trabalho que é a 

equipe que conhece de forma mais 

detalhada os riscos do que nós, 

porque nós conhecemos os 

exames de referência dos riscos, 

então acho que essa troca de 

experiência a gente sempre 

consegue [...] 

 

UR50- por exemplo, realocar algum 

trauma que precisa ser realocado e 

nós conseguimos realocar de uma 
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forma que a pessoa tenha um 

conforto, que a pessoa produz e 

que a pessoa se sinta bem, então 

exemplos de acidentes em gerais, 

então trauma de pé, de mão... 

 

 

UR51– [...] nós sempre estamos 

trabalhando acidente de trabalho 

junto com o SESMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR52 – Eu cresci muito 

pessoalmente, acho que isso 

melhorou muito meu 

relacionamento com os outros 

profissionais.   

 

 

 

UR53- Na faculdade nós não 

aprendemos a se relacionar, nós 

aprendemos o modo automático, o 

modo que você tem que atender e 

tem que ter uma teoria absurda e o 

ser humano fica um pouco de lado. 

50. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Idealização de habilidades próprias 

da área profissional 

 

 

 

 

 

51. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 

 

 

 

52. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 

 

 

 

53. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Formação acadêmica 
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UR54- Então, eu acho que minha 

relação particular melhorou muito, 

acho que isso foi fundamental, uma 

relação mais aberta, mais 

produtiva, de você sempre está 

tendo um feedback, recebendo um 

feedback, então a forma de receber 

pra mim mudou 

 

 

 

54. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 

 

 

Est4 UC7 – “Sim, eu acho que sim porque tudo eu tenho 

que relatar e passar, né? Eu passo pra doutora, 

porque muitas vezes o horário dela é reduzido 

então quem tá vivendo com os funcionários é nós, 

então a gente passa a vivência, porque o que os 

funcionários estão sentindo, eles passam pra gente 

e a gente passa pros médicos, entendeu? Então, 

os funcionários vêm pra gente com o emocional 

deles, a gente suga aquilo ali e repassa informação 

pra RH, assistente social, passo pra doutora... 

Então, a gente tá começando agora a trabalhar 

mais em conjunto, saber o tipo de problema que tá 

acontecendo mais, a gente tá trabalhando nessa 

parte. A campanha do pessoal do câncer de mama 

que envolveu todo mundo pessoal da CIPA, 

ambulatório, RH, então a gente faz um trabalho em 

conjunto e eu participo também, todo mundo. E 

essas ações em conjunto trazem bons resultados 

sim. Quando a gente tá com algum problema de 

funcionário que machuca alguma coisa eu tenho 

que passar para o SESMT, então a gente convive 

sempre. Ai a gente senta bastante, 

UR55- Sim, eu acho que sim 

porque tudo eu tenho que relatar e 

passar, né? Eu passo pra doutora, 

porque muitas vezes o horário dela 

é reduzido então quem tá vivendo 

com os funcionários é nós, então a 

gente passa a vivência, porque o 

que os funcionários estão sentindo, 

eles passam pra gente e a gente 

passa pros médicos, entendeu? 

Então, os funcionários vêm pra 

gente com o emocional deles, a 

gente suga aquilo ali e repassa 

informação pra RH, assistente 

social, passo pra doutora...  

 

 

UR56- [...] Então, a gente tá 

começando agora a trabalhar mais 

em conjunto, saber o tipo de 

problema que tá acontecendo 

55. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL  

 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 
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conversa...direto eu desço pra fábrica também, 

vejo se eles estão precisando de ajuda. Nesses 

tempos atrás teve bastante incidentes, então eu 

comecei a descer um pouco mais, conversar um 

pouco mais com o pessoal, por que né, quando 

machuca vem pra cá, então você tem uma visão 

um pouco melhor de EPI, de como eles estão 

trabalhando, ai você vê o pessoal... porque o 

pessoal do SESMT me ensinaram também, né? Eu 

nunca tinha trabalhado na área do trabalho então 

eles me passam a visão e a gente discute, assim 

como eu passo a minha visão pra eles também, né? 

ai quando acontece alguma coisa eu mando e-mail 

pra eles né de como aconteceu, das lesões, então 

a gente tem um contato bom". 

 

mais, a gente tá trabalhando nessa 

parte. 

 

 

UR57- A campanha do pessoal do 

câncer de mama que envolveu todo 

mundo pessoal da CIPA, 

ambulatório, RH, então a gente faz 

um trabalho em conjunto e eu 

participo também, todo mundo. E 

essas ações em conjunto trazem 

bons resultados.  

 

 

 

 

 

UR58- Quando a gente tá com 

algum problema de funcionário que 

machuca alguma coisa eu tenho 

que passar para o SESMT, então a 

gente convive sempre. 

 

 

 

UR59- Ai a gente senta bastante, 

conversa...direto eu desço pra 

fábrica também, vejo se eles estão 

precisando de ajuda. Nesses 

tempos atrás teve bastante 

incidentes, então eu comecei a 

descer um pouco mais, conversar 

um pouco mais com o pessoal, por 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 

 

 

 

 

 

57. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais de outra(s) equipe(s) 

de trabalho 

. Ganhos da PIP  

 

 

 

 

 

 

58. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL  

 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho  
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que né, quando machuca vem pra 

cá, então você tem uma visão um 

pouco melhor de EPI, de como eles 

estão trabalhando, ai você vê o 

pessoal... porque o pessoal do 

SESMT me ensinaram também, 

né? Eu nunca tinha trabalhado na 

área do trabalho então eles me 

passam a visão e a gente discute, 

assim como eu passo a minha 

visão pra eles também, né? 

 

 

UR60- [...] ai quando acontece 

alguma coisa eu mando e-mail pra 

eles né de como aconteceu, das 

lesões, então a gente tem um 

contato bom". 

59. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL  

 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho 
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Est5 UC8- “Minha relação com o SESMT é muito boa, 

eu e engenheiro nos damos muito bem, trocamos 

muitas ideias, às vezes temos ideias diferentes e 

discutimos sobre aquilo, mas a gente acaba se 

entendendo e chegando a um consenso. Nem 

sempre as opiniões batem, poucas vezes, mas 

nem sempre batem. Com os meninos do SESMT 

também converso sempre, sempre me atendem 

nas minhas solicitações, não tenho problemas com 

eles. O RH também, eu tenho total liberdade de 

conversar com a minha gestora. A minha 

supervisora direta é extremamente de bom senso, 

e as outras meninas mantemos diálogo.  O 

problema do RH que eu acredito que não seja do 

RH é que eles precisam de tudo para ontem, mas 

eu não acho que isso seja um problema criado por 

eles, por exemplo:  "Ah, precisa de admissional, 

precisa de 10 pra hoje", não pode dividir, não tem 

esse planejamento, mas a falta desse 

planejamento não que seja seja deles, é da a 

produção, não sei, que talvez não se organiza, que 

sempre precisa pra ontem das coisas. Acabamos 

atropelando o nosso serviço diário aqui. Mas eu 

acredito que não seja culpa do RH, é uma coisa que 

vem pra eles e eles acabam repassando e isso 

acaba causando um certo tumulto. Então, tem as 

fisioterapias agendadas, ai de repente tem que 

cancelar agendamentos para dar outros suportes, 

acho que é isso, de atropelo. Mas a relação entre 

nós é harmoniosa e da minha parte eu gosto muito 

de todos aqui do ambulatório, então quando tem 

alguma situação eu procuro escutar e assim, 

procuro entender quem tá errado e quem não tá, é 

UR61- Minha relação com o 

SESMT é muito boa, eu e 

engenheiro nos damos muito bem 

[...] 

 

 

 

UR62- [...] trocamos muitas ideias, 

às vezes temos ideias diferentes e 

discutimos sobre aquilo, mas a 

gente acaba se entendendo e 

chegando a um consenso. Nem 

sempre as opiniões batem, poucas 

vezes, mas nem sempre batem.  

 

 

UR63- Com os meninos do SESMT 

também converso sempre, sempre 

me atendem nas minhas 

solicitações, não tenho problemas 

com eles.  O RH também, eu tenho 

total liberdade de conversar com a 

minha gestora. A minha 

supervisora direta é extremamente 

de bom senso, e as outras meninas 

mantemos diálogo. 

 

UR64- O problema do RH que eu 

acredito que não seja do RH é que 

eles precisam de tudo para ontem, 

mas eu não acho que isso seja um 

problema criado por eles, por 

exemplo:  "Ah, precisa de 

61. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  

 

 

62. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva com entre os 

profissionais da própria área de 

trabalho  

 

 

63. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Obstáculo hierárquico 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  

 

 

 

 

 

 

 

64. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 



129 
 

SUJEITOS 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

claro que como ser humano não somos perfeitos, 

mas procuro ter bom senso com eles e deixarem 

eles à vontade. Tem dias que a gente está mais 

estressada, dias menos estressada, mas eles já me 

conhecem também. Mas assim, se eu não mostrar 

o que tem que ser feito e os erros as coisas não 

andam, mesma coisa o engenheiro de segurança 

do trabalho porque a gente tem que fazer a coisa 

andar, progredir, mas temos que olhar para os 

colaboradores também pra que eles tenham uma 

qualidade no setor de trabalho, por isso que a gente 

documenta o nosso ponto de vista, porque tem uns 

setores aqui que precisam ser bem melhorados, 

né? Mas não é nada pessoal, eu nunca levei pro 

lado pessoal, acredito que nem os outros 

supervisores, é sempre a nível profissional, a gente 

sai daqui se encontra, tem uma boa relação, mas 

tem vezes que o bicho pega. São pensamentos 

diferentes, visões diferentes, objetivos diferentes, 

em termos porque o objetivo de todo mundo é que 

a empresa cresça, prospere, a gerente do RH vem 

trazendo muito isso de gestão de pessoas, então 

nossa preocupação é com o cliente interno e pra 

outros, diretamente falando, o externo, cada um vai 

tentando conciliar suas relações. Temos 

dificuldades claro, mas nada que chame muito 

atenção, nada que prejudique o trabalho, 

principalmente no SESMT. Só fazemos reuniões 

quando parte do departamento médico, de 

segurança, chamar o setor de manutenção, por 

exemplo, quando acontece alguma coisa, 

precisamos que mude o projeto, a disposição, 

altura das maquinas que estão prejudicando os 

admissional, precisa de 10 pra 

hoje", não pode dividir, não tem 

esse planejamento, mas a falta 

desse planejamento não é que seja 

deles, é da a produção, não sei, 

que talvez não se organiza, que 

sempre precisa pra ontem das 

coisas. Acabamos atropelando o 

nosso serviço diário aqui. Mas eu 

acredito que não seja culpa do RH, 

é uma coisa que vem pra eles e 

eles acabam repassando e isso 

acaba causando um certo tumulto. 

Então, tem as fisioterapias 

agendadas, ai de repente tem que 

cancelar agendamentos para dar 

outros suportes, acho que é isso, 

de atropelo. 

 

UR65- Mas a relação entre nós é 

harmoniosa e da minha parte eu 

gosto muito de todos aqui do 

ambulatório, então quando tem 

alguma situação eu procuro 

escutar e assim, procuro entender 

quem tá errado e quem não tá, é 

claro que como ser humano não 

somos perfeitos, mas procuro ter 

bom senso com eles e deixarem 

eles à vontade. Tem dias que a 

gente está mais estressada, dias 

menos estressada, mas eles já me 

conhecem também. 

. Complexidade do processo de 

trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISISONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  
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colaboradores, então nós marcamos essas 

reuniões e nessas reuniões escutamos: "Não, isso 

vai mudar, isso tá no projeto", mas não é efetivo. 

Quando ocorre reunião com o setor de manutenção 

e a supervisão somos nós que convocamos. Um 

outro departamento que temos uma boa relação é 

o jurídico, ai sim a gente tem, tanto da parte deles 

como da nossa, um bom relacionamento e um bom 

feedback, sempre um ajudando o outro. Quando é 

necessário o engenheiro estar junto, às vezes 

coordenador do SESMT. Quanto aos 

relacionamentos todos nós nos damos bem, temos 

respeito e mantemos a hierarquia, e é claro, eu vejo 

a minha parte e eles a deles, cada um expõe a sua 

parte e chegamos a um consenso, mas na questão 

de relacionamento acho que não tenho problemas 

com nenhum deles. Nós já fazemos, temos toda a 

fábrica fotografada e estudada, temos o que 

precisamos fazer, as áreas que precisam ser 

mudadas como prioridade. Este diagnóstico já foi 

passado pra RH e diretoria. 

  

UR66- Mas assim, se eu não 

mostrar o que tem que ser feito e os 

erros as coisas não andam, mesma 

coisa o engenheiro de segurança 

do trabalho porque a gente tem que 

fazer a coisa andar, progredir, mas 

temos que olhar para os 

colaboradores também pra que 

eles tenham uma qualidade no 

setor de trabalho, por isso que a 

gente documenta o nosso ponto de 

vista, porque tem uns setores aqui 

que precisam ser bem melhorados, 

né?  

 

UR67- Mas não é nada pessoal, eu 

nunca levei pro lado pessoal, 

acredito que nem os outros 

supervisores, é sempre a nível 

profissional, a gente sai daqui se 

encontra, tem uma boa relação, 

mas tem vezes que o bicho pega.  

 

 

UR68- São pensamentos 

diferentes, visões diferentes, 

objetivos diferentes, em termos 

porque o objetivo de todo mundo é 

que a empresa cresça, prospere, a 

gerente do RH vem trazendo muito 

isso de gestão de pessoas, então 

nossa preocupação é com o cliente 

 

 

 

 

 

 

66. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Idealização de habilidades próprias 

da área profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  
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interno e pra outros, diretamente 

falando, o externo, cada um vai 

tentando conciliar suas relações. 

 

 

UR69- Temos dificuldades claro, 

mas nada que chame muito 

atenção, nada que prejudique o 

trabalho, principalmente no 

SESMT. 

 

 

 

UR70- Só fazemos reuniões 

quando parte do departamento 

médico, de segurança chamar, o 

setor de manutenção, por exemplo, 

quando acontece alguma coisa, 

precisamos que mude o projeto, a 

disposição, altura das maquinas 

que estão prejudicando os 

colaboradores, então nós 

marcamos essas reuniões e 

nessas reuniões escutamos: "Não, 

isso vai mudar, isso tá no projeto", 

mas não é efetivo. Quando ocorre 

reunião com o setor de 

manutenção e a supervisão somos 

nós que convocamos.  

 
 
UR71- Um outro departamento que 

temos uma boa relação é o jurídico, 

68. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Função desempenhada alinhada 

aos objetivos organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  

 

 

 

70. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Quando a(s) outra(s) equipe(s) de 

trabalho 
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aí sim a gente tem, tanto da parte 

deles como da nossa, um bom 

relacionamento e um bom 

feedback, sempre um tá ajudando 

o outro. Quando é necessário o 

engenheiro estar junto, às vezes o 

coordenador do SESMT [...] 

 

UR72- Quanto aos 

relacionamentos todos nós nos 

damos bem, temos respeito e 

mantemos a hierarquia, e é claro, 

eu vejo a minha parte e eles a 

deles, cada um expõe a sua parte e 

a chegamos a um consenso, mas 

na questão de relacionamento 

acho que não tenho problemas 

com nenhum deles.  

 
 
UR73- Nós já temos toda a fábrica 

fotografada e estudada, temos o 

que precisamos fazer, as áreas que 

precisam ser mudadas como 

prioridade.  

 

 

UR74- Este diagnóstico já foi 

passado pra RH e diretoria. 

 

 

 

 

 

 

71. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE A ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais de outra(s) equipe(s) 

de trabalho 

 

 

 

 

 

 

72. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  
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73. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Função desempenhada alinhada 

aos objetivos organizacionais 

 

74. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL  

 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho.  

Est6 UC9 – “Nós do SESMT conseguimos ter essa 

interação de forma igual, equilibrada, nós nos 

ajudamos. O nosso propósito é executar com 

parceria pois lidamos com os mesmos pontos, não 

vejo desigualdade nas relações. Mas assim, o 

SESMT e o ambulatório, como um todo, a gente 

tem facilidade, não temos barreira nenhuma. Minha 

relação com os demais profissionais é boa, não 

tenho nenhum conflito. De modo geral é boa, 

porque tem muito respeito pelo lado profissional e 

pela pessoa também. Só com o RH que a gente 

não tem tanta afinidade porque não tem tanta 

convivência de vida, dia a dia mesmo, mas acho 

que se tivesse mais entrosamento nós 

conseguiríamos fechar o círculo, ainda há um 

espaço na parte da interação. A comunicação entre 

todos seria início pra ter resultados. É preciso ter 

UR75- Nós do SESMT 

conseguimos ter essa interação de 

forma igual, equilibrada, nós nos 

ajudamos. O nosso propósito é 

executar com parceria pois lidamos 

com os mesmos pontos, não vejo 

desigualdade nas relações.  

 

 

UR76- Mas assim, o SESMT e o 

ambulatório, como um todo, a 

gente tem facilidade, não temos 

barreira nenhuma. Minha relação 

com os demais profissionais é boa, 

não tenho nenhum conflito. De 

modo geral é boa, porque tem 

muito respeito pelo lado 

75. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 

 

76. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  

. Obstáculo hierárquico 
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preocupação, não é que hoje não tem 

preocupação, mas precisa ter preocupação pra 

manter essa aliança, fazer acontecer essa 

interação, pensando no RH como atuante.As ações 

conjuntas com o ambulatório são as campanhas. 

Nós procuramos interagir em conjunto, mas nós 

não nos intrometemos na área da saúde, cada um 

tem sua competência, mas nós ajudamos, um dá 

suporte ao outro, não temos dificuldade, não 

trabalhamos por imposição. É claro que nós 

trabalhamos por hierarquia, mas o nosso 

engenheiro de segurança e a doutora nos ajudam 

até alcançarmos uma linguagem comum." 

 

profissional e pela pessoa também. 

Só com o RH que a gente não tem 

tanta afinidade porque não tem 

tanta convivência de vida, dia a dia 

mesmo, mas acho que se tivesse 

mais entrosamento nós 

conseguiríamos fechar o círculo, 

ainda há um espaço na parte da 

interação. 

 

UR77- A comunicação entre todos 

seria início pra ter resultados. É 

preciso ter preocupação, não é que 

hoje não tem preocupação, mas 

precisa ter preocupação pra manter 

essa aliança, fazer acontecer essa 

interação, pensando no RH como 

atuante. 

 

 

UR78- As ações conjuntas com o 

ambulatório são as campanhas. 

Nós procuramos interagir em 

conjunto, mas nós não nos 

intrometemos na área da saúde, 

cada um tem sua competência, 

mas nós ajudamos, um dá suporte 

ao outro, não temos dificuldade, 

não trabalhamos por imposição. É 

claro que nós trabalhamos por 

hierarquia, mas o nosso 

engenheiro de segurança e a 

doutora nos ajudam até 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

 

 

 

 

 

 

78. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho  
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alcançarmos uma linguagem 

comum. 

Est7 UC10- “Dentro da nossa equipe de trabalho sim. É 

mais eu com o gestor, e toda a equipe sim. Já no 

ambulatório, principalmente com a supervisora, 

mudou muito, pra melhor, a relação. Antes era mais 

distante, hoje tem muita sinergia entre a 

supervisora do ambulatório e nós aqui, melhorou 

muito a sinergia. Mas com o RH tem que melhorar 

muito, tanto a parte de recursos quanto a parte de 

humanos. Precisa melhorar a comunicação, mas 

entra e sai gestão, tem mudanças na gestão, mas 

sempre foi assim ... e isso faz a gente ir perdendo 

o desejo, o entusiasmo, mesmo gostando, acabo 

me frustrando com o pessoal do RH. O ambiente 

RH é pouco favorável ao convívio, a equipe como 

um todo. Não é nada pessoal e nem são maus 

profissionais, mas em termos de comunicação... 

Nós temos que trabalhar e dar resultado. Porém, 

para que isso aconteça eu tenho que dar conta de 

todos, o planejamento, o treinamento... cada um 

sabe bem das suas coisas e das suas 

responsabilidades, são feitas reuniões, é fornecido 

feedback. Em relação ao ambulatório podia ser 

sem ser em relação as atividades, documentos, 

rotinas de trabalho, tem que ser na prevenção. Em 

relação aos demais profissionais sem ser tão 

próximo, mas existe trocas, por e-mail, 
pessoalmente até, por telefone”. 

UR79- Dentro da nossa equipe de 

trabalho sim. É mais eu com o 

gestor, e toda a equipe sim. 

 

 

 

 

 

 

 

UR80- Já no ambulatório, 

principalmente com a supervisora, 

mudou muito, pra melhor, a 

relação. Antes era mais distante, 

hoje tem muita sinergia entre a 

supervisora do ambulatório e nós 

aqui, melhorou muito a sinergia. 

 

 

UR81- Mas com o RH tem que 

melhorar muito, tanto a parte de 

recursos quanto a parte de 

humanos.  

 

 

 

79. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 

 

 

80. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 

 

 

 

 

81. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Quanto a(s) outra(s) equipe(s) de 

trabalho 

 

 

82. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 
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 UR82- Precisa melhorar a 

comunicação, mas entra e sai 

gestão, tem mudanças na gestão, 

mas sempre foi assim ...  

 

 

 

 

UR83- e isso faz a gente ir 

perdendo o desejo, o entusiasmo, 

mesmo gostando, acabo me 

frustrando com o pessoal do RH. O 

ambiente RH é pouco favorável ao 

convívio, a equipe como um todo. 

 

 

UR84- Não é nada pessoal e nem 

são maus profissionais, mas em 

termos de comunicação... 

 

 

 

 

UR85- Nós temos que trabalhar e 

dar resultado. Porém, para que isso 

aconteça eu tenho que dar conta 

de todos, o planejamento, o 

treinamento... cada um sabe bem 

das suas coisas e das suas 

responsabilidades, são feitas 

reuniões, é fornecido feedback. 

 

 

. Deficiência no processo 

comunicacional 

 

 

 

83. FRUSTRAÇÃO PROFISSIONAL 

. Quanto a(s) outra(s) equipe(s) de 

trabalho 

 

 

 

 

 

84. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiências no processo 

comunicacional  

 

 

 

85. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Idealização de habilidades próprias 

da área profissional    

 

 

 

 

 

 

86 PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 
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UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

UR86- Em relação ao ambulatório 

podia ser sem ser em relação as 

atividades, documentos, rotinas de 

trabalho, tem que ser na 

prevenção. 

 

 

 

 

UR87- Em relação aos demais 

profissionais sem ser tão próximo, 

mas existe trocas, por e-mail, 
pessoalmente até, por telefone. 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

 

 

 

 

 

87. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL  

 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho. 

Est8 UC11- “Acredito que a gente trabalha bem sim, 

principalmente área do SESMT. Pra falar a mesma 

língua, entender, estar focado nos mesmos 

objetivos, né? Com a área de gestão também, né? 

A parte de operações a gente procura estar sempre 

vinculado tentando enxergar a necessidade deles 

pra tentar vincular com a nossa sobre a segurança, 

um trabalho nesse sentido, legal... casa legal, acho 

que está alinhado. É claro que tem algumas coisas 

que a gente precisa melhorar, sem dúvidas, mas a 

caminhada é isso aí, a gente vê que de um tempo 

pra cá esse relacionamento tem melhorado cada 

vez mais. Tem as pessoas que compõe a 

comissão, várias pessoas de vários setores, então 

essas pessoas nos ajudam com os acidentes de 

trabalho, então eles são os nossos olhos dentro da 

empresa. Disso a gente monta ações, 

planejamento de ações daqui que foi verificado de 

errado, que precisa melhorar, a gente consegue 

UR88- Acredito que a gente 

trabalha bem sim, principalmente 

área do SESMT. Pra falar a mesma 

língua, entender, estar focado nos 

mesmos objetivos, né? Com a área 

de gestão também, né? A parte de 

operações a gente procura estar 

sempre vinculado tentando 

enxergar a necessidade deles pra 

tentar vincular com a nossa sobre a 

segurança, um trabalho nesse 

sentido, legal... casa legal, acho 

que está alinhado.  

 

 

UR89- É claro que tem algumas 

coisas que a gente precisa 

melhorar, sem dúvidas, mas a 

caminhada é isso aí, a gente vê que 

88. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 
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dar um feedback para as pessoas sobre os 

assuntos... é claro que eles são preparados pra 

isso, passaram por um treinamento pra isso. Cada 

unidade tem a sua CIPA, elas são 

interdependentes, mas há ações em conjunto, 

falando a mesma língua, atuando nos mesmos 

dias, com a atuação das gestões, os presidentes 

da CIPA se alinham e passam para os membros, 

fazem o planejamento, as estratégias pra atuarem 

assim. Então, os presidentes das comissões eles 

se encontram pra definir o que precisa ser feito e lá 

o grupo de cada unidade eles decidem como vão 

fazer, se vai precisar pagar mão de obra, se eles 

mesmos conseguem desenvolver, como vão 

fazer... Essa interação que ocorre na comissão é 

mais visível, né? Eles dizem assim:  "Poxa vida, o 

que ocorre?", então os colaboradores acabam se 

conversando... então, o que acontece lá, eles 

acabam sabendo, né? Então, é legal porque existe 

uma sinergia muito grande do que está sendo feito 

lá relacionados a CIPA aqui e na 80 a gente procura 

fazer igual. O desempenho das minhas atividades 

com outros profissionais é tranquilo. Eu vejo 

tranquilidade em relação a isso, são pessoas que 

são muito tranquilas e calmas. É claro que tem 

situações que a gente tem que ser um pouco mais 

enérgico, mudar o tom de conversa, mas eu 

procuro entender, analisar bem o que está sendo 

conduzido, a forma melhor pra ser feito... eu tenho 

relacionamento com todos, não tenho dificuldades 

não de parar, conversar e tentar entender o que 

está acontecendo, então é um serviço que tão 

querendo fazer, por exemplo, que precisa de uma 

de um tempo pra cá esse 

relacionamento tem melhorado 

cada vez mais.  

 

 

 

UR90- Tem as pessoas que 

compõe a comissão, várias 

pessoas de vários setores, então 

essas pessoas nos ajudam com os 

acidentes de trabalho, então eles 

são os nossos olhos dentro da 

empresa. Disso a gente monta 

ações, planejamento de ações 

daqui que foi verificado de errado, 

que precisa melhorar, a gente 

consegue dar um feedback para as 

pessoas sobre os assuntos... é 

claro que eles são preparados pra 

isso, passaram por um treinamento 

pra isso. Cada unidade tem a sua 

CIPA, elas são interdependentes, 

mas há ações em conjunto, falando 

a mesma língua, atuando nos 

mesmos dias, com a atuação das 

gestões [...] 

 

 

UR91- [...] os presidentes da CIPA 

se alinham e passam para os 

membros, fazem o planejamento, 

as estratégias pra atuarem assim. 

Então, os presidentes das 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 

 

 

 

 

 

90. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre diferentes 

profissionais de outra(s) equipe(s) 

de trabalho  
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UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

atenção, de um cuidado maior, né? Então vamos 

primeiro analisar o que tem que ser feito, mas 

sempre de forma amigável e respeitosa, tanto aqui 

dentro como fora, então hoje eu não consigo pegar 

uma pessoa aqui pra você e falar: "Poxa aquele 

cara? Eu não gosto dele", nem aqui e nem lá fora, 

então pra mim, eu não tenho inimizade nem aqui e 

nem lá fora, eu consigo passar por todo mundo, é 

relacionamento, né? A gente preza por isso, é uma 

coisa que a gente conquista e não pode perder." 

comissões eles se encontram pra 

definir o que precisa ser feito e lá o 

grupo de cada unidade eles 

decidem como vão fazer, se vai 

precisar pagar mão de obra, se eles 

mesmos conseguem desenvolver, 

como vão fazer...  

 

 

UR92- Essa interação que ocorre 

na comissão é mais visível, né? 

Eles dizem assim:  "Poxa vida, o 

que ocorre?", então os 

colaboradores acabam se 

conversando... então, o que 

acontece lá, eles acabam sabendo, 

né? Então, é legal porque existe 

uma sinergia muito grande do que 

está sendo feito lá relacionados a 

CIPA aqui e na outra unidade a 

gente procura fazer igual. 

 

 

 

UR93- O desempenho das minhas 

atividades com outros profissionais 

é tranquilo. Eu vejo tranquilidade 

em relação a isso, são pessoas que 

são muito tranquilas e calmas. É 

claro que tem situações que a 

gente tem que ser um pouco mais 

enérgico, mudar o tom de 

conversa, mas eu procuro 

91. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Função desempenhada alinhada 

aos objetivos organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre diferentes 

profissionais de outra(s) equipe(s) 

de trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

93. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais  
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entender, analisar bem o que está 

sendo conduzido, a forma melhor 

pra ser feito... eu tenho 

relacionamento com todos, não 

tenho dificuldades não de parar, 

conversar e tentar entender o que 

está acontecendo, então é um 

serviço que tão querendo fazer, por 

exemplo, que precisa de uma 

atenção, de um cuidado maior, né? 

Então vamos primeiro analisar o 

que tem que ser feito, mas sempre 

de forma amigável e respeitosa, 

tanto aqui dentro como fora, então 

hoje eu não consigo pegar uma 

pessoa aqui pra você e falar: "Poxa 

aquele cara? Eu não gosto dele", 

nem aqui e nem lá fora, então pra 

mim, eu não tenho inimizade nem 

aqui e nem lá fora, eu consigo 

passar por todo mundo, é 

relacionamento, né? A gente preza 

por isso, é uma coisa que a gente 

conquista e não pode perder. 

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 

 

Est9 UC12- “Acho que está caminhando para isso, por 

exemplo, na ocorrência de acidentes de trabalho 

você tem formulários que deve preencher e 

compartilhar com o outros, mas falta mais retorno 

das informações, isso principalmente relacionado 

as áreas operacionais. As atividades caminham 

razoavelmente bem. Tem atividades próprias, que 

tem muita comunicação, então há trocas de 

informações entre os horários, se tem alguma 

UR94- Acho que está caminhando 

para isso [...] 

 

 

 

 

 

 

94. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 
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SUJEITOS 
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atividade extra me coloco a disposição pra ajudar... 

então checo os e-mails, o ambulatório, observo a 

necessidade do profissional de saúde... se é coisa 

profissional tem mais troca de informações, mas é 

muito relativo também, depende do caso. Sentimos 

falta de informações corporativa, as informações 

deveriam fluir mais, por exemplo sobre um novo 

setor que vai surgir... isso pra produzir com mais 

qualidade. Seria importante ter mais reuniões. A 

maior dificuldade é que as pessoas precisam ver 

isso, ver o SESMT não como uma obrigação. Se 

houvessem mais projetos em conjunto seria 

melhor, haveria até menos gaps, estresse e atritos, 

geraria menos desgaste. As discussões ocorrem só 

quando está tudo pronto." 

UR 95- [...] por exemplo, na 

ocorrência de acidentes de 

trabalho você tem formulários que 

deve preencher e compartilhar com 

o outros, [...] 

 

 

 

UR96- [...] mas falta mais retorno 

das informações, isso 

principalmente relacionado as 

áreas operacionais. 

 
UR97- As atividades caminham 

razoavelmente bem. Tem 

atividades próprias, que tem muita 

comunicação, então há trocas de 

informações entre os horários, se 

tem alguma atividade extra me 

coloco a disposição pra ajudar... 

então checo os e-mails, o 

ambulatório, observo a 

necessidade do profissional de 

saúde... se é coisa profissional tem 

mais troca de informações, mas é 

muito relativo também, depende do 

caso. 

 

UR98- Sentimos falta de 

informações corporativa, as 

informações deveriam fluir mais, 

por exemplo sobre um novo setor 

95. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho. 

 

 

96. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiências no processo 

comunicacional  

97. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL  

 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiências no processo 

comunicacional  
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que vai surgir... isso pra produzir 

com mais qualidade.  

 

 

UR99- Seria importante ter mais 

reuniões [...] 

 

 

UR100- A maior dificuldade é que 

as pessoas precisam ver isso, ver o 

SESMT não como uma obrigação.  

 

 

UR101- Se houvessem mais 

projetos em conjunto seria melhor, 

haveria até menos gaps, estresse e 

atritos, geraria menos desgaste.  

As discussões ocorrem só quando 

está tudo pronto. 

 

 

99. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

100. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto a(s) outra(s) equipes de 

trabalho 

 

 

101. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Ganhos da PIP  

. Dificuldades na PIP com outra(s) 

área(s) de trabalho  

Est10 UC13- “Identifico que sim porque na área aqui, 

necessita, é importantíssimo. Nós praticamos isso 

sem saber do nome, há muita informação trocada 

entre ambulatório e SESMT”. 

UR102- Identifico que sim porque 

na área aqui, necessita, é 

importantíssimo. Nós praticamos 

isso sem saber do nome [...] 

 

 

 

 

 

UR103- [...] há muita informação 

trocada entre ambulatório e 

SESMT. 

102. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 

 

 

103. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL  
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. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho. 

Est11 UC14- “Hoje é muito positiva, no início existia um 

pouco de resistência. Eu e a doutora, nossa, a 

gente se dá super bem a ponto dela me ligar no 

celular pra falar que precisa da minha ajuda pra 

gente tomar uma determinada decisão numa 

situação, então a gente vai junto pra decidir sobre 

aquilo que é melhor para a empresa sem esquecer 

das pessoas. Com todos os demais profissionais 

também, o ambulatório e a segurança são muito 

tranquilos, a gente é praticamente a mesma área 

né? Porque se você olhar dentro da tabela do 

Ministério do Trabalho, o ambulatório faz parte do 

SESMT, então hoje a gente tem isso muito claro. 

Na ausência da doutora a gente tá sempre junto 

com as enfermeiras, tomando as decisões, 

conversando com a doutora. Todo mundo tem o 

acesso muito fácil com o ambulatório, em 

particular, e entre nós, nem se fala. Nós 

trabalhamos assim, em projetos ergonômicos, 

então a gente vai atuar juntos, tomamos decisões 

juntos, então vejo um resultado muito positivo. Até 

UR104- Hoje é muito positiva, no 

início existia um pouco de 

resistência. Eu e a doutora, nossa, 

a gente se dá super bem [...] 

 

 

 

 

 

 

UR105- [...] a ponto dela me ligar 

no celular pra falar que precisa da 

minha ajuda pra gente tomar uma 

determinada decisão numa 

situação [...] 

 

 

 

 

 

 

104. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 

. Relacionamento interpessoal 

positivo entre os profissionais 

 

  

 

105. RECONHECIMENTO DE 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre diferentes 

profissionais de outra(s) equipe(s) 

de trabalho 
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um pouco antes de vir pra cá estávamos numa 

reunião para tomarmos decisões sobre questões 

ergonômicas, então é muito positivo porque não se 

toma decisão sozinho, né? Eu sempre estou 

buscando me envolver, em poder ajudar as outras 

áreas e eu, como gestor, líder da equipe faço com 

que isso também aconteça com os meus 

liderandos pra que nós nos envolvamos o máximo 

possível para contribuir para que os processos 

sejam desenvolvidos de uma forma mais assertiva 

e se busque, inclusive, nas outras áreas. Quebrei 

alguns dos paradigmas, então antes ninguém 

falava com a doutora e alguns da minha equipe 

ficam:  "Gente ninguém nunca se relacionou tão 

bem com a doutora quanto você" e eu busco isso. 

Gente, o quanto isso é importante... E quem sai 

ganhando nisso por fim, é a empresa, não sou eu, 

é a empresa, então eu busco isso, eu visto essa 

camisa e falo "Gente, o nosso time tem que ganhar" 

e não é um time "setor" é um time "a empresa". 

 

UR106- [...] então a gente vai junto 

pra decidir sobre aquilo que é 

melhor para a empresa sem 

esquecer das pessoas. 

 

UR107- Com todos os demais 

profissionais também, o 

ambulatório e a segurança são 
muito tranquilos, a gente é 

praticamente a mesma área né? 

Porque se você olhar dentro da 

tabela do Ministério do Trabalho, o 

ambulatório faz parte do SESMT, 

então hoje a gente tem isso muito 

claro. Na ausência da doutora a 

gente tá sempre junto com as 

enfermeiras, tomando as decisões, 

conversando com a doutora. Nós 

trabalhamos assim, em projetos 

ergonômicos, então a gente vai 

atuar juntos, tomamos decisões 

juntos, então vejo um resultado 

muito positivo. Até um pouco antes 

de vir pra cá estávamos numa 

reunião para tomarmos decisões 

sobre questões ergonômicas, 

então é muito positivo porque não 

se toma decisão sozinho, né?  

 

UR108- Eu sempre estou 

buscando me envolver, em poder 

ajudar as outras áreas [...] 

 

106. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Função desempenhada alinhada 

aos objetivos organizacionais 

 

107. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 

. Ganhos da PIP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 
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UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

 

 

 

UR09- [...] e eu, como gestor, líder 

da equipe faço com que isso 

também aconteça com os meus 

liderandos pra que nós nos 

envolvamos o máximo possível 

para contribuir para que os 

processos sejam desenvolvidos de 

uma forma mais assertiva e se 

busque, inclusive, nas outras 

áreas.  

 
UR110- Quebrei alguns dos 

paradigmas, então antes ninguém 

falava com a doutora e alguns da 

minha equipe ficam:  "Gente 

ninguém nunca se relacionou tão 

bem com a doutora quanto você" e 

eu busco isso. 

 

 

UR111- Gente, o quanto isso (se 

relacionar com a doutora) é 

importante... e quem sai ganhando 

nisso por fim, é a empresa, não sou 

eu, é a empresa, então eu busco 

isso, eu visto essa camisa e falo 

"Gente, o nosso time tem que 

ganhar" e não é um time "setor" é 

um time "a empresa". 

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 

 

 

109. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Idealização de habilidades próprias 

da área profissional    

 

 

 

 

 

 

 

110. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 

 

 

111. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Ganhos da PIP  

 

 

 

Fonte: a autora (2020). 
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Quadro Sinóptico 2 
Questão norteadora 2) Percepção do profissional de ST sobre a proposta da PIP inserida no trabalho. 

SUJEITOS 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

Eamb1 UC1-“Eu acho isso muito bom... acho isso muito 

bom, mas eu acho que as ideias precisam ser 

passadas mais claramente quando você quer trazer, 

quando você quer envolver profissionais entre os 

setores, por exemplo, eu tenho que falar pra equipe 

a função das pessoas trabalharem na equipe e não 

as pessoas caírem de paraquedas junto com você. 

E isso acaba acontecendo algumas vezes, então a 

gente peca em comunicação, mas do resto tá tudo 

bom.  

 

UR1- Eu acho isso muito bom... 

acho isso muito bom [...] 

 

 

 

 

 

 

UR2- [... ] mas eu acho que as 

ideias precisam ser passadas mais 

claramente quando você quer 

trazer, quando você quer envolver 

profissionais entre os setores, por 

exemplo, eu tenho que falar pra 

equipe a função das pessoas 

trabalharem na equipe [...] 

 

 

UR3- [...] e não as pessoas caírem 

de paraquedas junto com você. E 

isso acaba acontecendo algumas 

vezes. Então a gente peca em 

comunicação, mas do resto tá tudo 

bom. 

1. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

 

 

2. PROPOSTA ESTRATÉGIA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação clara/ 

interação entre as partes 

envolvidas 

 

 

 

 

 

 

3. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

.  Deficiência no processo 

comunicacional  

Eamb2 UC2- Sem dúvida, o trabalho ganha, as pessoas 

ganham, acho que todo mundo ganha com esse tipo 

de trabalho, com essa troca. A dificuldade é com o 

ego talvez. Pelo menos aqui nessa área eu acho 

que sim, os egos eu acho que é o que mais dificulta. 

UR4- Sem dúvida, o trabalho 

ganha, as pessoas ganham, acho 

que todo mundo ganha com esse 

tipo de trabalho, com essa troca. 

 

 

 

4. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISISONAL 

DURATE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

. Ganhos da PIP 
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UR5- A dificuldade é com o ego 

talvez. Pelo menos aqui nessa área 

eu acho que sim, os egos eu acho 

que é o que mais dificulta. 

5 INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 

Eamb3 UC3- É muito visível a necessidade do 

interprofissional, porque o brasileiro tornou-se muito 

individualista, o trabalho em grupo é muito difícil, 

está todo mundo vendo só o seu próprio umbigo, é 

um querendo passar por cima do outro. Às vezes as 

pessoas te barram, porque não entendem que você 

pode ajudar: "essa é minha parte, eu faço". A 

competitividade não está saudável, é claro que tem 

que ter, mas com respeito ao próximo, com 

profissionalismo, mas não como está acontecendo. 

Não é uma competitividade de todos unidos para a 

empresa, é uma competitividade de um contra o 

outro. 

UR6- É muito visível a necessidade 

do interprofissional [...] 

 

 

 

 

 

UR7- [...] porque o brasileiro 

tornou-se muito individualista, o 

trabalho em grupo é muito difícil, 

está todo mundo vendo só o seu 

próprio umbigo, é um querendo 

passar por cima do outro. Às vezes 

as pessoas te barram, porque não 

entendem que você pode ajudar: 

"essa é minha parte, eu faço". A 

competitividade não está saudável, 

é claro que tem que ter, mas com 

respeito ao próximo, com 

profissionalismo, mas não como 

está acontecendo. Não é uma 

competitividade de todos unidos 

para a empresa, é uma 

competitividade de um contra o 

outro. 

6. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

 

 

7. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Cultura organizacional 

 

Est1 UC4- Seria bem positivo trabalharmos dessa forma, 

porque a gente, muitas vezes, não fica sabendo de 

tudo, então interagindo assim, todo mundo com o 

UR8- Seria bem positivo 

trabalharmos dessa forma, porque 

a gente, muitas vezes, não fica 

8. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 



148 
 

SUJEITOS 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

pessoal do outro turno também bom, seria uma 

forma de interagir mais integrada, porque às vezes 

acontecem as coisas e eu não sei. Eu acho que 

seria bem melhor, acho que poderia melhorar 

bastante aspectos do ambulatório, SESMT, entre 

outros setores, conversar mais e pedir mesmo 

sugestões porque querendo ou não, ambulatório, a 

gente é psicólogo, vem gente chorando, gente que 

não "se dá" com colega, gente com problema na 

família e a gente acaba sendo psicólogo, eles se 

abrem com a gente, quer dizer que eles confiam em 

você, então muitas das atitudes que podem ser 

tomadas, poderiam pedir minha sugestão e da 

auxiliar de enfermagem porque quem tem mais 

contato com a fábrica somos nós, os técnicos, então 

pergunta sobre "O que acha sobre?", "O que 

pensam em fazer sobre as campanhas?", acho que 

isso deveria partir de todos os gestores, os líderes, 

um geral, eu acho porque, querendo ou não, os 

líderes é diferente, porque às vezes com nosso 

coordenador a gente não se sente tão à vontade pra 

falar, então acho que tal atitude eles não vão aceitar 

e tal, quem convive mais com eles somos nós. 

Então, acho que em questão de hierarquia é mais 

tranquilo falar com a colega do que com a gestora, 

não vou chegar no meu gerente e dizer coisas, 

então tem coisas que as pessoas estão tristes e vem 

aqui falar, não falam pro seu gestor, e isso impacta 

muito no colaborador lá embaixo, às vezes eles 

estão desanimados com uma coisa de família, ai a 

pressão cai, da dor de cabeça porque chorou, ai a 

gente fica conversando pra ver se a pessoa se abre, 

às vezes a gente pergunta e a pessoa já chora, 

sabendo de tudo, então interagindo 

assim, todo mundo com o pessoal 

do outro turno também bom, seria 

uma forma de interagir mais 

integrada [...] 

 

 

 

UR09- [...] porque às vezes 

acontecem as coisas e eu não sei. 

 

 

 

 

UR10- Eu acho que seria bem 

melhor, acho que poderia melhorar 

bastante aspectos do ambulatório, 

SESMT, entre outros setores [...] 

 

 

 

UR11- conversar mais e pedir 

mesmo sugestões porque 

querendo ou não, ambulatório, a 

gente é psicólogo, vem gente 

chorando, gente que não "se dá" 

com colega, gente com problema 

na família e a gente acaba sendo 

psicólogo, eles se abrem com a 

gente, quer dizer que eles confiam 

em você, então muitas das atitudes 

que podem ser tomadas, poderiam 

pedir minha sugestão e da auxiliar 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

. Ganhos da PIP 

 

 

 

 

09. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiência no processo 

comunicacional  

 

 

10. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Ganhos da PIP 

 

 

11. PROPOSTA ESTRATÉGIA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas  
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então querendo ou não a gente tem mais contato 

com o pessoal da fábrica. Quando é problema de 

família, doença relacionada a família isso é passado 

pra assistente social ou pra enfermeira, se caso a 

pessoa faltar ou precisar de ajuda médica, consulta, 

um apoio mesmo, a gente passa pro RH. O que 

pudermos ajudar, nós ajudamos, mas na maioria 

das vezes eles fazer só desabafo mesmo, então a 

gente sabe que uma empresa que tem muitas 

pessoas, às vezes acontece da gente não se dar 

com o outro, ai eles vem choram, desabafam, e a 

gente acaba confortando de uma certa maneira. 

Então, seria muito interessante ter essa integração 

pro pessoal." 

de enfermagem porque quem tem 

mais contato com a fábrica somos 

nós, os técnicos, então pergunta 

sobre "O que acha sobre?", "O que 

pensam em fazer sobre as 

campanhas?", acho que isso 

deveria partir de todos os gestores, 

os líderes, um geral [...] 

 

UR12- [...] eu acho porque, 

querendo ou não, os líderes é 
diferente, porque às vezes com 

nosso coordenador a gente não se 

sente tão à vontade pra falar, então 

acho que tal atitude eles não vão 

aceitar e tal, quem convive mais 

com eles somos nós. Então, acho 

que em questão de hierarquia é 

mais tranquilo falar com a colega 

do que com a gestora, não vou 

chegar no meu gerente e dizer 

coisas, então tem coisas que as 

pessoas estão tristes e vem aqui 

falar, não falam pro seu gestor, e 

isso impacta muito no colaborador 

lá embaixo, às vezes eles estão 

desanimados com uma coisa de 

família, ai a pressão cai, da dor de 

cabeça porque chorou [...] 

 

UR13- [...] aí a gente fica 

conversando pra ver se a pessoa 

se abre, às vezes a gente pergunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Obstáculo hierárquico 
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e a pessoa já chora, então 

querendo ou não a gente tem mais 

contato com o pessoal da fábrica. 

 

UR14- Quando é problema de 

família, doença relacionada a 

família isso é passado pra 

assistente social ou pra enfermeira, 

se caso a pessoa faltar ou precisar 

de ajuda médica, consulta, um 

apoio mesmo, a gente passa pro 

RH.  

 

 

UR15- O que pudermos ajudar, nós 

ajudamos, mas na maioria das 

vezes eles fazem só desabafo 

mesmo, então a gente sabe que 

uma empresa que tem muitas 

pessoas, às vezes acontece da 

gente não se dar com o outro, ai 

eles vem choram, desabafam, e a 

gente acaba confortando de uma 

certa maneira. 

 

UR16- Então, seria muito 

interessante ter essa integração 

pro pessoal. 

 

13. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

. Idealização de habilidades 

próprias da área profissional 

 

 

 

 

14. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL  

 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho.  

 

 

 

15. CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE 

PROFISISONAL 

. Idealização de habilidades 

próprias da área profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 
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. Ganhos da PIP 

Est2 UC5- Acho sim, bem melhor, né? Porque tem vez 

que marca os exames, chega na hora e ainda as 

pessoas não vem "Ai esqueci de te avisar... Não 

consegui exames", aí fica sem ninguém pra fazer 

exame. Com o SESMT é mais tranquilo, porque o 

SESMT a gente usa mais em caso de acidente de 

trabalho né, então qualquer acidente a gente vai lá, 

eles já vêm, já investigam, vê se vai encaminhar ou 

não vai, então o SESMT é tranquilo. Mas a gente 

não faz nenhuma reunião, não tem nenhum espaço, 

mas deveria ter né, porque é uma equipe né, mas... 

cada um trabalha no seu espaço certinho. Cada um 

no seu quadrado. Acho que se tivesse espaços 

físicos para os documentos, mais salinhas pra 

atendimentos, dizem que iam arrumar nosso espaço 

físico né, mas aonde? Quando? Então é difícil, a 

gente perde muito tempo por falta de espaço. Mas 

quem decide tudo é o RH, a gente não sabe das 

coisas, decidem e é isso. Ninguém fala com 

ninguém, ninguém sabe o que tá acontecendo. 

Então somos muito pegos de surpresa. E com a 

minha supervisão também não adianta, ela não fala 

nada. O que vão fazer também, não sei. Tem que 

esperar o que vai acontecer porque nós mesmos, 

não sabemos. A gente ainda brinca que aqui é 

assim mesmo. Teve muita melhora, mas tem muita 

coisa pra melhorar. Tem gente que não aceita 

mudança, então a mudança tem que ser feita com o 

máximo de pessoas que vai sofrer com essa 

mudança. Tem até as reuniões, mas eles quiseram 

dividir saúde ocupacional e medicina da família e 

não é assim, a gente é uma equipe e tem que 

UR17- Acho sim, bem melhor, né? 

[...] 

 

 

 

 

 

UR18- Porque tem vez que marca 

os exames, chega na hora e ainda 

as pessoas não vem "Ai esqueci de 

te avisar... Não consegui exames", 

aí fica sem ninguém pra fazer 

exame. 

 

UR19- Com o SESMT é mais 

tranquilo, porque o SESMT a gente 

usa mais em caso de acidente de 

trabalho né, então qualquer 

acidente a gente vai lá, eles já vêm, 

já investigam, vê se vai encaminhar 

ou não vai, então o SESMT é 

tranquilo. 

 

 

UR20- Mas a gente não faz 

nenhuma reunião, não tem 

nenhum espaço, mas deveria ter 

né, porque é uma equipe né, mas... 

cada um trabalha no seu espaço 

certinho. Cada um no seu 

quadrado.  

 

17. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

 

18. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiência no processo 

comunicacional  

 

 

19. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL  

 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho. 
 

 

 

 

 

20. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Dificuldades na PIP com a própria 

área de trabalho  
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trabalhar junto. Eu sei que os médicos chegavam e 

se direcionavam pra eles. Os médicos não tinham 

comunicação com nós, sabe o que não é dividir? 

Mas ficou um clima tão ruim. É muito desagradável 

eles fazerem uma coisa e nós outras, eu nunca me 

senti tão mal como nessa situação. As meninas 

estavam tristes, não queriam conversar, estava 

criando um clima muito ruim entre nós, a gente ia 

acabar virando inimigo e não pode acontecer isso, 

uma coisa não pode separar a outra, tem que ser 

junto, ai conversamos umas três, quatro vezes e tá 

melhorando. Mas sabe o que é as pessoas 

chegarem e te ignorarem? Não tem ideia que eu 

trabalho pra empresa e não pra servir quem chega, 

pra trabalhar pra uma pessoa só, e o resto? Depois 

a gente conseguiu se organizar, mas eu não sabia 

também o que tava acontecendo. Então isso a gente 

consegue se planejar, agora sim, mas no começo... 

 

 

 

 

 

UR21- Acho que se tivesse 

espaços físicos para os 

documentos, mais salinhas pra 

atendimentos [...] 

 

 

 

UR22- [...] dizem que iam arrumar 

nosso espaço físico né, mas 

aonde? Quando? Então é difícil, a 

gente perde muito tempo por falta 

de espaço. 

 

 

UR23- Mas quem decide tudo é o 

RH, a gente não sabe das coisas, 

decidem e é isso.  Ninguém fala 

com ninguém, ninguém sabe o que 

tá acontecendo. Então somos 

muito pegos de surpresa. E com a 

minha supervisão também não 

adianta, ela não fala nada. O que 

vão fazer também, não sei. 

 

 

UR24- [...] Tem que esperar o que 

vai acontecer porque nós mesmos, 

não sabemos. A gente ainda brinca 

 

21. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Oferecer recursos organizacionais 

adequados a todos os 

trabalhadores 

 

 

22. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto à organização 

 

 

 

 

23. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Obstáculo hierárquico 

. Deficiência no processo 

comunicacional  

 

 

 

 

 

 

 

24. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANZIACIONAL 

. Cultura organizacional 

. Evolução organizacional 
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que aqui (citação do nome da 

empresa) é assim mesmo. Teve 

muita melhora, mas tem muita 

coisa pra melhorar. 

UR25- Tem gente que não aceita 

mudança, então a mudança tem 

que ser feita com o máximo de 

pessoas que vai sofrer com essa 

mudança. 

 

 

UR26- Tem até as reuniões, mas 

eles (referindo-se sobre o RH) 

quiseram dividir saúde ocupacional 

e medicina da família e não é 

assim, a gente é uma equipe e tem 

que trabalhar junto. 

 

UR27- Eu sei que os médicos 

chegavam e se direcionavam pra 

eles. Os médicos não tinham 

comunicação com nós, sabe o que 

não é dividir? Mas ficou um clima 

tão ruim. É muito desagradável 

eles fazerem uma coisa e nós 

outras. Eu nunca me senti tão mal 

como nessa situação. As meninas 

estavam tristes, não queriam 

conversar, estava criando um clima 

muito ruim entre nós, a gente ia 

acabar virando inimigo e não pode 

acontecer isso uma coisa não pode 

separar a outra tem que ser junto, 

 

 

 

25. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

 

 

26. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto a(s) outra(s) equipe(s) 

equipes de trabalho 

 

 

 

 

27. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiência no processo 

comunicacional  

. Percepção do comportar-se do 

sujeito 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 
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aí conversamos umas três, quatro 

vezes e tá melhorando.  

 

 

 

UR28- Mas sabe o que é as 

pessoas chegarem e te ignorarem? 

Não tem ideia que eu trabalho pra 

empresa e não pra servir quem 

chega, pra trabalhar pra uma 

pessoa só, e o resto? 

 

 

 

UR29- Depois a gente conseguiu 

se organizar, mas eu não sabia 

também o que tava acontecendo. 

Então isso a gente consegue se 

planejar, agora sim, mas no 

começo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto a própria área de trabalho 

 

 

 

 

 

 

29. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 

. Deficiência no processo 

comunicacional  

Est3 UC6- De uma forma muito positiva. Eu acho que se 

não fosse o feedback do SESMT muitos 

colaboradores não iam ter como serem realocados 

de uma forma confortável. Discutimos mesmo, de 

forma presencial. O engenheiro de segurança 

sempre vem aqui conosco. Ele vem aqui, em um 

acidente mais sério, sentamos: os médicos e ele, e 

se discute, ele como líder do SESMT, a doutora 

UR30- De uma forma muito 

positiva. Eu acho que se não fosse 

o feedback do SESMT muitos 

colaboradores não iam ter como 

serem realocados de uma forma 

confortável. Discutimos mesmo, de 

forma presencial. O engenheiro de 

segurança sempre vem aqui 

30. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

.PIP positiva entre diferente(s) 

profissionais da própria área de 

trabalho 
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como líder, e eu, então é uma discussão presencial, 

de uma forma mais objetiva e prática.  

conosco. Ele vem aqui, em um 

acidente mais sério, sentamos: os 

médicos e ele, e se discute, ele 

como líder do SESMT, a doutora 

como líder, e eu, então é uma 

discussão presencial, de uma 

forma mais objetiva e prática. 

. Ganhos da PIP 

 

Est4 UC7- Tem que trabalhar, não tem como. Se você 

deixa uma área separada da outra não tem como 

você fazer um trabalho sozinho, fica uma coisa 

vaga, tem um atendimento e é aquilo ali, morre ali. 

Você não consegue dar uma continuidade. Que nem 

a doutora, mudou muito esse conceito depois de um 

tempo pra cá foi introduzindo, colocou um médico lá 

na matriz... quando eu entrei aqui não era assim, 

aqui não tinha nem enfermeiro, então teve que 

mudar tudo até uma rotina dos funcionários pra eles 

entenderem a rotina do trabalho da enfermagem, do 

atestado que eles trazem, de investigar a causa do 

porquê eles estão dando um CID daquele... à vezes 

eles estranharam um pouquinho, até eles 

acostumarem com isso.  

UR31- Tem que trabalhar, não tem 

como. Se você deixa uma área 

separada da outra não tem como 

você fazer um trabalho sozinho, 

fica uma coisa vaga, tem um 

atendimento e é aquilo ali, morre 

ali. Você não consegue dar uma 

continuidade. 

 

UR32- Que nem a doutora, mudou 

muito esse conceito depois de um 

tempo pra cá foi introduzindo, 

colocou um médico lá na matriz... 

quando eu entrei aqui não era 

assim, aqui não tinha nem 

enfermeiro, então teve que mudar 

tudo até uma rotina dos 

funcionários pra eles entenderem a 

rotina do trabalho da enfermagem, 

do atestado que eles trazem, de 

investigar a causa do porquê eles 

estão dando um CID daquele... à 

vezes eles estranharam um 

pouquinho, até eles acostumarem 

com isso.  

31. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Ganhos da PIP 

 

 

 

 

32. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Evolução da dinâmica de trabalho 

entre os profissionais de saúde do 

trabalhador 
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Est5 UC8- Eu acho importante desde que eles realmente 

entendam o que é importante para a empresa. Por 

exemplo, na medicina da família, é importante, é 

importante, mas eles têm que associar com a 

medicina do trabalho junto. 

UR33- Eu acho importante desde 

que eles realmente entendam o 

que é importante para a empresa. 

Por exemplo, na medicina da 

família, é importante, é importante, 

mas eles têm que associar com a 

medicina do trabalho junto. 

33. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

 

Est6 UC9- É fundamental, se não tivermos uma parceira, 

não alcançamos os objetivos. Sozinho a gente não 

tem forças, não é?". 

UR34- É fundamental, se não 

tivermos uma parceira, não 

alcançamos os objetivos. Sozinho 

a gente não tem forças, não é?". 

34. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

. Ganhos da PIP 

Est7 UC10- Sim. Teria que ser um projeto... um projeto 

que partisse da gestão, do RH, entende? 

UR35- Sim. 

 

 

 

 

 

 

UR36- Teria que ser um projeto... 

um projeto que partisse da gestão, 

do RH, entende? 

35. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

 

36. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
. Ter apoio da gestão/liderança 

Est8 UC11- "Positivo, porque talvez a gente fale a mesma 

língua, né? É melhor tentar passar o que a gente 

enxerga pra eles, porque, às vezes, o que eles estão 

enxergando não é na área de segurança, então a 

gente tenta passar isso pra eles, pra que haja uma 

sincronia realmente, né? Isso, a gestão da CIPA, 

que a gente tá trabalhando esse ano, a gente vai 

pegar forte nisso ai também, tentar envolver mais os 

UR37- Positivo, porque talvez a 

gente fale a mesma língua, né? É 

melhor tentar passar o que a gente 

enxerga pra eles, porque, às 

vezes, o que eles estão 

enxergando não é na área de 

segurança, então a gente tenta 

37. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISISONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

. Ganhos da PIP 
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gestores, mais as pessoas pra gente fazer com que 

essa engrenagem seja correta, né?  

passar isso pra eles, pra que haja 

uma sincronia realmente, né? 

 

UR38- Isso, a gestão da CIPA, que 

a gente tá trabalhando esse ano, a 

gente vai pegar forte nisso ai 

também, tentar envolver mais os 

gestores, mais as pessoas pra 

gente fazer com que essa 

engrenagem seja correta, né? 

 

 

38. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação com as partes 

envolvidas 

Est9 UC12- "Vejo como aspecto positivo e que deve 

haver cada vez mais interação entre as áreas, mas 

precisamos de mais apoio dos gestores para 

melhorar constantemente." 

UR39- Vejo como aspecto positivo 

e que deve haver cada vez mais 

interação entre as áreas. 

 

 

 

 

UR40- [...] mas precisamos de 

mais apoio dos gestores para 

melhorar constantemente. 

39. RECONHEICMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

 

 

40. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Ter apoio da gestão/lidrança 

Est10 UC13- "Aspectos positivos porque ajuda no 

levantamento de informações sobre os outros. Tem 

muito contato, né? Principalmente com a técnica de 

enfermagem, ela ajuda muito principalmente 

quando trata de ocorrências e incidentes, situações 

rotineiras também...Vejo como sendo muito positivo 

a atuação conjunta, individualismo entre os setores 

não leva ao objetivo comum que a empresa quer". 

UR41- Aspectos positivos porque 

ajuda no levantamento de 

informações sobre os outros. Tem 

muito contato, né? Principalmente 

com a técnica de enfermagem, ela 

ajuda muito principalmente quando 

trata de ocorrências e incidentes, 

situações rotineiras também... Vejo 

como sendo muito positivo a 

atuação conjunta, individualismo 

entre os setores não leva ao 

objetivo comum que a empresa 

quer". 

41. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

. Ganhos da PIP 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais da própria área de 

trabalho 
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Est11 UC14- Positivo. Eu acho que você tem um ganho 

em tempo, em assertividade quando você pratica 

isso, você economiza em questão financeira porque, 

às vezes, você acaba dispendendo de um dinheiro 

e por vezes aquilo não acaba sendo viável, então eu 

não vejo perdas, eu só vejo ganhos quando se tem 

essa prática." 

UR42- Positivo. Eu acho que você 

tem um ganho em tempo, em 

assertividade quando você pratica 

isso, você economiza em questão 

financeira porque, às vezes, você 

acaba dispendendo de um dinheiro 

e por vezes aquilo não acaba 

sendo viável, então eu não vejo 

perdas, eu só vejo ganhos quando 

se tem essa prática. 

42. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Compreensão positiva da PIP 

. Ganhos da PIP 

 

 Fonte: a autora (2020). 
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Quadro Sinóptico 3 
Questão norteadora 3) Compreensão dos profissionais de ST sobre os aspectos que tendem a facilitar ou dificultar a concretização da 
PIP nas relações de trabalho, bem como o entendimento desses profissionais a respeito de intervenções que deveriam ser feitas no 
ambiente laboral para favorecer a PP.  

SUJEITO UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

Eamb1 UC1- Alguém pra me ajudar, mas alguém pra me 

ajudar a colher as informações, porque eu tenho 

muita dificuldade nessa parte de atuação 

profissional, porque é nisso que eu perco tempo, 

eu não perco tempo nas minhas atividades, eu 

perco muito tempo no anotar, no ir até. Porque aí 

eu não preciso sair daqui neste momento, eu já 

não precisei ir lá tirar as fotos, entende? Depois 

eu vou lá e só vejo os riscos, olha quanto tempo 

eu ganhei. Houve uma diminuição da minha 

carga horária, então isso prejudica a qualidade 

do meu trabalho e isso é uma coisa que não me 

satisfaz, porque eu gosto muito do que eu faço 

pra deixar o meu trabalho pela metade, então é 

uma coisa que pega muito pra mim isso, pega 

mesmo. E assim, a empresa cresceu muito, 

então além de ter diminuído a minha carga 

horária, a demanda tá muito grande, sim, eu me 

sinto mais cansada com a sobrecarga de 

trabalho. Acho que isso (relatando sobre a 
inclusão de profissional e revisão da carga 
horária) poderia ser readequado por conta da 

demanda 

UR1- Alguém pra me ajudar, mas alguém 

pra me ajudar a colher as informações, 

porque eu tenho muita dificuldade nessa 

parte de atuação profissional, porque é 

nisso que eu perco tempo, eu não perco 

tempo nas minhas atividades, eu perco 

muito tempo no anotar, no ir até... Porque 

aí eu não preciso sair daqui neste 

momento, eu já não precisei ir lá tirar as 

fotos, entende? Depois eu vou lá e só vejo 

os riscos, olha quanto tempo eu ganhei. 

 

UR2- Houve uma diminuição da minha 

carga horária, então isso prejudica a 

qualidade do meu trabalho 

 

 

 

 

UR3-[...] e isso é uma coisa que não me 

satisfaz, porque eu gosto muito do que eu 

faço pra deixar o meu trabalho pela 

metade, então é uma coisa que pega 

muito pra mim isso, pega mesmo. 

 

 

UR4- E assim, a empresa cresceu muito, 

então além de ter diminuído a minha 

carga horária, a demanda tá muito 

1. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Incluir profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Complexidade do processo de 

trabalho 

 

 

1. 3. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto a organização 
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grande, sim, eu me sinto mais cansada 

com a sobrecarga de trabalho. 

 UR5- Acho que isso (relatando sobre a 
inclusão de profissional e revisão da 
carga horária) poderia ser readequado 

por conta da demanda. 

4. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Complexidade do processo de 

trabalho 

5. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Incluir profissionais 

. Rever carga horária dos 

profissionais 

Eamb2 UC2- Clareza de objetivos. Quando você tem um 

objetivo e você sabe qual é ele fica muito mais 

fácil de você caminhar, então, às vezes, isso é 

uma dificuldade aqui também porque as coisas 

não são tão claras, a gente sabe que tem que ser 

feito o trabalho e o mesmo assunto que estamos 

desenvolvendo aqui na sala, do lado eles estão 

desenvolvendo também e como não há essa 

troca as coisas acabam não acontecendo, então, 

se não fica claro o papel de cada um as coisas 

não fluem. A comunicação dificulta o 

desempenho das atividades. Acho ela a grande 

vilã nas relações, porque quando eu tenho 

clareza do que tenho que fazer e há 

comunicação: "Equipe, então a gente tem que 

buscar esse resultado", "Como vamos chegar?". 

A comunicação das partes e interação das partes 

pra que a gente mude e chegue ao resultado, 

então acho que a falta de clareza e a 

comunicação distorcida, dificulta. Eu acho que 

nós somos um braço do RH, e eu penso assim 

que se a gente se encontrasse uma vez por mês, 

a cada quinze dias... eu acho que a gente 

também poderia ter metas, ter nossos 

UR6- Clareza de objetivos. Quando você 

tem um objetivo e você sabe qual é ele 

fica muito mais fácil de você caminhar [...] 

 

 

 

 

 

UR7 – [...] então, às vezes, isso é uma 

dificuldade aqui também porque as coisas 

não são tão claras, a gente sabe que tem 

que ser feito o trabalho e o mesmo 

assunto que estamos desenvolvendo 

aqui na sala, do lado eles estão 

desenvolvendo também e como não há 

essa troca as coisas acabam não 

acontecendo então, se não fica claro o 

papel de cada um as coisas não fluem. 

 

UR8- A comunicação dificulta o 

desempenho das atividades. Acho ela a 

grande vilã nas relações [...] 

 

 

6. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas  

 

 

7. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiência no processo 

comunicacional 
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indicadores da nossa área, então poderíamos 

discutir o porquê tem aumento de problemáticas 

e afastamentos por ansiedade e depressão, se 

está relacionado com os acidentes... então falta 

isso, a equipe se reunir pra poder discutir esses 

casos e essas situações e pra gente ver também 

como está o andamento do trabalho porque fica 

cada um dentro da sua sala e, tá todo mundo 

trabalhando e produzindo, mas: "O que a gente 

têm produzindo? Tá sendo eficaz pra empresa? 

A gente produz números ou resultados?". Se eu 

pudesse sugerir algo para facilitar seria isso: ter 

um espaço pra troca. Talvez não com todas as 

áreas, mas com integrantes, representantes pra 

gente poder desenvolver. Há um tempo atrás 

quando pensamos num ambulatório voltado para 

o cuidado integral a saúde a gente até tinha um 

comitê e era muito legal porque no comitê a 

gente discutia tudo que estava relacionado ao 

nosso trabalho, o que poderia melhorar pra 

equipe, então foi muito bacana. Esse comitê era 

muito interessante, a gente discutia e foi nesse 

momento até que a gente viu que era 

interessante essa troca porque no comitê a gente 

tinha o médico, tinha a enfermeira, a fono, a fisio, 

representante do RH, assistente social, então 

você percebe que são visões diferentes para o 

mesmo propósito pra conciliar tudo pra fazer o 

melhor? Era bem legal, acho que isso falta, acho 

que se voltasse a acontecer isso, talvez teríamos 

resultados melhores e eu não tô falando de 

SESMT porque eu não sei como eles funcionam 

enquanto setor, mas eu tô falando enquanto 

saúde, porque quando a gente pensa em saúde 

 

 

UR09- por que quando eu tenho clareza 

do que tenho que fazer e há 

comunicação: "Equipe, então a gente tem 

que buscar esse resultado", "Como 

vamos chegar? A comunicação das 

partes e interação das partes pra que a 

gente mude e chegue ao resultado [...] 

 

 

UR10- [...] então acho que a falta de 

clareza e a comunicação distorcida, 

dificulta. 

 

 

 

UR11- . Eu acho que nós somos um braço 

do RH, e eu penso assim que se a gente 

se encontrasse uma vez por mês, a cada 

quinze dias... eu acho que a gente 

também poderia ter metas, ter nossos 

indicadores da nossa área, então 

poderíamos discutir o porquê tem 

aumento de problemáticas e 

afastamentos por ansiedade e 

depressão, se está relacionado com os 

acidentes... então falta isso, a equipe se 

reunir pra poder discutir esses casos e 

essas situações e pra gente ver também 

como está o andamento do trabalho 

porque fica cada um dentro da sua sala e, 

tá todo mundo trabalhando e produzindo, 

mas: "O que a gente têm produzindo? Tá 

 

 

09. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

 

 

 

 

10. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiência no processo 

comunicacional 

 

11. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as equipes 

de trabalho 
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e segurança a gente não tá falando do médico, 

do enfermeiro, do engenheiro ou do próprio 

técnico, a gente tá falando de uma área, que 

cuida das pessoas e pensa na saúde e 

segurança deles e acho que seria interessante a 

gente retomar isso."   

sendo eficaz pra empresa? A gente 

produz números ou resultados? Se eu 

pudesse sugerir algo para facilitar seria 

isso: ter um espaço pra troca. Talvez não 

com todas as áreas, mas com 

integrantes, representantes pra gente 

poder desenvolver.  

 

UR12- Há um tempo atrás quando 

pensamos num ambulatório voltado para 

o cuidado integral a saúde a gente até 

tinha um comitê e era muito legal porque 

no comitê a gente discutia tudo que 

estava relacionado ao nosso trabalho, o 

que poderia melhorar pra equipe, então 

foi muito bacana. Esse comitê era muito 

interessante, a gente discutia e foi nesse 

momento até que a gente viu que era 

interessante essa troca porque no comitê 

a gente tinha o médico, tinha a 

enfermeira, a fono, a fisio, representante 

do RH, assistente social, então você 

percebe que são visões diferentes para o 

mesmo propósito pra conciliar tudo pra 

fazer o melhor?  

 

 

UR13- Era bem legal, acho que isso falta, 

acho que se voltasse a acontecer isso, 

talvez teríamos resultados melhores e eu 

não tô falando de SESMT porque eu não 

sei como eles funcionam enquanto setor, 

mas eu tô falando enquanto saúde, 

porque quando a gente pensa em saúde 

 

 

 

 

 

 

 

12. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA 

INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Ganhos da PIP 

. PIP positiva entre os diferentes 

profissionais de outra(s) equipe(s) 

de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
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e segurança a gente não tá falando do 

médico, do enfermeiro, do engenheiro ou 

do próprio técnico, a gente tá falando de 

uma área, que cuida das pessoas e pensa 

na saúde e segurança deles e acho que 

seria interessante a gente retomar isso. 

Eamb3 UC3- Entre nós e SESMT não penso em nada. 

Acho que minha carga horária e a falta de 

comunicação com o RH poderia facilitar. Eu 

poderia auxiliar na questão física do ambiente, 

mas não é questionado pra mim. Eu acho que 

aqui falta uma psicóloga, falta, falta uma 

psicóloga, não para atender os funcionários, 

porque não vai dar conta, mas acho que deveria 

ter um trabalho, um projeto desde a hora da 

contratação, pra seleção, os trabalhos em grupo 

de motivação, para olhar pra fora, porque todo 

funcionário hoje em dia tem problemas 

financeiros, pra conciliar as atividades do 

trabalho com a vida da pessoa. Acho que se 

houvesse psicólogo para orientar seleção, a 

gente limita os problemas porque os problemas 

sempre vão ter, mas a gente tem que pensar no 

todo. O teste poderia ser uma ferramenta para 

avaliar a pessoa. Eu vejo que é uma empresa 

muito grande, e se a gente não consegue lidar 

com o problema no começo, fica só retrabalho, 

só retrabalho. 

UR14- Entre nós e SESMT não penso em 

nada. Acho que minha carga horária e a 

falta de comunicação com o RH poderia 

facilitar. Eu poderia auxiliar na questão 

física do ambiente, mas não é 

questionado pra mim. Eu acho que aqui 

falta uma psicóloga, falta, falta uma 

psicóloga, não para atender os 

funcionários, porque não vai dar conta, 

mas acho que deveria ter um trabalho, um 

projeto desde a hora da contratação, pra 

seleção, os trabalhos em grupo de 

motivação, para olhar pra fora, porque 

todo funcionário hoje em dia tem 

problemas financeiros, pra conciliar as 

atividades do trabalho com a vida da 

pessoa. Acho que se houvesse psicólogo 

para orientar seleção, a gente limita os 

problemas porque os problemas sempre 

vão ter, mas a gente tem que pensar no 

todo. O teste poderia ser uma ferramenta 

para avaliar a pessoa. 

 

UR15- Eu vejo que é uma empresa muito 

grande, e se a gente não consegue lidar 

com o problema no começo, fica só 

retrabalho, só retrabalho. 

14. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Rever carga horária dos 

profissionais 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

. Incluir profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 
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. Complexidade do processo de 

trabalho  

Est1 UC4- Acho que uma organização melhor, nada 

acontecendo atropelado, não atropelar as coisas 

do dia, ter um planejamento. Então, geralmente 

o que acontece no nosso trabalho é muita 

correria, então tipo: "Ai quero passar no médico 

agora", " Mas você está ruim? O que está 

acontecendo?", "Ah, mas é que semana 

passada, me deu uma dor e eu queria vir agora". 

E não é assim. Então, vamos agendar e ai depois 

a pessoa vem ai. A mesma coisa em relação aos 

exames, vai ter 12 exames, "Pra quando você 

precisa? Até final de semana?", "Não, pra 

amanhã".  Então, pra nós é muito corrido, 

precisamos nos organizar pra algo que não 

estávamos esperando e o dia já tava com um 

planejamento e do nada aparece exames, 

geralmente admissional ou dimensional, porque, 

geralmente, os periódicos, nós temos o controle, 

ela tem o planejamento dela e eu tenho o meu, 

às vezes esse não planejamento acontece, então 

a gente tem que se reorganizar no nosso 

planejamento para contemplar isso, então acho 

que o planejamento peca um pouco nisso. Então: 

"Vamos pegar quinta-feira? Por que aí os 

exames estão prontos e a gente já faz?", e esse 

tipo de conversa muitas vezes não acontecem, 

então ficamos sobrecarregadas com umas 

coisas que não precisaria, porque acabamos nos 

preocupando, porque temos responsabilidade 

com os relatórios, fora as coisas do dia a dia, 

então acho que o planejamento ajudaria muito. 

Eu acho que poderiam ter reuniões mensais, 

UR16- Acho que uma organização 

melhor, nada acontecendo atropelado, 

não atropelar as coisas do dia, ter um 

planejamento. 

  

 

 

 

 

 

UR17- Então, geralmente o que acontece 

no nosso trabalho é muita correria, então 

tipo: "Ai quero passar no médico agora", " 

Mas você está ruim? O que está 

acontecendo?", "Ah, mas é que semana 

passada, me deu uma dor e eu queria vir 

agora". E não é assim. Então, vamos 

agendar e aí depois a pessoa vem ai. A 

mesma coisa em relação aos exames, vai 

ter 12 exames, "Pra quando você 

precisa? Até final de semana?", "Não, pra 

amanhã".  Então, pra nós é muito corrido, 

precisamos nos organizar pra algo que 

não estávamos esperando e o dia já tava 

com um planejamento e do nada aparece 

exames, geralmente admissional ou 

dimensional, porque, geralmente, os 

periódicos, nós temos o controle, temos o 

planejamento, às vezes esse não 

planejamento acontece, então a gente 

tem que se reorganizar no nosso 

planejamento para contemplar isso [...] 

16. PROPOSTAS 

ESTRATÉGICAS PARA 

MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
 

 

 

17. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Complexidade do processo de 

trabalho 
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pegar o ambulatório, junto com a outra unidade 

pra entender algumas atitudes para ver o que 

acham, o que poderia melhorar, poderia ter um 

bate papo, entendeu? Tipo, sei lá, uma hora pra 

falar o que está acontecendo, se houve algum 

acidente, um problema. Uma reunião mensal, 

quinzenal, se tiver algum problema durante o 

mês ou algum acidente, ou apenas pra falar:  " O 

que vocês acham, por exemplo, sobre 

absenteísmo? Por que está aumentando? Por 

que está diminuindo? Vocês estão 

entendendo?", ou pelo menos pra entender, que 

às vezes a gente sabe sobre um problema de 

família...Acontecem até reuniões, mas é muito 

esporadicamente. Eu já participei, é bom porque 

de uma certa maneira as coisas que seriam 

dúvidas para pessoas de fora "Ah, mas por que 

aconteceu isso?" A gente pode, nós aqui de 

baixo da hierarquia dizer: "Ah, aconteceu isso 

porque pode ser isso", " Ah é, pode ser" e ai 

investigar se é realmente isso ou não, e 

querendo ou não, ir ali no X do problema e talvez 

solucionar, e pensar: "Ah, se for isso mesmo, 

você tem alguma solução? Alguma sugestão que 

a gente pode tá melhorando pra não acontecer o 

X de novo?". Eu acho que seria mais conversar, 

ter o planejamento." 

 

 

UR18- [...] então acho que o 

planejamento (referindo-se sobre o RH) 

peca um pouco nisso. 

 

 

 

 

UR19- Então: "Vamos pegar quinta-feira? 

Por que aí os exames estão prontos e a 

gente já faz?", e esse tipo de conversa 

muitas vezes não acontecem 

 

 

 

 

 

 

UR20- [...] e ficamos sobrecarregadas 

com umas coisas que não precisariam, 

porque acabamos nos preocupando, 

porque temos responsabilidade com os 

relatórios, fora as coisas do dia a dia 

 

 

UR21- [...] então acho que o 

planejamento ajudaria muito. Eu acho que 

poderiam ter reuniões mensais, pegar o 

ambulatório, junto com a outra unidade 

pra entender algumas atitudes para ver o 

que acham, o que poderia melhorar, 

poderia ter um bate papo, entendeu? 

Tipo, sei lá, uma hora pra falar o que está 

acontecendo, se houve algum acidente, 

 

 

18. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto a(s) outra(s) equipe(s) 

de trabalho 

 

 

 

19. PROPOSTAS 

ESTRATÉGICAS PARA 

MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
 

 

 

 

 

20. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Complexidade do processo de 

trabalho  

 

 

 

21. PROPOSTAS 

ESTRATÉGICAS PARA 

MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
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um problema. Uma reunião mensal, 

quinzenal, se tiver algum problema 

durante o mês ou algum acidente, ou 

apenas pra falar:  " O que vocês acham, 

por exemplo, sobre absenteísmo? Por 

que está aumentando? Por que está 

diminuindo? Vocês estão entendendo?", 

ou pelo menos pra entender, que às 

vezes a gente sabe sobre um problema 

de família... Acontecem até reuniões, mas 

é muito esporadicamente. Eu já participei, 

é bom porque de uma certa maneira as 

coisas que seriam dúvidas para pessoas 

de fora: "Ah, mas por que aconteceu 

isso?" A gente pode, nós aqui de baixo da 

hierarquia dizer: "Ah, aconteceu isso 

porque pode ser isso", " Ah é, pode ser" e 

ai investigar se é realmente isso ou não, 

e querendo ou não, ir ali no X do problema 

e talvez solucionar, e pensar: "Ah, se for 

isso mesmo, você tem alguma solução? 

Alguma sugestão que a gente pode tá 

melhorando pra não acontecer o X de 

novo?". Eu acho que seria mais 

conversar, ter o planejamento." 

 

 

Est2 UC5- Acho que mais comunicação, 

principalmente nos exames admissionais, 

porque o que mais pega é isso, porque o 

demissional, a gente consegue, pra mim é muita 

falta de comunicação, o RH peca nesse sentido, 

é o principal problema. Em relação ao RH a gente 

não consegue conversar e dar sugestões, o RH 

é lá e a gente é aqui. Por que assim, chega gente 

aqui e a gente não sabe, não tá sabendo, então 

UR22- Acho que mais comunicação, 

principalmente nos exames admissionais, 

porque o que mais pega é isso, porque o 

demissional, a gente consegue,  

 

 

 

UR23- [...] pra mim é muita falta de 

comunicação, o RH peca nesse sentido, 

22. PROPOSTAS 

ESTRATÉGICAS PARA 

MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
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eu tenho que ligar no RH e falar "fulana, o ciclano 

tá aqui comigo, o que aconteceu?", na frente da 

pessoa eu tenho que ficar ligando, perguntando, 

tem uns que nem sabem o que estão fazendo 

aqui, tem gente que vem e fala que não sabe 

porque veio, que veio só porque o RH mandou. 

Aí ele vai marcar uma consulta e tal, mas nem 

ele sabe, nem a pessoa sabe. Até demissional 

tem pessoa que chega aqui e a pessoa não sabe, 

a pessoa chega aqui e não sabe que foi demitido 

da empresa, ai a gente conta aqui que é o último 

dia da pessoa na empresa, "Mas por que eu fui 

mandado embora?" "Eu não sei", "O RH não te 

falou?" "Não". Teve uma menina que veio aqui e 

chorava tanto e ficava me perguntando por que 

me mandou embora. Então é muito complicado.  

Então tinha que ter uma psicóloga, uma pessoa 

pra explicar o porquê tá mandando embora, eu 

não sei quem que faz, mas não sei se tem mais 

isso de explicar pra pessoa. Porque, ó, quantas 

pessoas com atestado de pessoa com 

depressão que você sabe. Então eu acho que 

tinha que ter uma psicóloga pra conversar. 

Porque eu não tenho a formação que ela tem 

então as pessoas vão me contar um assunto e 

eu não sei o que eu falo pra ela. Então, as 

pessoas ficam me pedindo ajuda e eu não sei o 

que fazer.  

é o principal problema. Em relação ao RH 

a gente não consegue conversar e dar 

sugestões, o RH é lá e a gente é aqui. Por 

que assim, chega gente aqui e a gente 

não sabe, não tá sabendo, então eu tenho 

que ligar no RH e falar "fulana, o ciclano 

tá aqui comigo, o que aconteceu?", na 

frente da pessoa eu tenho que ficar 

ligando, perguntando, tem uns que nem 

sabem o que estão fazendo aqui, tem 

gente que vem e fala que não sabe 

porque veio, que veio só porque o RH 

mandou. Aí ele vai marcar uma consulta 

e tal, mas nem ele sabe, nem a pessoa 

sabe. Até demissional tem pessoa que 

chega aqui e a pessoa não sabe, a 

pessoa chega aqui e não sabe que foi 

demitido da empresa, ai a gente conta 

aqui que é o último dia da pessoa na 

empresa, "Mas por que eu fui mandado 

embora?" "Eu não sei", "O RH não te 

falou?" "Não. Teve uma menina que veio 

aqui e chorava tanto e ficava me 

perguntando por que me mandou 

embora. Então é muito complicado. 

 

UR24-   Então tinha que ter uma 

psicóloga, uma pessoa pra explicar o 

porquê tá mandando embora, eu não sei 

quem que faz, mas não sei se tem mais 

isso de explicar pra pessoa. Porque, ó, 

quantas pessoas com atestado de pessoa 

com depressão que você sabe. Então eu 

acho que tinha que ter uma psicóloga pra 

23. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiência no processo 

comunicacional 

. Obstáculo hierárquico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Incluir profissionais 
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conversar. Porque eu não tenho a 

formação que ela tem então as pessoas 

vão me contar um assunto e eu não sei o 

que eu falo pra ela. Então, as pessoas 

ficam me pedindo ajuda e eu não sei o 

que fazer. 

Est3 UC6- Acho que o tempo, né? Se encontrar no 

mesmo horário. A maioria tem trabalhos fora 

daqui então acabamos fazendo trabalho em 

horários diferentes, então o tempo é o principal 

inimigo nosso pra gente aperfeiçoar ainda mais 

nossa atuação. Então, o pouco tempo que tenho 

com eles eu aprendo o máximo que posso e eles 

também, então a gente faz essa troca de 

informações da melhor forma possível.  

UR25- Acho que o tempo, né? Se 

encontrar no mesmo horário. A maioria 

tem trabalhos fora daqui então acabamos 

fazendo trabalho em horários diferentes, 

então o tempo é o principal inimigo nosso 

pra gente aperfeiçoar ainda mais nossa 

atuação. Então, o pouco tempo que tenho 

com eles eu aprendo o máximo que posso 

e eles também, então a gente faz essa 

troca de informações da melhor forma 

possível. 

25. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Complexidade do processo de 

trabalho 

. Identificação de fatores que 

permeiam a rotina de trabalho. 

Est4 UC7- "Bom, pra mim isso aqui era pior, eu tinha 

menos contato com a doutora porque o horário 

dela era bem mais reduzido e agora aumentou a 

carga horária dela, então, aumentou bem nossa 

relação. Acho que seria bom uma psicóloga, 

acho que daria um trabalho bom e legal pra 

caramba, desde a parte que a pessoa entra na 

empresa, né? Fazer uma filtragem, desde fazer 

um trabalho durante a vida da pessoa aqui dentro 

da empresa. Eu vejo assim... é corrido e às vezes 

acaba não batendo os horários, então reuniões 

seria bom pra ser discutido sobre o ambulatório 

da empresa, o que poderia melhorar, né? Porque 

a gente acaba não tendo muito contato com o 

pessoal da outra unidade". 

UR26- Bom, pra mim isso aqui era pior, 

eu tinha menos contato com a doutora 

porque o horário dela era bem mais 

reduzido e agora aumentou a carga 

horária dela, então, aumentou bem nossa 

relação. 

 

 

 

UR27- Acho que seria bom uma 

psicóloga, acho que daria um trabalho 

bom e legal pra caramba, desde a parte 

que a pessoa entra na empresa, né? 

Fazer uma filtragem, desde fazer um 

trabalho durante a vida da pessoa aqui 

dentro da empresa. Eu vejo assim... é 

26. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Evolução da dinâmica de 

trabalho entre os profissionais de 

saúde do trabalhador 

 

 

 

27. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA AÇÃO 

. Incluir profissionais 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
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corrido e às vezes acaba não batendo os 

horários, então reuniões seria bom pra 

ser discutido sobre o ambulatório da 

empresa, o que poderia melhorar, né? 

Porque a gente acaba não tendo muito 

contato com o pessoal da outra unidade. 

 

 

Est5 UC8- Ter um fluxo melhor de exames 

admissionais porque isso atrapalha bastante, e 

na parte da fábrica, a ergonomia, né? 

Melhorando a ergonomia na fábrica os 

problemas, as doenças osteomusculares 

diminuiriam. Existem projetos que muitas vezes 

não saem do papel, ou são para daqui a alguns 

meses, há projetos que há espero que aconteça. 

Eu tenho a liberdade de propor, mas nem sempre 

o que é proposto é feito, em termos de ergonomia 

é tudo muito moroso, a gente solicita: "Vai ter 

uma mudança?", envolve a medicina, envolve a 

fisioterapia, envolve o SESMT para que 

possamos analisar se o projeto está 

ergonomicamente correto, que não vai dar 

problema para os colaboradores, mas ai você sai 

daqui na sexta-feira e na segunda-feira já tem um 

setor novo criado e você não tá nem sabendo. 

Então, o que é falado "Nós vamos te informar, 

vamos te falar", isso na verdade poucas vezes 

acontece. 

UR28- Ter um fluxo melhor de exames 

admissionais porque isso atrapalha 

bastante, e na parte da fábrica, a 

ergonomia, né? Melhorando a ergonomia 

na fábrica os problemas, as doenças 

osteomusculares diminuiriam. 

 

 

 

 

 

UR29- Existem projetos que muitas vezes 

não saem do papel, ou são para daqui a 

alguns meses, há projetos que há anos 

espero que aconteça. Eu tenho a 

liberdade de propor, mas nem sempre o 

que é proposto é feito, em termos de 

ergonomia é tudo muito moroso, a gente 

solicita: "Vai ter uma mudança?", envolve 

a medicina, envolve a fisioterapia, 

envolve o SESMT para que possamos 

analisar se o projeto está 

ergonomicamente correto, que não vai 

dar problema para os colaboradores... 

mas ai você sai daqui na sexta-feira e na 

segunda-feira já tem um setor novo criado 

e você não tá nem sabendo.  

 

28. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
 

. Oferecer recursos 

organizacionais adequados a 

todos os trabalhadores 

 

 

29. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto a organização 
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UR30- Então, o que é falado "Nós vamos 

te informar, vamos te falar", mas isso na 

verdade poucas vezes acontece. 

 

30. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiências no processo 

comunicacional 

Est6 UC9-Algo facilitador que poderia ajudar era ter 

reuniões pra conseguir ouvir as dificuldades, 

para todo mundo conseguir entender o lado do 

outro, mas isso deve partir de um responsável, 

ele que tem que se preocupar e disseminar isso. 

A gente conseguiria fazer o acompanhamento 

em conjunto, a comunicação é fundamental, a 

gente precisa aprender a ouvir, ai vai mostrando 

para todos como é o setor... ai havendo isso, a 

gente se propunha a ajudar mais, todo mundo é 

igual, não tem que existir desigualdade. Não 

temos um espaço de discussão e isso acaba 

gerando falhas na comunicação, quando a gente 

vai saber umas coisas, elas já aconteceram." 

UR31- Algo facilitador que poderia ajudar 

era ter reuniões pra conseguir ouvir as 

dificuldades, para todo mundo conseguir 

entender o lado do outro, mas isso deve 

partir de um responsável, ele que tem que 

se preocupar e disseminar isso. A gente 

conseguiria fazer o acompanhamento em 

conjunto, a comunicação é fundamental, 

a gente precisa aprender a ouvir, ai vai 

mostrando para todos como é o setor... ai 

havendo isso, a gente se propunha a 

ajudar mais, todo mundo é igual, não tem 

que existir desigualdade.  

 

UR32- Não temos um espaço de 

discussão e isso acaba gerando falhas na 

comunicação, quando a gente vai saber 

umas coisas, elas já aconteceram. 

31. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

. Ter apoio da gestão/liderança 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiência no processo 

comunicacional  

Est7 UC10- Comunicação, porque, às vezes, trava. 

Gera um nível de estresse, porque há 

divergências por conta da má comunicação. Mas 

é isso, no momento não enxergo mais nenhum 

indicador. Precisaria de uma interação de 

verdade entre SESMT, ambulatório e RH. Não 

tem discussão, deveria ter encontros, reuniões, 

interação entre toda a equipe, pessoas da nossa 

equipe relatam que tem dificuldade nisso... Eu 

UR33- Comunicação, porque, às vezes, 

trava. Gera um nível de estresse, porque 

há divergências por conta da má 

comunicação. Mas é isso, no momento 

não enxergo mais nenhum indicador. 

 

 

UR34- Precisaria de uma interação de 

verdade entre SESMT, ambulatório e RH. 

33. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISISONAL 

. Deficiência no processo 

comunicacional  
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me sinto à vontade pra apresentar sugestões, 

mas elas precisam ser mais valorizadas. Há 

momento que me sinto desvalorizado, parece 

que outras pessoas são mais ouvidas que você. 

Falta oportunidade de ser ouvido. Precisaria de 

ferramentas, de estratégias e eles tem isso. 

Encontros e discussão sobre um trabalho que ia 

acontecer, acontece, mas com o objetivo de ser 

mais ouvido, de pensar propostas em conjunto? 

Isso nunca aconteceu" 

Não tem discussão, deveria ter encontros, 

reuniões, interação entre toda a equipe, 

pessoas da nossa equipe relatam que 

tem dificuldade nisso... 

 

 

UR35 - Eu me sinto à vontade pra 

apresentar sugestões, mas elas precisam 

ser mais valorizadas (referindo-se sobre o 

RH). Há momento que me sinto 

desvalorizado, parece que outras 

pessoas são mais ouvidas que você.  

 

UR36- Falta oportunidade de ser ouvido. 

Precisaria de ferramentas, de estratégias 

e eles (referindo-se sobre o RH) tem isso. 

Encontros e discussão sobre um trabalho 

que ia acontecer, acontece, mas com o 

objetivo de ser mais ouvido, de pensar 

propostas em conjunto? Isso nunca 

aconteceu. 

34. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

 

 

 

 

35. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto a(s) outra(s) equipe(s) 

de trabalho 

 

 

 

 

36. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

Est8 UC11- Eu acredito que não, é claro que se a 

gente for pegar os pequenos detalhes, né? A 

gente vai ver que uma coisa poderia melhorar 

aqui, tirar isso ou acrescentar isso, mas são 

detalhes a gente caminha assim aqui no SESMT, 

com uma linha de trabalho bem formuladas, nada 

que foge. Então, a gente tá há um tempo sem 

acidentes, então a gente trabalha para que não 

haja acidentes. Então, a gente trabalha com 

prevenção. Porque isso a CIPA, quando 

identifica alguém com o comportamento ruim, 

com ato inseguro, a CIPA já consegue orientar 

UR37- Eu acredito que não, é claro que 

se a gente for pegar os pequenos 

detalhes, né? A gente vai ver que uma 

coisa poderia melhorar aqui, tirar isso ou 

acrescentar isso, mas são detalhes a 

gente caminha assim aqui no SESMT, 

com uma linha de trabalho bem 

formuladas, nada que foge. Então, a 

gente tá há um tempo sem acidentes, 

então a gente trabalha para que não haja 

acidentes. Então, a gente trabalha com 

prevenção. 

37. CONCEPÇÃO DA 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

. Idealização de habilidades 

próprias da área de atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

SUJEITO UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIAS 

para que a pessoa não faça daquela forma... não 

que tá errado então, isso ajuda muito a gente 

também. O diálogo de segurança que a gente faz 

todos os dias pela ámanhã a hora que vai ter a 

ginastica a gente aborda o assunto da segurança 

e traz pra eles assuntos na mente deles. É um 

trabalho que a gente faz na prevenção, quando 

acontece algum acidente... é porque alguma 

coisa fugiu do normal. Acredito que ter reuniões 

seria bom pelo menos porque é o mesmo setor. 

A gente tem muito contato, mas não um contato 

de ter um momento junto, a gente não tem esse 

momento junto porque, às vezes, uma palavrinha 

ali lançada "casa" com o que o outro falou e a 

gente consegue levantar algo mais firme. Ou de 

repente uma dificuldade que tô aqui eu falei só 

pra um, não falei pra todos, né? Então isso ajuda 

a melhorar a comunicação. Eu acho que precisa 

isso né, na correria que a gente vive, a gente 

precisa disso. E é isso mesmo, ter uma reunião 

bem objetiva, então temos meia hora? Então 

vamos tratar desse assunto meia hora, focar 

naquele assunto até resolver e ai existir essa 

proximidade de contato pessoal, né?" 

 

UR38- Porque isso a CIPA, quando 

identifica alguém com o comportamento 

ruim, com ato inseguro, a CIPA já 

consegue orientar para que a pessoa não 

faça daquela forma... não que tá errado 

então, isso ajuda muito a gente também. 

 

 

 

UR39- O diálogo de segurança que a 

gente faz todos os dias pela manhã a hora 

que vai ter a ginástica a gente aborda o 

assunto da segurança e traz pra eles 

assuntos na mente deles. É um trabalho 

que a gente faz na prevenção, quando 

acontece algum acidente... é porque 

alguma coisa fugiu do normal.  

 

UR49- Acredito que ter reuniões seria 

bom pelo menos porque é o mesmo setor. 

A gente tem muito contato, mas não um 

contato de ter um momento junto, a gente 

não tem esse momento junto porque, às 

vezes, uma palavrinha ali lançada "casa" 

com o que o outro falou e a gente 

consegue levantar algo mais firme. Ou de 

repente uma dificuldade que tô aqui eu 

falei só pra um, não falei pra todos, né? 

Então isso ajuda a melhorar a 

comunicação. Eu acho que precisa isso 

né, na correria que a gente vive, a gente 

precisa disso. E é isso mesmo, ter uma 

reunião bem objetiva, então temos meia 

 

38. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Complexidade do processo de 

trabalho  

 

 

 

 

39. CONCEPÇÃO DA 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

. Idealização de habilidades 

próprias da área de atuação 

 

 

 

 

 

 

40. PROPOSTAS 

ESTRATÉGICAS PARA 

MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
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hora? Então vamos tratar desse assunto 

meia hora, focar naquele assunto até 

resolver e ai existir essa proximidade de 

contato pessoal, né?" 

Est9 UC12 - Então, o que poderia facilitar era fluir 

melhor as informações e ter mais capacitação 

profissional, aperfeiçoamento... falta 

treinamento, apoio da empresa para aumentar o 

nível de conhecimento. Precisa de mais 

incentivo. O ideal seria haver mais qualificação 

aos profissionais e isso muitas vezes é visto 

como despesa e não como investimento." 

UR41 - Então, o que poderia facilitar era 

fluir melhor as informações e ter mais 

capacitação profissional, 

aperfeiçoamento... falta treinamento, 

apoio da empresa para aumentar o nível 

de conhecimento. Precisa de mais 

incentivo. O ideal seria haver mais 

qualificação aos profissionais 

 

 

UR42- [...] e isso muitas vezes é visto 

como despesa e não como investimento. 

41. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇAS 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

. Valorizar/incentivar ações dos 

profissionais  

 

 

 

42. FRUSTRAÇÃO 

PROFISISONAL 

. Quanto a organização 

Est10 UC13- Atividades rotineiras mesmo, troca de 

informações, treinamento sobre acidentes... 

Acho que a dificuldade é valorização. Aquilo que 

você faz precisaria de um reconhecimento, seria 

interessante os demais setores nisso, 

despertarem nele a importância da segurança. 

Segurança ajuda na cultura da organização, em 

melhorar o todo. É uma visão que a empresa 

precisa ter, então precisa de reconhecimento, 

sabe? Premiação com bônus pra fortalecer a 

pessoa... não existe nada que dificulta o trabalho 

mais que não ser reconhecido. O que facilitaria 

muito o nosso trabalho é conquistar o respeito 

sem ser conhecido por medo, pois assim eles 

vão me ouvir. Você tem que ser firme, mas com 

respeito. O respeito é essencial para trabalhar 

em equipe e humildade também, o líder apoia e 

UR43- Atividades rotineiras mesmo, troca 

de informações, treinamento sobre 

acidentes... Acho que a dificuldade é 

valorização. Aquilo que você faz 

precisaria de um reconhecimento, seria 

interessante os demais setores nisso, 

despertarem nele a importância da 

segurança.  

 

 

UR44- Segurança ajuda na cultura da 

organização, em melhorar o todo. É uma 

visão que a empresa precisa ter [...] 

 

 

 

 

43. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

. Valorizar/incentivar ações dos 

profissionais 

 

44. PERCEPÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

. Complexidade do processo de 

trabalho  
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faz, ouve... Exemplo, a pessoa opera uma 

máquina então o respeito facilita mediar as 

relações. Então, envolver outras áreas na 

segurança seria interessante... participar de 

projetos de produção fabril, por exemplo. É 

importante ter algum representante pra 

participar, então tem que conscientizar os 

demais setores sobre a importância, existe esse 

apoio, mas precisa melhorar e muito porque 

existe a parte humana, você tem que ouvir o 

outro, ajuda muito entender o outro." 

UR45- [...] então precisa de 

reconhecimento, sabe? Premiação com 

bônus pra fortalecer a pessoa... não 

existe nada que dificulta o trabalho mais 

que não ser reconhecido. O que facilitaria 

muito o nosso trabalho é conquistar o 

respeito sem ser conhecido por medo, 

pois assim eles vão me ouvir. Você tem 

que ser firme, mas com respeito. O 

respeito é essencial para trabalhar em 

equipe e humildade também, o líder apoia 

e faz, ouve... Exemplo, a pessoa opera 

uma máquina então o respeito facilita 

mediar as relações.Então, envolver 

outras áreas na segurança seria 

interessante... participar de projetos de 

produção fabril, por exemplo. É 

importante ter algum representante pra 

participar, então tem que conscientizar os 

demais setores sobre a importância, 

existe esse apoio, mas precisa melhorar 

e muito porque existe a parte humana, 

você tem que ouvir o outro, ajuda muito 

entender o outro 

45. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Valorizar/ incentivar as ações 

dos profissionais 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

Est11 UC14- Um grande facilitador seria que esse 

relacionamento que a gente tem com o 

ambulatório também existisse nas outras áreas, 

sobretudo com a área de engenharia de fábrica, 

área técnica, porque hoje a área técnica 

simplesmente toma decisões de novos projetos, 

saem fazendo e não nos comunica. Então, às 

vezes, dispendem de alguns valores da empresa 

e quando a gente se depara com a situação, vai 

ver e está completamente fora dos parâmetros 

UR46 - Um grande facilitador seria que 

esse relacionamento que a gente tem 

com o ambulatório também existisse nas 

outras áreas, sobretudo com a área de 

engenharia de fábrica, área técnica [...] 

 

 

 

UR47- [...] porque hoje a área técnica 

simplesmente toma decisões de novos 

46. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 
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de segurança e é o dinheiro da empresa que foi 

jogado fora. Então, essa correlação, esse 

relacionamento que nós temos com o 

ambulatório se tivéssemos, principalmente de 

novos projetos e desenvolvimento da empresa, a 

empresa ganharia muito mais. Acabam não nos 

participando de muitas coisas, muitas decisões e 

a gente chega na fábrica e se depara com 

situações que impactam na ergonomia, na 

segurança, então por peso de lei a gente 

consegue impedir que aquele processo perca 

continuidade para que a empresa não perca 

duplamente depois em uma ação trabalhista em 

um acidente de trabalho porque uma decisão foi 

tomada somente naquele grupo e não nos 

envolveu e ai coloca em risco todo o grupo 

funcional. Nunca existiram momentos de 

discussões. Existem procedimentos, mas esse 

procedimento não é cumprido. Existe um 

procedimento que chama "Gestão de Mudanças" 

e nesse documento, qualquer mudança da 

empresa deveria ter a aprovação de todas as 

áreas, só que isso não acontece. Esse 

procedimento não é praticado, se fosse praticado 

eu digo que a empresa cresceria muito mais. Já 

tem isso documento, só precisa ser colocado em 

prática. Trata-se as coisas como sigilo, como se 

nós não pudéssemos saber de nada e ai é 

segredo e eu entendo assim, até falei pro 

pessoal, parece seita, tratam com segredos e 

com sigilo absoluto, como se nós fossemos 

concorrentes de mercado quando na verdade 

nós somos da mesma empresa. As portas 

fechadas, ninguém pode ouvir, aí quando tá 

projetos, saem fazendo e não nos 

comunica. Então, às vezes, dispendem 

de alguns valores da empresa e quando a 

gente se depara com a situação, vai ver e 

está completamente fora dos parâmetros 

de segurança e é o dinheiro da empresa 

que foi jogado fora. 

 

 

UR48- Então, essa correlação, esse 

relacionamento que nós temos com o 

ambulatório se tivéssemos, 

principalmente de novos projetos e 

desenvolvimento da empresa, a empresa 

ganharia muito mais. 

 

 

 

UR49- Acabam não nos participando de 

muitas coisas, muitas decisões e a gente 

chega na fábrica e se depara com 

situações que impactam na ergonomia, 

na segurança, então por peso de lei a 

gente consegue impedir que aquele 

processo perca continuidade para que a 

empresa não perca duplamente depois 

em uma ação trabalhista em um acidente 

de trabalho porque uma decisão foi 

tomada somente naquele grupo e não nos 

envolveu e ai coloca em risco todo o 

grupo funcional. Nunca existiram 

momentos de discussões. 

 

 

47. INTERPRETAÇÃO DO 

RELACIONAMENTO 

PROFISSIONAL 

. Deficiências no processo 

comunicacional  

 

 

  

 

 

 

 

48. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Estabelecer comunicação 

clara/interação entre as partes 

envolvidas 

 

 

 

49. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA 

INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Dificuldades na PIP com outra(s) 

área(s) de trabalho 
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falando de um novo projeto a gente chega 

próximo e ai já mudam de assunto, ninguém 

pode ficar sabendo e na verdade a gente é da 

mesma empresa então isso é difícil. Então, é 

colocar em prática aquilo que já existe. Já 

busquei até ajuda com o pessoal de 

controladoria porque houve um investimento em 

alguns equipamentos uma vez e quando eles 

chegaram aqui todos fora do padrão de 

segurança, então foi feito um investimento muito 

grande em equipamentos que não poderiam ir 

pra processo e ai todo aquele dinheiro foi 

perdido, ai os equipamentos ficam guardados, 

estocados em "equipamentos não utilizados". É 

um dinheiro que a empresa perdeu, infelizmente, 

justamente por não haver esse envolvimento, 

né? Porque quando colocaram o equipamento 

pra uso a gente identificou o equipamento lá na 

fábrica. E nesse momento, nós não fomos 

envolvidos antes, então nós somos obrigados a 

pedir pra que interrompa aquele uso, ai somos 

vistos como quem não contribui, não ajuda, como 

quem não colabora, né? Mas na verdade nós 

poderíamos ter colaborado antes e agora é só 

buscar o papel de bloquear, de não permitir 

porque a gente tá visando uma questão maior e 

mais à frente, então tem impacto diretamente no 

financeiro da empresa."  

 

UR50- Existem procedimentos, mas esse 

procedimento não é cumprido. Existe um 

procedimento que chama "Gestão de 

Mudanças" e nesse documento, qualquer 

mudança da empresa deveria ter a 

aprovação de todas as áreas, só que isso 

não acontece.  

 

UR51- Esse procedimento não é 

praticado... se fosse praticado eu digo 

que a empresa cresceria muito mais. Já 

tem isso em documento, só precisa ser 

colocado em prática. 

 

 

UR52-Trata-se as coisas como sigilo, 

como se nós não pudéssemos saber de 

nada e ai é segredo e eu entendo assim, 

até falei pro pessoal, parece seita, tratam 

com segredos e com sigilo absoluto, 

como se nós fossemos concorrentes de 

mercado quando na verdade nós somos 

da mesma empresa. As portas fechadas, 

ninguém pode ouvir, ai quando tá falando 

de um novo projeto a gente chega 

próximo e ai já mudam de assunto, 

ninguém pode ficar sabendo e na verdade 

a gente é da mesma empresa então isso 

é difícil.  

 

UR53- Então, é colocar em prática aquilo 

que já existe. 

 

 

 

 

 

50. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto a(s) outra(s) equipe(s) 

de trabalho 

 

 

 

51. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 

. Praticar procedimentos já 

existentes 

 

 

52. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA 

INTERPROFISSIONAL 

DURANTE A ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Dificuldades na PIP com outra(s) 

área(s) de trabalho 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

53. PROPOSTA ESTRATÉGICA 

PARA MUDANÇA 
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UR54- Já busquei até ajuda com o 

pessoal de controladoria porque houve 

um investimento em alguns 

equipamentos uma vez e quando eles 

chegaram aqui todos fora do padrão de 

segurança, então foi feito um 

investimento muito grande em 

equipamentos que não poderiam ir pra 

processo e ai todo aquele dinheiro foi 

perdido, ai os equipamentos ficam 

guardados, estocados em "equipamentos 

não utilizados". 

 

 

UR55- É um dinheiro que a empresa 

perdeu, infelizmente, justamente por não 

haver esse envolvimento, né? Porque 

quando colocaram o equipamento pra uso 

a gente identificou o equipamento lá na 

fábrica. E nesse momento, nós não fomos 

envolvidos antes [...] 

 

 

UR56- então nós somos obrigados a pedir 

pra que interrompa aquele uso [...] 

 

 

 

 

 

 

 

. Praticar procedimentos já 

existentes 

 

54. CONCEPÇÃO DA 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

. Função desempenhada alinhada 

aos objetivos organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. RECONHECIMENTO DA 

PRÁTICA 

INTERPROFISSIONAL 

DURANTE ATUAÇÃO NO 

TRABALHO 

. Dificuldades na PIP com outra(s) 

área(s) de trabalho 

 

 

 

 

56. CONCEPÇÃO DA 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

. Função desempenhada alinhada 

aos objetivos organizacionais 
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UR57- [...] ai somos vistos como quem 

não contribui, não ajuda, como quem não 

colabora, né? Mas na verdade nós 

poderíamos ter colaborado antes [...] 

 

UR58- [...]e agora é só buscar o papel de 

bloquear, de não permitir porque a gente 

tá visando uma questão maior e mais à 

frente, então tem impacto diretamente no 

financeiro da empresa. 

57. FRUSTRAÇÃO 

PROFISSIONAL 

. Quanto a(s) outra(s) equipe(s) 

de trabalho 

 

 

 

 

58. CONCEPÇÃO DA 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

. Função desempenhada alinhada 

aos objetivos organizacionais 

Fonte: a autora (2020). 

 

Legenda: 

 

       Espaço descrito como ambulatório 

 

        Espaço descrito como SESMT 
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