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Relatar a implantação da modalidade home

office para enfermeiros num hospital público

100% sus no Vale do Paraíba.

Estudo do tipo relato de experiência, descritivo e

reflexivo, abordando a estruturação de trabalho

remoto vivenciado por onze enfermeiras, no

período entre 13/07/2020 a 31/01/2021.

Num cenário de pandemia manter os colaboradores engajados e produtivos são os principais

desafios das organizações¹. o hospital decidiu implantar o trabalho remoto para enfermeiras

gestantes, protegendo assim as profissionais do grupo de risco e engajando-as com atividades à

distância durante esse período.

Para a implantação do home office foram propostas atividades estruturadas, voltadas a qualidade e

educação em saúde. A implantação ocorreu em seis fases: I- Reunião com Direção e Gerência de

Enfermagem, Educação Continuada, SESMT, Departamento de Pessoal e Qualidade para definição

das atividades permitidas; II - Reunião com Educação Continuada, Qualidade e enfermeiras

gestantes para exposição do projeto; III - Elaboração de cronograma de atividades; IV- Criação de e-

mail institucional, inclusão das profissionais em plataforma de reuniões e treinamentos online;

V- capacitação online para realização das atividades; VI- Divisão de tarefas. Os benefícios

observados pelo hospital foram: Nenhuma profissional foi infectada com covid-19 e/ou sofreu

acidente de trabalho; desenvolvimento de novas competências profissionais, associadas a produção

científica; no aspecto financeiro observamos o aproveitamento das horas do trabalho remoto, que

seriam destinadas a banco de horas negativo, se não houvesse essa modalidade de trabalho.

A modalidade home office surgiu como uma nova opção para a instituição durante a pandemia

trazendo benefícios nos aspectos saúde do colaborador, financeiro e educação permanente,

aumentando a produtividade e o engajamento profissional, otimizando atividades da qualidade e

educação continuada.
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