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Trata-se de um estudo sobre o processo de trabalho dos citotécnicos que atuam
em laboratórios de Anatomopatologia e Citopatologia no Estado do Rio de Janeiro, cujo
objetivo geral é: analisar a percepção dos citotécnicos sobre as competências
necessárias à execução de sua atividade laboral; e específicos: (1) descrever a atividade
laboral do citotécnico; (2) identificar o modo de produção da atividade por meio das
inter-relações de trabalho; (3) conhecer e compreender as implicações do trabalho do
citotécnico nas ações de controle do câncer. A investigação foi de abordagem
qualitativa, de natureza descritiva e social, realizada em três laboratórios de
Anatomopatologia e Citopatologia no Estado do Rio de Janeiro, com a participação de
33 citotécnicos. Os dados foram obtidos pela técnica de entrevista semiestruturada,
aplicação de questionário, e grupo focal, no período de janeiro a agosto de 2014, e
analisados com base na Análise de Conteúdo de Bardin, tendo como unidade de registro
o “tema”. Os resultados revelaram: dos 33 citotécnicos, 73% são do sexo feminino; 34%
estão distribuídos em igual percentual para as faixas etárias entre 41 a 50 anos e 51 a 60
anos. Com relação à variável do grau de escolaridade, 43% possuem especialização e
24% concluíram o curso superior. Em relação ao cargo exercido, 73% atuam como
citotécnicos e 70% são funcionários públicos. O trabalho do citotécnico tem
especificidade única desse trabalhador de nível técnico, que é a realização da primeira
análise do exame citopatológico, com ações articuladas e complementares de natureza
técnica, de gestão, e educativas vinculadas à equipe, com ênfase nos princípios de
prevenção e promoção da saúde. Por meio da escala de avaliação do contexto de
trabalho, foram avaliadas as condições físicas, materiais e organizacionais do processo
de trabalho. O quesito clareza, na definição das tarefas, foi o maior valorado com 4,7%
de média, seguido das relações socioprofissionais com média de 4,0%. Os resultados da
análise de conteúdo revelaram: na trajetória da atividade laboral, emergiram quatro
categorias associadas à motivação e ao ingresso na ocupação por pessoas de referência
na formação, acesso ao mercado de trabalho, busca pelo aperfeiçoamento profissional e
aprendizagem prática no trabalho; no conceito de modo de produção, emergiram cinco
categorias: responsabilidade de “salvar vidas”, crítica em relação ao próprio trabalho
com qualidade, características físicas, atividades distintas do citotécnico e do
histotécnico, visão do trabalho com otimismo; nas condições de trabalho, emergiram
quatro categorias: trabalho em equipe e responsabilidade individual, ambiguidade em
relação à autonomia, precarização do trabalho, esperança no reconhecimento da
profissão. O trabalho do citotécnico é uma ocupação fracamente regulamentada, que se
caracteriza por ausência de perfil profissional específico compatível com o escopo de
prática real observada no trabalho levando a condições de trabalho precário. O
reconhecimento ocorre entre os próprios trabalhadores que se valorizam por serem
responsáveis pela promoção da saúde tornando seu trabalho socialmente útil.
Palavras-chave: Neoplasias do colo uterino. Pessoal de laboratório médico. Qualificação
profissional. Recursos humanos em saúde.

