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RESUMO

Desde a sua implantação, em maio de 2003, por ocasião do

Dia do Trabalhador, o Projeto "Cuidando do Cuidador" vem

lançando mão da criatividade em favor do resgate da

cidadania, da auto-estima e de uma melhor qualidade de

vida dos colaboradores do Hospital "Vida & Saúde", de Santa

Rosa (RS). A iniciativa surgiu com o propósito de estimular

a adoção de novos paradigmas para  melhorar ainda mais as

relações interpessoais na instituição. Assim, a Equipe de

Humanização assumiu o desafio de propor uma forma

diferenciada e inovadora de comemorar o Dia do

Trabalhador, caracterizando a data em torno do verdadeiro

sentido do "cuidar", de si mesmo e do outro. O Projeto

"Cuidando do Cuidador", assentado em princípios da

Humanização, proporciona aos colaboradores a

oportunidade de usufruir de ações de saúde e bem-estar,

durante a jornada de trabalho, dentro da estrutura hospitalar.

Entre as ações desenvolvidas estão: realização do exame

de mama e educação para o auto-exame, exame de

Papanicolau, consulta de enfermagem, encaminhamento

gratuito para especialidades médicas e realização  de exames

complementares de acordo com as necessidades,

orientações sobre prevenção de doenças, educação para o

exercício físico, sessões de ginástica laboral, verificação de

peso, orientação nutricional, verificação de PA, testes de

glicose, massagem terapêutica, corte de cabelo, manicure,

oficinas de pele e técnicas de maquiagem. Na primeira

edição, houve adesão de 119 colaboradores, (40%) do

quadro de 310 colaboradores. Na segunda edição, com a

repercussão positiva e a credibilidade evidenciada através

da pesquisa de satisfação, a participação subiu para 70%.
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ABSTRACT

Since its implementation, in May 2003, the Worker's

Day, the Project "Taking care of the Carer" is taking hold

of the creativity in behalf of the rescue of citizenship,

self-esteem and a better life quality of the Hospital Vida

& Saúde" collaborators, from Santa Rosa (RS). The

initiative aimed at stimulating the adoption of new

paradigms to improve the interpersonal relationships

at the hospital. Thus, the Humanization Team took onthe

challenge of proposing a different and innovative way

of cellebrating the Worker's Day, characterizing the date

on the real meaning of "taking care", of him/herself and

of the other one. The Project "Taking Care of the Carer",

based on the principles of Humanization provides the

collaborators the opportunity of enjoying the health and

well-being actions , during the workday, within the

hospital. Among the actions developed there are:  breast

exam and information on breast self-exam, Papanicolau

examination , nursing consultation, free consultation  in

medical specialties and additional  exams according to

the needs, disease prevention guidelines, physical

exercises indication , laboral gymnastics sessions, weight

assessment, nutritional orientation, Blood Pressure

check, glucose tests, therapeutic massage, haircut,

manicure, skin workshops and make-up techniques. In

the first year, 119 collaborators participated, (40 per

cent) of the 310 collaborators team. In the second year,

with the successful repercussion and the credibility

provided by  the satisfaction research, the participation

went to 70 Percent.
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INTRODUÇÃO

Qualquer projeto é sempre precedido de

um sonho, de um desejo de gerar mudanças po-

sitivas em um determinado contexto. Este so-

nho serve de combustível para traçar planos e

metas que, por sua vez, acabam se transforman-

do em ações e resultados. Assim também nas-

ceu o projeto “Cuidando do Cuidador”, que, a

partir de sua implantação, vem procurando pre-

encher uma importante lacuna na área da saú-

de: o cuidado com quem dedica a sua vida a cui-

dar de outros.

A idéia surgiu em um exercício de “brains-

torm” e trouxe à tona uma situação  comum em

instituições de saúde: a de que, em muitos casos,

o trabalhador, que dedica sua vida no cuidado do

outro (pacientes, acompanhantes, família ...), pos-

sui, também, a necessidade de receber cuidados

e atenção especiais. No entanto, às vezes, enfrenta

dificuldades maiores de acesso à assistência  à

saúde do que o cliente externo.

Proporcionar condições de atendimento,

em ambiente favorável, em prol de  cuidadores

mais saudáveis e satisfeitos, justamente no dia

em que o trabalhador é homenageado, foi o de-

safio inicial deste projeto. Os números apontam

que a aceitação foi positiva, de tal forma, que,

hoje, traz para a equipe uma nova meta: a de

ampliar o leque de atendimento, com novas

ações, buscando maior qualidade e resolutivida-

de às atividades desenvolvidas atualmente.

Parafraseando Puccini (2004), o movimen-

to de exigência de humanização das atividades

humanas não é, absolutamente, novidade na área

de saúde, nem na sociedade em geral, mas é im-

portante incorporar esse tipo de contribuição

no dia-a-dia do trabalhador da área de saúde,

para que se sinta valorizado e reconhecido e,

conseqüentemente, mais motivado no cuidado

com o outro.

 Entendemos que, o compromisso com a

pessoa que sofre pode ter as mais diversas mo-

tivações, assim como o compromisso com os

cuidadores e, destes, entre si. Cabe aos ges-

tores e lideranças promover ações, campa-

nhas, programas e políticas assistenciais vol-

tadas aos colaboradores, tendo como base,

fundamentalmente, a ética, o respeito, o re-

conhecimento mútuo, a solidariedade e a res-

ponsabilidade.

CUIDANDO DO CUIDADOR

Objetivo Geral

Estimular o surgimento e a disseminação de

uma nova concepção do “cuidador” dentro do

Hospital Vida & Saúde, proporcionando-lhe aces-

so a um “cuidado” mais adequado e, por conse-

qüência, o desenvolvimento de relações mais

favoráveis com colegas de trabalho, pacientes e

familiares.
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Objetivos Específicos

– Comemorar de forma diferenciada
o Dia do Trabalhador (1º de Maio),
com ações que valorizam o colabo-
rador;

– Contribuir na prevenção de doen-
ças entre os cuidadores;

– Oportunizar, ao trabalhador de saú-
de da instituição, o direito de usu-
fruir dos serviços e tecnologia ins-
talados;

– Desenvolver ações de cuidado espe-
cíficas voltadas ao cuidador, tanto no
que se refere à saúde física, como
psíquica e/ou emocional.

– Contribuir para a melhoria da quali-
dade de vida, auto-estima e de con-
vivência social dos colaboradores;

– Incentivar o trabalho voluntário en-
tre os colaboradores e comunida-
de, conscientizando-os da impor-
tância do comprometimento com o
outro e da formação de vínculos
saudáveis;

– Valorizar e reconhecer habilidades
especiais entre os colaboradores;

Perfil do Público Atendido

A população-alvo beneficiada através do
Projeto “Cuidando do Cuidador” são os cola-
boradores de todas as áreas e serviços do Hos-
pital Vida & Saúde, funcionários de serviços
terceirizados e estudantes dos cursos da área
de saúde, vinculados ao hospital, de ambos os
sexos, com idade variando entre 18 e 60 anos,
sendo que, mais de 50% destes não possuem
plano de saúde, dependendo do  Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) para receber a assistência
necessária.

Ações Desenvolvidas

Dentro dos objetivos propostos e conside-
rando que nenhuma técnica, por mais sofisticada
que seja, consegue substituir o cuidado, a cordia-
lidade e o carinho nas relações humanas, foram
projetadas várias ações no sentido de promover
mudanças favoráveis no campo pessoal e profis-
sional dos trabalhadores que atuam na instituição.

A preocupação de proporcionar um cui-
dado diferenciado ao cuidador tem sido a meta
constante da Equipe de Humanização, valori-
zando-os enquanto seres humanos e profissio-
nais, que dedicam sua vida em favor da vida dos
outros. Para tanto, são promovidos encontros
regulares, com enfoque democrático-participa-
tivo, em que os colaboradores são estimula-
dos a falar de seus conflitos, dificuldades e li-
mitações, compartilhando, também, as alegrias
e conquistas. A troca de experiências positi-
vas ou não e o exercício de olhar para o outro
além das aparências têm provocado um grau
maior de cooperação e integração nas equi-
pes de trabalho.

Além do cuidado emocional, o Projeto “Cuidan-
do do Cuidador”, tem conseguido proporcionar
ações concretas para melhorar o bem-estar físico,
através de medidas simples que incluem:

– Realização do exame de mama e educação
para o auto-exame;

– Exame de Papanicolau;
– Dosagem de gliocose;
– Agendamento e encaminhamento para re-

alização do exame da próstata;
– Consulta de Enfermagem;
– Encaminhamento gratuito para as diferen-

tes especialidades médicas de acordo com
as necessidades;

– Realização gratuita de exames complemen-
tares necessários;

– Orientações sobre prevenção de doenças;
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– Educação para o exercício físico e parti-
cipação em sessões de ginástica laboral;

– Verificação de peso ideal e orientação
nutricional;

– Verificação de PA;
– Oficinas de cuidado para com a pele;
– Oficinas de técnicas de maquiagem;
– Corte de cabelo;
– Manicure;
– Massagem terapêutica e miorelaxante;
– Sorteio de prêmios aos participantes.

METODOLOGIA APLICADA

Tendo como proposta a otimização dos
atendimentos e uma incidência mínima de im-
previstos, a Equipe de Humanização se reúne e
define, antes de cada nova edição, um plano de
ação a ser seguido pelos envolvidos no projeto,
composto pelas atividades descritas a seguir:

– Formação da equipe que coordenará o
evento;

– Definição da data, horário e local do
evento;

– Elaboração da programação das ações
a serem desenvolvidas no dia;

– Formalização de parceria com a Fun-
dação Municipal de Saúde para autori-
zação e custeio dos exames comple-
mentares necessários;

– Recrutamento de voluntários para cada
atividade a ser desenvolvida:
I. Colaboradores do hospital;
II. Profissionais médicos;
III. Acadêmicos de Enfermagem;
IV. Profissionais voluntários da comu-

nidade.
– Definição da escala de atividades e res-

pectivos responsáveis;
– Divulgação do Projeto, visando à ade-

são do maior número possível de cola-
boradores;

– Captação de recursos para concretiza-
ção do projeto;

– Elaboração de material de logística;
– Adequação do local para as necessida-

des do evento;
– Reuniões de planejamento e organização;
– Avaliação posterior do projeto;
– Divulgação do resultado das ações de-

senvolvidas;
– Entrega de um mimo e carta de agra-

decimento aos voluntários que traba-
lharam no projeto.

Resultados quantitativos das edições de:   2003 e 2004

Número de colaboradores atendidos 119 208

Verificação de pressão arterial 62 135

Testes de glicose 55 38

Consultas de enfermagem 36 24

Encaminhamentos para especialidades médicas 12 15

Exame preventivo do câncer de mama com

orientação para o auto-exame 25 65

Coleta para o exame preventivo

do câncer ginecológico 25 24

Encaminhamento para exame de próstata - 03

Exames diversos (Raio-X, ecografia, mamografia) 18 32

Controle do peso ideal e orientação nutricional 61 82

Corte de cabelo 35 45

Manicure 21 28

Demonstração da técnica de limpeza da pele - 81

Demonstração da técnica de maquiagem 52 12

Participação em oficinas de pele

(palestra/orientação) - 55

Massagem terapêutica e relaxante - 19

Participação nas sessões de ginástica laboral - 75

Sorteio de brindes 13 45

Fornecimento de cesta básica para funcionários - 03

em situação especial

Divulgação e venda de passagens para viagem de

Integração dos colaboradores (Novembro/2004) - 41

Total de ações desenvolvidas 534 1030
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Observação: em ambas as edições, verifi-
cou-se alterações em exames de pré-câncer de
mama, ginecológico e de próstata, que tiveram
o devido encaminhamento e posterior acompa-
nhamento dentro de cada especialidade, ou seja,
em 2003, 3 casos apresentaram algum tipo de
alteração e, em 2004, 12 casos.

POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE
E/OU AMPLIAÇÃO DA INICIATIVA

A meta principal é melhorar e ampliar anual-
mente a extensão do projeto, para atingir o mai-
or número possível de colaboradores com as
ações disponibilizadas, não se preocupando ape-
nas com o assistencialismo, mas também com a
resolutividade, satisfação e qualidade de vida dos
cuidadores.

A Equipe de Humanização, mantendo as
suas diretrizes de trabalhar por um atendimen-
to mais humanizado na instituição, acredita
que ações como estas venham a contribuir na
satisfação, no desenvolvimento pessoal e na
formação de vínculos mais saudáveis entre os
colaboradores.

Todo o trabalho envolvido no projeto justifi-
ca-se na afirmação de Remen (1993) de que os
profissionais de saúde sofreram profundas modifi-
cações como resultado de treinamento especializa-
do, do conhecimento e da experiência; são pes-
soas diariamente expostas à dor, à doença e à
morte, para quem essas experiências não são
mais conceitos abstratos, mas sim, realidades
comuns.

CONCLUSÃO

Entendemos que a humanização nas ins-
tituições de saúde passa pela comunicação da
palavra, do gesto e do olhar entre as pessoas

e existirá na medida em que as pessoas quise-
rem. Para isto, elas precisam ser preparadas e
incentivadas. Partindo desse enfoque, é que
nasceu a 1ª Edição do Projeto “Cuidando do
Cuidador”, organizando e direcionando ações
de humanização voltadas para ele, valorizan-
do-o e enxergando-o como elemento funda-
mental para garantir um atendimento de ele-
vada qualidade aos usuários, familiares e dos
colaboradores entre si.

É importante salientar que o Projeto “Cui-
dando do Cuidador”, do Hospital Vida & Saú-
de, de Santa Rosa, não se restringe apenas às
ações desenvolvidas em favor do colaborador
num determinado dia, trabalha para que se tor-
ne uma prática constante e diária, instituindo
uma cultura organizacional humanizada, em
busca de um elevado grau de satisfação dos co-
laboradores, o que reflete diretamente na me-
lhoria do atendimento ao cliente externo.

O Projeto engloba ações simples, mas con-
tínuas, tais como: lembrar do aniversário dos
colaboradores com um pequeno mimo, expon-
do o nome dos aniversariantes no Mural da Hu-
manização; expor no mural, também, as for-
maturas, casamentos, nascimento de filhos,
concursos e óbitos de familiares. São comemo-
radas todas as datas especiais junto aos colabo-
radores, incluindo: Dia das Mães, Dia dos Pais,
Dia dos Avós, Páscoa, Natal, Dia das Crianças,
Dia do Gaúcho, Semana da Enfermagem, Dia do
Riso, Dia do Amigo, entre outros.

Na Noite de Natal e Noite da Virada para
o Ano Novo, a Equipe de Humanização pre-
para uma ceia especial aos colaboradores e
médicos de plantão e faz questão de a própria
Equipe servir a ceia para eles. Com isso, no-
tou-se que já não relutam mais tanto ao se-
rem escalados para trabalhar nestas ocasiões.

Concordamos com ORLANDO (2001),
que, trabalhando a humanização nas institui-
ções, busca-se resgatar o respeito pela vida
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humana em circunstâncias sociais, éticas, edu-
cacionais e psíquicas em todo relacionamento
humano. No entanto, estamos cientes que isso
acontece em passos lentos, que são  necessá-
rias persistência e motivação para fazer acon-
tecer pequenas ações diárias, com mudanças
de atitude, acreditando que, na somatória fi-
nal, farão a grande diferença.
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