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NÃO SEI...  

 

 

Não sei... se a vida é curta...  

 

Não sei...  

Não sei...  

 

se a vida é curta  

ou longa demais para nós.  

 

Mas sei que nada do que vivemos  

tem sentido,  

se não tocarmos o coração das pessoas.  

 

Muitas vezes basta ser:  

colo que acolhe,  

braço que envolve,  

palavra que conforta,  

silêncio que respeita,  

alegria que contagia,  

lágrima que corre,  

olhar que sacia,  

amor que promove.  

 

E isso não é coisa de outro mundo:  

é o que dá sentido à vida.  

 

É o que faz com que ela  

não seja nem curta,  

nem longa demais,  

mas que seja intensa,  

verdadeira e pura...  

enquanto durar. 

 

Cora Coralina 



RESUMO 

 

Com a trajetória que os problemas relacionados à saúde da criança estão tomando em 

nossa sociedade, principalmente no que se refere à morbimortalidade infantil, além do processo 

de descentralização da saúde e a implementação da Estratégia de Saúde da Família nos 

municípios, em que tem aumentado consideravelmente a atuação dos trabalhadores de 

enfermagem na Atenção Básica à Saúde, podem ser considerados fatores imprescindíveis para 

reflexões sobre o cuidado que o Enfermeiro dispensa à Saúde dessas crianças. A fim de verificar 

como está organizado o processo de trabalho do Enfermeiro no cuidado a essas crianças em 

USF’s, bem como as dificuldades encontradas na dinâmica desse trabalho, é que esta pesquisa 

tem como objetivo analisar o processo de trabalho dos Enfermeiros no cuidado à Saúde da 

Criança nas USF’s, com ênfase nas tecnologias utilizadas na produção desse cuidado. Trata-se de 

uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, fundamentada no referencial 

teórico sobre Processo de Trabalho e Composição Técnica do Trabalho. Os dados foram 

coletados por meio da entrevista semi-estruturada, em que foram entrevistadas 11 Enfermeiras 

que, no momento, exercem suas funções há mais de 01 ano nas USF em atuação. As questões 

norteadoras foram elaboradas com base no Referencial Teórico utilizado. Para análise dos 

resultados, utilizamos o referencial de análise de conteúdo, além de nos reportarmos a análise 

temática. As situações em que envolveram questões objetivas da entrevista utilizou-se o auxílio 

do programa SPSS 15.0 para Windows. Os resultados apontam que o processo de trabalho do 

enfermeiro no cuidado à saúde da criança, está centrado no caráter preventivo, cujo foco das 

ações são as crianças sadias, seguindo as rotinas e os protocolos preconizados pelo Ministério da 

Saúde, com vistas à manutenção da saúde das mesmas. Ao analisar os dados pelo referencial 

teórico da Composição Técnica do Trabalho se constatou que os núcleos tecnológicos do fazer 

cotidiano do Enfermeiro estão voltados para o uso das Tecnologias leve-duras e duras, e a razão 

que se estabelece entre o Trabalho Morto e o Trabalho Vivo, há prevalência do primeiro em 

relação ao segundo na produção desse cuidado. Essas situações contribuem para a explicação do 

aparecimento de problemas relacionados à adesão das mães/cuidadoras ao acompanhamento do 

CD, devido ao caráter prescritivo e normalizador das ações. Os resultados apontam, ainda, a 

presença de “linhas de fuga” no fazer dos enfermeiros, confirmando o autogoverno dos 

profissionais de saúde no cotidiano do trabalho. Essas “linhas de fuga” expressam à própria 

execução do Trabalho Vivo em ato, pautado pelo uso das tecnologias leves, contudo, não se 

caracterizou como um processo de transição tecnológica. Portanto, para se ter uma maior 

resolutividade aos problemas relacionados à saúde da criança, o Enfermeiro tem que reorganizar 

o seu processo de trabalho no cuidado à saúde da criança centrando-o na execução do trabalho 

vivo em ato. 

 

Palavras-Chave: Trabalho. Processo de Trabalho. Desenvolvimento Tecnológico. Cuidado da 

Criança. Serviços Básicos de Saúde. Educação em Saúde  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the trajectory that the problems related to child health are taking in our society, 

particularly with regard to infant mortality, beyond the process of decentralization of health and 

the implementation of the Family Health Strategy in the cities, where it has increased 

considerably performance of nursing staff in Primary Health Care, they can be considered 

essential factors for reflections on the care of nurse dispenses the health of these children. In 

order to check how it is organized the working process of the nurse in caring for these children in 

USFs as well as the difficulties found  in the dynamics of this work, this research aimed to 

analyze the work processes of nurses in care Child Health in USFs, with emphasis on 

technologies used in producing care. This is a research exploratory and descriptive with 

qualitative approach, based on the theoretical reference in about Work Process and Composition 

Technique of Work. The data were collected through semi-structured interviews of 11 nurses 

who, at the moment, perform their functions for more than 01 year at USF. The guiding questions 

were based at theoretical reference. To analyze the results, was used the referential of content 

analysis, and was refer to thematic analysis. In situations that were involved closed questions of 

the interview, was used the aid of SPSS 15.0 program for Windows. The results indicated that the 

process of nurse work in health care of children, focuses on the preventive character, whose focus 

of the actions are healthy children, following the routines and protocols established by the 

Ministry of Health with a view to maintaining health them. When analyzing the data through 

theoretical references of Composition Technique of Work found that the core technologies of 

daily tasks of the nurse are directed for the use of technology soft-hard and hard, and the reason 

established between the Dead Working and Alive Working, there is prevalence of the first against 

the second in the production of this care. These situations contribute to the explanation of the 

emergence problems related to adhesion of mothers / caregivers to monitoring the CD, due to 

character prescriptive and normalizer of actions. The results also suggested the presence of 

"vanishing lines" in the make of nurses, confirming the self-governance of health professionals in 

daily work. These "vanishing lines" express the own execution of the Work Live in action, guided 

by the use of soft technologies, however, was not characterized as a process of technology 

transition. So, to get a better resolution to the problems related to child health, the nurse has  

reorganize your work process by focusing on the execution of work live in action. 

 

Key-words: Work. Work Process. Technological Development. Child Care. Basic Health 

Services. Health Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os assuntos relacionados aos cuidados com a Saúde da Criança (SC) têm lugar de 

destaque e atenção em Instituições Internacionais, como a Fundação das Nações Unidas 

(UNICEF) e Organização Mundial de Saúde (OMS), entre outros, fomentando discussões e 

propondo direcionamento de práticas que possam garantir um melhor estado de saúde às 

crianças, principalmente, no que se refere ao controle da Mortalidade Infantil (MI). Esse fator 

reflete na funcionalidade e nas diretrizes presentes nas políticas públicas das Instituições 

Nacionais nessa área de atenção. 

As práticas desenvolvidas a favor da SC foram e, ainda são determinadas pelo 

contexto sócio, político, econômico, cultural e jurídico-legal, as quais às crianças estão 

inseridas, incorporando características inerentes a cada momento histórico vivenciado. 

Nesse contexto de influências e direcionamentos, as políticas de saúde, bem como suas 

práticas, programas e diretrizes, nessa área do cuidado, têm como meta atuar em um dos 

principais problemas que aflige a saúde da criança, a MI, com vista a reduzir sua incidência 

no mundo, pois a mesma é utilizada como indicador do desenvolvimento social e econômico 

de um país ou região (MELLO; LIMA; SCOCHI, 2007). 

Internacionalmente há um acordo que busca a solução para as questões referentes à 

MI, em que consideram a permanência das causas, indicativas de violação dos direitos 

fundamentais, previstos na Convenção dos Direitos da Criança (CDC)
1
. Em seu artigo 24, 

tem-se que “os estados devem dar especial atenção aos cuidados de saúde primários e às 

medidas de prevenção, à educação em termos de saúde pública e à diminuição da MI”. O não 

cumprimento desse artigo incide negativamente sobre a proposta das metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
2
 (UNICEF, 1990, p. 17, 2006). 

A criança hoje passa a ser ponto central para a concretização do desenvolvimento de 

uma nação, mas, é importante ressaltar que apesar da MI ser um desafio tanto internacional, 

                                                 
1
 A CDC é um tratado internacional, um importante instrumento legal, devido ao seu caráter universal e também 

pelo fato de ter sido ratificado pela quase totalidade dos Estados do mundo (192) incluindo o Brasil. Ele foi 

acatado por unanimidade pelas Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, trazendo um amplo conjunto de 

direitos (civis, políticos, econômicos, sociais e culturais) de todas as crianças, bem como as respectivas 

disposições para que sejam aplicados (UNICEF, 2006). 
2
 Com relação aos ODM, originaram-se durante a reunião da Cúpula do Milênio na sede da Organização das 

Nações Unidas (ONU) em Nova York em setembro de 2000. Essa reunião contou com a participação dos 

líderes das grandes potências mundiais e os chefes de Estado de 189 países, entre eles o Brasil, os quais 

discutiram a gravidade do estado social de muitos países do mundo e definiram 08 objetivos concretos para o 

desenvolvimento, que devem ser alcançada até 2015. Dentre esses objetivos tem-se o de número 04, “que visa 

reduzir em dois terços a taxa global de mortalidade de menores de 5 anos entre 1999 e 2015 (UNICEF, 2008). 
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quanto nacional, não basta apenas reduzir os seus índices, tem-se também, que desenvolver 

ações que proporcionem condições para que as crianças possam viver com qualidade e 

desenvolver todo o seu potencial (BRASIL, 2005). 

Assim, torna-se notória a preocupação mundial com a situação, tanto epidemiológica, 

quanto social da criança, em que muitas estão morrendo, sobretudo de diarréia e desnutrição. 

Essas ocorrências são consideradas absolutamente preveníveis, quando se tem, 

principalmente, uma Atenção Básica de qualidade.  

Pesquisas revelam que cerca de 1% das mortes de crianças menores de cinco anos tem 

causas desconhecidas, e que dois terços delas são perfeitamente evitáveis, por meio da 

Atenção Básica à Saúde. Sendo a maioria dessas causas de óbitos de crianças consideradas 

evitáveis, a problemática torna-se mais agravante, além de fomentadora e questionadora das 

atuais políticas de saúde e da forma como está organizado o processo de trabalho dos 

profissionais para essa área do cuidado (BRASIL, 2005; UNICEF, 2008).  

No mundo, há em média, a morte de 26 mil crianças menores de 05 anos de idade por 

dia, quase todas nos 60 países em desenvolvimento. Desse montante, tem-se mais de 30% 

com morte durante o seu primeiro mês de vida, normalmente em casa, sem acesso a serviços 

de saúde essenciais e recursos básicos que poderiam salvá-las da morte. No ano de 2006 cerca 

de 9,7 milhões morreram antes do seu quinto ano de vida. Dentre as principais causas, têm-se 

as infecções respiratórias ou diarréicas, além dos problemas com a água de má qualidade, 

saneamento precário e higiene inadequada, fatores que tanto contribuem para a 

morbimortalidade infantil (UNICEF, 2008). 

Esses números, apesar de serem muito altos, nos últimos 46 anos tiveram uma redução 

de 50% no número anual de mortes infantis em escala mundial (cerca de 20 milhões, em 

1960, para menos de 10 milhões em 2006). No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a redução de mortalidade de crianças menores de 

5 anos caiu de 57 óbitos/1000 nascidos vivos no ano de 1990, para 20 óbitos/1000 nascidos 

vivos no ano de 2006, uma queda de quase 50% (UNICEF, 2008; IBGE, 2009).  

Essa redução resulta das políticas públicas implementadas no país, que vai desde o uso 

de antibióticos para o combate a infecção, até mais recente, com as ações de baixo custo, 

como o incentivo ao aleitamento materno, campanhas de vacinação, programas como PACS e 

o PSF, além das ações de organizações não governamentais. 

Apesar da notória redução, a taxa de MI no Brasil continua alta, segundo o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2006; 2009), no país, há um índice de 100 mil 

crianças mortas antes de completar 01 ano de vida, no ano de 2005, esses dados fazem do 
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Brasil possuidor da terceira maior taxa da América do Sul, atrás da Bolívia e da Guiana. Para 

a OMS, o país apresenta a taxa de MI considerada média, entre 20 e 49 óbitos/1000 nascidos 

vivos. 

Esse alto índice de MI no Brasil se atribui, principalmente, a existência no país de uma 

política pública de saúde nada equânime, com uma população desprovida de ações de saúde 

eficazes, além de uma importante permanência das iniquidades de saúde. Essa situação se 

justifica, quando contemporâneo a essa diminuição nos dados, se tem a implementação de 

novas políticas públicas de saúde direcionadas para tal circunstância. 

Como dito anteriormente, diante desse quadro situacional, internacionalmente 

preconiza-se para a SC as ações básicas de saúde, como a imunização, suplementação de 

vitamina A, aleitamento materno exclusivo, hábitos de higiene saudáveis, terapia de 

reidratação oral, dentre outros. Essas ações são consideradas essenciais para o controle da MI 

e para a melhoria da qualidade de vida das crianças (UNICEF, 2008).  

Associado a essa busca pela melhoria da qualidade de vida, nas últimas décadas, no 

mundo há um crescente interesse pelo desenvolvimento integral da criança, devido ao 

resultado constante de redução da MI, em que as crianças estão sobrevivendo mais, além de 

reconhecer que o desenvolvimento de um bom trabalho voltado para os problemas e 

patologias neste período exerce efeitos duradouros na constituição do humano (BRASIL, 

2001). 

Alguns autores questionam sobre as contribuições dessas ações para o 

desenvolvimento integral da criança, ou para a melhoria da qualidade de vida, pois 

consideram que nessa perspectiva de trabalho, as tecnologias envolvidas não abrangem aos 

determinantes sociais do processo saúde doença. Consideram que priorizar essas ações 

chamadas de baixo custo, significa pactuar com as propostas da economia internacional, que 

levam em consideração a política de contenção de gastos pelo Estado para com a saúde. 

Rosemberg (2001) afirma que é comum os países ditos subdesenvolvidos, incluindo o 

Brasil, receber fortes influências de organismos internacionais e intergovernamentais, com 

relação a assessorias, recomendações e propostas de políticas públicas nas áreas da criança. 

Entretanto, o autor considera que é primordial levar em consideração as especificidades 

sociais de um determinado país, pois dessa forma ocorrerá uma maior resolutividade das 

políticas públicas implementadas para a atenção à criança.  

Para Victora, Barros e Vaughan (2006) um país com tantas desigualdades e 

contradições como o nosso, torna-se necessário um entendimento da realidade social, pois a 
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criança é afetada por muitos fatores imediatos e, em se tratando de melhorias nas questões de 

saúde, a compreensão dos determinantes sociais é essencial. 

Apesar de muitos discursos na SC enfatizarem os determinantes sociais na saúde como 

objeto de ação, a abordagem muitas vezes fica centrada na doença, direcionada apenas ao 

risco de adoecer ou morrer, não atendendo as necessidades sociais da criança e da família. 

Então, o objetivo principal dos trabalhadores de saúde para essa área do cuidado, continua 

centrado no aspecto normatizador para a melhor maneira de manter um indivíduo sadio 

(ZANOLLI; MERHY, 2001).  

Para Matumoto, Mishima e Pinto (2001), ao se trabalhar com foco nos determinantes 

sociais do processo saúde doença, o objeto de atuação deixa de ser o corpo biológico, para ser 

o corpo social; uma vez que, se reconhece o homem como um ser social, sujeito, ator social, 

protagonista e objeto da ação de saúde que se constrói. 

Agir dessa forma é direcionar o processo de trabalho para o núcleo da tecnologia 

centrado no “trabalho vivo”, prevalecendo às formas de intervenção mais relacionais, 

operacionalizada na intersecção que se estabelece no encontro entre trabalhador e usuário, 

reconhecendo que este, além do problema de saúde, traz consigo outros aspectos de cunho 

social (FRANCO; MERHY, 2007). 

Assim, não se pode deixar de ressaltar que o modelo assistencial, ao atuar centrado em 

procedimentos e na doença, o qual tanto tem direcionado a organização do processo de 

trabalho dos profissionais de saúde, não contribui de forma impactante na redução de 

internações de crianças, na redução da MI, na melhoria da qualidade de vida e na produção da 

autonomia dos usuários.  

Victora, Barros e Vaughan (2006, p. 185) consideram que a melhor estratégia, para 

que ocorra uma melhoria na situação de saúde da criança, tem que estar focado em 

transformações socioeconômicas, associadas nas melhorias ambientais e assistências 

prestadas a criança e a família. Esses autores consideram que “não é lícito, portanto, esperar 

uma redução significativa dos diferenciais de saúde sem mudanças sociais profundas”. 

Entretanto, os mesmos consideram que medidas médico-sanitárias podem alcançar um 

relativo progresso nessa redução. 

Essas situações colocam o modelo assistencial vigente e hegemônico em crise, bem 

como a forma de operar o trabalho em saúde, sendo necessária a implementação de um 

modelo que leve em consideração outros determinantes e condicionantes do processo saúde 

doença da criança, para que se possam produzir ganhos na autonomia dos usuários para 

viverem suas vidas. 
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No Brasil, muito se tem apostado na reorganização da Atenção Básica da Saúde 

(ABS), tendo o Programa Saúde da Família (PSF) como instrumento para esse acontecimento, 

por meio do desenvolvimento de práticas que abarquem o corpo social, a família e a 

comunidade. Essas práticas são operacionalizadas nas Unidades de Saúde da Família (USF’s), 

com vista ao fortalecimento do acesso da população aos serviços de saúde, assim, se obter 

ganhos na autonomia dos usuários e redução da MI (BRASIL, 2007). 

Contudo, um estudo realizado por Prado, Fujimori e Cianciarulho (2007) refuta essa 

afirmação, mostrando que a implantação do PSF nas unidades, não tem sido indicativo de 

garantia de acesso aos serviços de saúde, tornando-se um problema para o cuidado às crianças 

de um dado território, pois, para esse seguimento, o acesso é considerado um dos fatores 

primordiais para um cuidado mais resolutivo. 

Nessas USF’s prioriza-se para o cuidado à saúde da criança, no controle de 

morbimortalidade infantil, o desenvolvimento de ações básicas de saúde, consideradas como 

tecnologias de baixo custo e alta eficácia. Porém, o MS propõe que essas unidades adiram à 

“Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade 

Infantil”, cujo objetivo é um esforço concentrado na organização da assistência à população 

infantil, ou seja, “um pacto em prol da redução da mortalidade infantil e pela garantia de uma 

rede de assistência pública integral, qualificada e humanizada em benefício da criança 

brasileira” (BRASIL, 2005, p. 6). 

Essas ações são voltadas prioritariamente para os aspectos da prevenção e da 

promoção à saúde, atuando com a finalidade de manter a criança saudável e, assim, garantir 

seu pleno crescimento e desenvolvimento (CD), de modo que atinja a vida adulta sem 

influências desfavoráveis e problemas trazidos da infância. Suas ações priorizam a saúde 

em vez da doença, estabelecendo o controle da MI (BRASIL, 2007, GRIFO NOSSO). 

Em estudo recente publicado por Macinko, Guanais e Souza (2006) demonstrou o 

impacto do PSF nos índices da MI, em que o incremento em 10% da cobertura representa o 

decréscimo de 4,56% da MI. Dentre os inúmeros indicadores investigados pelos 

pesquisadores, chama a atenção o relacionado ao enfermeiro, em que, apesar da presença 

desse profissional nesse espaço, não se constatou uma contribuição significativa nesse 

impacto.  

Ainda que se possa fazer a relação da melhoria da MI com a expansão do PSF, 

percebe-se que, apesar desse agente de trabalho da Saúde Coletiva ser um dos elementos 

principais e fazer parte da equipe mínima constituinte do PSF, a finalidade do seu trabalho e 

suas tecnologias de trabalho (presentes no núcleo tecnológico do processo de trabalho em 
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saúde nas USF’s), tornam-se questionáveis, pois, conforme a pesquisa citada, a presença 

desses profissionais não está sendo considerada como impactante para melhorias em um dos 

principais problemas que assola a saúde da criança, a MI. 

O enfermeiro ao contribuir com uma parcela do seu conhecimento, operacionalizado 

pelas tecnologias de trabalho, nesse campo de atuação do modelo da Saúde Coletiva, é 

considerado um dos instrumentos desse modelo, subordinando-se às necessidades sociais da 

população, buscando dar maior resolutividade às demandas surgidas (ALMEIDA; ROCHA, 

1997).  

Dessa forma, faz-se necessário buscar apreender a que finalidade as suas ações 

atendem no processo de trabalho em saúde no cuidado à saúde da criança, bem como estão 

sendo executadas essas tecnologias nesse cuidado. 

Ao analisar o fazer dos enfermeiros
3
 no cuidado às crianças nas USF’s, o estudo de 

Saparolli e Adami (2007) constataram que a consulta se limitava apenas às queixas clínicas 

apresentadas, pois durante os atendimentos esses trabalhadores da saúde tinham dificuldade 

em relacionar o seu conhecimento clínico com o conhecimento das condições de vida e de 

famílias, para poder adotar medidas de maior abrangência e resolutividade.  

Essa situação corrobora os achados de Figueiredo e Mello (2003), em que as ações 

desenvolvidas pelos enfermeiros não estão sendo efetuadas de forma integrada. Estão 

acontecendo em momentos diferentes, dando ênfase apenas às queixas trazidas pela 

mãe/cuidador. 

Esses estudos apontam que o cuidado à criança realizado nas USF’s pelos enfermeiros 

está sendo direcionado pelo modelo procedimento centrado, focado na doença e nos 

protocolos de ações da saúde da criança na ABS, ou seja, nas tecnologias dura e leve-duras. 

Nessas unidades não se desenvolve um trabalho priorizando o estabelecimento de vínculos, a 

escuta qualificada, a responsabilização (tecnologias leves ou relacionais), a gestão 

intersetorial e o uso dos equipamentos sociais da comunidade. 

Uma vez o enfermeiro investindo apenas no aspecto patológico, nas tecnologias duras 

e leve-duras, sem abranger todos os determinantes presentes, a resposta para o usuário sempre 

será limitada. Expandir o conhecimento e as ações, assim como o uso de tecnologias 

relacionais que contribua na superação de ações fragmentadas e leve em consideração os 

determinantes sociais do processo saúde doença, é poder agir em diversos fatores 

condicionantes que acometem a saúde da criança. 

                                                 
3
 Apesar da compreensão do trabalho de enfermagem como uma profissão predominantemente feminina, neste 

estudo será utilizado à expressão no masculino (enfermeiro), referindo-se a esse agente no âmbito geral.  
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Apesar de ser considerada importante a execução do trabalho morto (ênfase nas 

tecnologias duras e leve-duras) nos atos de produção do cuidado em saúde, o mesmo não é 

suficiente para que ocorra uma assistência integral à saúde da criança, assim, se faz necessário 

a prevalência da dimensão do trabalho vivo em ato, em que o agir dos profissionais tenha 

ênfase nas tecnologias relacionais. 

A não valorização dos aspectos relacionais que acontecem no encontro entre 

trabalhador e usuário, é desenvolver tecnologias de trabalho que não agem nos determinantes 

sociais do processo saúde doença das crianças, é dar ênfase à difusão de condutas de regras e 

normas a serem seguidas pela família, na tentativa de evitar a MI e uma possível melhoria na 

qualidade de vida para as crianças. 

Victora, Barros e Vaughan (2006) sugerem que, mesmo sem resolver os determinantes 

socioeconômicos mais profundos, pode ser possível reduzir parcialmente a morbimortalidade 

infantil com melhorias no sistema de atenção médico-sanitária, no momento em que: forem 

operacionalizadas as tecnologias adequadas; houver a participação da comunidade e a 

prevenção dos excessos de medicalização. 

Acredita-se que nas unidades de saúde, onde o enfermeiro organiza o seu processo de 

trabalho no cuidado à saúde da criança, tem que ocorrer a efetivação de respostas a esses 

novos determinantes, trabalhando pautados pelos aspectos listados anteriormente, pois, só a 

intervenção na prevenção e na recuperação do corpo biológico não tem respondido de forma 

plena às necessidades sócio-historicamente emanadas, devido o seu trabalho ser direcionado 

pelo modelo médico privatista, do positivismo
4
 biológico, com pouca ênfase nas tecnologias 

relacionais. 

Esse fato também pode ser constatado na pesquisa realizada por Figueiredo e Mello 

(2003), em que na consulta de acompanhamento do CD, os enfermeiros deixam passar as 

oportunidades de se trabalhar com outros determinantes, inerentes à criança, além do 

patológico. Muitas vezes, nessa consulta utiliza-se apenas o conhecimento técnico, com 

atendimentos simultâneos, com diálogos extremamente fragmentados e orientações 

incompletas. 

Contudo, Mello e Andrade (2006) afirmam que vários fatores estão influindo de forma 

negativa na qualidade do trabalho desempenhado pelo enfermeiro no cuidado à criança nas 

USF’s, dentre estes, os autores citam: o grande número de famílias cadastradas nas USF’s; a 

                                                 
4
 [...] seu conhecimento teórico tem como finalidade a previsão científica dos acontecimentos para fornecer à 

prática um conjunto de regras e de normas, graças às quais a ação possa dominar, manipular e controlar a 

realidade natural e social (CHAUI, 1981, p. 27). 
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dificuldade no acesso; o grande número de atividades sob responsabilidade do enfermeiro, 

proporcionando a insuficiência de tempo para um atendimento integral.  

A pesquisa de Carvalho et al. (2008) mostra essa situação sob outro aspecto, pois 

muitos desses profissionais desconhecem até a importância do acompanhamento do CD das 

crianças, verificado pelo não registro no cartão da criança, pelo baixo percentual de pesagem, 

pelo não registro do peso no cartão e pela não orientação às mães. Entretanto, os autores 

mostram que a dinâmica do trabalho do enfermeiro está sendo desenvolvida em estruturas 

inadequadas e, às vezes, com falta de balanças, além de constatar a existência de um 

percentual elevado de profissionais sem treinamento para as ações que envolvem à SC na 

Saúde Coletiva. 

Além dessas problemáticas, Mello e Andrade (2006) assinalam que os enfermeiros, na 

dinâmica do seu trabalho em USF’s, ainda recebem influência da prática biomédica, 

curativista e altamente especializada, tem que conviver com as precárias condições 

socioeconômicas dos usuários, com a exclusão social, com os problemas sociais de 

alcoolismo de pais e mães e com a falta de motivação e de comprometimento com o cuidado 

em saúde. 

Essas situações problemas reveladas nessas pesquisas possuem relação direta com a 

forma de organização do processo de trabalho do Enfermeiro, apontando um desafio que 

necessita de extrema atenção. Convidando-nos a um repensar sobre as tecnologias de trabalho 

utilizadas na produção do cuidado à saúde da criança, bem como sua contribuição, como 

agente de trabalho da Saúde Coletiva, para o processo de trabalho em saúde. 

Trabalhando como professor de estágio prático na disciplina de Saúde da Criança, o 

autor desta pesquisa também pode observar a forma como o enfermeiro utiliza suas 

tecnologias de trabalho no cuidado à SC nas USF’s. 

As ações desenvolvidas por esses profissionais ocorrem de forma pontual e seguindo a 

normatização preconizada pelo MS, em uma atividade muito rotineira, realizada em um 

ambiente com muitos serviços, exercendo ao mesmo tempo uma variedade de tarefas. Muitas 

vezes, esses atendimentos eram interrompidos, pelos próprios membros da equipe ou por 

outros usuários, para esclarecer algumas dúvidas, não se tinha o respeito pela privacidade do 

diálogo que se estabelecia na execução do trabalho vivo em ato.  

Além do mais, percebeu-se que esses usuários não tinham o discernimento das ações 

que são específicas do enfermeiro, o qual era solicitado para prescrever medicamentos, 

solicitar exames, entre outros, uma demanda sem fronteiras para esses trabalhadores.  
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Outro nó crítico observado faz referência ao desconhecimento das famílias com 

relação à finalidade do trabalho do enfermeiro, desenvolvido por meio da consulta de 

Enfermagem, em que algumas se vêem obrigadas a levar os seus filhos frente às exigências 

dos Programas Sociais do Governo. Essa prática acaba sendo incorporada de forma mecânica 

nesse processo de trabalho, cujo enfoque é apenas a mensuração dos dados antropométricos, 

desconsiderando outros aspectos conjunturais que contribuem para o desenvolvimento da 

criança, influenciando o núcleo tecnológico do processo de trabalho.  

Dessa forma, essas inquietações provenientes da minha vivência prática, além do 

conhecimento teórico e das discussões formais e informais com alguns colegas de profissão, 

fazem aflorar os seguintes questionamentos: 

1. Como está organizado o processo de trabalho do enfermeiro no cuidado à criança nas 

USF’s no município de Natal, bem como o seu núcleo tecnológico na produção desse 

cuidado?  

2. Mesmo com todas as atribuições dadas ao enfermeiro na ESF é possível desenvolver 

ações criativas e inovadoras na atenção à saúde da criança, ou seja, há espaço para a 

construção de “linhas de fuga” na dinâmica do trabalho? 

3.  Quais os principais problemas encontrados no processo de trabalho do enfermeiro que 

influencia na qualidade da assistência prestada nessa linha de cuidado? 

Assim, conforme o contexto da saúde no Brasil, em que se têm: a proposta de redução 

da MI; a produção de ganhos de autonomia dos usuários para viverem suas vidas; o processo 

de descentralização e implementação da ESF nos municípios (como mecanismo de 

reordenamento do modelo assistencial de saúde). Esses pontos foram primordiais para 

desencadear mudanças no processo de trabalho do enfermeiro no cuidado à criança na ABS. 

Entretanto, pressupõe-se que, essas mudanças na dinâmica de trabalho estão estruturadas 

pelas normatizações ministeriais, com presença constante de “linhas de fuga” no cotidiano 

desse trabalho para a execução do trabalho vivo em ato, porém, não há inversão da razão entre 

Trabalho Morto e Trabalho Vivo, mantendo-se o núcleo tecnológico centrado na execução do 

Trabalho Morto. Com base nesse pressuposto iremos contextualizar o objeto de estudo e o 

nosso referencial teórico. 

Apesar da saúde da criança apresentar avanços no tocante à redução da 

morbimortalidade infantil, emergem-se outros desafios, relacionados à organização do 

trabalho do enfermeiro, com ênfase nas suas tecnologias de trabalho. Assim, esta pesquisa 

justifica-se, pautada pela necessidade de revisão do processo de trabalho do Enfermeiro no 
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cuidado à criança nas USF’s e do núcleo tecnológico da produção desse cuidado, com vistas a 

satisfazer, principalmente, a situação levantada por Macinko, Guanais e Souza (2006) 

Espera-se que dessa forma seja possível contribuir para a reorganização das práticas da 

enfermagem, fomentando discussões no âmbito da academia, dos serviços de saúde e da 

gestão, com o intuito de promover o acesso da criança às tecnologias disponíveis nos serviços 

de saúde, alcançando definitivamente a equidade, a qualidade e a resolutividade das ações. 

Para que isso ocorra, inicialmente deve-se apreender e refletir sobre a atual forma de 

organização do processo de trabalho do enfermeiro nas USF’s no cuidado à SC na atualidade, 

com ênfase nas suas tecnologias de trabalho. É importante destacar que muitos profissionais 

de enfermagem, estão desenvolvendo muitas ações nessa área do trabalho, mas, com pouca 

apreensão analítica dos elementos constituintes do seu processo de trabalho, bem como das 

tecnologias na produção do cuidado. Acredita-se que a apropriação de tal conhecimento será 

essencial para se realizar reflexões e concretizar possíveis mudanças. 

Para Mello, Lima e Scochi (2007), refletir sobre as ações desenvolvidas à Saúde da 

Criança se torna importante para rever seu enfoque, pois nessa área não lidamos somente com 

um acompanhamento linear, há obstáculos, enfermidades, valores e diversas experiências de 

cuidado da criança. 

 Trazer a discussão sobre processo de trabalho nas ações à SC, com ênfase nas 

tecnologias de trabalho, ou seja, apreender esse trabalho desenvolvido como processo é 

conhecer como está sendo desenvolvida a dinâmica de trabalho no seu microespaço, diante da 

atual conjuntura da saúde da criança e da busca pelo reordenamento do modelo assistencial no 

Brasil.  

Dessa forma, têm-se como objetivo geral desta pesquisa: analisar o processo de 

trabalho dos enfermeiros no cuidado à Saúde da Criança nas USF’s, com ênfase nas 

tecnologias utilizadas na produção desse cuidado. Os objetivos específicos são: identificar os 

elementos do processo de trabalho do enfermeiro na atenção à saúde da criança; apreender a 

articulação das ações do enfermeiro com os outros trabalhos na USF; descrever as 

dificuldades vivenciadas na atenção à Saúde da criança nas USF´s. 



24 

 

  

 

 

 

 
Criança convalescente. Luigi Nono, 1889  

Auction House Finarte, Milão 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 



25 

 

  

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 A SITUAÇÃO DA CRIANÇA NA SOCIEDADE E AS AÇÕES PRIMÁRIAS EM SAÚDE 

 

 

Para compreender a significância que a infância ocupa atualmente na nossa sociedade, 

bem como proporcionar reflexões sobre o atual processo interacional e assistencial para com a 

mesma, tem-se que apreender todas as transformações as quais passamos, além de resgatar os 

principais antecedentes históricos, pois, é sabido que historicamente se modificam conceitos, 

valores e ações. 

Iniciando a análise histórica situacional da infância e a saúde, bem como suas 

correlações, tem-se como ponto de partida a Idade Média, ou seja, a Sociedade Medieval, cujo 

período abrange cerca de mil anos, iniciando-se em 500 com o término em 1500 d.C. Esse 

período se caracteriza pela imensa diversidade, em tempo e espaço, cujo um dos maiores 

desafios era o de fundir a cultura dos invasores bárbaros com a herança clássica do extinto 

Império e com os ensinamentos cristãos. Esse processo de fusão se deu por várias fases, 

proporcionando diferentes situações inerentes desse período (ROSEN, 1994).   

Nessa época prevalecia à ausência do sentimento de infância (consciência da 

particularidade infantil) e de preocupação com o seu desenvolvimento. A mesma não era 

tratada como uma etapa inerente da evolução humana, e sim como um estado de transição 

para a vida adulta, que era logo ultrapassado e cujas lembranças também eram logo perdidas.  

O historiador francês, Philippe Ariès, ao analisar as representações presentes na arte 

medieval, afirma que “[...] a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-

la. É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais 

provável que não houvesse lugar para infância nesse mundo” (ARIÈS, 2006, p. 17). 

 Muitas vezes a reprodução artística da infância era a de um homem em escala 

reduzida, ou seja, como um adulto em miniatura, sem espaço para as características e 

necessidades inerentes à infância. Até o final do século XVIII, nas obras artísticas não 

existem a aceitação da morfologia infantil, ou seja, não existem crianças caracterizadas por 

uma expressão particular (ARIÈS, 2006). 

 Com relação à saúde, a medicina da época não distinguia as diferentes doenças, bem 

como as faixas etárias, o foco eram os vários grupos de sintomas. Essas doenças eram tratadas 

como desordem da saúde e explicadas por teorias que as consideravam como “mistura 



26 

 

  

anormal dos fluidos do corpo (humoralismo) ou cerca dos estados, constritos ou relaxados, 

das partes sólidas do corpo (solidismo)” (ROSEN, 1994, p. 33).  

É importante ressaltar que antes de se conhecerem as causas dessas doenças, já se 

tinha o reconhecimento da transmissibilidade das mesmas. A Saúde Pública tinha uma 

máquina administrativa para a prevenção de enfermidades, supervisão sanitária para a 

proteção da saúde comunitária, em geral (ROSEN, 1994). 

Nesse período não havia a preocupação de se pensar as particularidades da infância, 

bem como as suas especificidades e necessidades, o intuito primordial era prepará-las para se 

inserir e participar da vida adulta, e assim passar a “existir” no convívio social e familiar. Por 

isso, não havia ações de saúde específicas para essa faixa etária. 

A inserção da criança no mundo adulto ocorria ao completarem cinco ou sete anos, 

logo quando não precisassem mais do apoio da mãe ou da ama. O ingresso na vida adulta 

acontecia sem algum período de transição. Nesse momento, as crianças passavam a frequentar 

reuniões, festas e danças, inclusive a participação em jogos sexuais sem ser asseguradas e/ou 

controladas pela família. Isto acontecia porque não se acreditava na possibilidade de uma 

inocência pueril, ou na diferença de características entre adultos e crianças. “A passagem da 

criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito insignificante para que tivesse 

tempo ou razão de forçar a memória e tocar a sensibilidade” (ARIÈS, 2006, p. 22). 

 Diante desse contexto de mistura com a vida adulta, se tornava difícil a sobrevivência 

das crianças. Como afirma Ariès (2006), esses foram séculos de altos índices de mortalidade e 

de práticas de infanticídios. A perda era considerada como algo eventual e a mortalidade 

aceita com bastante naturalidade. As crianças eram substituídas por outras sem sentimentos na 

intenção de conseguir outra mais saudável capaz de cumprir o seu papel perante a 

coletividade. 

 Esse quadro perdura até o século XVII, quando se tem uma valorização da infância, 

em que os poderes públicos começam a interferir e a igreja começa a não aceitar mais 

passivamente o infanticídio. Foram os eclesiásticos, os homens da lei e os moralistas que 

primeiro deram conta da necessidade de uma atenção especial à infância, as viam como 

frágeis criaturas de Deus que era preciso preservar e disciplinar. A família então começou a se 

organizar em torno da criança e a lhe dar tal importância, tornando-se mais vigilante e 

desejante na conservação dos seus filhos a qualquer preço, assim, a criança saiu de seu antigo 

anonimato (ARIÈS, 2006). 

 Essa mudança se torna notória quando a criança adquire um novo espaço nas relações 

familiares, fazendo emergir sentimentos até então ausentes. Essa mudança interacional 
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família/criança, recebe influência da especificidade de uma determinada época e das 

transformações conjunturais dos elementos constitutivo da sociedade, a saber: sociais, 

políticos e econômicos. 

 Ariès (2006) denomina esses sentimentos de “sentimentos de infância”, classificando-

os em dois, a paparicação e o apego. O primeiro surgiu no meio familiar, quando a criança, 

por sua ingenuidade, gentileza e graça se tornavam uma fonte de distração e de relaxamento 

para o adulto, esse sentimento pertencera às mulheres encarregadas de cuidar das crianças 

(mães ou amas) e provocou muitas reações críticas no fim do século XVI e, sobretudo, no 

século XVII; o segundo surgiu a partir do século XVII de uma fonte exterior à família contra 

o sentimento da paparicação, os mesmos estavam preocupados com a disciplina e a 

racionalidade dos costumes, preservar e disciplinar. 

 O período compreendido entre o início do século XVI e o século XVII, foi marcado 

por uma grande explosão científica, mas as comunidades lidavam com os problemas de saúde 

pública, como as doenças endêmicas, assistência médica, entre outros, da mesma forma que a 

sociedade medieval. É importante ressaltar que o século XVII, foi o século do início do 

crescimento industrial, principalmente na Inglaterra, onde começou a considerar a produção 

como eixo da atividade econômica. Dessa forma, o trabalho passou a ser elemento essencial 

na geração de riqueza nacional (ROSEN, 1994). 

 Nessa época, preservar e disciplinar, realmente ganha destaque, pois a população passa 

a ser um fator de produção importante na geração de riqueza para uma determinada nação. Se 

um determinado individuo economicamente produtivo começasse a perder essa capacidade, 

tornava-se um problema de cunho econômico. Essas características também eram inerentes à 

infância da época. 

No século XVIII, a família une os dois sentimentos de infância supracitados associa-os 

a um novo, que é a preocupação com a higiene e a saúde física da criança. Nessa época tudo 

que se referia às crianças tornava-se um assunto sério e digno de atenção, a mesma passa a ter 

um lugar central na família e na sociedade economicamente produtiva que estava a se 

estruturar (ARIÈS, 2006). 

Dessa forma, como exposto, mudou-se a concepção da sociedade sobre a infância, 

esse fator, mais o fator conjuntural, em que tínhamos o desenvolvimento da indústria e a 

busca incessante por mão de obra, ocasionaram significativas mudanças na forma de assistir 

a criança, pois como afirma Foucault (1979), a preocupação para com a mesma, se 
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intensificou somente no século XIX, passando a receber uma assistência sistematizada, com 

relação à disciplina, alimentação, vestuário e educação. 

Segundo Collet e Rocha (2001), essa assistência sistematizada desenvolvida no 

século XIX era caracteristicamente domiciliar, tendo como prioridade a preservação da 

saúde e a prevenção de doenças, direcionando-o a questões de higiene, alimentação, 

recreação, proteção de acidentes, doenças e trabalhos excessivos. 

Estado e a Medicina se preocupando com a sobrevivência das crianças até a idade 

adulta, com suas condições físicas e econômicas desta sobrevivência, além dos 

investimentos necessários e suficientes para que o período de desenvolvimento se torne útil 

(FOUCAULT, 1979).  

Fica claro que nesse momento histórico a finalidade de toda assistência à criança está 

voltada unicamente para a redução da mortalidade infantil, pois o mercado exigia um maior 

número de mão de obra para um maior desenvolvimento econômico. Ciência e mercado com 

o intuito de favorecer o capital, fazendo surgir instituições e setores, cujo objeto trabalho seja 

focado na criança. 

Segundo Rosen (1994) a mortalidade infantil acompanhou passo a passo as melhorias 

das condições de vida e dos serviços de saúde, sendo a mesma um indicador sensível da saúde 

comunitária, como as condições ambientais, moradia, saneamento, alimento e água purificada. 

Ainda durante o século XIX, as pessoas acreditavam que era natural as crianças terem 

doenças, como sarampo e coqueluche, da mesma forma que teriam dentes. Inconformada com 

essa crença, a enfermeira Florence Nightingale, começou a se preocupar com a saúde da 

criança, tanto com as epidemias infantis e a transmissibilidade de doenças, como também as 

condições sanitárias e a prevenção de doenças (NIGHTINGALE, 1989 apud ANDRAUS, 

2005). 

Nessa época, a ênfase se residia na higiene geral para prevenção de doenças e 

conservação dos indivíduos da sociedade, pois se caracterizava como um período marcado 

por grandes guerras, para que uma nação pudesse ter homens saudáveis, aptos para a 

geração de riqueza local e servir nas forças armadas (ROSEN, 1994). 

Com o advento da bacteriologia e com a preocupação para a manutenção de 

indivíduos saudáveis, iniciou-se a instalação de estações de fornecimento de leite puro e 

limpo, pois os altos índices de mortalidade de criança, se devia em grande parte pela ingesta 

de leite insalubre, contaminado, ocasionando a morte por diarréia. Sabia-se também que as 
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taxas de mortalidade eram menores em crianças a amamentavam era pelo seio (ROSEN, 

1994). 

Segundo Rosen (1994), um marco histórico do movimento pela saúde da criança foi 

o estabelecimento, em 1908, de uma Divisão de Higiene Infantil, no Departamento de 

Saúde da Cidade de Nova York, a mesma representava uma via de ataque às mortes de 

crianças, levando em consideração, principalmente, a situação do leite contaminado. Essa 

divisão tinha por objetivo o de dar às crianças um início de vida sadio, reduzindo em grande 

escala as mortes infantis. Posteriormente, a referida cidade passou a exigir a pasteurização 

de todo leite usado para bebês. 

Até o início do século XX, as mortes de criança ainda eram comuns em todas as 

partes do mundo. Iniciaram-se esforços para controlar as doenças de caráter infeccioso 

ocasionadas por diarréias, malária, sarampo, pneumonia, varíola entre outras. Nessa época a 

Saúde pública centrava-se na proteção ambiental, no provimento de água limpa e 

instalações sanitárias. Na busca de controle da varíola, foi que surgiram elementos para o 

planejamento do Programa Ampliado de Imunização, lançado em 1974, um dos programas 

mais bem sucedidos na história da saúde pública, que tinha por objetivo vacinar crianças 

durante seu primeiro ano de vida (UNICEF, 2008). 

Posteriormente, foram desenvolvidos vários estudos somando-se as experiências 

anteriores, focalizando a redução da mortalidade das crianças no mundo. Desses estudos 

surgiram as ações básicas de saúde para o controle de mortalidade, utilizando tecnologias 

médica de custo relativamente baixos. 

Nessa década de 1970 se inicia uma profunda discussão mundial sobre a APS, 

favorecidos por alguns acontecimentos mundiais, a saber: à crítica a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) pelas intervenções seletivas e descontextualizadas, além da abordagem vertical 

dos programas de combate as doenças transmissíveis, em diversos países na década de 1960; a 

renovação da direção da OMS (em 1973), por um médico, Halfdan Mahler
5
, com senso de 

justiça social e experiência em Saúde Pública; o movimento de Redemocratização dos países 

da América Latina, que criticavam a “especialização progressiva e o elitismo médico, 

propondo-se a articulação de práticas populares e a democratização do conhecimento 

médico”; a experiência dos “médicos descalços chineses” que desenvolviam cuidados 

preventivos e curativos e atuavam em regiões rurais; a publicação do relatório Lalonde, nos 

anos 70 no Canadá que “mostrava a importância do objetivo de prevenção de doenças e da 

                                                 
5
 Médico que propôs em 1976 a meta “Saúde para todos no Ano 2000”. 
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promoção de boa saúde para a população, além da organização de um sistema de saúde 

adequado, assumido como responsabilidade governamental”; o livro do padre Ivan Illich
6
, 

lançado em 1975, que tecia profundas críticas ao modelo médico hegemônico. 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 577). 

Essa conjuntura mundial faz emergir na década de 70 a proposta apresentada à OMS 

pela China, da realização da Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, para 

difundir novos modelos alternativos de atenção à saúde. A materialização de tal conferência 

ocorrerá no ano de 1978 em Alma-Ata na União Soviética, que por questões políticas, não 

contou com a participação da China. O Brasil também não se fez presente. A declaração, fruto 

dessa conferência, propõe uma APS de forma abrangente, pois a considera “como função 

central do sistema nacional de saúde e como parte do processo mais geral de desenvolvimento 

social e econômico das comunidades, o que envolve a cooperação com outros setores de 

modo a promover o desenvolvimento social e enfrentar os determinantes de saúde mais 

amplos de caráter socioeconômico [...]” (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 579). 

No ano de 1979 surge a proposta de uma APS seletiva, difundida nos países em 

desenvolvimento, que é considerada como um programa específico, com um conjunto de 

tecnologias simples e de baixo custo, que visa combater as principais doenças em países 

pobres, providas por profissionais de baixa qualificação profissional (MENDES, 2002, p. 10). 

Na década de 80, apesar da hegemonia da APS seletiva nas diversas agências 

internacionais como o Banco Mundial, Agência Internacional para o Desenvolvimento, entre 

outros, algumas intervenções voltadas para o cuidado à Saúde da Criança, que rompem com 

essa lógica, passaram a ser difundidas pelos países considerados pobres, com apoio 

incondicional da UNICEF. Essas ações tinham objetivos claros, com metas alcançáveis, de 

fácil avaliação e bastante efetividade, mesmo assim foi bastante criticada pelo tecnocentrismo. 

Dentre essas ações, tem-se o GOBI que se refere ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento (growth monitoring), reidratação oral (oral rehydration), aleitamento 

materno (breast feeding) e imunização (immunization). O GOBI foi incorporado a alguns 

programas as chamadas FFF: suplementação alimentar (food supplementation), alfabetização 

feminina (female literacy) e planejamento familiar (family planning). 

As agências internacionais, principalmente a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) e OMS, irão repensar na proposta de uma APS abrangente apenas no ano de 2005 

com a publicação do documento Renovação da Atenção Primária à Saúde nas Américas, no 

                                                 
6
 O titulo do livro chama-se Nêmesis da Medicina: expropriação da saúde e discute principalmente a iatrogenia 

produzida pela intervenção médica. 
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qual “defende a necessidade de se alcançar atenção universal e abrangente por meio de uma 

abordagem integrada e horizontal para o desenvolvimento dos sistemas de saúde, com 

cuidados orientados à qualidade, ênfase na promoção e prevenção, intersetorialidade, 

participação social e responsabilização dos governos” (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, 

p. 582). 

Mendes (2002, p. 10) considera que há outras interpretações de APS, além da já citada 

APS seletiva, têm-se: a APS como nível primário do sistema de serviços de saúde, que tem a 

proposta de organizar e fazer funcionar a porta de entrada da população ao sistema de saúde, 

busca minimizar os custos econômicos e satisfazer as demandas da população referente a esse 

nível de atenção; APS como estratégia de organização do sistema de serviços de saúde, que 

prima pela a articulação da APS dentro de um sistema integrado de serviços de saúde, 

compreende “como uma forma singular de apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar 

todos os recursos do sistema para satisfazer às necessidades, demandas e representações da 

população”. 

A interpretação da APS como organização do sistema de saúde é a que será trabalhada 

neste estudo, devido à proposta do Brasil em implementar a ESF neste intuito. Além de 

considerar que a efetuação de mudanças no cuidado à criança, nesse nível de Atenção ser 

ponto forte para uma reorganização dos serviços de saúde. Assim, discutiremos agora a 

criança no Brasil e as ações primárias de saúde. 

 

 

2.2 A SITUAÇÃO DA CRIANÇA NO BRASIL E AS AÇÕES PRIMÁRIAS EM SAÚDE 

 

 

 Com o intuito de tentar elucidar a trajetória da construção de políticas de saúde 

voltadas para o atendimento à criança, com foco nas ações primárias, busca-se neste momento 

historicizar a situação da criança no Brasil, bem como as ações básicas de saúde e o seu papel 

nestes cenários. 

 Muitos acontecimentos tiveram especial impacto na história da criança e nas ações de 

saúde, tendo desdobramentos específicos, assumindo e partilhando novas formas de assisti-las 

nas sociedades contemporâneas. No Brasil, o processo histórico das práticas discursivas e 

institucionais constituiu a infância como objeto de intervenção higiênica e disciplinar. 

No período colonial, época em que era forte a cultura Cristã Européia, as concepções 

que se tinham da criança estava associada à pureza e inocência, as mesmas eram objetos de 
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interesse apenas da Igreja e de suas famílias, em que as ações desenvolvidas tinham o aspecto 

de caridade. O Brasil irá desenvolver as políticas em prol da saúde da criança no período 

republicano, quando o país deixa as características de ruralidade e passa a vida urbana, para a 

afirmação da nova nacionalidade (RIZZINI, 2008).  

Na tentativa de materializar a sua nacionalidade, no século XIX ao XX, as crianças, as 

quais os discursos faziam referência, passaram a ser percebida como patrimônio da nação, se 

transformando em indivíduos úteis para o progresso, tornando-se uma questão de cunho 

social, de competência administrativa do Estado, percebidas como patrimônio valioso para 

uma nação (RIZZINI, 2008). 

Associado a esse aspecto, tem-se o discurso higienista, em decorrência da concepção 

científica-racional do mundo predominante naquela época. Rizzini (2008) afirma que no 

Brasil o movimento higienista direcionado a infância, foi abraçado pelos médicos brasileiros 

no final do século XIX, em que ao investir na infância, esses profissionais atuariam sobre a 

família, ensinando-lhe as noções básicas de higiene e saúde. Assim, as famílias a exerceriam a 

vigilância sobre os seus filhos, caso as famílias fossem incapazes e indignas de crias, ai 

entraria a responsabilidade do Estado.  

A finalidade principal das ações desenvolvidas à infância nesta época estava voltada 

para vigilância severa, com foco nas doenças e na desordem, buscando obter como produto de 

suas ações, crianças moldadas e educadas para a submissão, assim civilizar o país. Para isso, a 

prevenção era utilizada como instrumento de trabalho da classe médica. Rizzini (2008) afirma 

que essa lógica de trabalho segue como parte de uma missão eugênica, cuja meta era a 

regeneração da raça humana.  

A autora afirma ainda que, desta forma, a criança passa a ser vista ora como futuro da 

nação e ora como ameaça, em que as ações estavam voltadas para a sua defesa e para a defesa 

da sociedade, pois a criança tinha que ser contida para não causar danos à sociedade, em que 

para os olhos da elite carecia da proteção do Estado e precisava ser corrigida e reeducada 

(RIZZINI, 2008).  

“Nessa conjuntura, o discurso higiênico-moralizante toma a criança como objetivo 

privilegiado da transformação social, depositando nela a esperança de construção de uma 

sociedade ordeira, trabalhadora e unificada em torno do sentimento de pátria (MENDES, 

1996, p. 166)”. 

O primeiro programa de higiene infantil foi desenvolvido pelo Dr. Moncorvo Filho, no 

ano de 1901, Instituto de Protecção e Assistência á Infância, replicado em diversas partes do 

país. Considerado como principal responsável pelo estabelecimento da puericultura no nosso 
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país, além de difundir o higienismo, atuando junto à família, sobretudo a mãe, treinando-as 

nos cuidados à criança através de conselhos e normas a respeito de sua boa saúde física e 

moral (RIZZINI, 2008). 

Esse modelo de atuação da puericultura, no qual atribui as mazelas das crianças a 

comportamentos nocivos de mães ignorantes, de vigiá-las, educando-as até modificarem seus 

costumes, ou seja, moralizá-las, está muito relacionado ao modelo Europeu de atuação. Pode-

se considerar ainda, que essa assistência a saúde da criança desenvolvida no Brasil, é de 

cunho filantrópica, sendo considerado um modelo inicial de atendimento médico à criança, 

que vai marcar profundamente as estruturas assistenciais (MENDES, 1996). 

No ano de 1919 foi criado o Departamento da Creança no Brasil, considerada a 

primeira iniciativa de abrangência nacional, e tinha a seguinte atuação: atendimento direto à 

população, com prioridade à família pobre; administração de cursos educativos em 

puericultura e higiene infantil destinados às mães; campanhas de vigilância sanitária nas 

escolas. Uma missão higienista (higiene para se ter progresso e civilização), de caráter 

cientifico e filantrópico da medicina, cujo rápido avanço alcançado está associado com as 

descobertas de Pasteur, e o desenvolvimento da medicina social no século (RIZZINI, 2008). 

No Brasil, as décadas de 1920 a 1930 se caracterizavam pelo período político 

republicano (“política café com leite”), pós- imperial, cujas pretensões estavam centradas no 

fortalecimento da nação, tanto no âmbito populacional (“filhos da nação”), quanto no 

econômico, no desenvolvimento da agroexportação cafeeira, além das reivindicações da 

classe trabalhadora na melhora da saúde. É nesse contexto, em que surge a previdência social 

no Brasil, com a promulgação da “Lei Elói Chaves” e a criação das Caixas de Aposentadoria 

e Pensões (CAPs). A assistência médica individual será incorporada as CAPs, apenas no ano 

de 1926, voltada apenas para os trabalhadores que contribuíam para com as mesmas 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). 

O período que vai de 1911 a 1930 caracterizou-se pela institucionalização da 

Puericultura, entretanto, no ano de 1923 é aprovado o regulamento do Departamento Nacional 

de Saúde Pública, subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que se organiza 

em inspetorias, desenvolvendo as ações voltadas para a saúde da criança focalizada, ainda, na 

higiene infantil-Inspetoria de Higiene Infantil (BONILHA, 2004).  

Com relação à prática da enfermagem em puericultura, a literatura data à década de 

1925, como marco inicial. Em que, essas ações eram realizadas por educadores sanitários nos 

centros de saúde, respondendo a uma demanda emergente com a atual conjuntura econômica 

e social, que favorecia o desenvolvimento do modelo sanitário. Essa prática perdurou até as 
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décadas de 1940 a 1970, devido ao processo de industrialização, o surgimento dos grandes 

hospitais, entre outros, configurando outro modelo assistencial, o médico privatista. Como 

não havia mão de obra suficiente de enfermagem, foram criadas várias escolas de auxiliares 

de enfermagem. (ROCHA, 1987). 

Posteriormente, no Governo de Getúlio Vargas, (de 1930 até 1945), tem-se uma 

transformação dessas CAPs em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), cuja 

característica principal é a contenção de despesas. Essa contenção proporcionou o 

desenvolvimento de uma assistência médica de caráter provisório e secundário, 

operacionalizada nos centros urbanos por médicos, com prática privada, enquanto a prática 

hospitalar era desenvolvida nas instituições religiosas ou filantrópicas (ANDRADE; BUENO; 

BEZERRA, 2006). 

É importante ressaltar que a década de 1930 se caracterizou pela preocupação, 

principalmente, do Estado com as “práticas normativas de prevenção de doenças a partir de 

campanhas sanitárias de saúde pública e da organização de serviços rurais de profilaxia”. 

Nesse momento, a Saúde Pública adquire um caráter de função estatal, e o modelo assistencial 

é pautado pelo sanitarismo campanhista, para responder às necessidades de uma economia 

agroexportadora, fortemente ancorada no café (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 595; 

MENDES, 2002). 

 Com relação à Saúde da Criança, o final da década de 1930 é criado o Instituto 

Nacional de puericultura e a Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância, no âmbito do 

Ministério da Educação e Saúde, que substitui a Inspetoria de Higiene Infantil, entretanto com 

as mesmas atribuições, com maiores recursos e influências. Em 1940 essa Divisão dará lugar 

ao Departamento Nacional da Criança, que cumpriu importante papel na abertura de Serviços 

de Higiene Materno-Infantil, postos de Puericultura, maternidades e Hospitais Infantis, além 

de aumentar consideravelmente a assistência materno-infantil pública prestada pelos Estados, 

Municípios e entidades filantrópicas (MENDES, 1996). 

Alguns autores consideram que as ações em saúde desenvolvidas no Brasil, nas épocas 

supracitadas, podem ser consideras hoje, em decorrência da apropriação conceitual de APS, 

como ações inerentes a esse nível de atenção. Além de considerarem que, é nessa época que 

ocorre o nascimento da Saúde Pública no Brasil, em que as ações em saúde tinham um caráter 

de sanitarismo campanhista, característica do modelo assistencial da época. Na tentativa de 

responder as necessidades oriundas do modelo econômico agroexportador, vigente no Brasil. 

Essas ações predominaram até meados dos anos 1960 (ANDRADE; BUENO; BEZERRA, 

2006). 
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 De 1946 a 1963, tem-se o período da redemocratização do país, tendo como 

características principais para a área da saúde: a permanência das IAPs, a criação do 

Ministério da Saúde, que data julho de 1953 e a consolidação do modelo assistencial de saúde 

sanitarista, porém desenvolvimentista, em que considerava que o nível de saúde de uma 

população depende, primeiramente, do grau de desenvolvimento econômico de um país ou de 

uma região. Esse ideal irá ganhar força no governo de Jucelino Kubitschek, a partir de 1955 

até 1964, devido as grandes transformações econômicas que promoveu com o apoio de 

capitais estrangeiros (ESCOREL; TEIXEIRA, 2008, p. 375). 

Nesse mesmo ano, no Brasil ocorre a unificação das IAPs no Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), acarretando a centralização administrativa e financeira e a 

uniformização dos benefícios para todos os trabalhadores assegurados. Com a criação do 

INPS iniciou-se a contratação de serviços terceirizados de saúde, ou privados de saúde, 

principalmente hospitais e laboratórios, sob alegação da incapacidade de fornecimento 

adequado de assistência médica a todos os beneficiários, estimulando uma prática médica 

orientada, principalmente, pelo lucro, além de favorecer o modelo assistencial médico 

hegemônico, operacionalizadas pelas ações médico-assistencial privatista (ESCOREL, 2008, 

p. 390). 

 Essa prática médico-assistencial privatista, “assenta-se na garantia de que o Estado é o 

seu grande financiador por intermédio da Previdência Social, o setor privado nacional 

assistencial-curativo o seu grande prestador e o setor internacional o seu grande produtor de 

insumos, equipamentos e medicamentos”, perdurando no Brasil até meados dos anos 1980 

(ANDRADE; BUENO; BEZERRA, 2006, p. 798). 

A crise dessa prática assistencial de saúde ocorre, principalmente, devido a sua 

dependência dos recursos da previdência, inicia-se com a crise econômica e da previdência 

social do final dos anos 1970 (ANDRADE; BUENO; BEZERRA, 2006). Giovanella e 

Mendonça (2008) consideram que, dentre os fatores que favoreceram tal crise, tem-se: a 

cobertura restrita aos segurados pela previdência social, os altos gastos com assistência a 

saúde, além da gestão fraudulenta do INAMPS. 

É importante ressaltar que na década de 1970, devido à emergência internacional para 

a difusão da proposta da APS, no Brasil inicia-se a implantação do Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e saneamento no Nordeste (PIASS) em 1976, com sua abrangência no 

ano de 1979, referido como um programa de APS seletiva (MENDES, 2002). 

Com relação à situação da criança no começo da década de 1970, o Brasil se situava 

entre as mais elevadas taxas da América Latina de MI, a redução dessa taxa teve como ponto 
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de partida as políticas publicas governamentais na área de saneamento e de saúde. Nesta 

época o número de óbitos infantis, tendo como causa básica as doenças ligadas à ausência de 

saneamento ambiental, chega a atingir mais de 40%, contra 18% das demais regiões que já 

dispõem deste serviço em níveis aceitáveis (SIMÕES; ORTIZ, 1988).  

Nessa mesma década de 1970 surgi o Programa de Saúde Materno-Infantil (PSMI), 

fruto de uma pressão popular que buscava melhoria de condições de saúde, cujo intuito 

primordial era expandir o atendimento à saúde a grande parte da população brasileira, além de 

tentar melhorar o atendimento, no que se refere à atenção materna infantil. As ações 

executadas nesse programa tinham um caráter individual, mecanicista e curativista 

(MONTEIRO; FERRIANI, 2000).   

Monteiro (2000) afirma que nesse programa a Enfermagem desenvolvia suas práticas 

utilizando tecnologias simples, mas considerados eficazes. Dentre essas ações podemos citar: 

terapia de reidratação oral (TRO), prevenção de infecção respiratória aguda (IRA), incentivo 

ao aleitamento materno, vacinação, entre outras. 

Apesar da busca na melhoria da situação de saúde das crianças brasileiras, haviam 

críticas pela forma como o governo federal impunha a proposta aos estados e municípios. 

Cohn (2006) considera que o Brasil, em se tratando de políticas de saúde, apresenta uma 

tradição extremamente centralizada e verticalizada, na qual cabia aos municípios apenas a 

execução das prioridades e ações ditadas pelo governo federal, e em segundo lugar pelo nível 

estadual. O processo de descentralização vem sendo implantado de forma tímida desde 

meados da década de 1970. 

Nos anos 1980, em decorrência da crise do modelo médico-assistencial privatista e de 

toda conjuntura mundial supracitada, várias propostas, nessa época, ganharam destaques, na 

tentativa de superar esse modelo, como: modelo em defesa da vida; ação programática em 

saúde; sistemas locais de saúde (Silos) (ANDRADE; BUENO; BEZERRA, 2006).  

Na década de 1980 a MI ganha grande notoriedade, a conservação de mão de obra 

futura para o mercado de trabalho, além da pressão externa de instituições internacionais por 

melhorias nas condições de saúde da criança, fez com que essa década investisse bastante, 

com relação às décadas anteriores, em ações focadas neste propósito. Em paralelo se tinha a 

ação do estado na área da oferta de serviços de saúde à população, as campanhas de vacinação 

de massa, atingindo crianças em idade de maior risco, as campanhas de reidratação oral, a 

assistência materno-infantil, entre outros, tem bastante influência positiva sobre a diminuição 

da mortalidade (SIMÕES; ORTIZ, 1988). 
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No ano de 1985, o Brasil adota como estratégia as Ações Integradas de Saúde (AIS), 

como proposta de organização dos serviços básicos nos municípios, com a integração das 

instituições de atenção à saúde (MS, INAMPS, Secretarias municipais e estaduais de saúde). 

As AIS propõem “a organização de um primeiro nível de atenção, no qual as unidades básicas 

de nível local eram responsáveis por ações de caráter preventivo e assistência médica, deveria 

integrar o sistema de saúde pública e de assistência à saúde previdenciário, de forma a prestar 

atenção integral a toda população independentemente de contribuição financeira à previdência 

social” (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, p. 598). 

Silva (2001) considera que as AIS representam um esforço à descentralização, ao 

propiciar assinatura de convênios entre as três esferas governistas voltados para o 

desenvolvimento de ações de saúde pública e de assistência médica. O autor considera ainda 

que vários municípios aproveitaram esse contexto para promover avanços no processo de 

descentralização da saúde. 

Entre 1984 e 1987, foram lançados paralelamente a implantação das AIS, programas 

destinados a grupos específicos, como os Programas de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) e da criança (PAISC), como parte da estratégia para consolidar a rede de serviços 

básicos de saúde (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). 

 O PAISC foi um programa elaborado pelas 03 (três) esferas de governos Federal, 

Municipal e Estadual, pautados pelas condições sanitárias e epidemiológicas da população. 

Acreditava-se que os serviços desenvolvidos pela ABS deveriam estar aptos a resolverem um 

grande número de problemas de saúde da criança, tendo como eixo norteador o 

acompanhamento do CD (BRASIL, 2007). 

O programa PAISC tinha como objetivo principal assegurar a assistência integral à 

saúde da criança, que buscava explicar as questões inerentes a morbimortalidade infantil pelo 

binômio desnutrição-infecção com seus múltiplos fatores determinantes; tinha como proposta 

cinco ações básicas promoção do aleitamento materno e orientação alimentar no primeiro ano 

de vida, controle da diarréia, controle das doenças respiratórias na infância, imunização e 

acompanhamento do CD, como metodologia para organização da assistência nessa faixa 

etária (FIGUEIREDO; MELLO, 2007). 

É importante ressaltar que de 1985 a 1990, foi a época caracterizada pela transição 

democrática, Governo de José Sarney. Dentre os principais acontecimentos dessa época, tem-

se: a 8º Conferência Nacional de Saúde (CNS) no ano de 1986; a aprovação do decreto que 

criou o Sistema Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) no ano de 1987; a 
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Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90, complementada pela 

lei 8142/90) no ano de 1990 (ESCOREL, 2008, p. 432).   

A proposta original do SUDS visava à descentralização dos serviços de saúde, com o 

enxugamento da máquina previdenciária de nível estadual, a transferência dos serviços de 

saúde para os estados e municípios, além de estabelecer um único gestor de saúde em cada 

esfera do governo. A sua implementação nos estados e municípios dependeria do grau de 

compromisso dos dirigentes políticos e setoriais locais com a proposta (ESCOREL, 2008). 

Paim (2003) considera que o SUDS surge com a transformação das AIS, que é 

entendido como momento transitivo para a instalação do SUS, apoiando-se em convênios 

entre as três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal). A sua implantação 

desconcentrou recursos e descentralizou parte do processo decisório para o âmbito dos 

estados. 

Mundialmente a APS seletiva era hegemônica e bastante difundida pelas agências 

internacionais. O Brasil impulsionado pela discussão do movimento sanitário e pela 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) utilizará o termo Atenção Básica de Saúde 

(ABS), para designar a APS no SUS, diferenciando e distanciando dos programas da APS 

seletivos (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). 

Com a Institucionalização do SUS, acarretou um processo evolutivo, além de suas 

contradições e incertezas que, somado as experiências inovadoras (que propunha mudança do 

modelo médico-assistencial privatista), o perfil epidemiológico brasileiro e a pressão de 

agências internacionais por propostas resolutivas e consistentes para a APS, foram 

determinantes para a institucionalização da Estratégia Saúde da Família (ESF) (ANDRADE; 

BUENO; BEZERRA, 2006).  

 Inicialmente na década de 1990 dois programas ganharam destaque na APS ou ABS, 

integrado ao modelo sanitarista, podemos citar o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e o Programa Saúde da Família (PSF) (PAIM, 2008). 

O PACS foi criado em 1991, implantado pela Fundação Nacional de Saúde (FNS), 

inicialmente nas regiões Norte e Nordeste, desenvolvendo ações, com foco na reidratação oral 

e na orientação à vacinação, de combate e controle de epidemias de doenças diarréicas. Ele é 

considerado programa de APS seletiva, por ser exercidos por leigos sem formação na área da 

saúde e por ter um elenco restrito de ações (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). 

O PSF surge como um programa constitutivo do modelo sanitarista, no ano de 1994. 

Inicialmente o programa possui características de uma APS seletiva, pois focalizava as 

populações muito pobres, com ações restritas de serviços e baixa articulação com o restante 
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da rede assistencial. (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008; GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2008). 

O Brasil no ano de 1994, buscando uma reordenamento do modelo assistencial, propõe 

a ESF, tornando-se o primeiro acesso para a população no sistema de saúde, além disso, ela é 

considerada um mecanismo que busca a reorganização da ABS do nosso país. Considerada 

não como uma política de Governo, mas, como uma política de Estado.  

Para o Ministério da Saúde, a ESF é um conjunto de ações de caráter individual e 

coletivo, desempenhadas para a promoção da saúde e a prevenção dos agravos, bem como 

para as ações de assistência aos problemas de saúde. As ações desenvolvidas nessa estratégia 

é o momento privilegiado para prover ações resolutivas, que contemplem integralmente e de 

forma mais abrangente as necessidades colocadas, para além da assistência à saúde (BRASIL, 

2007). 

A implementação dessa estratégia é propício para a incorporação do Programa de 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDIPI), em 1995. Essa estratégia, 

desenvolvida pelo esforço e união da OMS e o UNICEF a fim de modificar a realidade da 

morte de milhões de crianças no mundo, foi introduzida em inúmeros países, inclusive no 

Brasil. A mesma expõe conceitos, sinais, fatores e situações de risco que exigem providências 

urgentes; sinais e situações de alerta que necessitam de cuidados específicos e ações de 

promoção, prevenção e acompanhamento que precisam de orientação constante. É baseada em 

ações comunitárias, sobretudo, considerando as medidas que devem e podem ser tomadas no 

domicílio, pelas mães e pelos responsáveis: as ações de prevenção e promoção, a consulta, 

quando necessária, e o cumprimento das recomendações de tratamento (BRASIL, 2005a). 

Figueiredo e Mello (2007) consideram que a ESF é um espaço propício para o 

desenvolvimento do AIDPI, devido à maior proximidade do local onde essas crianças estão 

inseridas, conhecendo de perto sua realidade. Em 2002 o MS lança o caderno que faz 

referência ao Acompanhamento do CD infantil, esse documento expressa a adoção de 

medidas para o CD saudáveis, e integram as recomendadas pelo AIDPI. Todos esses 

momentos exigem dos enfermeiros uma necessidade de adequação ao que realmente é 

preconizado para o cuidado à saúde da criança. 

Anterior a incorporação do AIDIPI tem-se em 1993 a criação do Programa Nacional 

de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), pela Lei Nº 8642 de 31 de 

março de 1993, com a finalidade de integrar e articular ações de apoio à criança e ao 

adolescente. Esse programa passou a adotar para a sua operacionalização, as unidades físicas 

dos CIACs - agora chamados CAICs (Centros de Atenção Integral à Criança) – com a 
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adequação de espaços físicos pré-existentes e a articulação e integração de serviços setoriais 

voltados para a criança. As áreas prioritárias de atuação do programa, que é de 

responsabilidade do MEC, são: mobilização para a participação comunitária, atenção integral 

à criança de 0 a 6 anos, ensino fundamental, educação para o trabalho, proteção à saúde, 

segurança e alimentação, assistência a crianças portadoras de deficiências, cultura, esporte e 

lazer (MONTEIRO, 2000). 

Com a NOB 96 a Saúde da Família passa a ser definida como uma estratégia e a ABS 

adquire as características de primeiro nível de atenção, além de propor novo modelo de 

transferência de recursos financeiros federais para o estado e município (Piso de Atenção 

Básica- fixo e variável) (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). 

Silva (2001) considera que a NOB-96 é nitidamente a favor da municipalização, que 

propunha a sua ampliação no país, porém a forma como aconteceu foi extremamente 

verticalizada, ferindo a liberdade dos gestores locais, pois os induziam a aderir o PACS e o 

PSF para se ter os incentivos financeiros. 

Para Franco e Merhy (2007 p. 111) “os municípios que organizam sua assistência de 

forma diferente do PSF, mesmo operando similarmente, ou seja, com equipes 

multiprofissionais e vinculação de clientela, não pode habilitar-se para o acesso aos recursos 

adicionais do MS”.  

Segundo Cohn (2006), o governo federal acaba determinando os parâmetros pelos os 

quais a descentralização da saúde acaba ocorrendo, bem como o grau de autonomia dos 

estados e municípios para ditar suas respectivas políticas de saúde, pois, em grande medida, o 

financiamento da saúde ainda é de responsabilidade do governo federal. 

Apesar de todos esses aspectos voltados para a questão do financiamento dos 

municípios, o PSF ao se transformar em estratégia, a Saúde da Família deu a APS do Brasil 

um caráter mais abrangente, “como modelo para a ABS do SUS, que deve estar articulada aos 

demais níveis e orientar a reestruturação do sistema” (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008, 

p. 604). 

Andrade, Bueno e Bezerra (2006, p. 803) afirmam que, compete a ESF a 

coordenação/ordenação de todo o espectro assistencial em saúde. A ESF compreende um 

modelo coletivo de APS, que não nos permite determos apenas no aspecto de constituinte da 

atenção primária do SUS, pois os seus impactos na saúde dos usuários do SUS irão depender 

da capacidade de desenvolver sua principal função, a integração com as redes de atenção à 

saúde: “ambulatorial especializada, hospitalar secundária e terciária, rede de serviços de 

urgência e emergência, e rede de serviço de atenção à saúde mental”.  
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Franco e Merhy (2007) colocam a ESF como estratégia para mudança do modelo 

assistencial. No entanto, afirmam que ela parece cometer um erro estratégico que enfraquece a 

sua proposta renovadora, pois as USF não se organizaram de maneira usuário-centrada. Não 

se pensa na proposta de mudança do fazer no processo de trabalho.  

Em 2006, o MS editou a Política Nacional de Atenção Básica, que reconhece a Saúde 

da Família como modelo substitutivo e de reorganização da ABS, incorporando atributos de 

um APS abrangente
7
, coerente com o que preconiza a OPAS e a OMS no ano de 2005 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008).  

Inserido nesse contexto, o MS, em 2004, lançou a Agenda de Compromisso para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, que serve como diretriz para a 

elaboração de políticas de atenção à criança. Nesse documento, os cuidados com a saúde 

infantil são colocados entre as ações essenciais do Ministério da Saúde, enfatizando o cuidado 

integral e multiprofissional que dê responde pela compreensão das necessidades e direitos da 

criança como indivíduo, ressaltando a responsabilidade de disponibilizar assistência à saúde 

qualificada e humanizada. A mortalidade infantil é apontada como grande desafio para o país. 

Como princípios norteadores do cuidado da saúde da criança, o documento destaca o 

planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais, o acesso universal, acolhimento, 

responsabilização, assistência integral, assistência resolutiva, eqüidade, atuação em equipe, 

desenvolvimento de ações coletivas com ênfase nas ações de promoção da saúde; participação 

da família, controle social na gestão local e a avaliação permanente e sistematizada da 

assistência prestada (BRASIL, 2005). 

Essa é a atual perspectiva de trabalho proposta pelo MS, para que seja desenvolvida na 

ESF, especificamente, no cuidado à saúde da criança e, é nessa realidade que o enfermeiro 

está desenvolvendo seu processo de trabalho. Saparolli e Adami (2007) afirmam que, para as 

ações de enfermagem no cuidado à criança terem eficiência, se faz necessários que os serviços 

de saúde disponham de uma estrutura adequada e profissionais capacitados, para que possa 

ocorrer a interação com os usuários na perspectiva da criação de vínculo e respeito à 

autonomia dos mesmos. 

As ações básicas na assistência à criança têm se consolidado, porém não estão sendo 

operacionalizadas de forma integrada. Em geral, as necessidades trazidas pelas mães não são 

                                                 
7
 Componentes constitutivos de uma APS abrangente: acesso e cobertura universal; atenção integral e integrada; 

ênfase na prevenção e na promoção; atenção apropriada; orientação familiar e comunitária; organização e 

gestão otimizadas; políticas e programas que estimulem a equidade; primeiro contato; recursos humanos 

apropriados; centrada em um planejamento, com recursos adequados e sustentáveis; a intersetorialidade e o 

controle social.  
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encaradas como "problemas de saúde", havendo condução do atendimento e encadeamento da 

comunicação restrita aos procedimentos, sejam na verificação de dados antropométricos, 

entrega de medicamentos, teste do "pezinho" ou vacinação, entre outros (FIGUEIREDO; 

MELLO, 2003). 

Nos dias atuais, as ações de enfermagem na atenção à saúde da criança em ESF 

voltam-se às ações básicas de acompanhamento do CD, a saber: imunização (intensificar as 

vacinas de rotina), aleitamento materno (incentivar), orientações alimentares, em 

procedimentos básicos (medidas antropométricas, medicações), agendamento, orientações 

individuais e grupais, bem como ações administrativas (FIGUEIREDO; MELLO, 2003). 

Essa consulta de CD tem por base as indagações das condições alimentares, os 

problemas de saúde atual da criança, e um exame físico sucinto, com algumas situações de 

orientação de maneira individual ou coletiva, preconizando as ações eficazes e eficientes em 

curto prazo com vista à resolutividade dos problemas de saúde, com poucas ações educativas 

e preventivas (MONTEIRO; FERRIANI, 2000).
 

A criança e os assuntos relacionados à sua saúde, historicamente ganhou nítidos 

contornos, às vezes controversos, porém, essenciais para a discussão e consolidação de 

políticas públicas para essa área do cuidado. É neste contexto discutido até o momento que a 

enfermagem desenvolveu e desenvolve seu processo de trabalho em prol da saúde da criança, 

no município de Natal esse contexto não foi diferente.  

 

 

2.3 RESGATANDO OS MOMENTOS HISTÓRICOS E CONTEXTUALIZANDO AS 

POLÍTICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NATAL E A SITUAÇÃO DA CRIANÇA 

 

 

 Como este estudo se propõe a analisar a organização do trabalho do enfermeiro na 

atenção à saúde da criança nas USF, inicialmente se faz pertinente, por se tratar de ações 

desenvolvidas a nível municipal, fazer um resgate histórico, além de discutir com alguns 

autores o processo de municipalização da saúde, através do processo de descentralização, 

buscando caracterizar o cenário, o qual foi realizado essa pesquisa. 

 No município de Natal a discussão sobre o processo de descentralização segue uma 

discussão nacional sobre a proposta de municipalização da saúde, ou seja, de fortalecimento 

dos municípios como diretriz para a consolidação dos princípios do SUS. No município 

aludido, esse processo de municipalização culmina com uma forma organizativa do serviço de 
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saúde na estrutura de distritalização, que vem desde o inicio como um mecanismo para uma 

nova perspectiva de Saúde Pública. Esse processo: 

[...] ocorreu em 1987, em referência ao processo de regionalização intramunicipal, 

fruto da assinatura de convênio de cooperação técnica com a Organização 

Panamericana de Saúde – OPAS, sob a coordenação da Secretaria de Estado da 

Saúde Pública, objetivando reorientar a política institucional da SMS através de 

uma série de consultorias com foco em áreas específicas, a saber: organização e 

estruturação do Sistema Municipal de Saúde, modelo assistencial com ênfase na 

Vigilância à Saúde, Sistema de Informações em Saúde e Territorialização (NATAL, 

2007a, p. 11). 

 

Essa implantação destes Distritos Sanitários, através da OPAS, faz do município de 

Natal um dos pioneiros no país. Essa discussão de criação de distritos ocorre no apogeu da 

Reforma Sanitária, em que se buscava a concretização de várias propostas de modelos de 

assistências de saúde. Assim, primava-se pelo reordenamento de suas políticas de saúde, com 

caráter progressista, tendo como foco a consolidação de uma saúde mais equânime e de 

qualidade.  

Massud (2001), afirma que a intensa mobilização do movimento sanitário local e o 

contexto nacional de redemocratização do país acarretaram conquistas significativas e 

vitoriosas do movimento sanitário. Essas conquistas antecedem o processo de distritalização, 

como a criação da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN. Sendo essa regulamentada 

através da lei 3.394 de 21 de Janeiro de 1986 e também do Conselho Municipal de Saúde, 

regulamentado através da Lei 3.398 de 04 de fevereiro de 1986, demonstrando interesses para 

intensificar o processo de municipalização da saúde. 

Neste momento, nacionalmente havia o movimento para a consolidação do SUS, mas 

segundo Macêdo (2008) em Natal, apesar dos avanços, não existiam as condições 

institucionais necessárias para este feitio. Assim, a SMS de Natal opta por entrar no SUDS 

(Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde) do RN, como estratégia de transição, além de 

assinar o Termo Aditivo de um convênio com o Estado do RN, tornando-se prestadora de 

serviços para o SUDS-RN. 

Contemporânea a essa situação, a Atenção à Saúde da Criança na Atenção Primária, 

no município de Natal, era estruturada em alguns programas como o Programa de Saúde 

Materno-infantil (PSMI), através da norma de puericultura; o Programa de Interiorização da 

Assistência Social e Saúde (PIASS), ambos desenvolvidos, na maioria, por atendentes de 

enfermagem; e, posteriormente, o PSMI muda para PAISC, mas mantém a mesma lógica do 

fazer (MONTEIRO, 2000). 

 Esse intenso debate sobre o processo de distritalização no município de Natal 

culminou, no ano de 1990, com a divisão do Município em quatro distritos sanitários (Norte, 
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Sul, Leste e Oeste), respeitando a mesma conformação das Regiões Administrativas, que 

atuavam sob regime de organização em subprefeituras (NATAL, 2007a). 

Nesse mesmo ano, no município aludido, o processo de municipalização começa a se 

estruturar e ganhar força, caracterizando um avanço para o processo, pois a Secretaria 

Estadual de Saúde faz o repasse para o município de Natal de 27 UBS situadas nos quatros 

distritos sanitários (MASSUD, 2001). 

Mesmo com o processo de municipalização, com a instauração de um novo processo 

organizativo no setor saúde, o conservadorismo do fazer estruturado pelo modelo assistencial 

médico privatista ainda prevalece. Monteiro (2000) em seus estudos, afirma que apesar do 

município vivenciar esse processo, para a atenção à Saúde da Criança não visualizava nenhum 

trabalho mais concreto que pudesse prevenir e promover a saúde da criança. Então, mesmo 

que a enfermagem buscasse avançar em ações de promoção à saúde, o modelo assistencial 

médico privatista ainda mantinha muita influência na sociedade, desvalorizando todo o seu 

trabalho. 

Essa discussão de Distritos Sanitários irá se intensificar somente no ano de 2005, em 

que, após uma ampla discussão para a reestruturação distrital e levando em consideração as 

peculiaridades sócio-demográficas e sanitário-epidemiológicas, consideram que: 

[...] a região norte da Cidade passa por mais uma delimitação, desta vez, criando 

para o Sistema Municipal de Saúde, os Distritos Sanitários Norte 1 e Norte 2 

(conforme figura 01), resultante da necessária intervenção do Poder Público sob 

uma ótica de gestão participativa com racionalização estratégica de condutas 

(NATAL, 2007a, p. 13). 

 

Segundo Vilas-Bôas (2004) em dezembro de 1994, o município de Natal assume a 

condição de Gestão Semiplena, em decorrência de seus avanços significativos na organização 

do sistema, requisitos estipulados pela Norma Operacional Básica (NOB – SUS 01/93-MS). A 

condição de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde somente irá acontecer em 1998 

com a NOB-96, que define o PSF como estratégia prioritária para mudança do modelo 

assistencial além de fortalecer significativamente a atenção básica. Além disso, define 

também responsabilidades dos gestores municipais neste nível de complexidade do sistema. 

Assim, se pode considerar que o PSF foi peça importante para as mudanças 

propostas pela NOB-96. Por essa norma, foi criado o Piso da Atenção Básica (PAB), que 

previa remuneração per capita para que os municípios desenvolvessem ações básicas de saúde 

(parte fixa do PAB), além de recursos adicionais para aqueles que estivessem implementando 

o PSF (programa que constitui a parte variável do PAB, entre outros). 
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Figura 01 – Situação Distrital da Rede de Serviços Municipais de Saúde. Natal/RN – 2007. 

Fonte: (RE)desenhando a rede, Natal 2007a. 
 

A consolidação pelo MS da proposta de PSF, torna-se uma tentativa de reordenamento 

do modelo assistencial do SUS, com vistas à implementação eficiente da diretriz da 

descentralização. Há uma busca para a consolidação dos princípios do SUS, além de estar em 

consonância com os interesses internacionais de ordem econômica, que procura a 

racionalização dos gastos em saúde pelo Estado. 

É importante ressaltar, que essa proposta se institucionalizou e se consolidou como 

modelo a ser seguido pelos municípios, devido aos bons resultados obtidos pelas experiências 

das práticas do PACS e do próprio PSF em suas localidades de inserção, que eram isoladas e 

focalizadas.   

Segundo Massud (2001, p. 22), o primeiro PSF inaugurado pela SMS/Natal foi no ano 

de 1996, como projeto piloto, na Unidade de Guarapes. “Essa Unidade foi construída 

integralmente com recursos conveniais do Programa Saúde da Família (Convênio Número 

500/94. Ministério da saúde/Prefeitura Municipal do Natal)”. 

 No ano de 1997 se intensificam as primeiras discussões sobre o PSF, no município, 

mas a implantação das primeiras equipes que compõem o quadro estrutural do PSF ocorrerá 

somente no ano de 1999. Essa implementação não foi em larga escala, em que ao fazer a 

divisão levando em consideração os Distritos Sanitários, o Distrito Sanitário Oeste foi 

escolhido para ser sede das primeiras USF’s (um total de cinco USF), por apresentar alguns 

critérios epidemiológicos, altos índices de MI, entre outros. (NATAL, 2007a). 

 A fase de expansão no município do Natal ocorrerá no ano de 2002, em que a SMS de 

Natal contempla o Distrito Sanitário Norte, com a abertura de onze USF´s, sem, no entanto, 
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completar a implantação do programa na região anterior. Nos anos seguintes, 2003 a 2006 

têm-se a abertura de 19 USF´s completando os distritos anteriores e outros distritos. 

Seguindo a diretriz supracitada, inicia-se o processo de municipalização da saúde por 

todo o Brasil, em que o MS utiliza o artifício de financiamento, como incentivo para os 

municípios adotarem o referido programa como estratégia para mudança dos modelos 

assistenciais. 

Atualmente, no município de Natal, a ESF possui a seguinte conformação distrital: 

com 35 USF, localizadas em quatro distritos sanitários, conforme o Quadro 01. 

Unidade Norte I Norte II Sul  Leste Oeste Total 

Unidade Saúde da Família 11 09 - 03 12 35 

Quadro 01. USF por Distrito Sanitário. Natal/RN-2007. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/CNES. 

 

Em 2007 o número de equipes da ESF manteve-se em 110, significando uma cobertura 

de atendimento de 47,3% da população da cidade, dentro do parâmetro estipulado pelo MS. 

Essa cobertura abrange os Distritos Sanitários das Zonas Norte, Oeste e Leste, ficando as 

outras áreas atendidas pelos Centros de Saúde que também desenvolvem ações básicas de 

saúde (NATAL, 2007b). 

No município de Natal observa-se o número de equipes variando entre 2 e 4 por 

unidade de saúde, estando em consonância com o que preconiza a Portaria GM/MS n.º 648, 

de 28 de março de 2006. Uma vez que essa recomenda, para unidades que atuam com ESF, 

uma cobertura de até 12 mil habitantes por unidade, o que comportaria no máximo 4 equipes. 

Cada equipe é responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 

3.000 (BRASIL, 2002).  

De acordo com essa distribuição, é notório que as USF no município aludido 

predominam em regiões ditas carentes economicamente, pois se percebe que na zona sul não 

há a implantação de USF. Isso se justifica pela forma como ocorre e se prioriza a 

operacionalização das políticas de saúde no município. 

O processo de implantação das USF no município segue um direcionamento para os 

cuidados com a Saúde da Criança, em que prioridade é reduzir a MI, enfatizando, 

principalmente o acompanhamento cuidadoso do CD, além de controlar os danos, riscos e 

agravos, desde a gestação até o final da infância (NATAL, 2007b). 

É importante destacar que, desde a implantação da ESF no município de Natal, até o 

ano de 2005, observou-se que o coeficiente de MI reduziu em 50% (NATAL, 2007b). É um 

grande passo para a Saúde da Criança no município. 
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Neste capítulo, foram abordados aspectos relacionados às questões históricas, 

buscando contextualizar as políticas de saúde no município e as questões referentes à saúde da 

criança, as quais serviram de base para uma maior compreensão das relações conjunturais que 

se estabelecem para a consolidação dessas políticas. Tendo apresentado essa breve revisão da 

literatura, o próximo capítulo passará a discutir as especificidade do processo de trabalho. 
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O médico e a boneca. Norman Rockwell, 1929  

Norman Rockwell Museum, Stockbridge, U.S.A. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO 

 

 

O eixo norteador do referencial teórico dessa pesquisa está pautado em estudos 

desenvolvidos e centrados no processo de trabalho em saúde, que por sua vez trouxe 

elementos a partir dos estudos de Marx. Acreditamos que esse mecanismo será essencial para 

podermos apreender toda organização do processo de trabalho no desenvolvimento de suas 

ações no cuidado a criança nas USF. 

Para iniciar as discussões sobre processo de trabalho, inicialmente precisamos discutir 

a questão do trabalho em toda a sua essência, contextualizando-o com os aspectos inerentes 

do sistema econômico ao qual está inserido e o setor de serviços, sistema esse hegemônico em 

nossa sociedade, ou seja, o sistema capitalista.  

Para Marx (1996) o trabalho é a forma como o homem media, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza, por meio das suas ações, caracterizando-se assim um processo 

entre o homem e a natureza. O autor afirma ainda que o trabalho é substância social comum a 

todas as mercadorias. Nesse processo, após a produção dessas mercadorias, teremos que 

satisfazer uma necessidade social qualquer. 

A origem dessa palavra trabalho vem do Latim TRIPALIUM, que possui relação com 

o verbo “tripaliare” que significa torturar, martirizar, essa conotação ainda é presente em 

nossa linguagem diária, correlacionando-o como sentido de padecimento. Essa expressão irá 

recebe outra conotação quando adquirir o significado de esforça-se, ou seja, de laborar e obrar 

(SOARES; MACHADO, 1996). 

Segundo os mesmos autores, essas formas de enxergar e encarar o trabalho na nossa 

sociedade não leva em consideração os aspectos criativos do trabalhador, a POIÉSIS, lembrar 

que o trabalho é a atividade prática que o homem se produz. Esse fato se torna nítido no 

momento em que o trabalhador, ao materializar o seu trabalho por meio do seu processo de 

trabalho, não se apropria do seu produto, tornando-se alheio ao mesmo. 

No momento em que o trabalhador se insere nessa lógica de produção de uma 

determinada mercadoria, ele irá dispor ao capitalista apenas a sua força de trabalho. Essa 

força de trabalho, segundo Braverman (1987), também é considerada, nesse momento, como 

mercadoria, cuja utilidade não possui ligação com as necessidades e interesses de quem a 
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vende, mas sim as necessidades e desejos de quem a compra no intuito de ampliar cada vez 

mais o valor de seu capital. 

Nesse modelo de processo de produção supracitado, o trabalhador é o responsável por 

produzir as mercadorias para o capitalista, determinando a negação do próprio homem, pois, 

no momento que é produzida a mercadoria, a mesma passa a ser externa a ele. Assim, uma 

vez não se reconhecendo nesse objeto, não reconhecerá o seu trabalho, tornando-se um 

trabalho alienado.  

Braverman (1987) afirma que o trabalhador ao perder o controle sobre os momentos 

do processo de trabalho, perde a noção de integridade desse processo, passando a executar 

apenas uma parte, alienando-se completamente do processo de concepção da mercadoria. 

Para Laurell e Noriega (1989), quando o trabalho assume essa forma alienada e 

explorada, é negada a capacidade criativa do trabalhador, cuja base é a atividade consciente 

orientada para uma dada finalidade, com isso, tem o trabalho humano como algo destrutivo e 

não potencializador das capacidades humanas dos trabalhadores. Constituindo-se, dessa 

forma, um Tripalium e não a Poiésis. 

Essas características são inerentes ao processo de trabalho na sociedade capitalista. 

Diante desses fatos, faz-se necessário apreender o trabalho numa realidade histórico-social, 

que segundo Chauí (1981), esta análise tem que levar em conta as condições reais de trabalho, 

que brutalizam, entorpecem, exploram certos homens na intenção de beneficiar uns poucos, 

deixando assim de lado a compreensão de trabalho, em que o mesmo é responsável por 

dignificar o homem.  

Seguindo essa lógica de compreensão, buscando sempre uma análise crítica e 

reflexiva, levando em consideração toda a conjuntura, é que iremos estudar o processo de 

trabalho buscando desmistificá-lo e apreendendo toda sua essência.  

O autor clássico que trouxe a discussão inicial do processo de trabalho na nossa 

sociedade foi Marx (1996, p. 298), em que considera o processo de trabalho como 

constituintes por elementos que estão em constante interação, a saber: “os elementos básicos 

do processo de trabalho são: o próprio trabalho, ou a atividade orientada a um fim, o objeto de 

trabalho e os instrumentos ou meios de trabalho. Esses três elementos conformam processos, 

num continuum interdependente”. O autor afirma ainda que no processo de trabalho, a 

atividade do homem opera uma transformação, subordinada a um determinado fim, no objeto 

sobre que atua por meio do instrumental de trabalho. O processo se extingue ao concluir-se o 

produto, ou seja, um valor de uso.  
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Ao aprofundar os estudos de Marx sobre o processo de trabalho, Laurell e Noriega 

(1989) consideram que, para analisarmos o processo de trabalho devemos considerar duas 

vertentes: a técnica e a social. A primeira corresponde às características físicas, químicas e 

mecânicas do objeto; a conformação técnica dos instrumentos/tecnologia; processos corporais 

do trabalho; e a segunda refere-se ao porque e como o objeto é constituído como tal; os 

instrumentos como resultados da materialização de uma determinada relação entre capital e 

trabalho; e o trabalho como uma expressão concreta da relação de exploração pela sua 

organização e divisão. Além de conhecer essas características dos objetos, dos instrumentos e 

do trabalho faz-se necessário analisar a relação entre eles para reconstruir a dinâmica do 

processo. 

Esses autores afirmam ainda que o processo de trabalho se apresenta como 

concretização ou materialização do processo de valorização, ou seja, do processo de produção 

de mais-valia. Esse processo técnico de produção de mercadorias é expresso por elementos 

gerais, a saber, o objeto, os instrumentos ou a tecnologia, a atividade em si mesma ou a 

organização do trabalho e o produto obtido. Tais elementos estão sempre presentes no processo 

de trabalho, mas assumem formas específicas em determinado desenvolvimento social 

(LAURELL; NORIEGA, 1989). 

Essas características são inerentes ao serviço de saúde, em que a forma organizacional 

desse serviço pode proporcionar a extirpação da capacidade criativa do trabalhador, impedindo 

suas linhas de fugas na execução desse trabalho. Impedir as linhas de fugas é executar um 

trabalho rotineiro e mecanizado, sem liberdade e/ou criatividade, é dar ênfase ao trabalho morto 

no seu processo de trabalho. Entretanto, no serviço de saúde o trabalhador tem potencialidade 

de subverter essa lógica e abrir linhas de fugas. Nesse sentido, iremos adentrar na especificidade 

do processo de trabalho em saúde.  

 

 

3.2 SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE E A COMPOSIÇÃO TÉCNICA 

DO TRABALHO 

 

 

Quem faz a apreensão inicial do processo de trabalho (atividade para uma finalidade, 

seu objeto e seus instrumentos) associando-o à área da saúde é Mendes-Gonçalves (1992; 

1994). O mesmo a partir dos estudos de Marx traz elementos fundamentais para a área da 
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saúde a fim de apreender as questões relacionadas ao trabalho nessa área específica, buscando 

compreender suas práticas, discutindo e redefinindo tecnologia.  

O referido autor trabalha com o conceito de organização tecnológica do trabalho em 

saúde, não como o seu significado corriqueiro de instrumentos materiais, mas como nexo 

estabelecido no interior do processo de trabalho entre a atividade operante, realizada pelos 

instrumentos, considerados em sentido amplo, sendo o conhecimento o principal deles porque 

orienta todo o processo, os objetos de trabalho e a finalidade.   

Conceituando cada um desses elementos constituintes do processo de trabalho, tem-se: 

o objeto de trabalho, ou antevisão do produto, que é a capacidade de antever o produto e tê-lo 

apenas como virtual, fazendo com que um objeto de um trabalho, enquanto algo ainda não 

apropriado por este e presente na natureza em seu estado próprio, o objeto “natural” do 

trabalho, transforma-se em objeto do trabalho. Mesmo que nenhuma transformação tenha se 

processado, exceto essa antevisão do produto, ao que podemos chamar de conhecimento, mas 

mais apropriadamente de saber que permite a intervenção, e por isso saber operatório. Esse 

objeto de trabalho, em qualquer caso, não é um objeto natural, não existe enquanto objeto por 

si só, mas é recortado por um “olhar” que contém um projeto, uma finalidade (MENDES-

GONÇALVES, 1992). 

Segundo o mesmo autor, os meios ou instrumentos de trabalho humano apresentam 

duas características marcantes, a primeira é o fato de terem sido pensados e produzidos em 

separado do seu tempo e espaço de uso; a segunda é o fato de serem também resultados de 

processos de trabalho. Esses instrumentos de trabalho tampouco são naturais, mas construídos 

historicamente pelo sujeito. E no momento em que eles apresentam a capacidade de sintetizar 

as qualidades do objeto e do projeto de produto em uma ação transformadora, se constituem 

enquanto instrumentos. 

Como outro elemento inerente ao Processo de trabalho tem-se a atividade humana 

desenvolvida no processo de produção de bens materiais - o trabalho - que se expressa em certa 

quantidade de produtos e implica no emprego de certa quantidade de energia humana. A 

atividade na transformação do objeto em produto é dirigida pela finalidade do trabalho, 

consciência que preside o processo de trabalho e mantém presente o produto buscado. Esse 

resultado do processo de trabalho está contido no produto buscado, gerado no trabalho social 

de um grupo, enquanto expressão do trabalho da sociedade como um todo, pois cada produto 

depende sempre de vários trabalhos encadeados cujas necessidades, as formas de satisfação e 

as relações que os homens estabelecem entre si por meio de seus trabalhos variam nas 

diferentes épocas históricas (MENDES-GONÇALVES, 1992).  
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Pautado nesses estudos, Merhy (1997) amplia as contribuições teóricas sobre a 

organização tecnológica do trabalho, propondo a possibilidade de mudanças no processo de 

trabalho a partir das intersubjetividades no processo de trabalho, com isso ele classifica a 

tecnologia em saúde em: dura - refere-se aos equipamentos, exames e a organização de 

informações, ou seja, o conjunto de instrumental complexo; a leve-dura refere-se aos saberes 

profissionais, bem estruturados como a clínica, a epidemiologia e os de demais profissionais 

que compõem a equipe, estando inscrita na maneira de organizar sua atuação no processo de 

trabalho; leve produz-se no trabalho vivo, em ato, em um processo de relações, isto é, no 

encontro entre o trabalhador em saúde e o usuário/paciente, proporcionando momentos de 

falas, escutas, criando-se cumplicidades, relações de vínculo, aceitação e produzindo 

responsabilidade em torno do problema que vai ser enfrentado.  

O autor ainda propõe o surgimento de um núcleo que teria o caráter de produzir 

processos de falas e escutas, tendo uma relação de intercessão com o mundo subjetivo do 

usuário e o modo como ele constrói suas necessidades de saúde, relações de acolhimento e 

vínculo. A esse núcleo dá-se o nome de núcleo cuidador. O mesmo favorece ainda a 

diminuição das relações de dominação que se estabelecem entre os diversos profissionais, 

permitindo estabelecer um espaço semelhante e equivalente de trabalho na equipe, que 

explora a cooperação entre os diferentes saberes e o partilhamento decisório (MERHY, 1997). 

Merhy (2002) afirma que o caminho para chegar aos objetivos, de cura e saúde, tem 

que ser pelo ato de cuidar, em que o mesmo é a alma dos serviços de saúde assinalando que 

no campo da saúde o objeto não é a cura ou a promoção e proteção da saúde, mas a produção 

do cuidado. Ressalta a necessidade de construir uma nova maneira de produzir saúde, que 

procure enfrentar o tema do acolhimento dos usuários nas instituições de saúde, tentando 

construir um atuar com colaboração e participação do trabalhador com a vida individual e 

coletiva, que permita construir um modo competente de realizar uma mudança de um modelo 

de atenção procedimento-centrado (fundado nas tecnologias duras) para um modelo usuário-

centrado (fundado nas tecnologias leves).  

Ao se analisar os aspectos fundamentais do processo de trabalho em saúde, tomando 

por base a socialidade e a historicidade, encontra-se três dimensões que são 

intercomplementárias e interatuantes, a saber: que é um exemplo de processo de trabalho 

geral com a direcionalidade técnica inerente a qualquer processo de trabalho do ser humano, 

que toda assistência prestada é um serviço e que esse serviço se funda numa inter-relação 

pessoal muito intensa (NOGUEIRA, 1997). 
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Esse mecanismo de inter-relação surge no momento em que se estabelece o encontro 

entre o trabalhador e o usuário, Merhy (1997) afirma que, esse encontro acontece no interior 

do processo de trabalho, o qual se constitui entre eles um espaço intercessor, que só existirá 

nesses encontros. Esse espaço intercessor será sempre partilhado, um encontro de dois 

instituintes que querem falar e serem escutados em suas necessidades-demandas.  

Pelo fato desse serviço não se realizar sobre coisas ou objetos e sim sobre pessoas, 

essa inter-relação e a intersecção sempre ocorrerá, em que terão de ser apreendidos na 

objetividade e subjetividade que lhes são inerentes, assim como a aplicação dos vários 

instrumentos (saberes ou materiais). Dessa forma, o consumidor sempre contribuirá para o 

processo de trabalho sendo parte desse, fornecendo valores de uso necessários, que 

desencadeará uma tradução da adequação constante ao particular, não considerando apenas o 

indivíduo como ser, mas, também as circunstâncias em que se dão seus problemas ou 

necessidades (NOGUEIRA, 1997).  

Pires (1998) afirma que o trabalho em saúde se completa no ato de sua realização, seu 

produto é indissociável do processo que o produz, não há um produto independente do 

processo de produção, sendo a própria realização da atividade. Essa prestação da assistência 

de saúde que é produzida é consumida momentaneamente.  

Percebe-se assim, que nos serviços de saúde, o usuário é um co-partícipe do processo 

de trabalho e, frequentemente, co-responsável pelo êxito ou malogro da ação terapêutica, pois 

fornece valores de uso substantivos. O reconhecimento das necessidades de saúde entre 

usuário e agente, assim como as intervenções possíveis, se dará no âmbito da 

intersubjetividade (NOGUEIRA, 1997; PEDUZZI, 1998). 

Outra característica apontada por Nogueira (1997) com relação ao trabalho em 

serviços de saúde, afirma que muitas situações clássicas abordadas por Marx e por demais 

autores aqui citados, podem ser identificadas no processo de trabalho dos serviços de saúde, 

principalmente as que fazem referência ao processo de expropriação da liberdade e da 

capacidade criativa do trabalhador, um dos fatores desencadeantes do processo de alienação 

desse trabalho.  

Essas características são inerentes ao processo organizacional do trabalho da nossa 

sociedade, em que sempre se busca uma tentativa de amarrar e conter, capturar a autonomia 

do trabalhador no exercício do seu trabalho vivo, em ato, sempre transformar o trabalho vivo 

em morto. Esse trabalho vivo, em ato, corresponde à possibilidade de o trabalhador agir no 

ato produtivo com grau de liberdade máxima. Utiliza-se esse artifício, de captura do 

trabalhador no exercício de sua liberdade e autonomia (no trabalho vivo, em ato), para deixá-
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lo subordinado aos interesses institucionais, pois senão os mesmos tendem a abrir linhas de 

fugas no interior da execução do seu trabalho, construindo um fazer ao seu modo (MERHY, 

2002).  

Nos serviços de saúde, o trabalho vivo sofre processos de captura pela normativa de 

funcionamento desses serviços, impondo fortes amarras aos trabalhadores, impedindo o 

estabelecimento de relações positivas para com os usuários. Assim, o trabalho vivo perde toda 

a sua potência resolutiva (FRANCO, 2006).   

Outra característica dos serviços de saúde é o alto grau de autonomia que os 

trabalhadores exercem sobre seu próprio trabalho. Todo trabalhador de saúde tem a 

capacidade e autonomia de “autogovernar” o seu trabalho, por ser o próprio trabalho vivo, em 

ato (MERHY, 1997; FRANCO, 2006). 

Portanto, o trabalho vivo em ato é autogovernável, passível de subverter a ordem e a 

norma, basta os trabalhadores de saúde desejarem e quererem. Dessa maneira, abrem-se linhas 

de fuga concretizando fazeres com maior grau de liberdade, mostrando toda sua potência 

criativa (FRANCO, 2006). 

Sempre os instituintes (trabalhador e usuário) em ato estarão gerando ruídos no seu 

interior. Esses ruídos são considerados o rompimento da lógica funcional, predominante e 

instituída, buscando proporcionar linhas de fuga, visto como um desvio do normal que 

deveria ocorrer (MERHY, 2002). 

Nesse contexto, Franco (2003) propõe a Composição Técnica do Trabalho (CTT), que 

é considerado como a razão entre o Trabalho Morto e o Trabalho Vivo em ato. No trabalho 

em saúde, os dois convivem na produção do cuidado, formando o núcleo tecnológico do 

processo de trabalho, ou seja, a CTT, que poderá estar centrada no Trabalho Morto ou no 

próprio Trabalho Vivo. 

Essa relação indica se o processo de trabalho é determinado pela maquinaria, se é 

normativo, burocraticamente estruturado,  tecnologias duras dependente, ou se é 

determinado pelo Trabalho Vivo em ato, campo próprio das tecnologias leves. 

Processos de transição tecnológica na saúde irão impactar, sobretudo, essa relação, 

e a análise sobre a reorganização da produção deverá se dar pela medida da 

Composição Técnica do Trabalho. Quanto maior a CTT, maior será a densidade de 

tecnologias duras nos processos produtivos, TM centrado, resultando em captura do 

Trabalho Vivo e perdas de autonomização do profissional na linha de produção do 

cuidado. Por outro lado, essa relação sendo menor, sinaliza para um processo TV 

centrado. Haverá, no caso, uma transição tecnológica, centrada em tecnologias 

leves e leve-duras, com maiores graus de liberdade para a ação cuidadora, podendo 

levar a novos significados nos resultados em relação à assistência à saúde, 

alcançados na linha do cuidado (FRANCO, 2003, p. 122). 
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Neste capítulo, foram abordados aspectos mais gerais sobre o processo de trabalho na 

área da saúde, bem como as questões referentes à composição técnica do trabalho. Será por 

meio deste suporte teórico que buscaremos analisar a dinâmica de trabalho da enfermagem. 

 

 

3.3 SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM  

 

 

O processo de institucionalização da enfermagem moderna acontece na Inglaterra no 

século XIX, saindo do âmbito familiar, privado e domiciliar, organizando-se nos preceitos do 

modo de produção capitalista, desenvolvendo suas práticas no espaço institucional hospitalar 

já organizado de acordo com princípios empresariais, em que a divisão do trabalho garante ao 

proprietário o controle do processo de trabalho (PIRES, 1989; 1998). 

Esses hospitais até o século XVIII eram instituições de caráter essencialmente 

religioso, em que os atendimentos eram destinados apenas a doentes das camadas pobres, 

tendo como objetivos primordiais: a redenção dos pecados e salvação da alma, tanto para 

pacientes quanto para quem prestasse a assistência, pois a assistência era espiritual; a 

separação do doente do convívio social protegendo os outros do perigo que ele representava. 

A assistência era prestada por religiosos, pacientes recuperados e eventualmente os físicos 

(PIRES, 1998; ROCHA; ALMEIDA, 1993). 

O processo de mudança do caráter do hospital é contemporâneo da decadência feudal e 

emergência do modo de produção capitalista (aproximadamente séc. XIX), em que é deixada 

a compreensão do mesmo como um espaço de caráter caritativo, de abrigo aos pobres e 

mantido pela igreja, transformando-se agora em um espaço de instrumento terapêutico. Essa 

reforma hospitalar ocorreu em decorrência da necessidade de purificar o hospital de seus 

efeitos nocivos e da desordem tanto no âmbito da disseminação de doenças, quanto no âmbito 

econômico social (PIRES, 1989, 1998; ROCHA; ALMEIDA, 1993). 

É nesse novo hospital que ocorre a reforma da enfermagem, consubstanciada a 

separação da prática religiosa à prática técnico-profissional, exigências básicas para a 

contribuição na modificação da qualidade e dos resultados da assistência prestada nesse novo 

modelo de instituição, determinando, assim, para a enfermagem, uma fundamentação no 

conhecimento científico e adquirindo o mesmo caráter de racionalidade e tecnologia que 

domina toda esfera produtiva da sociedade. Fato ocorrido a partir de 1860, quando na 
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Inglaterra, Florence Nightingale cria um modelo de formação e prática assistencial que é 

difundida por todo o mundo (MELLO, 1986; PIRES, 1998; ROCHA; ALMEIDA, 1993). 

No Brasil, somente irá se pensar na enfermagem como profissão institucionalizada, na 

década de 1920, no intuito de atender a nova política sanitária, cujo objetivo era a tentativa de 

controlar as epidemias que prejudicavam as exportações e o crescimento econômico, esboço 

da primeira política de saúde do Estado (MELLO, 1986). 

A situação de saúde dessa década se caracterizava pelos avanços tecnológicos e 

fortalecimento da medicina, principalmente das corporações médicas, cuja ênfase, se dava, 

principalmente, ao curativismo do modelo médico hegemônico, ou seja, ao diagnóstico e a 

terapêutica, com apoio político e econômico incondicional do sistema capitalista (suas 

agências internacionais), para uma maior manutenção da força de trabalho produtiva.  

Em 1923, é criada a primeira escola de enfermagem no Rio de Janeiro, financiada pela 

Fundação Rockfeller, sob orientação das enfermeiras norte-americanas, treinadas sob o 

sistema nightingaleano. Posteriormente, essa escola denominou-se Escola Ana Néri e seus 

profissionais formados assumiam os cargos de chefias do serviço de saúde pública ou o 

ensino para a preparação de auxiliares, reproduzindo a base do modelo norte-americano que 

pregava a divisão social do trabalho na enfermagem, divisão do trabalho intelectual- ladies 

nurses versus o trabalho manual- nurses, para atender a um modelo político de saúde 

estabelecido por meio da hierarquização profissional (MELLO, 1986). 

Todo esse processo que levou à profissionalização da profissão e à dicotomia do 

trabalho manual e trabalho intelectual determinando uma heterogeneidade da prática da 

enfermagem, pois, historicamente é na instituição hospitalar que a enfermagem começa a 

legitimação da divisão social e técnica do seu trabalho, lembrando que a divisão técnica é 

precedida pela própria divisão social do trabalho. 

Fracolli e Granja (2005) afirmam que a enfermagem brasileira, especificamente, 

institucionalizou-se no bojo do processo de intensa divisão do trabalho médico na sociedade 

moderna, principalmente para preencher os vazios desse processo, assumindo 

hegemonicamente as funções administrativas, no contexto hospitalar, local privilegiado 

enquanto forma de organização do trabalho para a materialização do modelo clínico, centrado 

na prestação de serviços a indivíduos, com ênfase no cuidado curativo.  

Segundo Kantorski (1997), com o avanço tecnológico crescente, muitas tarefas 

realizadas por médicos foram designadas à enfermagem, acarretando uma divisão entre o 

trabalho intelectual (médico) e o trabalho manual (enfermagem). No interior da própria equipe 

de enfermagem acentua-se a divisão anterior entre as nurses (cuidado direto) e as ladies-
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nurses (atividades de supervisão, administração e ensino), estratificando a equipe cada vez 

mais em função da complexidade das tarefas a serem realizadas, da qualificação exigida, da 

hierarquia e da remuneração. 

Essa divisão parcelada do trabalho traz consigo duas características principais, a saber: 

alienação dos trabalhadores pela não apropriação de todo processo de trabalho; centralização 

no interior da enfermagem das relações de dominação e subordinação entre seus agentes, 

refletindo a própria situação de classes na sociedade. 

Nos dias de hoje, a prática de enfermagem mantém a divisão de trabalho original, em 

que cabem aos enfermeiros as atividades gerenciais e de ensino e aos auxiliares e técnicos de 

enfermagem as ações de cuidado. Essa cisão do trabalho tem consequências nefastas e graves 

para a qualidade do cuidado de enfermagem e dos serviços de saúde prestados à população 

(PEDUZZI; HAUSMANN, 2005). 

É notório que grande parte dos enfermeiros exerce suas atividades nas áreas 

administrativas e de supervisão que possibilita sua função de controle no processo de trabalho 

de enfermagem. Segundo Lunardi et al. (2001), a característica predominante do processo de 

trabalho na enfermagem, está na forma como se apresenta, de modo que sua execução 

encontra-se distribuída entre os seus vários agentes, teoricamente determinada, de acordo com 

a qualificação exigida pelo grau de complexidade das tarefas que o compõe.  

Essa forma de divisão do trabalho é pautada pela qualificação, que tem sua 

legitimação no processo de formação escolar, estabelecendo uma hierarquização de tarefas, 

em que os menos qualificados exercem as tarefas mais simples e, à medida que se tornam 

cada vez mais complexas, vão sendo assumidas por aqueles que possuem uma qualificação 

maior, culminando com as privativas do enfermeiro. Essa divisão exige a integração destas 

atividades, ou seja, seu gerenciamento que vem sendo exercido pelo enfermeiro, por ser quem 

detém o saber e o controle acerca de todo o processo de trabalho da enfermagem (LUNARDI 

et al., 2001). 

Toda essa realidade, inerente ao exercício da enfermagem, é encontrada também nos 

cuidados à criança em todos os níveis de atenção, mas nesse momento iremos direcionar a 

abordagem à APS para melhor entendermos a dinâmica do trabalho da enfermagem no 

cuidado à criança em USF´s. 
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3.4 SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO À 

CRIANÇA NA APS 

 

 

Conforme discutido na revisão da literatura, hoje a APS no Brasil busca se organizar 

como porta de entrada do sistema de saúde, preferencialmente pela UBS ou pela ESF. Em se 

tratando de saúde da criança, os profissionais de saúde, ao direcionar suas ações, devem aderir 

à Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade 

Infantil, que serve como diretriz para a elaboração de políticas de atenção à criança (BRASIL, 

2005).  

Com a implementação da ESF aumentou à contratação de um maior número de 

enfermeiras para exercerem suas ações nos cuidados básicos de saúde, dessa maneira, 

promoveu-se o avanço nos números de atendimentos de enfermagem para o cuidado à saúde 

da criança em unidades básicas de saúde. (SAPAROLLI; ADAMI, 2007). 

Essa proposta de atuação na saúde da criança desencadeou alterações no processo de 

trabalho do enfermeiro. O mesmo passa a trabalhar em uma lógica diferente de trabalho, em 

um espaço diferente, buscando articular a característica clínica com aspectos epidemiológicos 

da saúde, exercendo suas funções em diversas áreas de atuação. 

Figueiredo e Mello (2003) afirmam que, a partir do processo de municipalização da 

saúde, a enfermagem nas instituições de saúde ligada ao SUS, se expandiu numericamente em 

grandes proporções, assumindo diversos papeis no cuidado a população de uma maneira 

geral, um ator fundamental para dar respostas às diretrizes políticas.  

Ao desenvolver diferentes atribuições, imbuídos de valores e permeados pelos 

conhecimentos técnicos e científicos, o enfermeiro está executando sua atividade profissional, 

podendo estar voltadas tanto para o aspecto de recuperação, como para o aspecto de 

manutenção da vida, sempre associados ao processo de educação em saúde.  

Nesse contexto, são desenvolvidas as ações em prol da saúde da criança na APS. Em 

pesquisa realizada por Saparolli e Adami (2007) os resultados evidenciaram que o 

atendimento do Enfermeiro, referente ao conhecimento técnico-científicos para as propostas 

preconizadas pelo MS, se mostrou adequado, entretanto ações educativas se mostraram com 

deficiências, que poderiam ser sanadas para se poder ter um qualidade na consulta de 

enfermagem.  

As autoras consideram ainda que, para se obter melhor qualidade na assistência, 

também são necessárias melhorias na área física e instalações, além de disponibilidade de 
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materiais, equipamentos, capacitações dos profissionais e um trabalho voltado para a 

interação com os usuários na perspectiva da construção de vínculos e respeito à autonomia 

(SAPAROLLI; ADAMI, 2007).  

Apesar de alguns autores e profissionais da área da saúde da criança afirmarem que o 

acompanhamento do CD, nesse nível de atenção, ser considerado o eixo principal do cuidado 

à criança, como afirma Slomp et al. (2007, p. 442) “o acompanhamento do CD é considerado 

o eixo norteador da assistência à saúde da criança, com ênfase na vigilância de fatores que 

podem interferir nesse processo”.  

Entretanto, uma pesquisa realizada por Carvalho et al. (2008) mostrou que, dentre as 

várias formas existentes para os usuários procurarem o serviço, a motivação maior estava 

relacionado a procura para de vacinação das suas crianças.  

Na tentativa de mudar o foco desse atendimento, buscando se trabalhar junto aos 

usuários a valorização do acompanhamento do CD é que se estabelece o desafio para a 

dinâmica de trabalho do enfermeiro, pois essa monitorização do CD serve como resposta para 

os profissionais de saúde sobre os efeitos das intervenções ou programas dirigidos a 

população infantil. Além de proporcionar aos profissionais uma avaliação do progresso da 

criança, identificando aquelas em maior risco de morbimortalidade, prevenindo precocemente 

a desnutrição e promovendo o crescimento infantil (CARVALHO et al., 2008). 

Mello, Lima e Schochi (2007) ao considerarem que na APS o acompanhamento 

sistemático do CD se configura como eixo técnico. As mesmas afirmam que os profissionais, 

além de buscar o alcance da adesão a essa prática, há necessidade de se preocupar com os 

valores trazidos pelos usuários e o estabelecimento de vínculo e co-responsabilidade entre os 

sujeitos.  

Brasil (2001) considera que historicamente já se considerava a importância do 

acompanhamento do CD como eixo central da atenção à criança, buscando identificar os 

grupos de maior risco para intervenções apropriadas, com o intuito de diminuir efetivamente a 

morbimortalidade infantil. Hoje, esse acompanhamento já é entendido como sendo a ação 

básica que deve permear toda atenção à criança, identificando os fatores de risco tanto do 

ponto de vista orgânico como nos aspectos relacionais com a família. 

Nesse contexto, a consulta de enfermagem realizada no acompanhamento do CD, na 

APS, permite enfocar na sua dinâmica de trabalho a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças, em um processo contínuo de educação em saúde, planejando um cuidar que favoreça 

todos os aspectos do crescimento e do desenvolvimento da criança, registrando todas as 

informações. Assim, há possibilidade de maior interação com mãe/responsável direcionando 
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condutas, em que haja o respeito à realidade de vida. “Por meio da consulta de enfermagem, o 

enfermeiro necessita inserir-se no mundo da criança e ser capaz de visualizar os problemas de 

saúde e da família dela, a fim de lhe propor uma educação e um cuidar autênticos” 

(OLIVEIRA; CADETE, 2007, p. 80). 

Percebe-se que o acompanhamento do CD realizado na APS é complexo, para 

Figueiredo e Mello (2003) a complexidade desse acompanhamento ocorre, pois, ao se 

trabalhar na perspectiva de atenção integral a saúde da criança, proposto pelo MS, os 

profissionais responsáveis por esse acompanhamento tem que levar em consideração os 

aspectos biopsicossociais, além de criar elos entre a população usuária e os serviços.  

As autoras afirmam que muitas vezes essas oportunidades de se trabalhar esses 

aspectos são perdidas, devido à situação de stress que o enfermeiro vivencia no fazer 

cotidiano das unidades de trabalho, além da falta da conscientização da importância do seu 

papel transformador, comprometendo assim o atendimento, o diálogo e o vínculo. “[...] é 

preciso repensar a ação profissional, levando em conta a importância do seu papel 

transformador, pois o que se espera é que as transformações de si e da realidade, após o 

encontro com as pessoas, encontrem espaços de cuidado em saúde” (FIGUEIREDO; MELLO, 

2007, p. 6). 

Dessa forma se torna notório que a organização e a dinâmica de trabalho do 

enfermeiro têm como finalidade a manutenção de saúde da criança, que as tecnologias 

envolvidas para a concretização de tal finalidade recebem influências de diversos 

determinantes, fundamentando toda a sua forma de assistir à criança, comprometendo ou não, 

a utilização das tecnologias relacionais, ou seja, a própria execução do trabalho vivo em ato.  

Assim, reitera-se que a utilização das tecnologias leves é essencial para que se possam 

atingir melhorias na qualidade de vida, do autocuidado e da cidadania. Oliveira e Cadete 

(2007) afirmam que o atendimento das necessidades da criança/família de forma integral 

ocorrerá quando o profissional estiver aberto para o diálogo, estabelecendo a empatia e a 

confiança, consolidando o vinculo entre os pares envolvidos. 

Apesar da proposta de reorganização da atenção básica e reordenamento do modelo 

assistencial, em um novo espaço, com uma nova conjuntura de trabalho, os enfermeiros ainda 

exercem suas ações na ESF desempenhando múltiplas funções, como a coordenação, o 

controle de seus subordinados e a execução de normas e rotinas, reproduzindo as 

características de seu processo de institucionalização (referentes ao processo de divisão do 

trabalho). 
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Conforme o corpo teórico desta pesquisa, a enfermagem na APS tem suas ações 

direcionadas ao aspecto preventivo para a manutenção da saúde da criança, cuja ênfase 

tecnológica na dinâmica do seu trabalho está voltada para a execução das tecnologias leve-

duras, apesar da existência de algumas ações voltadas para a promoção da saúde, no 

desenvolvimento das tecnologias leves. 

Para que seja realmente efetivada a reorganização do processo de trabalho desse 

profissional, balizada no vínculo, na integralidade da assistência e na responsabilização pelos 

problemas de saúde do usuário, faz-se necessário que ocorra a inversão da razão entre o 

trabalho morto para o trabalho na perspectiva do trabalho vivo em ato. Neste contexto, será 

realizada a análise dos dados, buscando apreender o processo de trabalho de enfermagem na 

atenção à saúde da criança nas USF’s, bem como o núcleo tecnológico da produção do 

cuidado. 
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Criança enferma. Gabriel Mitsu, 1660  

Rijksmuseum, Amsterdam 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para a apreensão de toda complexidade presente neste objeto de estudo, a organização 

do trabalho do enfermeiro no cuidado à Saúde da Criança em USF´s, é que esta pesquisa se 

fundamentou nos estudos acerca do processo de trabalho em saúde e da composição técnica do 

trabalho, por se acreditar que este referencial teórico contribuirá de forma significante para tal 

apreensão. Além disso, nos instrumentalizará para uma discussão mais aprofundada das ações 

desenvolvidas pelo enfermeiro no cuidado à saúde da criança, contribuindo para uma (re) 

organização do processo de trabalho comprometido com a melhoria da qualidade da assistência. 

Para isso foi adotada a abordagem qualitativa do tipo descritivo exploratório. A 

escolha por tal abordagem justifica-se pelo fato de o estudo buscar compreender dimensões 

consideradas profundas e significativas não podendo ser aprisionadas nas variáveis da 

abordagem quantitativa (MINAYO, 2008). 

Outro fator que não permite a quantificação de tais compreensões ocorre por trabalhar 

com questões inerentes à realidade social, como afirma Minayo (2007, p. 21) “[...] o ser 

humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que se faz e por interpretar suas 

ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes”. 

Essas características são bem peculiares ao objeto de pesquisa impossibilitando a 

utilização da abordagem quantitativa em todo o trabalho. Entretanto, utilizou-se dessa 

abordagem apenas na caracterização dos sujeitos pesquisados. 

A peculiaridade do objeto de estudo também corrobora a utilização dos tipos de 

pesquisa supracitados, uma vez que, a pesquisa exploratória tem como objetivo principal 

proporcionar uma maior aproximação com determinado fato, além de esclarecer e modificar 

conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos. Habitualmente 

envolvem levantamento bibliográfico e documental; e a pesquisa descritiva corresponde à 

descrição das características de determinado fenômeno, além de utilizar técnicas padronizadas 

de coleta de dados. Ambas geralmente são utilizadas por pesquisadores preocupados com a 

atuação prática (GIL, 2008). 

Esta pesquisa foi realizada com enfermeiros que desenvolvem ações no cuidado à SC 

em USF no município de Natal/RN. O processo de territorialização de Natal tem a divisão do 

Município em 05 (cinco) Distritos Sanitários, a saber: Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste, 

levando em consideração as peculiaridades sócio-demográficas e sanitário-epidemiológicas 



65 

 

  

locais e da necessária intervenção do Poder Público sob uma ótica de gestão participativa com 

racionalização estratégica de condutas (NATAL, 2007a).  

A distribuição das USF nos referidos distritos segue a seguinte conformação, a saber: 

no distrito Norte I tem-se 11 USF; no Norte II tem-se 09 USF; no Sul 0; no Leste 03 USF; 

Oeste 12 USF, conforme Quadro 02 (NATAL, 2007a) . 

Unidade Norte I Norte II Sul  Leste Oeste Total 

Unidade Saúde da Família 11 09 - 03 12 35 

Unidade Básica de Saúde 03 04 08 07 02 24 

Posto de Saúde - - - - 1 1 

 Quadro 02 – Unidades da Estratégia Saúde da Família e Básica de Saúde por Distrito Sanitário. 

Natal/RN-2007. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. 

 

No município de Natal há uma rede de serviços de saúde composta por 147 unidades 

de atendimentos, sendo 80 públicas municipais, 10 estaduais e 4 federais. De forma 

complementar, prestando serviço ao SUS municipal, conta-se com 6 unidades filantrópicas e 

47 unidades privadas contratadas, conforme visualiza-se na Quadro 03. 

Tipo de Unidades Estaduais Federais Filantrópicos Municipais Privados Total 

Clínica / Ambulatório 2 1 3 9 21 36 

Hospital 5 2 3 1 11 23 

Unidade Básica - - - 60 - 60 

Unidade de Apoio 

Diagnose e Terapia 

(SADT) 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

15 

 

18 

Unidade de Vigilância à 

Saúde 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

Unidade Mista - - - 2 - 2 

SAMU - - - 1 - 1 

Policlínicas - - - 5 - 3 

Postos de Saúde - - - 1 - 5 

Total 10 04 6 80 47 147 

 Quadro 03- Rede de Serviços Municipais de Saúde. Natal/RN- 2007. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/CNES. 

 

Para a definição dos números de USF realizou-se uma estratificação dos dados. Ao 

efetuar os cálculos para a representação estratificada, levou-se em consideração as seguintes 

variáveis: o tempo programado para a coleta de dados que corresponde a 03 mêses ou a 12 
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semanas; o número total de USF presentes no município de Natal, que correspondem a 35 

USF, como também o total de unidades por distrito. 

A proposta era abranger a toda territorialização do município, ou seja, em todos os 

distritos que possuam USF, realizamos o seguinte cálculo para se obter a representação 

estratificada:  

 Distrito Norte I tem-se 11 USF. Fazendo os cálculos para se obter a 

representatividade: 11 USF que equivale a 31% do total de USF, como o tempo de 

coleta são 12 semanas e foi destinado 01 USF por semana, tem-se 31% x 12 que 

corresponde a 04 USF para o Distrito Norte I; 

 Distrito Norte II tem-se 09 USF. Fazendo os cálculos para se obter a 

representatividade: 09 USF que equivale a 26% do total de USF, como o tempo de 

coleta são 12 semanas e foi destinado 01 USF por semana, tem-se 26% x 12 que 

corresponde a 03 USF para o Distrito Norte II; 

 Distrito Leste 03 USF. Fazendo os cálculos para se obter a representatividade: 03 USF 

que equivale a 09% do total de USF, como o tempo de coleta são 12 semanas e foi 

destinado 01 USF por semana, tem-se 09% x 12 que corresponde a 01 USF para o 

Distrito Leste; 

  Distrito Oeste 12 USF. Fazendo os cálculos para se obter a representatividade: 12 

USF que equivale a 34% do total de USF, como o tempo de coleta são 12 semanas e 

foi destinado 01 USF por semana, tem-se 34% x 12 que corresponde a 04 USF para o 

Distrito Oeste. 

Dessa forma, se obteve a representação numérica de 12 USF´s. Para definir as 

Unidades específicas a serem trabalhadas, as mesmas foram enumeradas em ordem crescentes 

por Distritos em pequenos papeis com números, limitados à quantidade por Distritos 

colocados em envelopes e assim sorteados.  

Sorteio das Unidades por Distrito: 

Distrito Sanitário Norte I: USF Vista Verde, USF Pompéia, USF Redinha, USF 

África. 

Distrito Sanitário Norte II: USF Planície das Mangueiras, USF Parque dos 

Coqueiros, USF Santa Catarina. 

Distrito Sanitário Oeste: USF Felipe Camarão III, USF Bom Pastor, USF Guarapes, 

USF Monte Líbano.  

Distrito Sanitário Leste: USF Rocas 
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O Distrito Sanitário Sul, não contempla no seu organograma de rede nenhuma 

Unidade Saúde da Família. 

Como no município de Natal as USF’s possuem mais de 01 equipe em sua 

constituição, a seleção da equipe, conseqüentemente, do enfermeiro pertencente a essa equipe, 

deu-se pela disponibilidade para contribuir com a entrevista, esse pode ser considerado o 

critério de inclusão dos sujeitos da pesquisa. Entretanto, caso as questões do estudo não 

fossem respondidas poderia ser expandido o número de sujeitos. O Critério para encerramento 

da coleta de dados foi o de obtenção de respostas às questões do estudo, além da ocorrência 

da saturação dos dados. 

Para poder garantir o nosso acesso às USF’s, previamente solicitamos a autorização da 

Coordenação do PSF da SMS do município de Natal (ANEXO B). Essa coleta de dados 

aconteceu no 2º semestre do ano 2009, após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UFRN (ANEXO A). 

Como exposto, para a coleta dos dados empíricos, utilizamos a técnica da entrevista 

semi-estruturada. A entrevista é uma forma de interação social, ou seja, uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca obter dados para análise e a outra parte se 

apresenta como fonte de informação. Essa técnica consiste em o investigador se apresentar ao 

investigado e lhe formular perguntas, para se obter dados que interessem à investigação (GIL, 

2008). 

A utilização da entrevista semi-estruturada proporcionou dados peculiares para o 

desenvolvimento deste estudo. As entrevistas foram realizadas com os enfermeiros, as quais 

foram gravadas com auxilio de um MP3, a fim de apreender como está organizado o trabalho 

do enfermeiro no cuidado à SC nas USF´s, a partir da percepção e fala dos sujeitos. 

Para Minayo (2008, p. 261) a entrevista semi-estruturada “combina perguntas fechadas 

e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem 

se prender à indagação formulada”. Assim, pode-se considerar que a entrevista semi-

estruturada, nos permitiu apreender o objeto de investigação, já que o enfoque está 

relacionado tanto aos aspectos objetivos como aos subjetivos do processo de trabalho do 

enfermeiro. 

Antes da coleta de dados foi realizada uma visita às USF’s para efetuar o agendamento 

prévio, de modo que entrevistássemos no mínimo 01 enfermeira por unidade. Assim, 

totalizaram 12 enfermeiras agendadas em todo território de Natal onde tem implementado 

USF. Nesse primeiro momento, individualmente, realizamos uma explicação prévia da 

pesquisa e da importância de serem repassadas as suas práticas assistenciais. Posteriormente, 
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tendo ciência da pesquisa que seria realizada, perguntamos sobre a possibilidade para estar 

contribuindo com o estudo, não obtivemos nenhuma rejeição. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, em um espaço reservado para se 

garantir a privacidade e o conforto, respectivamente nas USF´s, em que as enfermeiras 

trabalhavam. Realizar a entrevista no local de trabalho proporcionou um maior contato com a 

realidade da prática assistencial dos sujeitos do estudo. É importante ressaltar que antes da 

realização da entrevista, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (APENDICE B). 

O roteiro da entrevista foi constituído de perguntas abertas e fechadas. As questões 

fechadas foram utilizadas para a caracterização dos sujeitos e da USF, também utilizamos o 

auxílio do programa SPSS 15.0 para Windows. Já as questões abertas foram destinadas ao 

objeto de estudo. 

Esse roteiro foi estruturado de forma definitiva, após a aplicação do estudo piloto, que 

foi realizado com duas enfermeiras de USF não selecionadas no sorteio, convidadas 

verbalmente pelo pesquisador que explicou todo o processo da pesquisa. De posse dos 

resultados e após a análise das informações, verificamos a necessidade de (re) estruturar esse 

roteiro, resultando na elaboração definitiva do roteiro da entrevista (APENDICE C). 

Após serem realizadas 11 entrevistas, obtiveram-se as respostas às questões de estudo, 

além de apresentar repetições de falas, consideradas como saturação dos dados, assim demos 

por encerrada a fase de coleta. Desta maneira, o universo da pesquisa contou com 11 

enfermeiras. 

A análise dos dados empíricos teve como base teórica a análise de conteúdo, que para 

Bardin (1977) corresponde a um conjunto de técnicas de análise de comunicação, que visa 

obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e recepção das mensagens, por meio de técnicas de análise de comunicação. 

Assim, após a compreensão de que consiste a análise de conteúdo, nos reportamos a 

Minayo (2008) que propõe como técnica de análise de conteúdo a análise temática, que 

consiste em identificar os núcleos de sentido que compõem a comunicação, bem como 

identificar a freqüência da presença desses núcleos. Para a autora a análise temática pode ser 

graficamente representada por meio de uma palavra, uma frase, um resumo.  

É importante ressaltar que os dados referentes à caracterização dos sujeitos serão 

analisados utilizando o programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 15.0 para Windows, uma ferramenta da informática que permite realizar cálculos 

estatísticos complexos. 
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Assim, os passos seguidos para a análise dos dados foram: transcrição na íntegra de 

todas as falas; leitura exaustiva de todo material empírico; identificação das unidades de 

significado; posteriormente, identificação dos núcleos de sentidos. Esses núcleos de sentidos 

foram agrupados de acordo com os objetivos gerais e específicos, focado no corpo teórico. 

Dessa forma, os temas recorrentes faziam a referência a dois aspectos, o qual se optou por 

trabalhar com frases temáticas, surgindo assim às categorias empíricas e as respectivas 

subcategorias: 

 OS PARCEIROS DE DESCOBERTAS E SUAS RESPECTIVAS USF´s EM 

ATUAÇÃO 

 O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO E A COMPOSIÇÃO 

TÉCNICA DO TRABALHO (CTT) NO CUIDADO À SAÚDE DA CRIANÇA 

 O enfoque de trabalho do enfermeiro no cuidado à criança em USF´s; 

 A fragmentação do processo de trabalho de enfermagem no cuidado à 

saúde da criança em USF´s; 

 Tecnologias de trabalho do enfermeiro no cuidado às crianças nas 

USF’s; 

 A força de trabalho do enfermeiro e outras dificuldades vivenciadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 OS PARCEIROS DE DESCOBERTAS E SUAS RESPECTIVAS USF’S EM 

ATUAÇÃO 

 

 

Com o intuito de caracterizar esses parceiros de descoberta entrevistados (quadro 04) 

e de sua USF, ao qual exercem suas funções, levantamos dados referentes: idade, estado civil, 

tempo de formação, tempo de trabalho em USF, tempo de trabalho na USF em estudo, 

número de equipes inseridas na USF e constituição mínima da equipe. 

 Para essas informações foi feito um tratamento estatístico descritivo, utilizando o 

programa SPSS 15.0 para Windows, ordenando-os em quadros e tabelas para melhor 

visualização da realidade pesquisada, quando necessário realizando algumas inferências. 

ENTREVISTA IDADE 

(ANOS) 

ESTADO 

CIVIL 

TEMPO DE 

FORMAÇÃO 

(ANOS) 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

EM USF 

(ANOS) 

TEMPO 

DE TRABALHO 

NA USF EM 

ESTUDO 

(ANOS) 

POSSUI 

OUTRO 

VINCULO 

E1 51  Casada 29 05 05 Sim 

E2 45  Solteira 23 05 05 Não 

E3 41 Casada 15 14 06 Não 

E4 42 Casada 20 07 07 Não 

E5 47 Solteira 23 1 a / 6 m 1 a / 6 m Não 

E6 39 Solteira 15 05 05 Sim 

E7 45 Solteira 23 06 06 Não 

E8 49 Casada 25 1 a / 6 m 1 a / 6 m Não 

E9 50 Solteira 25 05 05 Sim 

E10 56 Casada 20 02 02 Sim 

E11 48 Casada 23 07 07 Sim 

Quadro 04. Distribuição das variáveis de caracterização, idade, estado civil, filhos, tempo de 

formação, tempo de trabalho em USF, tempo de trabalho na USF em estudo, se possui outro vínculo e 

se possui pós-graduação, dos enfermeiros entrevistados atuantes em USF, Natal/RN- 2009, (n=11). 

Fontes: Dados da Pesquisa. 
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Participaram deste estudo 11 enfermeiras, 100% do sexo feminino e concursadas pela 

SMS de Natal para dedicação exclusiva. Isso caracteriza um vínculo empregatício, indicando 

uma relação de estabilidade com a instituição, porém essa estabilidade não implica o 

cumprimento da dedicação exclusiva, pois 05 enfermeiras pesquisadas (45% da amostra) 

possuem outros vínculos institucionais. 

Essa característica de possuir mais de um vínculo é notória na profissão de 

enfermagem, apesar da carga horária de trabalho de 40 horas semanais, serem sugestivas de 

um maior envolvimento com a instituição, como preconiza a Portaria GM 648/06, a qual 

descreve que o enfermeiro da estratégia saúde da família deve dispor de 40 horas semanais 

para a realização de suas atividades.   

Essa estabilidade deve-se à política institucional da SMS de Natal, na qual inserem no 

quadro de funcionários da ESF apenas os concursados, que por sua vez exerciam suas funções 

em outras áreas. A SMS não abre concurso específico para trabalhar nas USF’s às pessoas que 

não possuem cargo no estado ou no município, pois os funcionários para exercerem suas 

funções na ESF têm que ser provenientes do quadro funcional do Estado ou do próprio 

município.  

O tempo de trabalho das enfermeiras participantes deste estudo nas USF variou de 1 

ano e 6 meses a 14 anos, ou seja, tem enfermeiras com vínculo com a ESF recente, como 

também tem enfermeiras que exercem suas funções na ESF desde o momento da sua 

implantação no município. Momentos históricos diferentes, com pensamentos diferentes, 

enriquecendo o produto deste estudo. 

Tabela 01. Frequência da variável tempo de experiência em USF dos enfermeiros entrevistados 

atuantes em USF, Natal/RN- 2009, (n=11). 
Tempo de experiência em USF N 

01 a 05 anos 07 

06 a 10 anos 03 

Maior que 10 anos 01 

 

Total  

 

11 

Fonte: dados da pesquisa 

A concentração maior de tempo de atuação em USF fica na faixa de 01 a 05 anos, 

caracterizando o momento de expansão da ESF no município de Natal. Na faixa que vai de 06 

a 10 anos nós temos 03 enfermeiras. O tempo de experiência é o mesmo de atuação da USF 

em estudo, apenas uma (01) enfermeira, a que possui 14 anos de experiência em ESF esses 
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dados não são compatíveis, pois a mesma atua na USF em estudo apenas 06 anos, conforme 

representado na tabela 02. 

Tabela 02. Relação entre as variáveis, tempo de experiência em USF e tempo de atuação na USF em 

estudo, dos enfermeiros entrevistados atuantes em USF, Natal/RN- 2009, (n=11). 

    

Tempo de atuação na USF 

em estudo 

Total 1 a 5 anos 6 a 10 anos 

Tempo de experiência 

em USF 

1 a 5 anos N 7 0 7 

6 a 10 anos N 0 3 3 

Maior que 10 anos N 0 1 1 

Total N 7 4 11 

Fonte: dados da pesquisa 

Com relação ao tempo após a conclusão da graduação em enfermagem até o ano de 

2009, os dados variaram de 15 a 29 anos de formação, com a seguinte distribuição (tabela 

03): 

Tabela 03. Freqüência da variável número de anos após a conclusão da graduação dos enfermeiros 

entrevistados atuantes em USF, Natal/RN- 2009, (n=11). 

ANOS APÓS A CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO N 

15 a 20 anos 4 

21 a 25 anos 6 

26 a 30 anos 1 

Total 11 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Percebe-se que o processo de formação desses enfermeiros se concentra na época em 

que a hegemonia do modelo assistencial médico privatista era bastante significativo e 

influente nos projetos pedagógicos dos cursos da área da saúde. Dessa forma, como o Brasil, 

por meio da ESF propõe o reordenamento do modelo assistencial, as informações coletadas 

foram essenciais para se conhecer como estava organizado o processo de trabalho do 

enfermeiro no modelo assistencial anterior e como os mesmos estão se organizando nos dias 

de hoje. 
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5.2 O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO E A COMPOSIÇÃO TÉCNICA 

DO TRABALHO (CTT) NO CUIDADO À SAÚDE DA CRIANÇA EM USF’s  

 

 

 Analisar o processo de trabalho do enfermeiro voltado para o nosso objeto de estudo é 

conhecer os elementos constituintes do mesmo, relacionando esse trabalho com os demais 

trabalhos da equipe, buscando identificar em cada uma dessas etapas a razão entre o Trabalho 

Morto e o Trabalho Vivo, ou seja, a CTT. 

 Os dados provenientes desse estudo permitiram identificar as tecnologias de trabalho 

utilizadas pelo enfermeiro na produção do cuidado à criança. Assim, possibilitou apreender o 

núcleo tecnológico do cuidado, se esse está centrado no trabalho vivo ou no trabalho morto, a 

hegemonia que um exerce sobre o outro, além da identificação das “linhas de fuga” abertas na 

dinâmica do trabalho. Podendo constituir-se em um instrumento para o desenvolvimento de 

possíveis modos de agir em saúde. 

 

 

5.2.1 O enfoque do trabalho do enfermeiro no cuidado à criança em USF´s 

 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, com a implementação da ESF o saber do 

enfermeiro no cuidado à Saúde da Criança não está direcionado apenas para a recuperação do 

corpo biológico, com um processo patológico instalado, está direcionado, enfaticamente, para 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança sadia, porém com 

possibilidade de adoecer. Então, pode-se considerar que esse cuidar da criança sadia torna-se 

o núcleo de competência e responsabilidade desse profissional.  

Ao agir assim, suas ações serão desenvolvidas para a transformação do objeto em um 

produto que tenha um valor ou um efeito útil. Em se tratando de saúde da criança, esse 

produto passa a ser obtido por intermédio de instrumentos, que são adequados ao objeto a ser 

transformado. 

 Portanto, esses profissionais possuem um olhar inerente a sua profissão para o 

processo saúde doença, desempenhando mecanismos que busquem responder as atuais 

demandas à saúde da criança. Isso acarreta um redirecionamento do seu saber, levando-os a 
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desenvolver atividades de prevenção de doenças, as quais irão intervir apenas em alguns 

aspectos dos determinantes do processo saúde doença para garantia da proteção dessa saúde.  

 Para Campos (2007a), a saúde não é o objeto, ela é considera uma finalidade, em que 

os profissionais através de suas práticas procuram defendê-la ou construí-la; ela é o objetivo a 

que se persegue. Para o autor o objeto na verdade é o adoecer, seja na doença já instalada ou 

na possibilidade que ela ocorra.  

De acordo com a análise dos resultados, as ações desenvolvidas pelos enfermeiros em 

prol da Saúde da Criança estão direcionadas para a conservação da criança sadia, evitando, ou 

tentando evitar, o processo de adoecimento. Essas ações levam em consideração a concepção 

de saúde desses profissionais, seja ela como ausência de doença ou como uma visão mais 

ampliada, conforme expressos nos relatos que se seguem:  

 

[...] o meu fazer é evitar que haja tanta complicação na saúde dessas crianças, que 

consiga acompanhá-la bem direitinho (E4). 

 

[...] lógico que tem aquelas situações da criança doente, mas não vem só aquela 

criança doente, essas vêm uma vez ou outra, existe esses casos, mas é o mínimo. 

Aqui nesse local de trabalho consigo ter uma quantidade boa de crianças sadias 

(E8).  

 

A gente quer que venha antes de adoecer. Não vai deixar de atender quando está 

doente, mas o procedimento já é outro. Quando essa criança adoece, nós já 

marcamos para a médica [...] (E7). 

 

Os depoimentos desses entrevistados destacam que o seu trabalho está focalizado no 

cuidado à criança sadia, almejando a permanência dessas crianças nessas condições. Para 

realizar tal feitio, os mesmos estão priorizando a prevenção e, em algumas situações, a 

promoção da saúde como meios de intervenção nesta realidade.  

 

[...] não quero medicar, eu não faço nem questão de muita coisa nem aprender esse 

negócio de medicamento, eu não quero medicar, eu quero é promoção à saúde, 

fazer prevenção, não queria estar atendendo ninguém doente, mas a nossa realidade 

impõe [...] (E5). 

 

 [...] trabalho com a questão da prevenção, sou apaixonada por saúde pública, 

sempre trabalhei essa parte de saúde pública, visando realmente a prevenção. Então, 

as ações que desenvolvo são para a prevenção mesmo. O objetivo maior é a 

prevenção (E8). 

 

Busco a qualidade de vida dessas crianças [...] através da prevenção, falando da 

importância do aleitamento, da importância da imunização, o quanto isto gera um 

impacto na vida futura de uma criança (E6). 

 

[...] se eu não fizer a parte preventiva enquanto criança, eu vou ter um adulto 

doente, então minha área vai ficar muito mais complicada, mesmo que sai daqui 

quem vier vai assumir uma área pior, eu acho isso importante. Outra coisa é a vida 

da criança que está em jogo, são os primeiros anos de vida que pode influenciar o 

resto, eu acho que isso é fundamental (E10). 
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[...] quando no mês vejo que todas as minhas crianças estão com suas vacinas em 

dia e todas as crianças que eu teria que está fazendo aquele acompanhamento, 

vieram todas, isso pra mim foi um trabalho importante, porque elas entenderam, 

compreenderam a importância do CD [...] nós reduzimos em muito a MI, na minha 

área não tem (E3). 

 

 Apesar de trabalhar neste enfoque (prevenção e promoção), a ênfase tecnológica está 

voltada à aplicabilidade das tecnologias leve-duras, com utilização de saberes estruturados nas 

normas, protocolos e, às vezes, no conhecimento epidemiológico. Em face dessa 

direcionalidade do trabalho, há o aprisionamento do trabalho vivo, porém, com possibilidades 

de se expressarem pela abertura de “linhas de fugas”, devido à capacidade do autogoverno dos 

trabalhadores da saúde.  

Ao utilizar a prevenção e a promoção como meios de intervenção para alcançar o 

produto almejado, que possui um valor ou um efeito útil para a sociedade, os enfermeiros 

entrevistados contribuem para potencializar a dicotomização do processo de produção em 

saúde, em saúde coletiva e clínica, na sua ação de curar (por meio do diagnóstico e da 

terapêutica). Esta é vista com receio e como descontextualizada das práticas executadas na 

referida estratégia. 

Trabalhando nesta perspectiva, o processo de trabalho possui poucos avanços para a 

sua reorganização, pois o centro das atenções dos profissionais está voltado para a execução 

dos instrumentos normatizados pelo MS, prevalecendo o uso de tecnologias duras e leve-

duras, ou seja, estão voltadas para a efetuação do trabalho morto. 

 

Nós conseguimos muita coisa com a prevenção, a gente orientando os cuidados 

iniciais para que não venha a ter complicação, mas tem coisas que é do lado social, 

que ficamos de mãos atadas. Você ver que a estrutura da casa contribui pra aquele 

problema, são casas, às vezes, que não tem ventilação, são escuras úmidas [...], por 

mais que façamos um trabalho de orientação, a gente não muda aquela realidade 

[...] você fica eternamente tratando crises por conta de uma coisa que tem a ver com 

uma questão social [...] (E4). 

 

Uma das problemáticas que emergem ao se trabalhar apenas o aspecto preventivo é a 

não valorização da integralidade da assistência, pois agindo dessa maneira, há apenas a 

participação em uma etapa da atenção à saúde. Para Franco, Bueno e Merhy (2007, p. 53) “o 

trabalho fracionado faz com que o profissional de saúde se aliene do próprio objeto de 

trabalho. Dessa forma, ficam os trabalhadores sem a interação com o produto final de sua 

atividade laboral, mesmo que tenham participado, pontualmente”. 

Com esse processo de alienação questiona-se se haverá realmente o compromisso 

desse trabalhador com o produto do seu trabalho. Ao agir pontualmente, no aspecto 

preventivo, não se consegue desperta nos usuários uma reflexão crítica e reflexiva do seu 
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papel como sujeitos cidadãos, para que possam interferir nas problemáticas que tanto influem 

em suas vidas. O que existe são usuários receptores de ordens, totalmente passivos aos 

aspectos dos determinantes do processo saúde doença.  

 

Eu realizo essas ações para que a população fique esclarecida sobre a questão da 

saúde, que ela venha entender um pouco desse processo, pois nós trabalhamos, mas 

a população tem suas responsabilidades, a gente não pode estar só fazendo, ela 

também tem que ser (co) responsável nesse processo (E3). 

 

 O agir pontualmente recebe influência de outros determinantes, pois contribuem para o 

direcionamento do núcleo de competência e de responsabilidade do enfermeiro para o cuidar 

da criança sadia, por meio da prevenção, afastando-se quase que completamente da clínica. 

De acordo com alguns enfermeiros entrevistados, no município, há um movimento contrário 

para a participação desse profissional no exercício da clínica, como nos relatos que se 

seguem:  

 

Hoje não é permitido a gente fazer receita, tem farmácia que não aceita. Não está 

aceitando mais, nem a transcrição, não está sendo feita. É uma guerra dos médicos, 

querendo cortar esse nosso direito. Se continuar nessa questão, então, faço a minha 

parte da orientação, a questão da atividade física. O importante não é só a 

medicação, mas como é que iremos trabalhar essa parte, pois é um complemento 

(E7). 

 

Essa questão do ato médico, com relação à prescrição, é uma situação difícil, até 

ameaçados nós fomos por causa dessas questões das prescrições, que é 

regulamentada pelo COFEN, em que a gente pode estar prescrevendo, mas a gente 

em todo momento é ameaçada, não pode prescrever, não pode prescrever, então 

isso faz com que a gente se angustie, porque o profissional médico que está nas 

unidades não tem essa visão de Saúde Pública, ele não tem essa visão de PSF, ele 

tem aquela visão totalmente curativa, só atender e acabou, nenhum trabalho 

extramuro, nenhum trabalho com a comunidade eles desenvolvem. Quando você se 

envolve ai tem que se doar, é uma sobrecarga pro enfermeiro (E3). 

  

Apesar de se considerar a não dissociação da aplicabilidade das ações clínicas em 

Saúde Coletiva, percebe-se que nas USF’s estudadas há um fortalecimento da dicotomia na 

Atenção à Saúde, fragmentando-a em Saúde Coletiva (prevenção e promoção) e Clínica, em 

que cabe a um profissional fazer a parte preventiva e ao outro a parte Clínica, inseridos em 

um mesmo espaço físico.  

Esse fator gera espaços de tensões na unidade, pois os demais profissionais não sabem 

a quem favorecer na execução do seu trabalho, se direciona o seu trabalho para contribuir com 

a Clínica realizada pelo profissional médico ou à Saúde Coletiva realizado pelo enfermeiro.  

 Entretanto, é sabido que o enfermeiro tem todo um respaldo legal para exercer sua 

consulta e, inserido nela a clínica, pela Lei n 7.498, de 25/06/1986, regulamentada pelo 

Decreto n 94.406, de 08/06/87, que dá incumbência ao enfermeiro de realizar consulta de 
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enfermagem, bem como avaliação do estado de saúde das pessoas durante as fazes do ciclo da 

vida (LIMA, 2001). 

 Esses pontos ainda são fortalecidos pela Portaria do GM 648/06 que estabelece as 

atribuições a serem desempenhadas pelos enfermeiros em USF, pode-se destacar: a realização 

da assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 

idade adulta e terceira idade; participação do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da USF; além de realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 

complementares e prescrever medicações, conforme normativas técnicas estabelecidas pelo 

gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.  

 Vilas- Bôas (2004, p. 129) afirma ainda que em 21 de outubro de 2003 a SMS 

publicou a portaria 437/2003 GS, “que concede aos enfermeiros habilitados, e exercendo suas 

atividades na rede municipal de serviços, a autorização para prescrever medicamentos 

previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pelas 

instâncias competentes do SUS”. 

É no contexto desses aspectos legais e, que na prática não estão sendo respeitados, que 

esses profissionais organizam o seu processo de trabalho no cuidado à criança nas USF’s do 

município. Estas unidades tornam-se a porta de entrada preferencial para as demandas dos 

serviços de saúde, por estar em um território mais próximo da população. 

Franco (2003) afirma que, com a implantação do PSF´s em vários lugares do Brasil, 

muitos desses são considerados como processos de reestruturação produtiva do setor, pois há 

mudanças na forma de produzir saúde, na medida em que deslocam o trabalho para o 

território. Entretanto, a atividade desenvolvida nesse novo espaço continua operando um 

processo centrado na produção de procedimentos, ou seja, voltado para execução do trabalho 

morto. 

Diante de tais informações, percebe-se que nesta subcategoria, os resultados das 

entrevistas mostram que o núcleo tecnológico do trabalho do enfermeiro está centrado na 

execução do trabalho morto. A razão que se estabelece entre Trabalho Morto e Trabalho 

Vivo, ou seja, o CTT evidencia-se a existência de uma razão maior para execução do 

Trabalho Morto.  
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Levando em consideração essa centralização desse núcleo das tecnologias no enfoque 

de trabalho do enfermeiro, é que será analisado a relação que se estabelece entre os 

trabalhadores das unidades estudadas e os enfermeiros. 

 

 

5.2.2 A fragmentação do processo de trabalho do enfermeiro no cuidado à saúde da 

criança em USF’s 

 

 

Essa subcategoria propõe discutir a fragmentação do processo de trabalho, ou seja, 

busca discutir as relações que se estabelecem entre os outros agentes da equipe da USF’s e os 

fazeres que o enfermeiro desempenhe nestas unidades. Assim, irá se trabalhar a relação 

estabelecida entre o trabalho dos enfermeiros com: a parte administrativa da unidade, com os 

ACS, com os técnicos de enfermagem e com a equipe considerada pelos entrevistados 

(Odontólogo, Nutricionista e o Médico).  

Entretanto, para o MS a equipe multiprofissional habilitada para atuar nas USF´s deve 

ser composta por: médico generalista, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, auxiliar 

de consultório dentário (ACD) e agentes comunitários de saúde. Esses profissionais têm a 

responsabilidade de atuar em um território definido, compreendendo a doença no seu contexto 

pessoal, familiar e social (BRASIL, 2000).  

Cada profissional listado, apesar de serem das mais diversas áreas, estabelecem no 

cotidiano do trabalho encontros, em uma dinâmica com contradições e conflitos de interesses, 

em que cada um possui um olhar específico para o processo saúde doença e as práticas a estes 

referentes (MATUMOTO; MISHIMA; PINTO, 2001).  

É nesse espaço de altercação, com diferentes modos de visualizar o processo saúde 

doença, que será analisada a relação entre os diversos agentes envolvidos no fazer diário das 

USF’s, bem como o papel do enfermeiro nesse microespaço.  

A parte administrativa, que está inserida nos espaços institucionais de saúde, sempre 

trouxe o enfermeiro como seu agente principal de atuação, mesmo quando há um profissional 

responsável para tal atividade. Essa realidade foi apreendida ao se realizar a análise dos dados 

empíricos, como veremos a seguir.  
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5.2.2.1 Enfermeiro: administrador na prática e não de direito 

 

 

Todas as USF’s pesquisadas possuem mais de uma equipe em sua constituição, cada 

uma com sua área de abrangência definida. A cargo da parte administrativa havia pelo menos 

um diretor, o qual exerce seu cargo por indicação da própria secretaria. Diante dessa 

realidade, o enfermeiro ainda acaba assumindo toda a responsabilidade de cunho 

administrativo da unidade, “[...] acaba tudo nas costas do enfermeiro (E5)”. Exerce o papel de 

administrador na prática e não de direito, como se pode observar nos relatos que se seguem: 

 

Nossa profissão é muito sugada, nós fazemos o papel de tudo, somos reconhecidos 

pela população, mas pela direção não, eles querem aparecer nas costas da gente 

(E10). 

 

[...] o enfermeiro no PSF é o centro, infelizmente ou felizmente, a maioria das 

coisas só acontece pelo enfermeiro, se tem reunião em equipe ou com outros 

profissionais é o enfermeiro quem conduz [...] sem o enfermeiro não acontece 

muita coisa não [...] o enfermeiro abraça tudo, tudo é construção dele, então é uma 

sobrecarga grande pro enfermeiro. Quando falto na unidade, parece que não 

funciona praticamente nada (E8). 

  

Para Campos (2007, p. 248), a forma utilizada para a organização de trabalho em 

saúde que prime pela agregação vertical de profissões, que são mais frequentes na 

administração sanitária, cada um se sente responsável apenas por aquilo que é de sua 

competência, gerando “empurra-empurra na atribuição de responsabilidades não estritamente 

previstas nas rotinas”.  

Portanto, o diretor responsável pela parte administrativa das unidades era para servir 

de suporte para os membros da equipe, desafogando o serviço, um apoio, para que juntos 

possam dar resolutividade aos problemas vivenciados. Mas, perceber-se que essa função não 

está sendo eficiente nas suas atribuições, como mostrado também neste relato “[...] quando eu 

falo para a diretora que eu não estou fazendo PSF, ela começa a rir, sem dar importância ao 

que estou falando, fico sem apoio para mudar as práticas da unidade [...] (E10)”.  

Pode-se constatar que a intencionalidade do sistema administrativo das unidades, às 

vezes, é agir na captura da autonomia e criatividade do enfermeiro no exercício do seu 

trabalho vivo em ato, transformando-o em trabalho morto, impedindo a abertura de linhas de 

fugas, que visam romper com as normas e as regras pré-estabelecidas no seu fazer cotidiano.  

Entretanto, é importante ressaltar que os profissionais de saúde possuem um 

autogoverno do seu trabalho vivo e, deste modo, susceptível de romper a ordem e a norma, 
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abrindo linhas de fugas no processo de interseção entre o usuário e o trabalhador, apesar da 

imposição da parte dura desse processo sobre a mais leve (FRANCO, 2006). 

Em pesquisa realizada por Feliciano et al. (2008) mostrou que os enfermeiros 

reclamam da sobrecarga de trabalho, afirmando que a falta de tempo, devido a superposição 

de atividades e o excesso de atribuições do enfermeiro, são fatores prejudiciais para a 

qualidade do acompanhamento do CD. 

Pode-se inferir que os enfermeiros afirmam estarem exercendo atribuições que 

deveriam ser executadas por outros profissionais, aumentando a sobrecarga de trabalho. 

Quando esse fato acontece há uma exacerbação de conflitos, tornando-se difícil reorganizar o 

processo de trabalho para potencialização do trabalho vivo em ato, como fonte de energia 

criativa e criadora do enfermeiro no cuidado à saúde da criança, buscando romper com as 

práticas do modelo assistencial médico privatista, cuja expressão do trabalho morto se torna 

mais evidente “[...] as pessoas me procuram pra tudo, aí eu tenho que ficar procurando saber 

das coisas todas da unidade (E9)”.  

Associado a essa situação, não se pode deixar de ressaltar que nas unidades estudadas 

há uma nítida falta de apoio da direção para a implementação de novas práticas pelos 

enfermeiros. Uma situação em que poderia se apresentar como solução, mas na prática pode 

adquirir uma conotação de problema, prejudicando a reorganização do processo de trabalho 

do enfermeiro, cujo núcleo tecnológico esteja centrado no trabalho vivo. 

 

 

5.2.2.2 Divisão técnica de trabalho 

 

 

Na organização do processo de trabalho da enfermagem no cuidado à criança em 

USF’s, ainda prevalece a divisão técnica de trabalho, em que é preciso delegar parte do 

trabalho assistencial em saúde a outros trabalhadores, com os quais se relacionam. Dessa 

maneira, os enfermeiros tentam aprisionar, pela organização do trabalho, o trabalho vivo em 

ato dos técnicos de enfermagem e dos ACS, pois a estes cabe a realização da parte manual 

desse processo, subordinado ao trabalho intelectual desempenhado pelos enfermeiros. 

Na dinâmica do trabalho do enfermeiro voltado para o seguimento da criança, o ACS é 

o profissional que lhe é atribuído a função de vigilante da saúde, pois cabe ao mesmo realizar 

as buscas ativas e divulgar as ações realizadas na unidade. Ele é o elo entre a comunidade e a 

unidade de saúde. 
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Nós ficamos bem entrosados com os ACS, para que eles tragam essas crianças 

desde o momento que ela nasce. [...] o ACS faz visitas nas casas, acompanha as 

vacinas vendo as mães que não estão trazendo a criança para vacinar, encaminha as 

criança que a gente não conseguiu incluí-la em seu programa de acompanhamento 

do CD [...] o ACS é que traz essas informações pra gente, faz as divulgações das 

campanhas de vacinação, campanha de aplicação de vitamina A, que às vezes a 

gente faz na forma de campanha pra poder pegar um número maior de crianças 

(E4). 

 

[...] faltaram duas crianças, eu peço para o ACS ir, na casa; a mãe na outra semana 

já está vindo. [...] os agentes que na hora que falta eles é que vão atrás. [...] 

qualquer coisa que a gente queira saber, nós perguntamos a eles, na maioria das 

vezes eles têm logo a resposta e quando não tem vão atrás (E5). 

 

[...] o agente de saúde tem um papel muito importante nessa questão de busca ativa 

[...] ele faz a busca dessas crianças, pois o ACS é o elo de ligação da comunidade 

com o serviço, como as mães são assíduas nas consultas, eles fazem a primeira 

busca (E6). 

 

 Apesar da tentativa de aprisionamento do trabalho vivo dos ACS pelos enfermeiros, 

por meio das normas e ações previamente pensadas (tecnologias duras e leve-duras), esses no 

momento da execução dessas ações, na interseção que se estabelece no encontro com os 

usuários, têm espaço para a efetivação do seu trabalho criativo, direcionado para o trabalho 

vivo em ato. Esse fato pode ser potencializado pela liberdade que o enfermeiro proporciona 

aos ACS na execução do trabalho.  

 

[...] passo para o agente de saúde a responsabilidade do aprazamento daquela 

criança e da revisão de parto da mãe (E8). 

 

[...] o agente de saúde não deixa escapar essas crianças, informa, solicita a visita e 

reforça novamente as orientações (E7). 

 

[...] quem conduz todo processo é o enfermeiro juntamente com o agente de saúde, 

porque é o agente que vai me dar toda porta de entrada, porque ele conhece a área 

dele, ele que sabe detalhe por detalhe (E3). 

 

No momento em que o enfermeiro exerce suas ações na perspectiva da prevenção, 

pautado pelo modelo assistencial da vigilância à saúde, o ACS torna-se um profissional 

imprescindível, pois ele busca, ele estabelece vínculos, ele divulga, ele procura fazer a 

conexão dos trabalhos da unidade com os usuários, utilizando o próprio trabalho vivo em ato. 

Entretanto, para a organização do processo de trabalho do enfermeiro, o ACS acaba 

sendo um instrumento de trabalho desse, preso a lógica do trabalho morto, pois, conforme os 

entrevistados, o enfermeiro para obter êxito nas suas ações de prevenção precisa da “parceria” 

com o ACS para a concretização do produto almejado.  

Essa “parceria” se estabelece em um processo de intensa divisão técnica de trabalho, 

sujeitos a conflitos, entre a liberdade para a execução do trabalho, que o ACS tem na 
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interseção com os usuários, e o aprisionamento deste trabalho vivo por parte de outros 

profissionais.  

Esse mesmo processo relacional se estabelece entre o enfermeiro e o técnico de 

enfermagem. Mesmo com implementação da ESF, a qual se propõe trabalhar na valorização 

do trabalho em equipe, as características da divisão de trabalho ainda predomina, com a 

fragmentação do trabalho, separando a concepção e execução. 

 

[...] o técnico de enfermagem tem um papel extremamente importante, ele faz a 

parte da pesagem, de medir essas crianças, a parte de vacina, o teste do pezinho, 

tudo eles estão bem ligados e envolvidos (E1). 

 

 Nesse processo de cuidado à criança, o trabalho do técnico de enfermagem, apesar de 

ser considerado importante pelos enfermeiros, segue sendo executado sob a influência das 

normas e condutas estabelecidas pelo sistema organizacional das USF’s. É o processo de 

captura do trabalho vivo em ato, pelo trabalho morto.  

 

[...] o técnico de enfermagem prepara só o peso e quando tenho dúvidas eu ainda 

checo. A aferição dos parâmetros é comigo, a estatura e os perímetros cefálico, 

torácico e abdominal (E6). 

 

Antes de vir para mim passa pelo processo de pesar, somente, que é realizada por 

uma técnica. Quando chega coloco a criança, vou medir, vou verificar o perímetro 

cefálico, vou ver as condições gerais de como ela se encontra, a parte de nutrição 

como ela está, pois eu prefiro fazer (E10). 

 

O preparo quem faz é o técnico de enfermagem. A gente trabalha com escala de 

técnico de enfermagem, não por equipe, trabalha o serviço de modo geral, então, 

existe uma escala de preparo, de vacina, aqui são oito, mas na maioria das vezes, 

conta com quatro (E7). 

 

[...] ao enfermeiro cabe coordenar as ações dos agentes, está, também, junto ao 

técnico de enfermagem, coordenando, orientando aquilo que for necessário. Além 

de fazer o acompanhamento e a parte de educação em saúde (E4). 

 

Nesse último relato se pode inferir que os enfermeiros executam a coordenação e 

supervisão dos trabalhos dos técnicos de enfermagem, aprisionando qualquer expressão de 

trabalho vivo. Estes na execução do seu processo de trabalho irão desempenhar ações mais 

manuais, determinadas pelos Enfermeiros, os quais impõem fortes amarras para a execução 

do trabalho vivo, fazendo realmente o que o nome se propõe, o preparo dessas crianças para a 

intervenção de outros trabalhadores. 

Assim, pode-se considerar que esse sistema organizacional fragmenta o trabalho, 

alienando o trabalhador, restringindo a sua participação no processo decisório no cuidado à 

saúde da criança, além da não apropriação dos resultados de suas ações; com pouca 
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valorização, por parte do enfermeiro, de abertura de espaços para a expressão do trabalho 

criativo do técnico de enfermagem.  

Esse processo de alienação provavelmente desencadeará um fazer de qualquer forma, 

um trabalho mecanizado, o qual pode gerar desconfiança por parte do enfermeiro sobre como 

está sendo executado.  

Como já mencionado, o preparo é a porta de entrada para o atendimento, esse espaço 

precisa ser mais bem aproveitado para que se possa realizar um melhor acolhimento, 

superando as ações mecanizadas e repetitivas, procedimento centrado. Tem que ser investido 

mais em tecnologias leves como foco de ação, valorizando o trabalho vivo em ato. 

Além da situação discutida de divisão de trabalho, o fazer dos enfermeiros se relaciona 

com outros trabalhos dentro das USF’s, o qual estabelece conexões para proporcionar maior 

resolutividade às demandas apresentadas, se constituindo como trabalho em equipe, 

agrupamento ou integração, conforme será discutido no próximo tópico.  

 

 

5.2.2.3 O trabalho em equipe 

 

 

 Conforme os resultados da pesquisa, o trabalho considerado em equipe na saúde faz 

referência apenas a três categorias de trabalhadores, a nutricionista, o odontólogo e a médica. 

Para analisar como se estabelece esse trabalho em equipe, será utilizado o estudo de Peduzzi 

(1998), que trabalha com duas modalidades de trabalho em equipe, a equipe agrupamento 

(autonomia técnica) e a equipe integração (articulação das ações), buscando relacionar com os 

aspectos referentes ao trabalho vivo e morto. 

 A autora considera que a nenhum profissional de saúde cabe a possibilidade de 

projeção e execução da totalidade de ações demandadas. A interdependência existente entre 

os trabalhadores pode-se configurar de diferentes formas, como meras justaposições de 

trabalhos ou de forma integrada. Nesta há uma articulação dos trabalhos voltados para um 

projeto assistencial comum (PEDUZZI, 1998).   

 Os resultados apontam que no interior das USF’s pesquisadas não se estabelece uma 

integração entre os profissionais. Cada qual permanece em seu núcleo de competência 

desenvolvendo de forma independente suas ações. Não se estabelece um projeto assistencial 

articulado, ou seja, comum à equipe.  
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Nós sempre reforçamos que todo mundo fale a mesma coisa, que é o mais difícil, 

bom é tentar falar a mesma língua, não sei se a gente sempre consegue porque tem 

aquelas profissionais da unidade que também são mães, que tiveram outra 

experiência, acabam passando outra experiência divergente da nossa (E7). 

 

 A falta de articulação técnica e as dificuldades de interação comunicativa entre os 

profissionais sobressaem nas equipes de saúde, ainda que não sejam incomuns os acordos 

para acomodar outros interesses. Cada profissional tem que reconhecer a necessidade de 

trabalho do outro, operacionalizando a integralidade da atenção em saúde, superando o caráter 

fragmentário que perpassa a justaposição alienada de trabalhos (FELICIANO et al., 2008). 

No momento em que a equipe não estabelece um projeto assistencial comum, estará 

desencadeando uma desarticulação das condutas, que pode influir na assistência prestada, 

divergindo as ações, pois os fazeres acontecem com profissionais diferentes, em espaços e 

momentos diferentes. Isso advém por não haver um processo de interação entre os agentes 

envolvidos no cuidado às crianças. Cada profissional exerce o que está socialmente 

estabelecido pelo seu núcleo de competência, sem comunicação, sem trocas, apenas um 

agrupamento de trabalhos. 

 

[...] tentamos que seja realizado um acompanhamento de uma equipe 

multiprofissional, porque aqui a gente tem uma nutricionista, tem a parte da 

odontologia, mas nem sempre a gente consegue toda cobertura da mesma forma, na 

verdade fica preso a mim e a médica. [...] a gente tem feito os encaminhamentos 

para a nutricionista depois do sexto mês da criança, mas não funciona muito bem, 

até porque a demanda da nutricionista é aberta ela atende a outros 

encaminhamentos de fora da unidade. Quando a gente a solicita a avaliação não se 

tem recusa nesse sentido, mas também não temos aquele... discutir um caso com 

ela, alguma questão de algum paciente que a gente possa acompanhar juntamente 

com ela, isso a gente não tem (E7). 

 

 Alguns dos enfermeiros primam por um trabalho em equipe integração, porém, 

afirmam não acontecer devido à alta demanda para os demais profissionais, ou seja, se tem 

uma independência do projeto assistencial, cada um fazendo o que é inerente ao seu 

conhecimento técnico. Até aqueles trabalhadores considerados mais próximos do trabalho do 

Enfermeiro, o processo de articulação entre as ações não existe, não há um projeto comum de 

intervenção, os profissionais executam suas ações de forma isolada, como expresso nos 

relatos abaixo:  

 

[...] o nosso CD é junto com a odontologia preventiva, depois do meu atendimento, 

encaminho ao dentista, que explica tudo à mãe sobre as principais alterações (E6). 

 

[...] parte da odontologia, como é feita por equipe a gente procura avaliar, ver essas 

crianças menores de 1 ano para encaminhar (E7). 

 



86 

 

  

 A complementaridade do trabalho torna-se evidente no momento em que, no mesmo 

espaço de trabalho há convivência entre a cura e a prevenção, de forma partilhada e sem 

interação entre os profissionais, intensificando o processo de dicotomização. Aos enfermeiros 

cabe a parte preventiva, de educação em saúde, e ao médico a cura pelo diagnóstico e 

terapêutica, sem interação entre os saberes e fazeres. 

 

O médico se limita muito a consulta, ele consulta aquela ficha e pronto, só consulta 

as queixas. Atualmente está da seguinte forma, aos médicos cabem as queixas 

clínicas e ao enfermeiro cabe a parte preventiva e de educação em saúde (E4).  

 

 Figueiredo e Mello (2003) afirmam que a enfermagem quando perde a oportunidade 

de se trabalhar com determinações mais ampliadas e concretas, independente de critérios 

patológicos, deixa passar a chance de desenvolver um instrumental que lhe proporcionaria 

maior autonomia em relação ao médico, dentro do processo coletivo de trabalho em saúde. 

Entretanto, apesar de estabelecer essa autonomia, preconiza-se uma maior interação entre os 

profissionais envolvidos em prol da saúde da criança. 

Franco (2006) considera que, para a intervenção sobre o mundo das necessidades dos 

usuários, sempre haverá o trabalho operando em redes. Essa rede que se forma, faz com que 

um encontre potência em outro, em que a ação de alguns irá complementar a ação de outros, e 

vice-versa. Se a atividade relacional desenvolvida nessa situação estiver com ênfase nas 

tecnologias leves, ou seja, estiver centrada no trabalho vivo em ato, inúmeros espaços serão 

abertos no processo de interação entre a equipe, impactando no grau de resolutividade das 

ações assistenciais e de cuidado. 

Para que ocorra o processo de reestruturação produtiva na saúde, em que as ações 

estarão voltadas para a ênfase no trabalho vivo em ato e não no trabalho morto, apesar do 

autogoverno de suas ações, os profissionais poderiam avaliar como estão se estabelecendo 

entre eles o processo de interação, avançando no seu modelo de equipe.  

Nas USF’s pesquisadas, pode-se inferir que a divisão técnica de trabalho e o trabalho 

em equipe voltado para o agrupamento, estão se consolidando cada vez mais, sem sinais de 

transição para equipe integração, solidificando cada vez mais, um núcleo tecnológico centrado 

no trabalho morto. Assim, nessa subcategoria, para a CTT evidencia-se a existência de uma 

razão maior para execução do Trabalho Morto. 
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5.2.3 Tecnologias de trabalho do enfermeiro no cuidado à criança em USF’s 

 

 

Como analisado anteriormente, o objeto de trabalho do enfermeiro na atenção à Saúde 

da Criança está voltado prioritariamente à criança sadia, pois, esse seguimento, ao procurar as 

USF´s para o atendimento, trazem uma dada necessidade social, a qual será apreendida pelo o 

saber desses profissionais, direcionando sua assistência. Essa assistência será potencializada 

pela atual conjuntura municipal.  

Uma vez apreendido o seu objeto de trabalho e o núcleo de competência e 

responsabilidade, o enfermeiro utiliza o seu saber para tentar articular todas as tecnologias de 

trabalho disponíveis, dessa maneira, buscará efetuar ações de prevenção de doenças e de 

promoção da saúde para obter o produto almejado. 

 

 

5.2.3.1 Realizando o agendamento para promover o acesso 

 

 

 Conforme exposto a seguir, no quadro 05, para se concretizar o fazer na atenção à 

saúde da criança na ESF, o enfermeiro, na organização do seu trabalho, utiliza diferentes 

estratégias para concretizar o agendamento da demanda programada. O mesmo, ao levar em 

consideração todas as particularidades da comunidade a qual a USF está inserida, consegue 

promover o acesso à população adscrita. Ao agir dessa maneira, ele desempenha o trabalho 

vivo em ato, livre das normas pré-estabelecidas.  

 A maioria dos profissionais pesquisados preconiza o agendamento, com o horário 

específico para o atendimento, como a melhor forma de organização do seu trabalho, no que 

tange ao atendimento à criança na USF, apesar de existirem de algumas demandas 

espontâneas. O que irá diferenciar um caso de outro, são as formas e os mecanismos 

utilizados para efetuar os agendamentos, essa é a própria expressão do autogoverno dos 

profissionais da saúde na execução das tecnologias de trabalho. 

Muitos desses profissionais utilizam a visita de puerpério como estratégia para a 

inserção da criança na USF, além de proporcionar um cuidado especial para aquela mulher em 

pós-parto, como expressos nos relatos que se seguem: 

 

[...] no momento da visita puerperal, a mãe já se engaja no programa que é do 

acompanhamento da criança, dessa forma casamos duas coisas, e ai até pra 
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estimular pra que ela venha, nós fazemos a revisão do parto que é para passar a 

mensagem de que não cuidamos só da criança, cuidamos da mãe também é 

importante, porque a mãe se volta muitas vezes pra criança e se esquece dela, então 

a gente atende dessa forma, vendo a criança e também vendo a mãe (E4). 

 

Quando eu faço a visita puerperal eu já deixo agendada a criança, [...] já deixo 

marcado o CD, qualquer outro caso fora esse, quem agenda é o ACS, ele informa 

quando chega uma criança nova na faixa etária do CD (E5). 

 

Quando na comunidade chega uma puérpera, o ACS nos comunica, ai nós fazemos 

a vista puerperal, nessa visita a gente já faz a orientação do CD e a revisão de parto, 

ela então fica com a primeira consulta marcada, as demais, o retorno, sou eu quem 

agendo [...] (E8). 

 

A busca dessas crianças começa na visita puerperal, onde eu levo minha agenda e já 

fazemos o agendamento para a primeira consulta. Nessa visita se faz o exame na 

criança [...] (E7). 

 

Pelos relatos se pode observar que os enfermeiros na realização da sua visita de 

puerpério vão além do agendamento, que é considerado um trabalho morto, pois já foi 

aplicado um trabalho anterior para a sua elaboração. Entretanto, para avaliar essa mãe e sua 

criança, se executa o trabalho vivo em ato. 

 

FORMAS DE INSERÇÃO 

 Na visita de puerpério; 

 

 Dia específico para agendamento; 

 

 Agendamento realizado pelo ACS; 

 

 Agenda aberta para a comunidade; 

 

 Demanda espontânea; 

Quadro 05. Principais formas de inserção da criança nos serviços de saúde oferecidos nas USF’s. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O MS afirma que os profissionais têm que aproveitar as primeiras semanas após o 

parto como oportunidade de atenção à saúde da mulher e da criança, pois se trata de um 

momento especial e de maior vulnerabilidade para a vida dos dois (BRASIL, 2005a). 

 Segundo Mello e Andrade (2006) na visita de puerpério se levará em consideração o 

trinômio mãe-filho-família, em que serão abordadas questões referentes à puérpera, a criança 
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e a família. Nesse momento, orienta-se a mãe a levar o seu filho à USF com pelo menos 15 

dias de vida para que inicie o acompanhamento mensal do CD. Esse fazer valoriza aspectos 

que vão além de um problema de saúde, que só poderá ser apreendido através da 

aplicabilidade das tecnologias relacionais ou tecnologias leves. 

 Pode-se considerar que na visita de puerpério, há uma nítida expressão do autogoverno 

do enfermeiro sob o seu trabalho, em que há momentos da operacionalização das tecnologias 

leves no cuidado à criança e à família, uma construção de linhas de fuga, que buscam a 

primazia do trabalho vivo sobre o trabalho morto, expresso pelas tecnologias duras e leve-

duras, pautados pela execução de normas e procedimentos previamente pensados.  

 Outra forma de proporcionar o agendamento ocorre por meio dos ACS, em que o 

mesmo faz a busca ativa, na sua área adscrita, das crianças que não estão cadastradas para o 

acompanhamento do CD ou são faltosos. Os enfermeiros na busca de seu objeto de trabalho 

executam o trabalho vivo em ato e, acabam utilizando o ACS instrumento para captação 

dessas crianças. 

 

[...] a primeira consulta é agendada pelo ACS quando a criança chega da 

maternidade. [...] as subsequentes são agendadas já aqui no consultório, a mãe já sai 

com o agendamento já na caderneta da criança (E6). 

 

Quando a paciente pariu, ela já é agendada pelo agente de saúde para fazer o teste 

do pezinho, ai quando vem pra o teste do pezinho a gente já deixa agendada com 30 

dias depois a consulta CD, não tem a questão de pegar ficha, todas as pacientes elas 

são agendadas (E3). 

 

Houve apenas um caso de “agenda aberta”, em que se pode considerar uma situação 

diferenciada, pois não ocorre o agendamento, o dia de atendimento para o acompanhamento 

do CD é aberto para a procura espontânea das mães, como no relato “[...] a minha agenda é 

aberta, não tem esse negócio de marcar, então eles tem acesso um dia da semana pela manhã, 

eles vem pra mim e a criança da minha área é atendida.” (E10) Essa situação evidencia o 

autogoverno do enfermeiro na organização do seu processo de trabalho. 

Entretanto, ainda existem situações em que a procura pelo serviço da USF ainda 

continua influenciada pelo modelo assistencial médico privatista, como pronto atendimento, 

estruturado pela demanda espontânea, baseado nas queixas apresentadas. Acredita-se que a 

demanda espontânea sempre irá existir, pois sempre existirão as doenças, no entanto, em se 

tratando de cuidado à saúde da criança, a mãe ou cuidadora não pode procurar os serviços 

apenas motivadas pela demanda espontânea (procura pela doença) em substituição ao 

acompanhamento do CD, como expresso no relato: 
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[...] as pessoas ainda tem essa confusão, pois não trazem suas crianças por não 

estarem doente, então eu oriento que é importante ela vir aqui com aquela criança 

sadia, o acompanhamento do CD é com a criança sadia (E7). 

 

A falta de adesão dos usuários ao programa de acompanhamento do CD nos faz 

questionar quais os fatores desencadeantes dessa problemática. Será que o problema está na 

irresponsabilidade da mãe que não leva a sua criança para a realização desse 

acompanhamento, ou o problema está na forma como a equipe organiza o seu processo de 

trabalho na busca de adesão dessa mãe ao serviço?  

 É importante ressaltar que a forma escolhida pelo profissional para fazer o 

agendamento, o atendimento e, assim, inserir essas crianças no acompanhamento do CD, não 

estão condicionando uma maior adesão das mães a estes serviços, pois o envolvimento da 

mesma no planejamento e na execução das ações é mínimo, não sendo constatada a utilização 

de tecnologias de trabalho que proporcionem o despertar dessa mãe como agente ativa.  

Desta forma, o agendamento pode ser considerado apenas uma ferramenta 

organizacional que o enfermeiro utiliza na busca do seu objeto de trabalho, executado por 

meio do trabalho morto, conduzindo o processo de trabalho a partir de normas e protocolos 

rígidos, tornando-se mais significante do que o desenvolvimento de tecnologias relacionais. 

“[...] tem pessoas, em que nós lutamos para trazer para a unidade, para fazer o 

acompanhamento direitinho, só que não conseguimos, pois eles só querem vir quando está 

doente, bem doentinho” (E5). 

Primar pelo uso do trabalho morto na execução do agendamento das crianças nos 

serviços de saúde oferecidos pelas unidades, pautado pelas tecnologias leve-duras, 

proporciona um aprisionamento das mães às normas do serviço, em que, às vezes, levam suas 

crianças sem a compreensão do porquê executar tal ação. O fato não é criticar o agendamento, 

pois se reconhece sua importância no cuidado à saúde da criança, a crítica está voltada às 

tecnologias empregadas para efetuação do mesmo. 

 Para o acompanhamento do CD o agendamento é fundamental, entretanto, as unidades 

devem estar aptas a atender todas aquelas crianças que não estiverem agendadas e procurarem 

o serviço. Essa forma de organizar o serviço tem uma estruturação, mas é flexível, tornando-

se problemático não o agendamento em si, o problemático seria a falta da utilização das 

tecnologias relacionais, que preconiza o diálogo para resolver os problemas. 

 Em estudo realizado por Saparolli e Adami (2007) com 114 consultas realizadas por 

enfermeiros às crianças, foi observado que em todas foi enfatizada a importância do 
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acompanhamento do CD, assim, era solicitado à família o comparecimento da criança 

conforme o agendamento estabelecido na rotina, uma determinação que deveria ser cumprida. 

   Um dos benefícios do agendamento pode estar na vigilância à saúde das crianças que 

realmente realizam o CD de forma sistemática, principalmente quando se preconiza a 

normalização
8
 dos usuários. O enfermeiro poderá utilizar essa estratégia para efetivar a busca 

ativa dessas crianças, utilizando o trabalho vivo em ato, com ênfase nas tecnologias leves, ou 

utilizando o trabalho morto, procurando sempre identificar os reais motivos para a não 

realização do acompanhamento “[...] quando falta a gente vai lá pra ver o que houve e 

remarca a consulta [...]” (E7). 

Esse ponto torna-se uma vantagem, com relação à agenda aberta e a demanda 

espontânea, pois nestas, fica difícil o processo de vigilância à saúde que o acompanhamento 

do CD proporciona para aquelas crianças que realmente o estão fazendo, “[...] com o 

agendamento a gente tem um controle de crianças até 05 anos de idade, a faixa etária que 

priorizamos para o atendimento, fica tudo registrado no livro, caso ocorra faltas, eu já 

comunico os ACS para ele ir a casa realizar a busca das informações” (E3).  

 

 

5.2.3.2 Faixa etária atendida na atenção à saúde da criança e a periodicidade do atendimento 

 

 

A faixa etária com prioridade para o atendimento está representada a seguir, no 

quadro 06. Isso mostra a não uniformização, por parte dos enfermeiros, quanto à faixa etária 

estabelecida para o cuidado à saúde da criança, mesmo se tratando de equipes que estão 

distribuídas no mesmo distrito sanitário. 

 

Atendo de uma forma mais criteriosa e com rigorosidade as crianças menores de 02 

anos, lógico que atendo todas as crianças, exatamente por considerar um período de 

muitas transformações, há uma necessidade maior realmente de a gente estar 

verificando a vacina dessa criança e como está o seu crescimento e 

desenvolvimento [...] (E4). 

 

A consulta de acompanhamento do CD prioriza-se as crianças menores de 01 ano, 

pois a nossa demanda de crianças com 02, 03 e 04 anos é pouca [...], além do mais 

a mãe se preocupa, não tá na creche, não tá na escola, então ela se preocupa em 

realmente em vir (E6). 

 

 

                                                 
8
 Considera-se normalização a idealização do que a família deveria seguir como normal para viver sua vida. 
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FAIXA ETÁRIA PRIORIZADAS 

 

 Ênfase para as crianças menores de 02 anos; 

 

 Ênfase para as crianças menores de 01 ano; 

 

 Crianças até 05 anos; 

 

 Crianças até 10 anos. 

Quadro 06. Faixa etária priorizadas no atendimento à criança nas USF 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

De acordo com as falas, são diferentes motivos utilizados para estabelecer os 

requisitos para a priorização da faixa etária de atendimento, essa é uma característica do 

autogoverno do enfermeiro na execução de suas ações. Entretanto, o Ministério da Saúde 

estabelece o seguinte calendário mínimo de consultas para as crianças: até 15 dias, 01 mês, 02 

meses, 04 meses, 06 meses, 09 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, 03 anos, 04 anos, 05 

anos e 06 anos (BRASIL, 2002). 

Com relação à periodicidade (quadro 07), que faz referência à quantidade de 

atendimentos por faixa etária priorizada pelo enfermeiro para efetuar o seu atendimento. Essa 

faixa etária é pré-determinada pelos profissionais na execução do seu trabalho vivo em ato, 

para que seja feito o agendamento, assim, o acompanhamento do CD. Essa periodicidade só é 

direcionada para essa ação, pois, se houver alguma necessidade da criança para o atendimento 

espontâneo, os mesmos afirmam estarem abertos a receber. 

Não ficam claros os critérios utilizados pelos enfermeiros para a distribuição da faixa 

etária e a periodicidade do atendimento. Essa falta de uniformização é bastante perceptível e 

divergente, como nos relatos abaixo 

 

No primeiro ano as consultas do acompanhamento do CD são mensais, logo depois 

fica trimestral e, posteriormente, a gente continua vendo essa criança, mas já tem 

mais a responsabilidade da mãe, a gente coloca mais responsabilidade pra mãe, de 

que ela, pelo menos a cada seis meses esteja trazendo essa criança pra gente fazer 

os exames básicos, e pode vir antes disso se acontecer algum problema (E4). 

 

[...] a consulta do acompanhamento do CD é mensalmente até 6 a 8 meses, depois 

eles vem de 2 em 2 meses ou se houver intercorrência, alguma doença, elas trazem 

sempre [...] (E10). 
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PERIODICIDADE DO ATENDIMENTO 

MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

 No 1º ano; 

Até 08 

meses; 

 

 maior que 08 

meses de vida é 

bimestral; 

 maior que 01 

ano de vida é 

bimestral; 

 

 maior que 01 

ano trimestral; 

 2º ano de 

vida; 

 

 4º e 5º ano de 

vida semestral; 

 

 6º ano de vida 

anual. 

 

Quadro 07. Principais períodos de atendimento do enfermeiro nas USF 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 O MS considera que o acompanhamento do CD faz parte da avaliação integral à saúde 

da criança (0 a 6 anos), em que toda equipe deve estar preparada para esse atendimento, além 

de fazer busca ativa aos faltosos do calendário de atendimento (BRASIL, 2005a). 

 O planejamento do calendário de acompanhamento do CD tem que adaptar o contexto 

ao qual o profissional está inserido, levando em consideração toda singularidade presente no 

momento da atenção à saúde. Determinadas circunstâncias podem ser indicativas da 

necessidade do aumento do número de consultas, como também da sua diminuição (BLANK, 

2003). 

Apesar de o MS normatizar tais situações, as diferenças são nítidas, os profissionais 

não estão seguindo a padronização estipulada, pois, os mesmos levam em consideração a sua 

realidade de trabalho, em seu contexto, expressando, nesse aspecto, seu autogoverno na 

organização desse trabalho. 

 

 

5.2.3.3 As ações desenvolvidas na atenção à Saúde da Criança: momentos da 

operacionalização do saber 

 

 

As ações foram divididas em três grupos, somente para efeito didático, a saber: um 

voltado para o aspecto da educação em saúde, outro voltado para a parte técnica e outro 

considerado como construindo linhas de fugas, levando em consideração o modelo 

assistencial médico privatista (quadro 08). Esses três grupos se inserem na atividade de 

prevenção e, em alguns aspectos, na promoção à saúde. 
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As práticas profissionais têm potencial pedagógico e terapêutico, ou seja, têm a 

capacidade de modificar o Sujeito e os padrões dominantes de subjetividade, podendo criar 

dependência e impotência ou co-produzir autonomia (CAMPOS, 2007a). Partindo desse 

contexto, compreende-se o quanto é importante e complexo o fazer desse profissional. É 

valorizando essa importância e responsabilidade que serão analisadas as ações, considerando 

as questões referentes ao trabalho vivo e ao trabalho morto.  

 

As ações que a gente desenvolve dentro da SC é a parte do acompanhamento do 

CD, nós seguimos a padronização do MS com relação a essa linha de cuidado 

tentando não trabalhar só a questão da doença [...] a gente faz todo levantamento de 

números de crianças vacinadas, crianças em baixo peso, suplementação de ferro, da 

vitamina A [...] (E3). 

 

A maioria dessas ações é padronizada pelo MS, a ênfase é, principalmente, voltada 

para as normas, os protocolos e a relação hierarquizada, com poucas situações inovadoras ou 

criativas, que busquem a “fuga” das normas pré-estabelecidas. Essas situações têm grande 

potencialidade para ser realizadas, devido à capacidade de execução do trabalho vivo em ato. 

 

AÇÕES 

EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE 

TÉCNICAS CONSTRUINDO LINHAS 

DE FUGA 

 Pré-natal; 

 Consulta 

individual 

(acompanhamento 

do CD); 

 Trabalho em 

grupo; 

 Visita puerperal; 

 Abrangendo a 

outros grupos; 

 Sala de preparo; 

 Imunização; 

 Teste do pezinho 

 Acolhimento; 

 Escuta qualificada; 

 Intersetorialidade; 

 Grupo de mães do CD  

Quadro 08. Principais ações desenvolvidas pelos enfermeiros nas USF. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 São diferentes momentos utilizados para se trabalhar com a mãe ou cuidador o 

processo de educação em saúde, com as mais diversas metodologias de atuação. Veremos 

agora cada um desses momentos utilizados para esse processo. 
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Muitos profissionais consideram que o melhor momento para iniciar o processo de 

educação em saúde para os cuidados com a saúde da criança, é no pré-natal, com abordagem 

de diferentes temas. 

No pré-natal, a gente aborda a questão da amamentação, a questão da vacina, 

buscando sempre estimular essa mãe para os cuidados com a sua criança [...] (E4). 

 

[...] a gente começa na gravidez, quando ela começa o pré-natal começo a incutir, 

que tem que acompanhar a criança, tem que trazer, isso incentiva muito elas 

trazerem, então oriento sobre amamentação, os cuidados com as crianças, a 

prevenção em si [...] (E10).  

 

[...] durante o próprio pré-natal a gente já começa, no finalzinho, a gente começa a 

trabalhar sobre o teste do pezinho, sobre as primeiras vacinas, o aleitamento 

materno, a gente já ta trabalhando a criança de certa forma desde o pré-natal, 

porque a gente não se descuida, esse é um ponto que eu acho que a gente tem de 

positivo, funciona até direitinho, então ela sai bem orientada em relação a isso [...] 

(E7). 

 

[...] nas consultas que a gente desenvolve as orientações, as palestras, [...] já 

trabalha no próprio pré-natal, em que ao terminar o pré-natal, já vem para o 

acompanhamento do CD [...] (E3). 

 

 Os relatos destacam que esses profissionais, focados no seu objeto de trabalho e na 

finalidade a ser alcançada, estão utilizando o espaço do pré-natal para conseguir uma maior 

adesão das mães no acompanhamento do CD, por considerarem a adesão extremamente 

importante para se efetivar realmente esse acompanhamento. Entretanto, muitas vezes não há 

explicação do porquê da real necessidade de realizar tal acompanhamento. 

O acompanhamento do CD é o eixo principal da atenção à saúde da criança na APS, é 

a ocasião em que acontece a interseção entre profissional e a mãe ou cuidadora dessa criança. 

Nesse momento, a ênfase dada pelos profissionais entrevistados no processo de educação em 

saúde, está voltada apenas aos aspectos da fisiologia e da anatomia, sem ao menos abordar as 

questões inerentes ao desenvolvimento. 

Brasil (2001) considera que os profissionais deverão conhecer os aspectos mais 

relevantes do desenvolvimento para estarem preparados para possíveis intervenções, caso 

necessário, ou seja, deve-se conhecer o desenvolvimento adequado e suas variações para que 

se possam oferecer as orientações apropriadas à família. O desenvolvimento vai além de uma 

determinação biológica, necessitando de uma abordagem multiconceitual, consequentemente, 

multidisciplinar.  

[...] no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, faço o exame físico, 

vejo as fases da criança, as mudanças, às vezes procuro ver a parte social, mas nem 

sempre, pois nossa demanda é alta (E5).  

 

Faço aquela primeira avaliação física da criança, vejo a questão dos reflexos. 

Quando é a primeira consulta a faço bem tranquila, procuro agendar pouca criança, 

pois a gente tenta fazer ela rica em detalhes, vendo: a questão alimentar; a questão 
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do aleitamento; a parte física da criança; a mãe, com relação ao esse aleitamento 

materno, como ela está se comportando, porque a gente sabe que, por mais que na 

orientação ela aceite bem, ela ainda chega com alguns problemas, sem conseguir 

dar de mamar, achando que o leite é fraco [...] (E7). 

 

[...] a gente faz todos aqueles cuidados, avalia os perímetros, o ganho de peso, o 

aumento dos perímetros, o resultado do teste do pezinho se fez, se não fez quando é 

que vai fazer [...] (E3).  

 

 Essa ênfase no aspecto da fisiologia e da anatomia não contribui para o processo de 

potencialização da mãe como agente de transformação da realidade a qual está inserida. Para 

isso, faz-se necessário que o enfermeiro busque superar essa limitação, trabalhando outros 

aspectos, como a questão social e lúdica, pois o espaço em que se estabelece a interação 

usuários e serviços de saúde está inserido em diversos contextos, tanto social, como político e 

econômico.  

Trabalhar essas múltiplas abordagens se torna propício, pois, devido ao calendário 

mínimo de consultas, o seguimento da criança é para proporcionar várias idas aos serviços, 

com diferentes motivações. Mello, Lima e Scochi (2007) afirmam que várias mães buscam o 

serviço pelo interesse em aprender mais sobre o cuidado com as crianças, além da avaliação 

profissional para validar seu cuidado ao filho, essas situações sempre serão apreendidas pelo 

processo de interação entre os pares envolvidos no cuidar. 

Muitas vezes, quando esse acompanhamento é procedimento centrado, voltado para a 

execução do trabalho morto, característico do modelo clínico, serão postos limites para a 

realização de um atendimento integral, pois o momento de interação estará voltado apenas à 

busca de queixas clínicas e realização de procedimentos. 

 

[...] quando chega aqui a gente conversa com a mãe, para saber as queixas, para 

saber como é que está a criança, depois o exame físico, depois volta para vermos se 

precisa mandar pra exame, ou se tem alguma intercorrêcia que precise do médico 

(E5).  

 

 Para Franco e Merhy (2007 p. 117) “é preciso considerar que o trabalho médico-

procedimento-centrado, é ao mesmo tempo determinado pelo uso de tecnologias duras, o que 

o torna não apenas custoso, mas pouco resolutivo, uma vez que impõe o caráter frio do 

produto no lugar da finalidade, como centro da atenção”. 

Outro espaço citado, utilizado pelos enfermeiros para a realização do processo de 

educação em saúde na atenção à criança, é a visita domiciliar, entretanto, essa visita só 

acontece durante o puerpério. Posteriormente, a visita só ocorrerá caso o enfermeiro avalie a 

demanda e, considere necessária. 
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Na visita puerperal são trabalhadas as questões de higiene, o incentivo ao 

aleitamento materno, os cuidados com a roupa e o banho do bebê. Ao chegar vejo 

que a mãe está com dificuldades, boto para mamar, pra ver e ir ajeitando. [...] as 

primigestas tem mais dificuldade. Eu procuro ir ao início do puerpério [...] (E5). 

 

[...] faço as visitas domiciliares com regularidade a todos os recém nascidos vivos. 

[...] após esse período só quando o agente detecta alguma necessidade ai a gente vai 

fazer a visita [...] (E7). 

 

[...] faço a visita logo quando nasce, faço as orientações sobre o teste do pezinho, a 

continuidade do aleitamento materno e os cuidados gerais com a criança e peço à 

mãe ficar trazendo a criança para o acompanhamento [...] (E10). 

 

 A visita domiciliar deve ser realizada somente quando necessário ou se a presença do 

profissional for recomendada, “senão a sua presença tem só um reforço ideológico de 

dependência da população em relação ao profissional de saúde”. Além, de poder limitar a 

privacidade e a liberdade das pessoas, devido à intromissão excessiva do estado (FRANCO; 

MERHY, 2007, p. 107) 

Já que se estabelece a visita domiciliar ao puerpério como rotina, o enfermeiro deveria 

buscar aproveitar essa estratégia para apreender todo contexto social a qual essa criança irá 

crescer e desenvolver, expressando todo o seu potencial para execução do trabalho vivo em 

ato, com uso das tecnologias leves. 

Nesse fazer, de educação em saúde, também têm a proposta de se trabalhar com outros 

grupos assuntos sobre o cuidado com a criança. Essa necessidade é apreendida pelo 

enfermeiro no fazer cotidiano, pois, às influências externas, principalmente das pessoas com 

uma faixa etária mais elevada, são consideradas “prejudiciais” para todo processo 

desempenhado pelo enfermeiro na normalização dos usuários. 

 

Surgiu na unidade a proposta de se trabalhar uma oficina exatamente sobre 

aleitamento materno com outros grupos, os avós, os tios, as mães, pois estavam ali 

interferindo nesta questão. A gente sente isso porque tem as mães jovens, que na 

verdade é a avó quem cuida, que vem com a criança no braço, quem conversa [...] 

(E7). 

 

Nas visitas domiciliares observamos que as avós têm o poder de convencer os 

netos, os filhos, apesar de ter trabalhado com eles no grupo dos hipertensos e 

diabéticos, a questão do aleitamento materno, o interessante é que eles não se 

convencem da sua importância [...] (E3). 

 

No momento em que essas ações priorizam o aspecto normalizador é que há o 

surgimento de diversos problemas, como as influências de outras pessoas no processo de 

cuidar da criança sadia, citado anteriormente. Muitos dos entrevistados consideram essas 

influências como problema, pois os mesmos não fazem uma reflexão do contexto histórico a 

qual essas pessoas vivenciaram o processo de cuidar de uma criança. 
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[...] acho que tem um problema cultural, porque eles dizem a minha mãe diz isso, a 

minha avó fazia isso, na minha família ninguém foi criado assim, tem uma história 

cultura muito forte; às vezes elas falam também, ah eu vou desmamar, pois tenho 

que trabalhar, tem também essa questão e elas não entendem que pode deixar o 

leite, pois elas falam mamãe vai ficar com ela e não vai querer, não vai aceitar, eu 

peço pra trazer a avó, mas avó não vem, quando vem diz assim olhe eu vou tentar, 

mas não vou prometer [...] (E5). 

 

Os usuários recebem influência dos vizinhos, pela família, são influenciadas 

mesmo (E8). 

 

[...] a gente tem certa resistência, pois a maioria das crianças não são as mães que 

cuidam e sim a avó, que possui uma questão cultural muito forte (E3).  

 

Daí a necessidade de avançar nas ações, pois se for mantido o caráter normalizador, ao 

se estabelecer o processo de negociação do cuidado, as usuárias precisam sentir o quanto esse 

profissional é responsável por sua situação. Sentir essa responsabilização é se sentir segura, 

acolhida, é poder confiar no profissional, da mesma forma que se pode confiar em um ente 

querido.  

Agir com o caráter normalizador é agir sobre as pessoas, determinando 

comportamentos e condutas a serem seguidas, sem levar em consideração os aspectos 

culturais, religiosos, familiares, entre outros, enfim, não há envolvimento delas nessas ações. 

No momento em que ocorre essa tentativa de manipulação e controle dos desejos, interesses e 

valores das pessoas, em função de necessidades oriundas de normas estabelecidas pela 

epidemiologia ou pelas instituições, essas ações perdem eficácia (CAMPOS, 2007a). 

Trabalhar nessa perspectiva é acreditar que o enfermeiro detém todo o conhecimento, 

determinando o comportamento e as condutas a serem seguidas, capturando todo trabalho 

vivo em ato, trabalhando com ênfase nas tecnologias leve-duras e duras. Neste aspecto, a 

adesão ao acompanhando sistemático, bem como aos serviços oferecidos pelas unidades, 

podem estar prejudicadas.  

Uma vez identificado que essa adesão está diminuída, os enfermeiros estão procurando 

modificar o desenvolvimento do seu processo de educação em saúde para aumentá-la, às 

vezes, partindo até para o processo repressivo, “a gente entra em parceria com a nutricionista, 

se a mãe não tiver em dia com o acompanhamento do CD e com o cartão de vacina em dia, 

ela não recebe o leite” (E9). 

Para Campos (2007a, p. 22) “o simples exercício da autoridade sanitária não é 

suficiente para resolver problemas de saúde”. Vale salientar que esse leite, em algumas 

situações, é a principal fonte de alimentação daquela família, cortá-lo é uma medida um tanto 

quanto agressiva. Novamente questiona-se: qual o fator desencadeante dessa não adesão das 

mães ou cuidadoras aos serviços oferecidos nas USF’s para os seus filhos?  
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Vasconcelos (1997) considera que para muitos, educar para a saúde é levar para a 

população soluções corretas que os profissionais, conhecedores da ciência, julgam 

necessárias. Uma tentativa de fazer as pessoas mudarem comportamentos considerados 

prejudiciais à saúde. Entretanto, o autor aponta que só se estabelece o processo de educação 

em saúde no momento em que ocorrer uma troca de saberes, uma educação baseada no 

diálogo. Ajudando as pessoas na busca da compreensão das raízes destes problemas e de suas 

soluções.  

O diálogo aqui não faz referência a um mero recurso para obtenção de informações, o 

mesmo corresponde à produção de compartilhamentos, de familiarização e apropriação 

mútua. Nesse processo de diálogo é preciso que o profissional de saúde trabalhe mais a 

escuta, saiba “[...] ouvir o que o outro, que demanda o cuidado, mostra ser indispensável que 

ambos saibamos para que possamos colocar os recursos técnicos existentes a serviço dos 

sucessos práticos almejados” (AYRES, 2007, p. 58). 

O autor considera que o sentido do diálogo no cuidado é a fusão de horizontes e, para 

que essa fusão aconteça, alguns recursos aparentemente simples, com muita potencialidade, 

mas pouco utilizados pelos pares envolvidos no cuidado a saúde da criança, são necessários. 

Dentre esses dispositivos pode-se considerar: o interesse no momento de se efetuar um 

questionamento, uma escuta atenta e desarmada frente à alteridade encontrada; as formas de 

comunicação não verbal, como a força do olhar, o nosso modo de tocar, a nossa postura 

corporal, nosso gestual, as atitudes de responsabilidade, acolhimento e compromisso que 

demonstramos com nossas ações, o ambiente onde nos encontramos; além de processos 

dialógicos no plano mais macro do cuidado (AYRES, 2007). 

Desta forma, analisando o núcleo tecnológico do cuidar nessa proposta de educação 

em saúde, como processo de diálogo no cuidado, na perspectiva de fusão de horizontes, tem-

se como eixo tecnológico central a utilização de tecnologias leves, executando o próprio 

trabalho vivo em ato. 

 

AÇÕES TÉCNICAS 

 Esse tópico faz referência às ações, que na sua dinâmica de execução a ênfase está 

voltada para o aspecto técnico, manual e rotineiro, sem o desenvolvimento de algum trabalho 

de educação em saúde ou de estabelecimento de vínculos. As mesmas são efetuadas de forma 

mecanizada, dentre estas se pode citar: a sala de preparo, a imunização e o teste do pezinho. 

De acordo com os resultados, a organização do trabalho do enfermeiro centraliza-se no 

acompanhamento do CD, antes de iniciar esse acompanhamento, todos os entrevistados 
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citaram a sala de preparo como momento inicial desse atendimento, em que consiste na 

verificação das medidas antropométricas da criança. Quem realiza essa ação são os técnicos 

de enfermagem. 

 

[...] a criança chega à unidade e vai pro preparo, vem de lá para eu fazer o 

acompanhamento do CD, com a altura, o peso, mensurados, quem faz são as 

técnicas de enfermagem, [...] eles não fazem perímetros cefálico e abdominal, às 

vezes a gente faz aqui mesmo (E5). 

 

Quando chega, o prontuário já vai estar separado, lá no preparo, então, recebe a 

fichinha de ordem de chegada, vai para o preparo que mensura a estatura, o peso e, 

às vezes, temperatura, não vou dizer que é sempre que verificam a temperatura, 

porque elas reclamam da quantidade de pessoas [...] (E7). 

 

Quando a criança chega pra consulta, vai para o peso, o preparo. No preparo só faz 

a verificação do peso, que é realizado pela técnica de enfermagem (E3). 

 

Esse preparo é considerado como a porta de entrada para o atendimento, no entanto, 

limita-se apenas a aferição dessas medidas, não é desenvolvido nenhum processo de 

tecnologias leves, com vistas a proporcionar um melhor acolhimento aos usuários que chegam 

ao serviço com suas crianças. Mattos (2001) considera que quando se estabelece o fluxo 

organizacional das ações desenvolvidas no âmbito das Unidades, estamos proporcionando 

espaços destinados para o desenvolvimento de possíveis formas de acolhimento. Nesse 

aspecto é importante observar as micropolíticas, com seus lugares onde as ações e as relações 

são realizadas.  

Portanto, os profissionais que estão desenvolvendo suas ações na sala de preparo são 

responsáveis por receber todos os usuários que chegam, com suas diferentes demandas, 

encaminhando-os para as diferentes alternativas existentes no serviço. Nesse sentido, observa-

se dentro das micropolíticas que a recepção dos usuários para o acompanhamento do CD é 

exercida de maneira mecanizada, centrado no trabalho morto, sem nenhum processo de escuta 

qualificada, ou do diálogo como fusão de horizontes.  

 Outra ação desenvolvida que segue a mesma lógica é a sala de imunização. De acordo 

com os entrevistados, a imunização é realizada por uma técnica de enfermagem, a qual se 

limita apenas à aplicação, com poucos momentos para a expressão do trabalho vivo em ato. É 

importante ressaltar que os resultados evidenciam pouca ênfase, por parte dos enfermeiros, a 

essa ação, como se coubesse a esse apenas o aspecto organizacional e de supervisão.  

 

[...] o técnico de enfermagem fica muito na assistência, no preparo, na vacinação, 

na visita domiciliar, mas tudo delegado pelo enfermeiro e às vezes faz um trabalho 

educativo quando se pede, mas é tudo delegado [...] (E7). 
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Entretanto, os mesmos enaltecem o serviço quando esse possui o esquema vacinal 

completo, “na nossa unidade temos a disponibilidade completa do esquema vacinal inclusive 

a da BCG. Quando a criança não vem vacinada do hospital, porque têm essas situações, aí nós 

administramos aqui [...]” (E4). 

Os profissionais têm que estarem atentos, pois a imunização pode também ser 

considerada como uma tecnologia de acesso às unidades de saúde. Uma pesquisa realizada 

por Carvalho et al. (2008), mostrou que grande parte das crianças que procuraram o serviço, a 

mão ou cuidadora o fez por motivo da vacinação. Dessa forma, evidencia-se a importância de 

um trabalho centrado nas tecnologias leves nas salas de imunização, no intuito de aproveitar 

todos os espaços e momentos oferecidos pelos serviços para a produção da autonomia dos 

sujeitos e para garantir maior adesão desses usuários. 

Figueiredo e Mello (2003) afirmam que a enfermagem deveria aprimorar a 

comunicação com os usuários na sala de vacinas, intensificando-a, desenvolvendo o 

acolhimento, ou seja, trabalhando-se além da técnica de administração. O que os autores 

propõem é a inversão da razão entre o Trabalho Morto da técnica e o Trabalho Vivo do 

acolhimento. 

Não se pode deixar de citar o teste do pezinho, que também possui a permanência da 

divisão técnica do trabalho de enfermagem, em que cabe ao técnico de enfermagem apenas a 

execução da ação técnica. 

 

O teste do pezinho é feito na Unidade uma vez por semana, são as técnicas de 

enfermagem que fazem a coleta (E4). 

 

Aqui tem o teste do pezinho. É realizado semanalmente, uma vez por semana, e tem 

uma boa adesão [...] (E6). 

 

O teste do pezinho que é realizado um dia na semana por uma técnica de 

enfermagem que fez treinamento (E7). 

 

Nas três situações, o papel desempenhado pelo enfermeiro é apenas de coordenação e 

supervisão, capturando o trabalho vivo dos técnicos. Acredita-se que nesse espaço as 

tecnologias leves têm que se fazer presente, o trabalho vivo em ato dos técnicos de 

enfermagem tem que se exteriorizar, aproveitando os momentos para a construção da 

autonomia e da (co) responsabilidade dos usuários no processo saúde doença. 

 

CONSTRUINDO LINHAS DE FUGA 

 Alguns enfermeiros estão desenvolvendo ações que vão além daquelas normatizadas 

pelo MS. Caso não sejam operacionalizadas, ao menos se tem a potencialidade de desenvolvê-
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las, pois existem no campo retórico e das intenções. A necessidade de desenvolver essas ações 

é apreendida no dia a dia, é a expressão do autogoverno, que extrapola o que é normatizado 

para o cuidado à saúde da criança.  

Dentre essas ações, a intersetorialidade sobressai com relação às demais. No 

cotidiano do seu trabalho os enfermeiros sentem a necessidade de se trabalhar com as ações 

intersetoriais, mesmo a utilizando apenas como comunicação entre setores, em que cada um é 

responsável por resolver aquilo que é específico da sua área, como expresso no relato abaixo: 

 

[...] não se trabalha PSF somente com a SMS, você trabalha com outras secretarias, 

só que nenhuma outra secretaria tem essa visão também, porque se existe um 

problema de lixo eu tenho que ligar pro setor competente pra resolver essas 

questões. Quando se formou o PSF não foi trazida pra essas outras secretarias essa 

proposta, então fica difícil, não há essa intersetorialidade, então como é que 

podemos fazer PSF, para melhoria de qualidade de vida dessa população? [...] (E3). 

 

 O relato mostra também que ao se trabalhar com o PSF na busca por melhoria da 

qualidade de vida da população, há necessidade de se trabalhar com a intersetorialidade, pois 

se acredita que a responsabilidade por essa qualidade não é específica do setor saúde, mas, 

dos demais setores. Morin (2001) afirma que, quando não se obtém uma solução em uma 

determinada disciplina ou setor, a solução para tal problemática poderá estar em uma outra 

disciplina ou setor. 

Como exposto, parece que essa intersetorialidade está presente apenas nos discursos 

do setor saúde, os outros setores não se atem a trabalhar com essa lógica, tornando-se um 

problema para a operacionalização da mesma. Com a presença desse problema, os 

enfermeiros estão buscando estabelecer uma parceria com as escolas da comunidade, como 

nos relatos abaixo: 

 

[...] aqui a gente consegue ainda fazer um trabalho com as escolas, mas quando 

chega à secretaria já é outro extremo, mas não são todas as escolas não, pois tem 

diretor que a gente praticamente não se dá bem, pois ele não quer, a gente vai 

porque a gente é persistente, eu sou persistente a serviço dos usuários, a gente 

consegue por isso, pra eles virem aqui?  não, a gente tem que sempre ir lá, 

entendeu, trabalhar PSF é difícil (E3). 

 

[...] com as escolas a gente tem até uma relação boa, quando a gente entra em 

contato as coisas fluem melhor (E4).  

 

[...] a escola ela é nossa maior parceira, não existe outras parcerias (E6). 

  

Esporadicamente nós vamos para a escola da área fazer também orientação sobre a 

dengue, a verminoses e a parte da tuberculose. O interessante é quando a gente 

trabalha com crianças, pode ser 01 ano depois, mas eles falam escutei isso da 

senhora porque fica. É muito interessante o trabalho com eles (E4). 
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 Nessas falas percebe-se que a educação é o setor com maior proximidade com a área 

de saúde, buscando efetuar parcerias com as USF’s, porém a procura para estabelecer essa 

articulação é de iniciativa dos profissionais que estão nessas unidades, não há entre as 

instituições uma rede articulada com interesses e compromissos em comum. 

 

Na nossa área nós temos algumas escolas menores de 05 anos, nessas escolas que 

gostaria de fazer trabalho junto com as mães e com os professores, mas ainda não 

fiz, minha agenda é muito cheia, se eu deixar hoje de atender alguém amanhã estou 

prejudica (E5). 

 

 Dentre os principais problemas encontrados para a efetuação da intersetorialidade, a 

sobrecarga de trabalho pode ser levada em consideração, além dos enfermeiros relatarem a 

falta de comunicação entre as secretarias e a falta de apoio da SMS para a realização dessa 

ação, ficando a cargo desses profissionais, por meio do trabalho vivo em ato, buscarem essas 

parcerias. 

 

[...] intersetorialidade é umas graças, bonito no papel, mas na prática funciona 

pouco. Quando você tem alguém conhecido, aí prevalece o lado das relações de 

amizade é o que consegue fazer a coisa andar, não deveria, mas é assim. O que eu 

sinto é que se você conhece o chefe de não sei lá da onde, aí você consegue alguma 

coisa, mas se você vai como profissional, inclusive beneficiar uma coisa que é 

daquela instituição, dando a nossa parcela de contribuição, aí você não tem a 

resposta. O enfermeiro identifica a necessidade de buscar essa intersetorialidade e 

não consegue, aí a gente fica com o problema só olhando e, às vezes, sofrendo 

junto (E4). 

 

A intersetorialidade aqui é muito difícil, a gente tenta, marca uma coisa lá fora, 

tenta isso e aquilo, mas a resposta é muito lenta, diferente do tempo que a gente 

precisa e digo mais, não existe muita parceria. [...] se existisse boa vontade e 

parceria, a coisa funcionaria bem, mas não existe, existe sabe o que, a prática 

totalmente adversa, pela minha vivencia em saúde pública, tem um discurso bonito, 

mas as políticas de saúde são muito difíceis de serem cumpridas [...] (E10). 

 

 Para alguns enfermeiros, a SMS não prioriza as ações intersetoriais, porém, é 

prevalente em muito dos seus discursos e documentos. Muitas vezes, ao almejarem 

desenvolver essas ações, esses profissionais têm que recorrer ao mecanismo da amizade, em 

que “ser amigo do chefe você consegue!” (E4). 

Outra ação que não segue o processo de normatização do MS para o cuidado à saúde 

da criança, que está sendo desenvolvida em algumas unidades, é o trabalho com grupos para 

as mães/cuidador do CD, chamado de roda de conversas ou CD coletivo. Neste grupo, os 

profissionais procuram estimular o compartilhamento das experiências das mães, rompendo 

com o tradicional mecanismo de palestra. 

 

Trabalhar com reunião não funciona muito bem, pelo fato de ser uma coisa mais 

formal, trabalho com roda de conversa. A última que eu fiz tinha até uma estagiária 
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de enfermagem, ela estava meio se esquivando de fazer essa atividade de grupo, ela 

disse: “eu não gosto de dar palestra”, eu disse você não vai dar palestra, então no 

dia da atividade só foram 08 mães e eu comecei “puxando”, primeiro foi a 

apresentação, depois eu questionei quem já é mãe aqui? Quem já amamentou? 

Quem é mãe de primeira vez? Uma foi passando experiência para a outra [...]. Essa 

roda de conversa é mais para estimular uma troca de experiências [...]. Então, vão 

trocando experiências, eu acho que é por ai. Essa atividade não tem calendário fixo, 

isso vai muito da necessidade do momento (E8).  

 

A cada 02 meses ou a cada 03 meses fazemos um CD coletivo. Reunimos as 

crianças com suas respectivas mães, ou avós, ou tia e pais (tem pais que vem para o 

CD), então nós realizamos uma roda de conversa... o que é que vocês têm dúvida? 

Ou pego exemplos de casos isolados, por exemplo, uma mãe que não quer 

amamentar, mas por que você não quer amamentar? Aí pego uma mãe que 

amamente a criança, aí começo a dar exemplos da criança, que ela adoece menos, 

quando adoece se cura mais rápido... aí a outra fala meu menino tem muita 

diarréia... elas vão trocando experiência com elas mesmas na questão do cuidar 

(E6). 

 

[...] a gente tem pelo menos o desejo de fazer ainda é um grupo de mães, para 

trabalhar a questão das mães de crianças do CD, para acompanhar e fazer essa troca 

entre elas, porque achamos muito positivo este ultimo grupo de gestantes [...] 

decidimos que elas trouxessem os assuntos, foi bem mais produtivo, a participação 

nesse grupo foi bem mais vantajoso. Nesse sentido trabalhar com grupo é bom, a 

troca de experiência realmente funciona (E7).  

 

 A necessidade de realizar tal ação é apreendida no cotidiano do trabalho, em que o 

enfermeiro no exercício do seu autogoverno determinar como será desenvolvida e facilita o 

processo de troca de experiências. Apesar de nomenclaturas diferenciadas, praticamente a 

metodologia utilizada é a mesma, ou seja, prima-se por essa troca de experiências. Mesmo 

que este trabalho de grupo não seja implantado nas unidades, está presente no campo retórico 

e das intenções e, há um reconhecimento por parte dos relatos citados da sua importância para 

a saúde da criança. 

Há ainda entre essas ações, aquelas pautadas pelas tecnologias leves, porém realizada 

ainda de maneira discreta e secundária, a saber: o acolhimento e a escuta qualificada que, de 

acordo com os resultados, uma vez estabelecendo esses mecanismos você consegue 

consolidar o vínculo trabalhador/usuário. 

 

[...] acolhimento tem que partir em primeiro lugar das pessoas, ela pode ser toda 

bonitinha, toda enfeitadinha, mas se não tiverem esse perfil de acolhimento não 

adianta. [...] queria que as pessoas fossem mais receptivas, o acolhimento, fala-se 

tanto, mas parece que não muda o jeito entende [...], queria que o pessoal fosse 

mais atencioso, tivesse uma boa escuta dessas pessoas, acho que o sorriso é 

importante, é uma coisa tão simples, mas conquista. O que é que custa você chegar 

a Unidade e falar bom dia, mas infelizmente tem gente que não faz. É uma coisa 

que é da pessoa, é uma coisa que não tem curso, se pode fazer curso de 

humanização, fazer curso de acolhimento, mas se a pessoa não tiver essa natureza 

não faz independente de seu salário. [...] agora, tem que casar as duas coisas, o 

acolhimento e a estrutura, a estrutura tem que realmente ser agradável [...], gostaria 

que a unidade fosse mais acolhedora, entendeu, que as salas fossem mais 

bonitinhas, eu até tento, porque são coisas que tem que partir da gente, então tem 



105 

 

  

brinquedos e tudo que é pra ficar o ambiente mais acolhedor. Tem dias que a sala 

está tão enfeitada, aí, às vezes, as crianças choram pra não sair, porque tem 

brinquedo, tem outras coisas (E4).  

 

A construção de vínculos acho importante, que acho interessante, pois você fica 

praticamente um membro da família, pra mim é o que é gostoso do PSF, essa 

questão do vínculo com a família (E3). 

 

 A utilização dessas tecnologias leves inverte a lógica de relação existente entre a 

ênfase no trabalho morto para a ênfase no trabalho vivo, contribuindo para uma possível 

reorganizando o processo de trabalho. Essa inversão proporciona uma maior 

responsabilização por parte dos profissionais aos problemas trazidos pelos usuários, além de 

se trabalhar o lado subjetivo. Entretanto, se tem que tomar cuidado para que não ocorra uma 

dependência do usuário ao profissional. 

 

[...] a alta rotatividade das famílias é um problema, então a gente está atendendo, 

quando a gente pensa que não, ela já foi num sei pra onde, ai a gente se perde, já 

não é mais da minha área, mas as pessoas voltam, pois já criou o vínculo, 

principalmente aquelas pessoas que são bem responsáveis, já criaram aquele 

vínculo, não quer continuar lá, quer continuar aonde já começou, então nós não 

temos condições de abraçar tudo isso (E4). 

 

Tem usuárias que moravam na minha área antes, mas mudou pra outra área, ela 

tava resistindo de vir para outra enfermeira, queria fazer comigo porque já era 

acompanhada, então para “desmamar” é difícil também (E7). 

 

[...] às vezes eles se mudam também, eles têm essa facilidade de mudança, eu estou 

nessa rua passo pra outra aí já é outra área, acontece muito isso (E3). 

 

 Ao estabelecer essa dependência se torna um problema, pois os resultados da pesquisa 

evidenciam que, devido a ESF trabalhar na lógica da área adscrita, muitos profissionais 

consideram que na comunidade, as quais estão inseridas as USF´s de trabalho, as famílias 

possuem uma alta rotatividade de mudança de moradias, ou seja, um dia o usuário está na sua 

área, no outro poderá estar em uma área diferente, sendo atendida por outro profissional. 

 No momento em que se trabalha com área adscrita, e o vínculo como dependência 

(profissional e usuário) foi firmado e estabelecido com um profissional anterior, se torna 

difícil para o usuário aceitar seu encaminhamento para um novo profissional, de outra equipe. 

Esse não aceitar aumenta a demanda, pois os usuários resistem em deixar os 

profissionais que inicialmente começaram seus atendimentos, as consultas vão muito além do 

da delimitação do espaço físico, o profissional que está realizando o atendimento, junto com o 

vínculo estabelecido, tem que ser levado em consideração. Caso a mudança de profissionais 

se efetue, inicia-se um novo processo interacional, o qual no começo pode ser muito 

problemático, dificultando o processo de responsabilização. 
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 Outra problemática relatada pelos enfermeiros, referente ao sistema organizacional da 

ESF, é a adoção de dias específicos para o atendimento de determinados grupos, chamado de 

ações programáticas de saúde. Em determinadas situações, alguns enfermeiros consideraram 

essa característica como problema, pois, não estão organizados para atender às necessidades 

imediatas dos usuários. 

 

[...] quando acontece alguma coisa, doença não diz o dia, às vezes as pessoas 

chegam com a criança doente, mas é o dia que o médico está atendendo idoso, ai 

diz hoje é dia só de idoso, mas tem a questão de uma vaga e tudo, porém, às vezes, 

mesmo que se deixem algumas vaguinhas, muitas vezes a necessidade extrapola 

aquilo que planejamos. [...] eu acredito que deveria ter uma maior disponibilidade 

para o atendimento [...] (E4). 

 

 Ao utilizar esse sistema organizacional, da área adscrita e das ações programáticas, há 

possibilidade de ocorrência de situações problemas, pois o mesmo desencadeia o 

aprisionamento do trabalho desses profissionais para o cumprimento de normas e regras 

(tecnologias leve-duras), prejudicando a produção do cuidado à criança nas USF’s com ênfase 

nas tecnologias leves.  

Esse sistema organizacional, com as ações inerentes à prevenção e a promoção da 

saúde, são características do modelo assistencial da vigilância à saúde. Para Campos (2007a), 

os profissionais que atuam nesta perspectiva utilizam-se de regras e normas para constranger 

comportamentos considerados inadequados para a sociedade. Dessa forma, pode considerar 

que essas ações priorizam, principalmente, o caráter normalizador da sociedade, em que 

possam inserir no contexto familiar certo padrões de normalidade, buscando diminuir os altos 

índices de Morbimortalidade Infantil.  

Merhy (2002) afirma que as tecnologias leve-duras contêm o trabalho vivo capturado, 

com potencialidade e possibilidade do mesmo se expressar. Assim, com os resultados da 

pesquisa, pode-se constatar a existência de linhas de fugas do fazer dos enfermeiros, ou seja, 

há momentos em que o exercício do trabalho vivo em ato se estabelece apesar da tentativa de 

aprisionamento do seu núcleo de trabalho pelo sistema organizacional das USF’s e a falta de 

apoio da SMS.  

Dessa maneira, a razão entre Trabalho Morto e Trabalho Vivo, ou seja, o CTT 

evidencia-se a existência de uma transição tecnológica, em que há a expressão do trabalho 

vivo, porém de forma discreta, apenas como linhas de fugas, não conseguindo efetuar a 

inversão dessa razão, mantendo-se o núcleo tecnológico centrado na execução do Trabalho 

Morto. 
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5.2.4 A força de trabalho do enfermeiro e outras dificuldades vivenciadas 

 

 

A análise dos dados evidenciou que o processo de implantação do PSF no município 

de Natal/RN desencadeou e ainda desencadeia as mais diversas dificuldades no fazer dos 

enfermeiros, pois o que houve foi um processo de implantação de forma desordenada e 

verticalizada, sem planejamento de infra-estrutura e preparo dos recursos humanos. Os 

interesses estavam voltados apenas para atender os interesses nacionais e a produtividade 

(quantitativa). 

 

[...] se fossemos levar em consideração as condições de trabalho que não são boas, 

não são ideais, que a gente precisa e, se falarmos que só iremos trabalhar quando as 

condições forem ideais mesmo, a maioria das unidades estaria fechada (E4). 

 

Todo esse interesse na abertura das USF’s pelo município ocorreu para atender, 

principalmente, as políticas públicas vigentes no país, além de ser requisito para o 

financiamento dos municípios, estipulado pelo MS. O que aconteceu foi apenas a substituição 

de forma imediata das UBS´s para o PSF, comprometendo o ponto principal da 

municipalização, o de servir como mecanismo para o reordenamento do modelo assistencial e 

consolidação dos princípios do SUS. 

 

Os gestores estão preocupados em abrir números de unidades, mas não estão 

preocupados com a qualidade dos serviços [...] eu acho que quando um gestor 

pensar em abrir um PSF ele deveria pensar que tipo de unidade está abrindo, porque 

acho que o MS não está sabendo que tipo de unidade nós estamos realizando o 

nosso trabalho [...] não adianta ficar nesse birô e mostrar uma alta produtividade no 

final do dia, sabendo que as pessoas não saíram com algo (E11).   

 

 Em se tratando, principalmente, de saúde da criança, em que os registros de dados são 

imprescindíveis para uma revisão da assistência prestada, os registros de dados produzidos 

nas USF´s são utilizados quantitativamente pelos gestores para avaliação do impacto das 

ações de saúde para a população assistida, sem dar ênfase aos aspectos qualitativos desse 

atendimento. Trabalhar com esse aspecto de registro é proporcionar margem para que o 

trabalho morto sobressaia e, o trabalho vivo em ato tenha poucos espaços para a expressão da 

criatividade e liberdade do trabalhador, pois o seu fazer torna-se mecanizado, voltados apenas 

para produzir dados numéricos de atendimento. 

 

Os dados não são passados em reunião, não são trabalhados, não são discutidos, os 

enfermeiros sozinhos não conseguem fazer isso e a gente acaba fazendo 

automático, junta os dados e passa e aí? Isso me deixa desmotivada, deixa inquieta, 

porque você sabe que está faltando aquilo ali e você tem que fazer aquilo ali. Você 
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já nem consegue mais puxar uma discussão, porque depende de todo mundo, quer 

dizer só eu, de novo, que vou puxar essa discussão. Os enfermeiros fazem aquele 

mapa, tenta discutir em pequenos grupos, numa pequena reunião. Somos nós que 

temos que chamar pra discutir sempre (E6). 

 

 Muitas vezes, devido o não retorno, a falta de interesse da equipe e a não 

instrumentalização dos profissionais para se trabalhar com os dados numéricos registrados, 

essas informações se apresentam alheias para a organização do trabalho do enfermeiro. 

Franco (2003) afirma que o “não retorno” das informações para as unidades, que são os 

espaços em que ocorre a produção do cuidado, cria certa incompreensão, pelos trabalhadores, 

quanto ao destino e a utilidade desses dados, fazendo com que os mesmos realizem as 

anotações sem a compreensão do seu significado, tornando-se um trabalho alienado, 

automatizado por normas. Funcionando como mais um núcleo tecnológico centrado no 

Trabalho Morto, que tanto influencia nas condições de trabalho do enfermeiro que atua no 

cuidado à criança nas USF’s. 

Ao se efetuar mudanças na operacionalização das UBS para o PSF fez com que a 

forma de registro de informações e a organização do processo de trabalho dos profissionais 

também sofressem modificações. Constituía-se um novo fazer, em um espaço diferente, sem 

existir nenhum processo de capacitação ou atualização com potencial para sensibilizar os 

profissionais no redirecionamento do seu fazer e, assim, reorganizar o seu processo de 

trabalho, com vistas na melhoria da qualidade da atenção. 

O MS (BRASIL, 2000, p. 7) afirma que “a qualificação crescente dos profissionais das 

equipes irá se refletir na maior qualidade da atenção oferecida à população possibilitando 

melhores condições de saúde e de qualidade de vida”. 

Os enfermeiros entrevistados sabem e sentem que a implementação do PSF gera uma 

nova lógica de trabalho, necessitando de novos instrumentos de trabalho, com perspectivas 

diferentes do modelo assistencial anterior. Surge então a necessidade sentida de romper com o 

antigo e fazer o novo, pois a perpetuação da prática antiga deixa perceber uma 

descotextualização com as diretrizes preconizadas pela ESF. 

 

[...] eu digo que a gente não faz PSF, porque as pessoas vêm pra unidade pela 

demanda livre, vem pra tirar ficha e eu não concordo, acho que tem que ser 

agendado, esses problemas que aparecem me faz crer que, o meu fazer antes do 

PSF continua a ser feito (E5). 

 

O não fazer o novo é a permanência do antigo na dinâmica do trabalho. A esse 

conservadorismo alguns enfermeiros entrevistados atribuem a falta de atualização para 

apreender essa nova conjuntura na saúde. Essa dificuldade de construir linhas de fugas é 
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característica do modelo assistencial anterior, que prima pela captura do trabalho vivo em ato, 

para a execução apenas de procedimento previamente estabelecido. 

 

[...] acho que a secretaria deveria oferecer pra gente educação continuada em saúde, 

para nos atualizarmos, eu preciso muito de atualização [...] se tivesse esse apoio pra 

estar atualizada, eu não estaria aqui tão quietinha só esperando o pessoal chegar e 

atender [...] (E5). 

 

Essa fala nos leva a crer, que não dá mais para perpetuar as práticas assistenciais 

antigas, pois a necessidade de um novo fazer está consolidada e sentida por esses profissionais 

diariamente, sendo necessária a instauração de um processo de instrumentalização dos 

mesmos de forma permanente, com novas tecnologias de trabalho que viabilize a 

reorganização do processo de trabalho centralizado no trabalho vivo em ato.  

Durante a coleta de dados, quando questionados se realizaram algum tipo de 

capacitação ou curso voltado para a ESF, dos 11 enfermeiros entrevistados, apenas 03 

enfermeiros responderam que não, 27% da amostragem, como mostra a tabela 04. Entretanto, 

muitos afirmam que o curso que fizeram foi o introdutório para trabalhar nas USF, como nas 

falas que se seguem: “fiz o curso de entrada, que foi uma semana, porém é muito fraco” (E5); 

“fiz o treinamento de ingresso, depois disso eu não fiz mais nada” (E7).  

É importante ressaltar que, de acordo com a Portaria 648/06 GM, compete a SMS 

estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente dos profissionais que compõem 

a equipe da ESF.  

Tabela 4. Distribuição das variáveis de caracterização, realização de cursos voltados para a ESF e de 

possuir pós-graduação, dos Enfermeiros entrevistados atuantes em USF, Natal/RN- 2009, (n=11). 

 

 

 

RESPOSTAS 

 

N 

 

% 

 

Curso voltado para ESF 

SIM 08 73% 

NÃO 03 27% 

 

Possui Pós-Graduação 

SIM 06 54% 

NÃO 05 46% 

Fontes: Dados da Pesquisa 

 

Estes dados apontam que, apesar do curso introdutório ser requisito para os ingressos 

nas USF, alguns ainda não o fizeram, são apenas locados para trabalhar sem receber algum 

processo de capacitação, mesmo assim, quando se tem estes, segundo alguns entrevistados, 

são ineficientes para ajudá-los a se instrumentalizar no intuito de reorganizar o seu processo 

de trabalho. 
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Esse fator pode ser justificado pelo interesse apresentado, ao se buscar novas 

alternativas para se capacitar e expandir os seus conhecimentos, como o curso de pós-

graduação, em que mais da maioria (54% dos entrevistados) a fizeram, apesar do município 

não possuir a política de plano de cargos e carreiras como constituinte administrativo.  

Ao se fazer a relação entre os enfermeiros que possuem pós-graduação e os que 

realizaram o curso de capacitação, tem-se: 08 dos enfermeiros entrevistados fizeram o curso 

de capacitação, desses, 04 possuem uma pós-graduação (especialização). Com relação aos 

enfermeiros que não fizeram o curso de capacitação (no total de 03), apenas 02 fizeram a pós-

graduação. Pode-se inferir que apesar de os enfermeiros terem ou não realizado o curso de 

capacitação para entrar na ESF, a grande maioria tem interesse em aprofundar seus 

conhecimentos, possuindo uma pós-graduação.   

Tabela 5. Relação das variáveis de possuir graduação e realização de curso de capacitação dos 

enfermeiros entrevistados atuantes em USF, Natal/RN- 2009, (n=11). 

  

Fez curso de capacitação 

Total Sim Não 

Possuem pós-graduação 

 

 

 

Sim N 04 02 06 

% 50,0% 66,7% 54,5% 

Não N 04 01 05 

% 50,0% 33,3% 45,5% 

Total N 08 03 11 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fontes: Dados da pesquisa 

As inquietações sobre o artifício de capacitação acontecem, porque quando ocorre o 

processo educacional de instrumetalização dos enfermeiros para essa nova dinâmica de 

trabalho ela se dá de maneira descontextualizada, ou seja, não se leva em consideração as 

particularidades e as reais necessidades da população assistida, além de não proporcionar uma 

maior acessibilidade para esses profissionais, como relatados a seguir: 

 

[...] a secretaria investe nos programas que tem interesse da própria secretaria, mas 

tenho vontade de ir além, ela ultimamente investiu em treinamentos em relação a 

curativos, ai fez uma coisa, as maravilhas, então deu uma série de alternativas para 

tratamentos, então quando a gente volta pra realidade, a nossa alternativa é aquela 

de sempre, em que aquilo que a gente não tem os instrumentos necessários pra 

fazer, vai se perdendo com o tempo (E4). 

 

As capacitações ofertadas para os profissionais pelo serviço não engloba a ESF [...] 

(E6). 

 

Já participei de diversos cursos voltados para a ESF, hoje o número de vagas 

oferecidas são poucas, ofereceram, se eu não me engano, 7 vagas para os 

enfermeiros esse ano (E11). 

 

Quando a secretaria oferece os cursos, as vagas são poucas (E2). 
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Em pesquisa realizado por Carvalho et al. (2008) verificou-se que um grande número 

de Enfermeiros não realizou o treinamento. Os autores consideram que o treinamento dos 

profissionais é essencial para uma atuação em uma perspectiva integral, abrangendo o seu 

compromisso social, além de proporcionar uma maior interação com as necessidades da 

criança e a realidade a qual está inserida. 

Nesse contexto, o MS através do Departamento de Gestão da Educação na Saúde 

(Deges) propõe a adoção de uma política de educação permanente no SUS como estratégia 

para recompor as práticas atuais de formação, atenção, gestão, formulação de políticas e da 

sociedade no setor saúde. Tal proposta foi aprovada em setembro de 2003, pelo Conselho 

Nacional de Saúde e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite em 18 de setembro de 

2003 (BRASIL, 2004).  

No ano de 2007, com a implementação do Pacto de Gestão e com os resultados da 

pesquisa de Avaliação e Acompanhamento da Política Nacional de Educação Permanente, foi 

necessário adequação às diretrizes e regulamentação do Pacto pela Saúde e para a redefinição 

da sua operacionalização, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde no dia 09 de agosto de 

2007 (BRASIL, 2007a).  

Nesta perspectiva, acredita-se tornar possível a superação dos processos de 

capacitações pontuais, descontextualizados e verticalizados, primando pelo diálogo entre os 

diversos atores envolvidos nas ações e serviços do SUS e, assim, priorizar ações relevantes e 

de qualidade que busquem dar resposta às reais necessidades.  

 Para a operacionalização de tal feitio, o MS propõe a criação dos Pólos de Educação 

Permanente em Saúde (PEPS), para assumir a gestão da Educação Permanente em Saúde.  

Esses Pólos “deverão funcionar como dispositivos do SUS para promover mudanças, tanto 

nas práticas de saúde quanto nas práticas de educação em saúde, funcionando como rodas de 

debate e de construção coletiva” (BRASIL, 2004, p. 11).  

Dessa forma, esses pólos e sua dinâmica de atuação contribuem como um instrumento 

de apoio e sustentação para os profissionais, pois o mesmo irá proporcionar um maior suporte 

e apoio para o processo de capacitação, para a atualização e qualificação desse profissional 

que compõem as equipes.  

No estado do Rio Grande do Norte, inicialmente surgem os pólos de capacitação em 

saúde da família em 1997, mas seu processo de criação acontece em 1998, quando foram 

protocoladas as intenções entre diversas instituições e entidades. Contudo, o financiamento 

ministerial só foi aprovado em 2000, oficializando-se junto ao MS. O Conselho Estadual de 

Saúde só aprovou em 09 de setembro de 2004, através da Resolução n° 056053 (VILAR, 
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2007). Segundo a autora, as duas principais missões do Pólo do RN é a capacitação dos 

recursos humanos para a ESF, na perspectiva de mudança das práticas assistenciais no SUS e 

contribuir para o processo de reorientação dos diversos níveis de formação dos profissionais 

de saúde. 

Ora, se o Estado está em consonância com o que preconiza o MS, viabilizando 

instrumentos que proporcionem uma melhor qualificação dos profissionais da saúde, 

priorizando a mudança do modelo assistencial, e nos relatos apreende-se outra realidade, em 

que há necessidade de atualização e qualificação. Assim, faz-se aflorar o seguinte 

questionamento: Será realmente que o pólo de Educação Permanente, esse instrumento de 

capacitação, abrange a todos os profissionais que exercem sua função na ESF? Será que há 

espaços para que esses profissionais possam participar desse processo de capacitação? São 

questionamentos que fogem do nosso objeto de estudo, mas que não deixam de ser pertinentes 

nesta construção. 

Um processo de capacitação mais abrangente e contextualizado com a realidade 

vivenciada pelos profissionais poderia proporcionar potencialidades para o exercício do 

autogoverno de suas ações, centrado no trabalho vivo em ato, pois o autogoverno já é 

apreendido no cotidiano, como expresso no relato a seguir: 

 

[...] a estratégia é uma coisa atípica, passível a mudanças, se o processo não está 

andando bem, ele retorna, ele é modificado, ele é complementado, ele é ajustado. 

[...] então eu acho que a estratégia é isso, planejar, depois mudar, depois voltar, 

depois ir pela mesma vertente, até você acertar (E6). 

 

Para Ceccim (2005) a implementação da Educação Permanente em Saúde pode ser 

orientadora das iniciativas do processo de qualificação e de desenvolvimento dos profissionais 

da ESF, além de poder proporcionar estratégias de transformação das práticas de saúde 

executadas cotidianamente, construindo espaços para o diálogo capazes de problematização, 

das práticas e concepções vigentes. Além de acreditar que a Educação Permanente pode ser 

capaz de despertar nos trabalhadores um caráter mais reflexivo sobre a sua atuação na 

execução de suas ações, direcionando-as para um trabalho vivo em ato 

Inserido nessa realidade, os enfermeiros em estudo exercem suas ações na ESF, 

enfrentando essa nova conjuntura de reordenamento do modelo assistencial com a 

implantação da mesma. Além do aspecto relacionado ao processo de Educação Permanente, 

existe outra situação problema que será discutida nesta categoria, que faz referência a 

ausência do trabalho médico nas unidades. 
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Constata-se que esse fator influi significativamente na organização do trabalho do 

enfermeiro. Das 11 equipes de ESF estudadas 03 não possuíam a equipe mínima completa, 

apresentando a falta do médico na sua constituição, conforme apresentado na tabela abaixo:  

 
Tabela 06. Freqüência da variável equipe mínima completa nas USF, Natal/RN- 2009, (n=11). 

 EQUIPE MINIMA COMPLETA N % 

Com medico 8 72,7 

Sem médico 3 27,3 

Total 11 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A falta do profissional médico está gerando tensões na organização do trabalho do 

enfermeiro, pois este tende a desenvolver ações que não gostaria, aumentando a sobrecarga de 

trabalho, impedindo a construção de linhas de fugas, mantendo o direcionamento para a 

execução do Trabalho Morto. Esse fato dificulta o desenvolvimento de ações que julga 

importante para a Saúde da Criança, expressos nos relatos que segue: 

 

Uma pessoa apenas na unidade pra dar conta de tudo é difícil, ninguém gostaria de 

estar na minha pele, se tivesse um médico me ajudaria muito, pois iríamos dividir 

as ações, eu iria desenvolver ações de orientação e prevenção [...] (E10). 

  

[...] Graças a Deus existe o médico que trabalha com a gente, porque senão a nossa 

situação seria pior (E6). 

 

 Com a ESF a população está mais próxima dos serviços de saúde, esse espaço passa a 

ser o local inicial para se buscar soluções de seus problemas, sejam eles considerados de 

saúde ou não. Os mesmos não conhecem e não levam em consideração o que é de 

competência de cada profissional, apenas querem resolver seus problemas, “[...] é uma 

situação que parece que temos que resolver todos os problemas, exemplo, quando não tem 

médico eles falam a senhora não está aqui, a senhora resolve, daqui que eles entendam que a 

gente não prescreve é complicado” (E3). 

Essa tentativa de dar respostas a todos os problemas existentes e trazidos pelos 

usuários para a unidade pode ocasionar uma descaracterização da profissão de enfermagem, 

pois não se torna claro para os usuários o que é específico dessa profissão. O enfermeiro passa 

a ser um sujeito que executa várias ações, tornando-se incompreensível a finalidade do seu 

trabalho no processo saúde doença. 

Essa situação aumenta, cada vez mais, a sobrecarga de trabalho do enfermeiro, pois 

cotidianamente o mesmo será procurado para resolver todos os problemas trazidos pelos 

usuários, prejudicando o seu fazer naquilo que ele propõe como seu núcleo de competência e 
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responsabilidade devido às várias atividades desempenhadas, como visto anteriormente neste 

estudo.  

Ao discutir as competências e responsabilidade da equipe, Campos (2007) traz o 

conceito de campo e núcleo. Núcleo é o conjunto de saberes específicos de uma profissão, 

diferenciando os diversos conhecimentos técnicos, que são singulares a cada profissional, 

construindo assim a sua identidade. Por campo têm-se os conhecimentos que são comuns ou 

confluentes a várias profissões, em que cada profissão buscaria em outras, apoio para cumprir 

suas tarefas teóricas e práticas.  

O fazer dos enfermeiros pesquisados deixa transparecer para os usuários que eles são 

responsáveis pela solução dos problemas trazidos pela população às unidades, potencializado 

ainda mais pela falta do profissional médico. Mas, o fazer daquele profissional é limitado, o 

mesmo não pode apreender e solucionar toda a problemática que não seja do seu núcleo de 

atuação, pois, no momento que tal situação se consolida, promove o aumento da sua demanda. 

[...] a falta de médico me deixa muito presa aqui e isso me impede de fazer a enfermagem do 

PSF, como preconizado (E5). 

Saber discernir o que é núcleo de competência e de responsabilidade do enfermeiro, e 

o que é núcleo de competência e responsabilidade do médico, é de difícil compreensão para 

os usuários, pois além da situação citada, na APS esses núcleos, às vezes, de forma complexa 

para a percepção do usuário, se apresenta com pontos em comum, que para o profissional se 

constituiria o campo. 

 

[...] eu queria era tirar essa responsabilidade de atender resultados de exames, só 

porque não tem médico na área todo mundo vem pro enfermeiro achando isso 

natural “você é a enfermeira da área” [...] as pessoas vão vindo porque não tem 

médico, olha aqui, resultado de dosagem, mamografia pra ser vista e se precisar vou 

encaminhar, planejamento familiar, encaminhamento, verminose, nada disso estava 

marcado pra hoje de manhã, a demanda é muito grande [...] tem coisas que não 

precisavam passar por mim, algumas coisas a gente pode resolver, mas tem 

situações que cabem ao médico resolver [...] se tivesse um médico diminuiria muito 

a demanda (E5). 

 

Ao assumir essa postura, o enfermeiro, na tentativa de dar uma resposta a todos os 

problemas trazidos pelos usuários, que às vezes foge do seu núcleo de competência, acaba 

mascarando e pactuando com o verdadeiro problema, o problema de gestão, pois ele vai 

criando e recriando práticas para melhor atender essa situação presente, amenizando toda a 

problemática para os usuários. Será que para o enfermeiro realmente conquistar o seu espaço, 

faz-se necessário realizar práticas que extrapolam o seu núcleo de competência e 

responsabilidade, suprindo uma ausência de outro profissional na unidade? 
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[...] eu me sinto muito ruim com a falta do médico, pois eu não consigo dar resposta 

àquele usuário, a falta da resposta eu acho cruel, fica como se o enfermeiro ele não 

fosse tão importante quanto o médico [...] (E5).  

 

 Apesar do reconhecimento de suas limitações e buscar realmente fazer as ações que 

são de seu núcleo de competência, “eu não queria estar fazendo a parte de outro profissional, 

eu queria estar fazendo de enfermagem (E5)”, nas USF’s pesquisadas ainda há um 

impulsionamento conjuntural para o desenvolvimento de tal situação.  

Com a análise dos resultados pode-se inferir que o processo de trabalho do enfermeiro 

no cuidado à saúde da criança se organiza estruturado no modelo assistencial das ações 

programáticas e de vigilância à saúde. Nessa perspectiva de trabalho priorizam-se dias 

específicos para atendimento a determinados grupos, como também a utilização do 

agendamento para efetuação desse atendimento, além da utilização de técnicas de prevenção 

pautadas, principalmente, pelas normas e rotinas ministeriais.  

Nesse contexto, com situações que cotidianamente se caracterizam pela prevalência do 

trabalho morto em relação ao trabalho vivo em ato, porém com existência de “linhas de 

fugas” na execução do trabalho, que os sujeitos pesquisados encontram-se desenvolvendo e 

organizando o seu processo de trabalho no cuidado à Saúde da Criança. 

 

 



116 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

The doctor. Samuel Luke Fildes, 1891  

Galeria Tate, Londres. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de trabalho em saúde, para que satisfaça uma determinada necessidade 

trazida pelo usuário, precisa estabelecer processos de relações pela objetividade e 

subjetividade dos sujeitos envolvidos. Para isso, faz-se necessário a mediação das tecnologias 

(duras, leve-duras e leves) para agir na relação humana, na relação entre sujeitos, com toda 

sua potencialidade, limites e saberes. Quer seja na perspectiva da assistência para recuperação 

ou prevenção de agravo ou doença, quer seja para a promoção da saúde. 

Inicialmente identificamos que o processo de municipalização da saúde é uma das 

diretrizes que fortalece os princípios do SUS, porém o seu processo de implantação no 

município estudado, na busca de atender aos interesses das políticas públicas e de 

financiamento, se deu de forma repentina e sem planejamento, referente ao aspecto da infra-

estrutura e da capacitação de recursos humanos. Neste processo de municipalização 

implementou-se a ESF, que é um modelo proposto pelo o MS, na tentativa de reordenamento 

do modelo assistencial vigente no País. Nessa realidade, a Saúde da Criança se insere como 

uma linha de cuidado. 

Nesse contexto, pode-se inferir que os enfermeiros entrevistados que estão prestando 

o cuidado a essas crianças nesse nível de atenção, almejam pelo processo de capacitação por 

meio de seus relatos e da própria observação das expressões no momento da sua fala, 

exteriorizando toda uma vontade, um desejo de poder potencializar o seu conhecimento. É 

como se as tecnologias disponíveis não suprissem as novas demandas, dificultando a 

resolutividade dos problemas trazidos pelos usuários às USF’s. 

Apesar do desejo pela busca do processo de capacitação, os enfermeiros pesquisados 

exercem um papel essencial em seus locais de atuação, pois, embora cada uma das unidades 

possuírem um administrador responsável, esses acabam assumindo esse papel na prática e não 

de direito, contribuindo para a sobrecarga de trabalho desses profissionais. 

Essa realidade, atrelada à falta de médico, que é uma situação particular de algumas 

unidades estudadas e, está contribuindo para o aumento das responsabilidades dos 

enfermeiros, o incumbindo à realização de outros fazeres, prejudicando a dinâmica do 

trabalho naquilo que realmente seria o seu núcleo de competência e responsabilidade. Esse 

fato aprisiona o trabalho vivo em ato, além de contribuir e mascarar para os usuários o 

verdadeiro problema nesta situação, que se refere mais ao âmbito de gestão, privando-o do 

seu exercício do controle social. 
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O que se expõe nessa situação é a sobrecarga de trabalho do enfermeiro ao exercer 

várias atribuições, não que o mesmo tem que deixar de realizar a parte clínica e fazer apenas a 

prevenção e promoção à saúde, como foi apreendido na realidade estudada. Precisa-se que 

sejam extrapoladas as limitações impostas para o seu fazer, ou seja, fazer o que realmente é de 

seu núcleo de competência e responsabilidade, de maneira ampliada, por meio da inversão da 

razão entre trabalho morto e trabalho vivo, pois é evidente a pouca resolutividade de um fazer 

focado no TM.  

Como foi dito, as ações desenvolvidas pelos enfermeiros estão priorizando a 

prevenção de doenças, com ênfase nas tecnologias leve-duras e duras, com algumas ações 

pontuais de expressão do trabalho vivo, considerada como linhas de fugas. Os dados 

evidenciaram que esta ênfase é comum nas práticas das USF’s, afastando-se, às vezes, de 

maneira completa da prática clínica e do uso das tecnologias leves ou relacionais. 

Dar ênfase à prevenção é desenvolver ações de caráter normalizador, utilizando o 

saber estruturado e normatizado, determinando comportamentos adequados para a 

manutenção da saúde. Assim, o foco do trabalho do enfermeiro está prioritariamente voltado à 

criança sadia, buscando mantê-la neste estado.  

O enfermeiro não pode deixar de lado seu conhecimento clínico, o mesmo tem que 

exercer o que lhe é regulamentado pela Lei do exercício profissional 7498/86, sem medo de 

represálias; nem favorecer a dicotomia entre clínica / prevenção e nem desviar a 

operacionalização das tecnologias leves no seu cotidiano de trabalho, considerando-se que se 

encontra inserido em outra realidade histórica e social não sendo necessários essa separação e 

desvio, devido à própria complexidade do ser humano.  

Dessa forma, priorizar o exercício do Trabalho Morto faz emergir algumas 

dificuldades levantadas na pesquisa, tais: a falta de adesão das mães/cuidadoras, as influências 

dos familiares no cuidar e o não despertar dos usuários para o controle social, entre outros. 

Esses problemas já se deparam com outras dificuldades de origem institucional como: a falta 

de infra-estrutura adequada, a falta de capacitação dos profissionais, a sobrecarga de trabalho, 

dentre outros.  

É nessa realidade, que o enfermeiro busca com o seu fazer, contribuir para a redução 

da morbimortalidade infantil, que é uma prioridade nacional e internacional. Entretanto, 

observa-se que há poucas influências para a reorganização do seu processo de trabalho, com 

vistas a contribuir para o reordenamento do modelo assistencial.  

Na execução dessas ações, as relações estabelecidas entre os agentes envolvidos 

acontecem de duas formas: a primeira é a divisão técnica do trabalho, neste aspecto os agentes 
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envolvidos exercem a função de meros executores de tarefas pré-estabelecidas por outros 

profissionais. Aqui, podemos enquadrar as funções desenvolvidas pelos ACS e os técnicos de 

enfermagem, que acabam tornando-se instrumento de trabalho para o enfermeiro; a segunda 

faz referência ao trabalho em equipe, que os entrevistados incluem os médicos, o odontólogo 

e a nutricionista, neste aspecto a relação que se estabelece é de equipe agrupamento, sem 

algum processo interacional entre eles.  

Podemos inferir que a divisão técnica de trabalho e o trabalho em equipe voltado para 

o agrupamento estão se consolidando cada vez mais, sem sinais de transição para equipe 

integração e valorização do trabalho em equipe, solidificando cada vez mais, um núcleo 

tecnológico centrado no trabalho morto. Ao se estabelecer esses aspectos relacionais, vários 

problemas irão surgir como, a mecanização do fazer, o fazer sem compromisso, devido ao 

processo de alienação de alguns agentes, como também a falta de um atendimento na 

perspectiva integral.  

Para promover o acesso destas crianças às unidades, o enfermeiro utiliza como 

instrumento, o agendamento e a busca ativa, determinando a faixa etária de atendimento, bem 

como a periodicidade do mesmo. As suas ações estão voltadas às normas e os protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, porém os resultados evidenciaram potencial para se 

trabalhar uma nova perspectiva, fugindo das ações rotineiras ofertadas nos serviços de saúde. 

Trabalhar em outra perspectiva é desenvolver ações que valorizaram outros determinantes de 

características sócio-culturais; é favorecer a construção de vínculos e a responsabilização 

pelos usuários é dar ênfase às tecnologias leves, ou seja, é dar ênfase ao exercício do trabalho 

vivo em ato. 

Assim, pode-se considerar que o pressuposto desta pesquisa foi confirmado, pois, 

apesar de todas as dificuldades apresentadas na dinâmica do trabalho, além do seu fazer estar 

estruturado pelas normatizações ministeriais, evidenciou-se a presença constante de “linhas de 

fuga” no cotidiano desse trabalho se não operacionalizadas, algumas vezes existentes no 

campo retórico e das intenções para a execução do trabalho vivo em ato, porém não se 

constatou a inversão da razão entre Trabalho Morto e Trabalho Vivo, mantendo-se o núcleo 

tecnológico centrado na execução do Trabalho Morto. 

É importante salientar que, o exercício do Trabalho vivo em ato está sendo 

potencializado pelo reconhecimento social desses profissionais, que poderia ser sugestivo de 

problemas futuros, pois a intenção seria de satisfazer uma necessidade profissional e não do 

usuário. 
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Então, pode-se considerar que, para que seja efetuada a reorganização do processo de 

trabalho, e assim se possa contribuir para o tão almejado reordenamento do modelo 

assistencial, o enfermeiro precisa rever e refletir como se encontra a composição técnica do 

seu trabalho.  

Essa reorganização possivelmente acontecerá no momento em que o trabalho for 

centrado no trabalho vivo em ato. Para isso, se faz necessário: o fortalecimento da proposta de 

educação permanente em saúde, como mecanismo de capacitação dos profissionais, cuja 

concepção orientadora é de estabelecer a articulação ensino e serviço, proporcionando 

estratégias de transformação das práticas de saúde; a utilização, cotidianamente, das 

tecnologias relacionais, promovendo o acolhimento e a escuta qualificada; estimular cada vez 

mais o exercício do controle social dos usuários; realizar o exercício da prática de equipe 

integração, promovendo a maior articulação entre os saberes, proporcionando diálogos, 

interações e rompendo com as práticas rotineiras e mecanizadas; respeitar, as necessidades do 

trabalhador em querer ter o seu trabalho reconhecido socialmente e as necessidades dos 

usuários, em que buscam maior resolutividade as questões trazidas as USF’s. 

Não podemos deixar de relatar também o momento de encontro para a coleta de dados; 

em todas as ocasiões, as entrevistas tomaram contornos de desabafo desses profissionais, em 

que eram exteriorizados todos os sentimentos contidos e reprimidos, com características de 

sofrimento e falta de apoio; era como se os mesmos estivessem sido largados em suas 

unidades, desprovido de apoio para a superação das dificuldades encontradas. Como sugestão, 

é imprescindível um maior apoio técnico por parte dos Distritos para com esses profissionais, 

que às vezes põem até sua vida em risco em prol da saúde dos usuários. 

Temos a compreensão dos limites desse estudo, entretanto, apreciamos a importância 

de desmistificar a realidade estudada, pontuando algumas questões inerentes ao fazer 

cotidiano desse profissional, bem como o seu núcleo tecnológico para a produção do cuidado. 

Sinalizamos que este trabalho não se constitui em um esgotamento do tema, já que se trata de 

um recorte acerca de um assunto de notória amplitude. Contudo, pode fornecer subsídios para 

o delineamento de outras investigações. 
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Criança enferma. Pablo Picasso, 1903  

Metropolitan Museum of Art, New York 
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APÊNDICE A 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

 

Natal/RN, 15 de março de 2009  

Ilustríssimo (a) Senhor (a),  

Coordenador (a) do Departamento da Atenção Básica  

Secretaria de Saúde – Natal (RN) 

 

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde conta atualmente no seu 

Programa de Pós Graduação com o Curso de Mestrado em Enfermagem e com 03 Bases de 

Pesquisa: Educação em Enfermagem; Enfermagem Clínica e Enfermagem nos Serviços de Saúde. 

Dentro deste contexto o Mestrando Osvaldo de Goes Bay Junior do Programa de Pós Graduação do 

mestrado em Enfermagem desta Universidade, orientando da Professora Dra. Akemi Iwata de 

Monteiro, está desenvolvendo uma Pesquisa Intitulada: As ações do enfermeiro no cuidado à Saúde 

da Criança em Unidades de Saúde da Família (USF): uma análise na perspectiva do Processo de 

Trabalho, cujo objetivo é Analisar as ações investidas cotidianamente dos enfermeiros na 

atenção à Saúde da Criança nas USF, na perspectiva do processo de trabalho, para que 

assim, possam saber e difundir como estão sendo desenvolvidas as práticas e as 

potencialidades locais. 

Reconhecendo a importância do trabalho a ser desenvolvido solicitamos a Vossa 

aquiescência em permitir o acesso do referido mestrando para a realização da coleta de dados desta 
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Investigação junto aos enfermeiros que desenvolvem suas atividades em USF, localizadas neste 

município do Natal-RN. Ao mesmo tempo pedimos autorização para que o nome da Secretaria 

Municipal de Saúde possa constar no Relatório Final. 

Outrossim, salientamos que os dados serão mantidos em sigilo de acordo com a Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde/MS 196/96 que trata da Pesquisa com Seres Humanos e que são 

utilizados tão somente para realização deste trabalho. 

 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Gerência agradecemos 

antecipadamente e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 

 

 

Professora Dra. Akemi Iwata de Monteiro 

Orientadora 
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                                                         APENDICE B 

 

   

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59.072-970. Fone: 3215-3196. 

    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “O processo de Trabalho do 

Enfermeiro no cuidado a Saúde da Criança em Unidades de Saúde da Família”, 

coordenada pela Profª Dra. Akemi Iwata Monteiro, do Curso de Pós-graduação – Mestrado 

Acadêmico em Enfermagem da UFRN. Sua participação é voluntária, o que significa que 

você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura analisar, na perspectiva do processo de trabalho, as ações 

investidas cotidianamente pelos enfermeiros na atenção à Saúde da Criança (SC) nas 

Unidades de Saúde da Família (USF). Uma vez, conhecendo as ações investidas, fazendo um 

diagnóstico situacional das mesmas, na perspectiva do processo de trabalho, poderemos estar 

identificando as potencialidades e as fragilidades locais de tais ações e até contribuindo para 

as suas difusões, subsidiando futuras propostas de (re) organização do trabalho voltadas para 

os cuidados da SC em USF, com vistas à redução da Mortalidade Infantil, bem com as 

iniqüidades sociais. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao seguinte procedimento: um 

processo de entrevista semi-estruturada, contendo perguntas abertas, elaborado e aplicado em 

local seguro, em condições de privacidade, conforto, proteção e segurança. 

Nesta pesquisa, durante a sua participação, os riscos são mínimos e imprevisíveis. 

Caso ocorram, serão de inteira responsabilidade dos pesquisadores, que responderão por 

qualquer indenização, se for o caso. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua 

participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite.  

Ressaltamos que a sua participação é livre e voluntária. Você poderá desistir da 

pesquisa em qualquer momento, além de desistir deste estudo em qualquer etapa sem 
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penalidades, ou prejuízos, conforme os princípios que regem a Resolução 196/96 da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a responsável pela pesquisa Drª Akemi 

Iwata Monteiro, no endereço: Campus Universitário – Departamento de Enfermagem – Lagoa 

Nova, Natal/RN ou pelo telefone (0xx84) 3215-3862. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, 

Natal/RN ou pelo telefone (0xx84) 3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “As ações do 

Enfermeiro no cuidado a Saúde da Criança em Unidades de Saúde da Família: uma 

análise na perspectiva do Processo de Trabalho”. 

 

 Natal, ___ de ____________ de 2009. 

 

 

 

 

___________________________________  

      Sujeito participante da Pesquisa                                  Impressão Datiloscópica 

 

 

________________________________________ 

Enfº Osvaldo de Goes Bay Junior 

Mestrando em enfermagem 

 

_______________________________ 

Profª Drª Akemi Iwata Monteiro  

Profª Drª Titular do Deptº de Enfermagem da UFRN 

Orientadora da Pesquisa 
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APENDICE C 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA  

  

  

  

I - CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA:  

Sexo:  

Idade:  

Estado civil: 

Tem filhos: (  ) sim (  ) não 

 

II – SOBRE O TRABALHO 

Tempo de formação: 

Possui pós-graduação: 

Já participou de algum curso de capacitação, oficinas, entre outros voltados para a ESF: 

Tempo de experiência profissional em Estratégia de Saúde da Família: 

Tempo de experiência profissional no local em estudo:  

Possui outro vínculo profissional: 

 

II – QUESTÕES:  

  

Fale um pouco como está organizado o seu trabalho na atenção à saúde da criança nesta USF? 

 

Você poderia falar sobre as ações voltadas para a Atenção à Saúde da Criança desenvolvidas 

por você nesta USF?  

  

Sobre a dinâmica do cotidiano do “fazer” na Atenção à Saúde da criança, que inquietações 

você sente?  
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ANEXO 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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