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Humanização da assistência e das 
condições de trabalho: a visão dos 
enfermeiros de um hospital universitário
A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Ministério da Saúde visa à reorganização dos processos de 
trabalho em saúde. O objetivo desta pesquisa foi estimar a satisfação dos enfermeiros de um hospital universitário quanto à 
humanização do trabalho. Os dados foram coletados por meio de questionário. Foi realizado tratamento estatístico através 
das técnicas descritivas e análise fatorial. 82% dos respondentes pertenciam ao sexo feminino e 75% estavam na faixa etária 
dos 20 a 29 anos. Ao rotacionar as variáveis, as seguintes categorias apareceram por ordem de variância: (1) Direito a parti-
cipação e apoio da gerencia no trabalho; (2) Sinalização do ambiente e identificação dos profissionais; (3) Perfil profissional 
e condições para executar a assistência de enfermagem; (4) Satisfação profissional e reconhecimento no ambiente de traba-
lho; (5) Condições de higiene e segurança); (6) Modelo de gestão e equipamentos disponibilizados; (7) Agilidade e confiança 
no serviço; (8) Número e rotatividade dos profissionais.  As sugestões foram classificadas em Infraestrutura, Gestão, Adoção 
da PNH e Política de Recursos Humanos. O estudo facilitou a compreensão das percepções dos profissionais sobre a hu-
manização das condições de trabalho. Conhecer esta realidade pode contribuir com mudanças, assegurando ao enfermeiro 
um espaço imprescindível na humanização do trabalho hospitalar.
Descritores:	Enfermagem;	Humanização	da	Assistência;	Ambiente	de	Trabalho;	Análise	Fatorial.

The national policy attention and management Humanization of the Ministry of Health of Brazil aims to the reorganization 
of work processes in health. The aim of this research was to estimate the satisfaction of a university hospital nurses on the 
humanization of work. The data were collected through a questionnaire. Statistical treatment Was accomplished through 
descriptive and factor analysis techniques. 82% of respondents were female and 75% were among 20 to 29 years. To rotate 
the variables, the following categories appeared in order of variance: (1) right to participation and support of manages at 
work; (2) Signaling environment and identifying professionals; (3) professional profile and conditions exist to perform nursing 
assistance; (4) job satisfaction and recognition in the workplace; (5) conditions for the hygiene and safety); (6) management 
model and equipment available; (7) agility and reliance on the service; (8) number and rotation of professionals.  Suggestions 
were classified in infrastructure, management, Adoption of PNH and Human resources policy. The study has facilitated the 
understanding of the perceptions of professionals on the humanization of working conditions. Know this reality can contribu-
te changes, ensuring to nurse a vital space on the humanization of hospital work.
Descriptors: Nursing;	Humanization	of	Assistance;	Work	Environment,	Factor	Analysis.	

La Política Nacional de Atención y Gestión Humanitaria del Ministerio de Salud del Brasil tiene como objetivo la reorgani-
zación de los procesos de trabajo en salud. El objetivo de este estudio fue estimar la satisfacción de las enfermeras en un 
hospital universitario a cerca de la humanización del trabajo. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario. El 
análisis estadístico se realizó mediante técnicas descriptivas y análisis factorial. 82% de los encuestados eran mujeres y 
el 75% tenía entre 20 y 29 años. Al girar las variables, las siguientes categorías apareció por La ordene de la varianza: (1) 
derecho a la participación y apoyo de gestión en el trabajo, (2) marcación del ambiente e identificación de los profesionales, 
(3) perfil profesional y capacidad de realizar los cuidados de enfermería, (4) satisfacción en el trabajo y reconocimiento del 
lugar de trabajo, (5) condiciones de saneamiento y de seguridad), (6) modelo de gestión y equipo disponible, (7) agilidad y la 
confianza en el servicio, (8) numero y rotatividad de profesionales. Las sugerencias se clasificaron em: infraestructura, ges-
tión, adopción de la PNH y la Política de Recursos Humanos. El estudio ha facilitado la comprensión de las percepciones de 
los profesionales acerca de la humanización de las condiciones de trabajo. Conociendo esta realidad se puede conducir a un 
cambio, asegurando al enfermero un espacio vital en la humanización del trabajo hospitalario
Descriptores:	Enfermería;	Humanización	de	la	Atención;	Ambiente	de	Trabajo,	Análisis	Factorial.	
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INTRODUÇÃO

Influenciado pelo ritmo de mudança na sociedade, o 
ambiente de trabalho passa por transformações, conse

quência das mudanças sociais e novos paradigmas estabe
lecidos. Inseridos neste contexto, os trabalhadores de enfer
magem precisam estar preparados e engajados em novas 
maneiras de prestar seus cuidados, baseados em princípios 
éticos e humanos. 

A Humanização da Assistência parte do princípio de que 
para melhorar a qualidade da assistência não basta apenas 
investir em equipamentos e tecnologia. O tratamento se torna 
mais eficaz quando a pessoa é acolhida, ouvida e respeitada 
pelos profissionais de saúde. Em contrapartida, também se faz 
necessária a humanização das condições de trabalho destes 
profissionais. Os funcionários que se sentem respeitados pela 
instituição prestam atendimento mais eficiente1.

O discurso da humanização tem sido utilizado nas áreas 
de saúde, administração, economia e na reorientação do 
setor de serviços. Na atenção a saúde a humanização 
cristalizase na defesa dos direitos da cidadania. Na área 
de administração, através da qualidade total e felicidade na 
empresa, com o objetivo de otimizar o trabalho. Na econo
mia é utilizado como forma de desconstruir a alienação e 
relação de maisvalia. Na área de serviços a ideia de huma
nização esta relacionada à melhoria do acesso e qualidade. 
O termo humanização não tem sentido único, podendo ser 
utilizado com vários sentidos e justificar distintas práticas, 
sendo a humanização da assistência à saúde uma demanda 
atual e crescente no contexto brasileiro .

Apesar dos avanços acumulados no que se refere aos 
seus princípios norteadores e à descentralização da atenção 
e da gestão, o SUS ainda enfrenta uma fragmentação dos 

processos de trabalho, rede assistencial e relações entre os 
diferentes profissionais, precárias interações entre as equipes, 
sistema de trabalho verticalizado e baixos investimentos na 
qualificação dos profissionais. Com o intuito de introduzir 
práticas humanizadas no ambiente de saúde, o Ministério da 
Saúde lançou em 2003 a Política Nacional de Humanização 
visando atender às demandas subjetivas manifestadas pelos 
usuários e trabalhadores dos serviços de saúde, baseado na 
integralidade da assistência4.

O objetivo desta pesquisa foi estimar a satisfação dos 
enfermeiros de um Hospital Universitário acerca da huma
nização no ambiente de trabalho e descrever sugestões a 
respeito de melhorias que possam contribuir para a humani
zação das condições de trabalho.

METODOLOGIA
Optouse por uma pesquisa de natureza descritiva, com 
abordagem quantiqualitativa, tipo Survey, que permite a 
obtenção de informações quanto à prevalência, distribuição 
e interrelações de variáveis, no âmbito de uma população. 
As informações coletadas podem referirse às ações, conhe
cimentos, intenções, opiniões, atitudes e valores dos indiví
duos. As maiores vantagens dos surveys são sua flexibilidade 
e amplitude de alcance5.

Esta metodologia foi usada por que a Humanização é um 
tema amplo e complexo, envolve a percepção humana com 
aspectos psicológicos subjetivos. Ela tem muitas facetas. 
Estudos da percepção humana podem gerar um número 
infindável de variáveis. Contudo, múltiplas variáveis podem 
ter diferentes manifestações de uma variável básica.  O obje
tivo é conhecer as relações entre as variáveis e entender o 
que elas representam coletivamente6.

O estudo foi desenvolvido em um Hospital Universitário 
do interior do Estado de Minas Gerais, sendo autorizado pela 
Diretoria de Enfermagem da instituição. Foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa, conforme parecer CEP 085/09.

Os dados foram coletados em um hospital universitário de 
grande porte, referencia no atendimento do SUS para uma 
população aproximada de 600.000 habitantes. Inicialmente 
os enfermeiros receberam informações sobre a pesquisa e 
sua temática, sendo explicado os objetivos e a necessida
de de se preencher o questionário proposto. Explicouse a 
necessidade e importância do preenchimento do termo de 
consentimento esclarecido. Foram orientados também, quan
to à liberdade de participação e que seus dados pessoais fica
riam no anonimato, na qual as questões seriam respondidas 
posteriormente, no local de trabalho ou domicílio, devendo 
retornar o questionário dentro de uma semana.

A pesquisa em enfermagem tornase cada dia mais sofisti
cada. Uma das formas nas quais tal sofisticação fica eviden
ciada é o uso de análises estatísticas complexas. Esta evolução 
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garante um maior rigor nos estudos de enfermagem6. No 
processamento dos dados gerados na segunda parte do ques
tionário (Escala de percepção tipo Likert) foi utilizada a técnica 
estatística de análise fatorial que é uma técnica multivariada 
ampla e antiga, com uso, principalmente, nos estudos de 
avaliação de escalas na área da psicologia. O principal propó
sito de uma analise de fatores é reduzir um conjunto grande 
de variáveis a um conjunto de medidas de menor tamanho 
que é mais controlável. A análise dos fatores desenlaça inter
relações complexas entre as variáveis e identifica aquelas que 
ficam unidas, com conceitos ou fatores unificados6,7.

Para avaliar as sugestões dos sujeitos se utilizou a análise 
de conteúdo, conforme Bardin8 e que se desdobra em três 
fases: (a) préanálise, onde é feita uma leitura flutuante nos 
documentos a serem analisados; (b) exploração do material: 
consiste nas etapas de codificação, enumeração, classifica
ção e a agregação, em função de regras previamente formu
ladas. Os resultados são submetidos a operações estatísticas 
simples (percentagens), ou mais complexas (análise fatorial), 
permitindo estabelecer quadros, diagramas, figuras e mode
los referentes aos resultados. Na sequencia foi proposto 
inferências e interpretações mediante os objetivos previstos.

RESULTADOS
Foram pesquisados 71 enfermeiros. Na tabela 1 são apresen
tados os dados sócio demográficos dos pesquisados.

No processamento da amostra, os dados sócios demográ
ficos evidenciaram que 82% da amostra pertencia ao sexo 
feminino e 75% estavam na faixa etária dos 20 aos 39 anos 
de idade. Esta situação é condizente com dados do Conselho 
Regional de Enfermagem – MG9 e explicado pela divisão 
social do trabalho que impôs a mulher o cuidado de doentes, 
crianças e idosos10.

Dentre os enfermeiros que participaram da pesquisa, 
se percebeu que 71,81% trabalham no horário diurno 
(53,51% no turno matutino ou vespertino e 18,30% em 
horário administrativo). O maior contingente de enfermei
ros trabalha no horário diurno, o que explica a maior por
centagem da amostra. 66% dos enfermeiros são servidores 
públicos. Contudo, o número de contratados (celetistas) 
vem aumentando ano a ano. O que pode ocasionar pro
blemas na equipe, por representarem regimes de trabalho 
e salários diferentes. A maioria dos profissionais têm entre 
1 a 10 anos de formado, isto é, aproximadamente 65% da 
amostra. O que vai ao encontro da faixa etária entre 20 a 
39 anos de idade no estado de Minas Gerais9.

Na Figura 1 podese verificar a informação dos enfermei
ros relativa às diretrizes, dispositivos e projetos da Política 
Nacional de Humanização. 

Conforme a figura 1, os dispositivos da PNH mais conheci
dos pelos enfermeiros foram ouvidoria, acolhimento, direito 

a acompanhante e grupo de trabalho em humanização. Com 
relação à defesa dos direitos dos pacientes, 59% da amostra 
disseram conhecer ou ter ouvido falar sobre eles. Este é um 
item difuso, não se trata de ação única, mas embutido no rol 
da Política Nacional de Humanização e um dos princípios 
universais do Sistema Único de Saúde. A esse respeito a 
Carta de Direitos dos Usuários da Saúde baseiase em seis 
princípios básicos de cidadania, que juntos, asseguram ao 
cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de 
saúde, sejam eles públicos ou privados11.

Conforme a figura 1, quando se perguntou se os 
Enfermeiros conheciam ou tinham ouvido falar sobre os 
demais dispositivos da PNH, foram obtidos indicadores abai
xo de 50%. Nenhum destes dispositivos está implantado no 
hospital onde foi realizada a pesquisa, o que pode explicar 
os resultados encontrados.

Os dados apresentados até o momento confirmam a ideia 
de que os dispositivos mais conhecidos dos enfermeiros são 
aqueles já implantados no serviço. Isto não permite fazer 
nenhum tipo de afirmação sobre o nível de humanização 
da assistência aos usuários do serviço. A este respeito, da 
mesma forma, há muitos profissionais que, mesmo sem uma 
formulação teórica da proposta, ou mesmo sem utilizar o 
termo, praticam a “humanização” em seu quotidiano12.

 

 

 

 

 

 

Categoria
Faixa etária
20	a	29	anos

30	a	39	anos

40	a	49	anos

50	a	59	anos

Acima	60	anos

Sexo
Feminino

Masculino

Horário trabalho
Manha

Tarde

Administrativo

Noite

Vinculo empregatício
Servidor	Público

Celetista

Outros vínculos?
Sim

Não

Fi	%

43,66

30,98

12,67

	8,45

	4,22

81,69

18,30

28,16

25,35

18,30

28,16

66,19

33,81

44,28

55,71

Tabela 1 - Enfermeiros segundo faixa etária, sexo, horário 
de trabalho, vínculo empregatício e outros vínculos. 
Uberaba–MG, 2009.
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No quadro 1 a seguir é apresentado o resultado da 
rotação dos fatores.

No quadro 1 o fator 1 evidencia a participação demo
crática, a comunicação e o apoio da gerencia como fatores 
significativos para a humanização das condições de trabalho. 
Neste aspecto a PNH ressalta a importância da gestão parti
cipativa nas unidades de saúde, recomendando a democrati
zação das relações de trabalho4.

Foi eleito como segundo fator, indicadores relacionados a 
sinalização do ambiente, identificação dos profissionais, res
peito a privacidade, comunicação e orientação ao usuário. 

Segundo o Ministério da Saúde, os serviços de saúde devem 
contemplar projetos de sinalização e placas de informação 
de toda ordem, e também facilitação física para acesso, que 
não excluam pessoas com deficiência visual ou que usem 
cadeiras de rodas ou muletas, ou ainda que não saibam ler, 
que tenham linguagem clara e representativa, identificando 
os espaços e suas funções13.  

Os enfermeiros elencaram o perfil profissional e as condi
ções de trabalho para executar a assistência de enfermagem 

como terceiro fator mais importante. Conforme a PNH o 
modelo de formação dos profissionais de saúde está distante 
das Políticas Públicas de Saúde. Como resultado o modelo 
de atenção é focado na doença, baseada na queixaconduta, 
reproduzindo um modelo biomédico de atenção4.

O problema em muitos locais é a falta de condições téc
nicas, seja de capacitação, seja de materiais, como resultado 
o ambiente tornase pouco humanizado pela má qualidade 
resultante e baixa resolutividade14.

O nível de satisfação foi eleito pelos enfermeiros como o 
quarto fator relacionado a humanização das condições de 
trabalho. Neste aspecto, vários estudos realizados no Brasil e 
exterior consideram a satisfação do trabalho como indicador 
de qualidade de vida. A investigação deste tema é de funda
mental importância para a enfermagem, uma vez que o nível 
de satisfação da equipe pode influenciar a qualidade final da 
assistência de enfermagem15.

As condições de higiene e segurança no ambiente de tra
balho foram eleitas como quinto fator mais importante para 
a humanização do trabalho.  As más condições ambientais 
agravam o quadro de desumanização, uma vez que precari
za as relações entre usuários e profissionais, piorando uma 
relação que já é precária14.

No quadro 1 os enfermeiros elegeram como o sexto 
fator mais importante os recursos tecnológicos para uso e o 
modelo de gestão adotado pela instituição. Sobre estes itens, 
observouse que nas últimas décadas houve um avanço no 
setor hospitalar, com a aquisição de equipamentos e novas 
técnicas colocadas a disposição dos profissionais e usuários, 
contudo, observase que houve pouca valorização dos usuá
rios e dos trabalhadores em saúde16.

Os enfermeiros elegeram como sétimo fator mais importan
te para a humanização no ambiente de trabalho a agilidade de 
atendimento ao usuário e a confiança no serviço. É possível 

 

 Fator
1

2

3

4

5

6

7

8

Interpretação
Direito	a	participação	e	apoio	da	gerencia	no	trabalho

Sinalização	ambiente	e	identificação	dos	profissionais

Perfil	profissional	e	condições	para	executar	a	assistência	de	enfermagem

Satisfação	profissional	e	reconhecimento	no	ambiente	de	trabalho

Condições	de	segurança	e	higiene

Gestão,	conservação	e	recursos	tecnológicos	disponibilizados

Gestão	de	recursos	humanos	e	oferta	de	serviços	a	comunidade

Número	e	rotatividade	dos	profissionais

Quadro 1 - Interpretação dos fatores. Uberaba – MG, 2009.
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Figura 1 - Enfermeiros segundo informação dos dispositivos da Política Nacional de Humanização. UberabaMG, 2009.
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que os enfermeiros entendam que agilidade seja um dos fato
res chave para resolutividade. Em ambientes como o pronto 
socorro, ao prestar um atendimento mais resolutivo, reduzse 
o excesso de pacientes. O resultado é uma equipe de trabalho 
menos pressionada e um ambiente de trabalho mais saudável.

O número de profissionais e a rotatividade dos profis
sionais aparece como oitavo fator mais importante para a 
humanização das condições de trabalho. Tem sido observado 
nos serviços de saúde um quadro limitado de profissionais, 
uma deficiência de recursos materiais, condições insalubres; 
continuas demandas tecnológicas têm contribuído para um 
quadro de insatisfação profissional. O clima desfavorável 
tem contribuído para a deterioração das relações, gerando 
uma assistência fragmentada e desumanizada17.

SUGESTõES DOS ENfERMEIROS
Após a seleção das unidades de análise, as mesmas foram 
agrupadas em categorias, de acordo com as respostas dos 
sujeitos. Em seguida, se realizou novas categorizações para 
as unidades de análise emergentes, sempre tendo em mente 
os objetivos do trabalho. A partir das unidades de análise 
extraídas dos 71 questionários, evidenciaramse 04 grandes 
categorias, apresentadas na figura 2.

Na figura 2 é possível observar maior numero de sugestões 
relativas a recursos humanos (36%); em seguida, Gestão e 
Política Nacional de Humanização se apresentam empatadas 
(23%) e por último a categoria Infraestrutura(18%). 

Uma dos eixos centrais da PNH é a indissociabilidade 
entre os modos de produzir saúde e os modos de gerir os 
processos de trabalho. Consoante com esta diretriz, SE obser
vou um número maior de sugestões relativas à Política de 
Recursos Humanos. Humanizar significa estreitar as relações 
interprofissionais, permitindo que o coração, junto à razão, 
se manifeste nas relações de trabalho do dia a dia4,17. 

O modelo de gestão centralizado e verticalizado dos 

serviços de saúde é tido como um dos principais entraves à 
implantação da PNH. Neste aspecto, a melhoria do mode
lo de atenção requer mudanças do modelo de gestão, de 
modo que os sujeitos envolvidos – gestores, trabalhadores e 
usuários – assumam papel de relevância, potencializado o 
estabelecimento de práticas humanizadas18.

Acerca das sugestões para implantação dos dispositivos 
da PNH, é preciso ter em mente que a humanização é um 
processo complexo, demorado e amplo ao qual se oferece 
resistência, pois envolve as mudanças de comportamento 
que podem ser permeados pelos sentimentos de ansiedade 
e medo. Toda mudança envolve conscientização e sensibi
lização, o que demanda tempo e ação conjunta dos atores 
envolvidos: trabalhadores, usuários e gestores. Implicam em 
mudanças políticas, administrativas e subjetivas, recursos 
materiais e mudanças ambientais19.

Sobre a categoria infraestrutura, é preciso considerar que 
o avanço da ciência e da tecnologia possibilitou a melhoria 
dos meios de diagnóstico e de tratamento. Sua utilização, 
aliada ao desenvolvimento socioeconômico, contribuiu para 
um declínio das taxas de mortalidade por enfermidades con
troláveis, como a tuberculose, a desnutrição, o diabetes meli
to e outras afecções, em várias regiões do mundo. Contudo, 
em virtude do alto custo da tecnologia, correse o risco de 
se direcionar a maioria dos recursos para a parte física dos 
prédios e equipamentos de última geração, esquecendose 
da dimensão humana que deve estar no centro de toda inter
venção em saúde19,20.

CONCLUSÃO
Este estudo teve como objetivo estimar as percepções dos 
enfermeiros acerca da humanização das condições de tra
balho no ambiente hospitalar. Para tanto, além dos dados 
levantados através da literatura cientifica e de questionários, 
a construção deste estudo contou com evidências empíricas. 
A partir da reunião destas informações, foi possível refletir 
sobre como os enfermeiros percebem os fatores mais impor
tantes para a humanização das condições de trabalho no 
ambiente hospitalar.

Outra característica do estudo é que na literatura cientifica 
as publicações estão voltadas para o eixo sujeitousuário, 
quase nunca abordando o eixo sujeitotrabalho. Vale res
saltar que as diretrizes da PNH abarcam usuários, gestores 
e profissionais, o que é definido como transversalidade da 
política, isto é, perpassa todas as instâncias do setor saúde, 
indo além, por considerar o lado humano e a subjetividade.

Ao serem perguntados se já tinham ouvido falar sobre as 
estratégias e programas da PNH, em apenas cinco dos 19 
itens obtevese um percentual de respostas acima de 50% 
de informação. Este indicador alerta para a necessidade de 
se melhorar a divulgação da PNH entre os profissionais de 

Infra-estrutura

Gestão

Política	de	Recursos	Humanos

Política	Nacional	de	Humanização

Figura 2 - Enfermeiros segundo sugestões para a organi
zação das categorias para um ambiente de trabalho huma
nizado, UberabaMG, 2009.
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saúde, isto, pois, a pesquisa se deu em um hospital ligado 
a uma Universidade Pública e como tal, na primeira linha 
para implantação das políticas ministeriais. Contudo, a não 
informação sobre a PNH não implica que o profissional não 
tenha suas práticas ditas “humanizadas”.

Ao rotacionar as variáveis e interpretando os fatores 
detectados, as seguintes categorias de fatores apareceram 
por ordem de variância: (1) direito a participação, apoio da 
gerência, flexibilidade na condução do trabalho, comunica
ção e educação permanente. (2) a sinalização do ambiente, 
identificação dos profissionais, respeito a privacidade, comu
nicação e orientação ao usuário; (3) a formação profissional, 
os serviços ofertados a população e o material disponibili
zado para o trabalho; (4) a satisfação relatada com a reali
zação profissional e a recompensa recebida, as condições 
ambientais de trabalho; (5) Condições ambientais de trabalho 
(higiene e segurança)  (6) o modelo de gestão adotado e 
equipamentos disponibilizados para uso, (7) a agilidade no 
atendimento ao usuário e confiança no serviço e; (8) número 
de profissionais e a rotatividade dos profissionais. 

Do exposto nesta pesquisa se constatou que a análise 
fatorial demonstrou ser uma ferramenta promissora para 
trabalhar com dados psicométricos sobre percepção dos 
profissionais de enfermagem. Em pesquisas quantitativas se 
indica estruturas de dependência e dimensões de análise 

que não podem ser identificadas de outra forma. Os fatores 
apresentam um grupo de variáveis interrelacionadas de uma 
grande área da avaliação. Desta forma, os elementos são 
relacionados de forma simultânea, sendo possível mensurar 
a influencia de determinado fator nos demais.

Confirmase assim a necessidade de realização de novos estu
dos e o potencial desta técnica para apoiar as pesquisas na área 
das relações de ambiente de saúde e comportamento humano. 
Estudos futuros com o uso desta técnica podem, por exemplo, 
entender a adesão de determinados grupos populacionais a 
determinadas práticas saudáveis, contribuído para o desenvolvi
mento de políticas de promoção da saúde mais eficazes. 

Investimento em Recursos Humanos, melhoria nas práti
cas de gestão, adoção das diretrizes da PNH e melhoria na 
infraestrutura da instituição foram as principais sugestões 
dos enfermeiros para a humanização das condições de 
trabalho no hospital.

O estudo facilitou a compreensão das percepções dos 
profissionais sobre a humanização das condições de trabalho 
no ambiente hospitalar, possibilitando uma reflexão sobre os 
pontos negativos e positivos apresentados. O conhecimento 
desta realidade pode contribuir com inovações na gestão, 
voltadas para as reais necessidades dos enfermeiros, assegu
rando ao profissional um espaço imprescindível na humani
zação da assistência no ambiente hospitalar.                   


