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RESUMO 

 

O estudo faz uma análise do trabalho do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família, 
desvelando o significado do trabalho e do trabalho precarizado para esse 
enfermeiro. Objetiva analisar as formas de precarização do trabalho do enfermeiro 
da ESF do município de Pau dos Ferros, região do Alto Oeste Potiguar. Trata-se de 
um estudo de abordagem qualitativa, com análise das categorias que emergiram da 
pesquisa através do diálogo com os autores estudados, conforme indicados no 
referencial teórico, do sentido do trabalho humano, o mundo do trabalho atual e a 
precarização do trabalho em saúde. Utilizou-se a metodologia da história oral 
temática e a entrevista semi-estruturada com perguntas geradoras como instrumento 
de coleta de informações. Participaram sete (07) enfermeiros da ESF daquele 
município. Houve predomínio do sexo feminino, com estado civil casado, com faixa 
etária entre 29 e 47 anos, e com 1 a 9 anos de atuação como enfermeiros na ESF. 
Todos referem satisfação com o trabalho. Emergiram dois (02) principais significados 
do trabalho, prevalecendo à concepção de trabalho como fonte de realização 
humana e prática transformadora da realidade, com o sentido de realização de uma 
ação pelo indivíduo que promove e sofre mudança. Compreendem o trabalho 
precarizado não somente como ausência de vínculos trabalhistas e proteção social; 
diferentemente do pensamento do Ministério da Saúde e semelhante à concepção 
do estudo, a precarização compreendida ainda como ausência de participação dos 
trabalhadores nos espaços de gestão e autogestão do trabalho e ausência das 
condições estruturais e infra-estruturais onde o processo de trabalho se realiza. 
Evidenciou-se que a totalidade dos enfermeiros entrevistados se inseriu na ESF 
através de concurso público e referem ter direitos trabalhistas assegurados. Não 
compreendem sob qual regime jurídico são regidos. A realidade pesquisada não tem 
um PCCS-SUS ou política de desprecarização do trabalho do enfermeiro da ESF. 
Concluiu-se que o município apresenta avanços e retrocessos em relação à 
precarização do trabalho do enfermeiro da ESF. O trabalho coletivo em saúde é um 
desafio, na realidade pesquisada, e a política de desprecarização do trabalho, da 
gestão, e da educação não foi evidenciada. Apesar da realização do concurso 
público, esses profissionais apresentam um grau de precarização do trabalho, com o 
acúmulo gradual de responsabilidades, alguma falta de condições de trabalho em 
aspectos estruturais, infra-estruturais, bem como de meios e instrumentos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Mundo do Trabalho; Precarização; Enfermeiro, 

Estratégia Saúde da Família.  
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health strategy: contribution to the debate. Natal, 2010. 120p. Dissertation 
(Masters). Graduate Program in Nursing. Federal University of Rio Grande do Norte. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This study makes an analysis of the work of nurse of the, uncovering the meaning of 
work and of precarious work for the nurse. aims to analyze the forms of 
precariousness of work of the nurse of Family Health Strategy the municipality of Pau 
dos Ferros-RN, Brazil. This is a qualitative study with analysis of the categories that 
emerged from search through dialog with the authors studied in theoretical 
framework of the sense of human work, the world of work actual and the 
precariousness of work in health. Used if the methodology of thematic oral history 
and semi-structured interview as an instrument for data collection and information. 
Participated 07 nurses of. There was predominance of females, with civil state 
married, with age between 29 and 47 years, inserted as nurses in Family Health 
Strategy 1 to 9 years. All referred satisfaction with work. Emerged 02 main meanings 
of work, whichever the design of work as a source of human and practical 
transforming of reality, with the sense of perform an action by the individual facilitator 
and suffers change. Include the precarious work not only as the absence of links 
labor and social protection, unlike the thought of the Ministry of Health, similar to the 
design of the study, the precariousness understood yet as the absence of 
participation of workers in the spaces work management and running of the work and 
the absence of structural conditions and infra-structural where the work process 
takes place. evidenced the totality of nurses inserted in Family Health Strategy by 
public tender. Refer have labor rights guaranteed. Don´t include under which legal 
arrangements are governed. The researched reality does not have a policy 
desprecarização nursing work of Family Health Strategy. Concluded the municipality 
presents progress and setbacks for the precariousness of work of the nurse of Family 
Health Strategy. The collective work in health is a challenge in researched reality and 
the policy of desprecarização of the work of the management of education and work 
was not evidenced. Despite the implementation of the public tender these 
professionals have a degree of precariousness of work, with the accumulation 
gradient of responsibilities, some lack of working conditions in structural aspects, 
infra-structural and means and instruments.  
 
KEY-WORDS: Labor; World of Work; Precariousness; Nurse, Family Healthcare 

Strategy. 
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RESUMEN 

 

 

El estudio ofrece un análisis del trabajo de enfermería de la Estrategia de Salud de 
la Familia, revelando el significado del trabajo y el trabajo precario de la enfermera. 
Objetivamente analizar las formas de trabajo precario de las enfermeras en la ciudad 
de Pau dos Ferros-RN, Brasil. Trata de un estudio cualitativo con el análisis de las 
categorías que surgieron de la investigación a través del diálogo con los autores 
estudiados en el sentido teórico del trabajo humano, el mundo actual del trabajo y el 
empleo precario en la salud. Se utilizó la metodología de la historia oral y el 
instrumento semi-estructurado para la recogida de datos e información. 07 
enfermeras participaron en lo estudio. Hubo más mujeres, estado civil casado, de 
edades comprendidas entre 29 y 47 años, entró como enfermeras en el FSE 1-9 
años. Todos se refieren a la satisfacción en el trabajo. 02 significados principales 
surgieron de trabajo, el concepto predominante como fuente de progreso humano y 
la práctica que la realidad cambia, con el fin de realizar una acción por la persona 
que sufre y promueve el cambio. Ellos entienden el trabajo precario no sólo como la 
ausencia de protección laboral y social, a diferencia del pensamiento del Ministerio 
de Salud, al igual que el diseño del estudio, la precaria aún entendida como la 
ausencia de participación de los trabajadores en las áreas de gestión del trabajo y la 
autogestión y ausencia de condiciones estructurales y de infraestructura en el 
proceso de trabajo se lleva a cabo. Reveló a todas las enfermeras inserta en el ESF 
a través de licitación pública. Informaron de que habían proporcionado los derechos 
laborales. Ellos no entienden en qué régimen jurídico se rigen. La realidad ha 
investigado un la política del trabajo de enfermería de la ESF. Se concluyó que la 
ciudad tiene avances y retrocesos en relación a la precariedad del trabajo de la 
enfermera. El trabajo colectivo en salud es un desafío en realidad investigado y la 
política de desprecarização de la labor de la gestión de la educación y trabajo no 
pone de manifiesto.Pese a la aplicación de la licitación pública estos profesionales 
tienen un grado de precariedad de trabajo, con la acumulación gradiente de 
responsabilidades, cierta falta de condiciones de trabajo en los aspectos 
estructurales, infra-estructural y medios e instrumentos. 
 
PALABRAS-CLAVE: Trabajo; Mundo del Trabajo, Precario, Enfermera, Estrategia 

de Salud de la Familia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A estratégia saúde da família (ESF) insere-se no contexto do Sistema 

Único de Saúde (SUS); consideramos, portanto, pertinente tecer algumas 

considerações iniciais sobre o mesmo. O SUS avançou no que diz respeito à 

ampliação do acesso aos serviços, porém pouco progrediu em relação às políticas 

relativas à força de trabalho que produz as práticas efetivadas em seu âmbito.  

A questão relativa à força de trabalho representa um aspecto crítico na 

construção e consolidação do sistema de saúde brasileiro. Há muitos desafios a 

serem enfrentados e arestas a serem aparadas para uma execução plena, eficiente 

e eficaz do SUS, de modo especial na ESF. Os desafios que se apresentam dizem 

respeito à má distribuição da força de trabalho, determinada e condicionada pelas 

desigualdades inter e intra-regionais; ao processo de formação fundamentado ainda 

no modelo de ensino que valoriza a formação em ciências básicas, desvalorizando 

os aspectos de promoção e prevenção da saúde; à desarticulação entre as 

instituições formadoras e de serviços; ao ensino dissociado do trabalho; à ausência 

de controle social na formulação e implementação de políticas específicas (BRASIL, 

2006).  

Estes, entre tantos outros desafios explicitam a complexidade do tema e 

acena para a necessidade de uma ação política que possibilite um sistema de saúde 

pautado na equidade, integralidade e universalidade da atenção, descentralização e 

controle social da gestão.  

Um grande desafio do SUS se refere ao enfrentamento das formas de 

contratação, da questão salarial, das novas e diversas formas de vinculação 

trabalhista e das condições precárias de trabalho no contexto atual.  

Colaborando com esta discussão, tem-se o relatório do Seminário 

Nacional sobre política de desprecarização das relações de trabalho no SUS, no ano 

de 2003, da Secretaria de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, cujo 

resultado aponta a terceirização como um dos determinantes da precarização do 

trabalho em saúde. De acordo com o estudo, entre as formas de terceirização 

adotadas pelo SUS, encontramos: a contratação de serviços clínicos por meio de 

empresas privadas; cooperativas gerenciais e cooperativas de profissionais ou por 

intermédio de fundação de apoio vinculada ao Estado e outras entidades; a criação 

de entidades privadas não lucrativas para a gestão de consórcios municipais; o uso 



 

 

indiscriminado de contratos temporários; contratação de pessoal permanente por 

meio de mecanismos precários como bolsas de trabalho; contratos de gestão com 

organizações sociais e convênios com organizações da sociedade civil de interesse 

público.  

Pires (2001) corrobora essa discussão, afirmando que o Estado brasileiro 

tem promovido a desregulação dos direitos trabalhistas constitucionais e a redução 

dos investimentos na saúde e educação, fortalecendo a precarização do trabalho. O 

próprio MS (BRASIL, 2009) afirma que o trabalho precário tem sido identificado 

como obstáculo para o desenvolvimento do sistema público de saúde. Essa gestão 

compromete a relação dos trabalhadores com o sistema e prejudica a qualidade e a 

continuidade dos serviços essenciais prestados pelo SUS.  

Segundo Barros, Mori e Bastos (2007), analisando a Política Nacional de 

Humanização (PNH), afirmam que o cenário que se desenhava na esfera da saúde, 

no Brasil apontava a necessidade de mudanças, a fim de que o SUS fosse 

fortalecido. 

Dentre os principais desafios, destacam-se: o quadro de desvalorização 

dos trabalhadores de saúde, a precarização das relações de trabalho, o baixo 

investimento num processo de educação permanente dos trabalhadores de saúde e 

os modelos de gestão centralizados e verticais, espoliando o trabalhador de seu 

próprio processo de trabalho (BRASIL, 2006).  

A realidade vivenciada pelos profissionais da ESF é conhecida pelo MS. 

Há estudos que fortalecem essa discussão, como o realizado no ano de 2005, 

indicado pelo MS, no Lote I do Nordeste, em 21 municípios dos estados da Bahia, 

Ceará e Sergipe. Esse estudo foi realizado pelo Núcleo de Saúde Coletiva (NESC) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e faz parte da pesquisa 

financiada pelo Acordo de Empréstimo n° 7105-BR, firmado entre o governo 

brasileiro e o Banco Mundial, para avaliação do Projeto de Expansão e 

Consolidação da Saúde da Família (PROESF). 

Segundo Rocha et al (2008), os resultados encontrados no estudo, 

apesar dos grandes avanços do PSF na dimensão político/institucional, persiste, na 

área de recursos humanos, uma gama de questões relacionadas ao mundo do 

trabalho, com destaque para algum grau de precarização nos contratos 

(cooperativas, prestação de serviço por tempo determinado, cargo comissionado, 

acordo verbal) dos profissionais de saúde. 



 

 

Outro documento relevante, que traz as questões relacionadas à 

precarização do trabalho dos profissionais de saúde inseridos nessa conjuntura, é o 

Relatório Final da XIII Conferência Nacional de Saúde – Saúde e Qualidade de Vida 

(BRASIL, 2009). No referido documento, no eixo II – O SUS na seguridade Social e 

o Pacto pela saúde, as reivindicações de n° 36, 78, 79, 83, 84 e 97 discorrem 

textualmente sobre a precarização do trabalho em saúde.  

Entre as reivindicações mais relevantes, podemos destacar: ampliar e 

atualizar os recursos repassados, garantindo financiamento tripartite e incentivo 

QUALIS para implantação e reestruturação das ESF, PACS (...), visando a melhores 

condições de trabalho das equipes; criar política de desprecarização, garantindo os 

direitos trabalhistas e os meios de efetivação de todos os trabalhadores de saúde 

nos vários níveis de atenção, teto salarial, isonomia salarial para profissionais do 

mesmo nível de formação e de carga horária, adicionais de insalubridade, risco de 

vida e periculosidade (...), 13° salário para todos; garantir a desprecarização do 

trabalho na saúde, com a implantação imediata do plano de cargo carreira e 

remuneração (PCCR-SUS); (...) realizar concurso público para o preenchimento de 

cargos, nas diversas áreas de saúde; regulamentar a jornada de trabalho de 30 

horas semanais para todos os trabalhadores de saúde que não têm regulação 

específica e garantir o seu cumprimento; assegurar, em todas as esferas 

governamentais, a implantação da política de saúde do trabalhador, visando à 

redução da carga horária de trabalho, a revisão do piso salarial (...), condições de 

trabalho adequadas (salário digno, recursos humanos suficientes, equipamentos de 

proteção individual, materiais e espaço físico) a todos os trabalhadores do SUS para 

garantir um trabalho com qualidade e sem sobrecarga física e mental; o que resulta 

em atendimento humanizado e de qualidade para o paciente; garantir a implantação 

das mesas de negociação permanente do SUS, nas esferas estadual e municipal, a 

fim de estabelecer a gestão democrática nas relações de trabalho (BRASIL, 2009). 

Essas formas de terceirização adotadas pelo SUS materializam o 

neoliberalismo enquanto modelo econômico hegemônico na disseminação de seu 

ideário, cujo modelo possui, como principais características, a mínima intervenção 

estatal na esfera econômica, o mercado com máximo poder nas relações sociais, a 

privatização e terceirização do trabalho, com o enxugamento dos gastos públicos.  

O neoliberalismo surge após a Segunda Guerra Mundial, na Europa e na 

América do Norte, como uma reação contra o Estado de Regulação de bem-estar 



 

 

Social, sustentado pela social-democracia, no modelo keynesiano. Esse ideário tem 

sido implantado como modelo político, econômico que fundamenta as práticas e as 

relações sociais de produção nos países capitalistas, independente do seu grau de 

desenvolvimento econômico, esse modelo tem se tornado base dos discursos das 

elites capitalistas mundiais em todas as escalas, como modelo econômico capaz de 

regular as crises capitalistas (GONÇALVES; TREMANTES JUNIOR, 2002). 

A ofensiva neoliberal, no Brasil, inicia-se no final do governo Sarney e 

perpassa os governos Collor de Mello e Itamar Franco, aprofundando-se e 

consolidando-se com Fernando Henrique Cardoso, no período entre 1994 e 2002. 

Durante a presidência de Fernando Collor de Mello, em 1989, temos o início de um 

processo de abertura comercial, que leva várias empresas nacionais a falências, 

incentivando uma crescente monopolização do parque produtivo instalado no país. 

Esse processo de abertura econômica chega ao auge com Fernando Henrique 

Cardoso, eleito em 1994. 

Em nome da necessidade de ajustar o Estado ao espírito competitivo e 

globalizado contemporâneo, tornando-o mínimo, os governos dos presidentes 

Fernando Collor e FHC aprovam, com apoio do Congresso Nacional, normas 

públicas que fortalecem o processo de desestatização nos principais setores da 

economia nacional: telecomunicações, petróleo, gás, energia elétrica, recursos 

hídricos. Empresas estatais passam ao comando do setor privado. Inicia-se, pois, o 

processo de privatização. 

Estado mínimo e mercado máximo é a expressão da reestruturação 

produtiva, delineada no processo que vincula economias nacionais e internacionais, 

em um novo momento da mercadoria e da divisão social do trabalho. Estado mínimo 

em políticas sociais, devendo, pois, ser diminuído em responsabilidades, ausente às 

necessidades sociais, limitado à segurança interna e externa, à saúde e à educação. 

Mercado máximo, auto-suficiente, auto-regulador das suas próprias leis e regente do 

processo de produção social.  

Esse enxugamento dos gastos públicos do Estado repercute, diretamente, 

nos programas de educação, saúde e segurança social. Esses recursos são 

consideravelmente reduzidos, refletindo, de forma direta, na população de menor 

poder econômico, que não pode ter acesso aos serviços de saúde, de educação e 

segurança privadas. Constrói-se, pois, um novo padrão de acumulação de capital, a 

partir do desmonte das instituições estatais, da redução de gasto social público, 



 

 

canalizando os recursos sociais para os mais carentes, excluídos socialmente, 

suprimindo os direitos sociais e, consequentemente, desobrigando o Estado da 

garantia de acesso de todos os cidadãos aos seus direitos.  

Segundo Sader (2008), o estado neoliberal da era da globalização busca 

fortalecer o direito à propriedade individual, o império da lei e as instituições de livre 

mercado e livre comércio, como instrumentos de garantia da liberdade individual. 

Laurell (2002) afirma sobre a política social do neoliberalismo que tivemos 

um retrocesso social, como empobrecimento da população brasileira e a 

incorporação de outros grupos sociais às condições de pobreza e extrema pobreza, 

aumentados em conseqüência da grande queda dos salários e ao aumento do 

subemprego na América Latina. 

Segundo Marx (1989) o homem é um ser histórico e social, construído 

historicamente, assim como a sociedade, as instituições, o mundo. A natureza 

humana não é imutável em sua essência. Destarte qualquer objeto ou fenômeno de 

conhecimento constitui-se de elementos que encerram movimentos contraditórios, 

elementos e movimentos que levam, necessariamente, a uma solução, a um novo 

fenômeno, a uma síntese. Porém essa não é definitiva, não significa que as 

contradições cessaram, mas é apenas a solução de uma contradição; solução essa 

que já trás intrínseca uma nova contradição. 

Na atual conjuntura, a tendência de flexibilização do trabalho cresce junto 

com o número de trabalhadores desempregados; situação que os obriga a se 

ocuparem em atividades classificadas como precárias e de baixa produtividade.  

Teixeira (1998) nos evidenciam as distintas formas de flexibilidade do 

trabalho: salarial - que visa promover a sensibilidade dos salários em relação às 

condições econômicas; do emprego – relativa à necessidade de um volume de 

serviço disponível, no qual o quadro de pessoal efetivo esteja compatível com o 

volume de trabalho, comprometendo o vínculo empregatício tradicional; a 

técnico/organizacional – a perspectiva de aumento da produção com menos gasto; 

e, do tempo de trabalho – objetivando adaptar o trabalhador aos serviços 

necessários dos padrões de mercado. 

Segundo Medeiros (2000), embora exista um discurso sobre as 

vantagens da flexibilização no mundo atual, é necessário analisar com maior 

profundidade a dinâmica de transformação do mesmo e das relações estabelecidas 



 

 

entre si, considerando a insegurança, a tensão e o estresse que os trabalhadores 

vêm sendo submetidos.  

A ausência de macropolíticas estruturais de fortalecimento e 

desprecarização do trabalho em saúde tem impacto direto nas microrrelações dos 

seus trabalhadores. A força de trabalho em saúde é parte do processo de trabalho 

em saúde, e está imersa na conjuntura sociopolítica e econômica, 

consequentemente traz consigo a historicidade. 

Partimos da concepção de que a precariedade do mundo do trabalho é 

uma condição histórico-ontológica da força de trabalho como mercadoria, ou seja, 

desde que a força de trabalho se constitui como mercadoria, o trabalho vivo carrega 

o estigma da precariedade social (ALVES, 2007).  

Para Dejours (2007), a precarização se constitui na adversidade social 

gerada pela manipulação da competição pelo emprego. Inseridos na conjuntura da 

precarização, os trabalhadores perdem a capacidade de enfrentar o sofrimento, a 

dominação e a alienação a que são submetidos, defendendo-se através do silêncio 

e da negação da sua e da dor alheia. 

A precarização do trabalho promove a ausência de vínculos, a 

rotatividade de profissionais e o leilão desses profissionais em busca de melhores 

condições salariais.  

Assim, a configuração do mercado de trabalho é caracterizada pela 

subcontratação, consistindo em serviço informal, sem garantia de qualquer direito 

trabalhista ou composto por trabalhadores admitidos mediante contratos especiais, 

individuais, cuja característica principal é a precariedade do trabalho, dos direitos, 

dos meios e dos instrumentos.  

A motivação para estudar a precarização do trabalho do enfermeiro em 

face às transformações do mundo do trabalho, da reestruturação produtiva, decorre 

de minhas experiências vivenciadas quanto à precarização do trabalho em saúde na 

ESF, em dois municípios do interior do estado do RN, bem como de minha atuação 

como professora de uma universidade pública, na condição de coordenadora de 

estágio de curso de graduação em enfermagem. 

Essa vivência se deu em um cenário de instabilidades, insegurança, 

subcontratação, desregulamentação de direitos trabalhistas, de assédio moral, e de 

trabalho que era levado para casa, de construção de pactos de atenção, de 



 

 

documentos e formulários, fichas de Sistemas de Informação (SIS), de sobrecarga 

de responsabilidades, para buscar responder às necessidades da população. 

Percebeu-se, ao longo dos anos, os reflexos dessa precarização. Assim, 

através da reflexão na condição de trabalhadora da área da saúde, posteriormente, 

como docente de uma universidade pública, na condição de Coordenadora de 

Estágio, nas inserções no campo de práticas em Unidades de Saúde da Família 

(USF), buscou-se pensar sobre estratégias de enfrentamento dessa realidade. 

Nesse contexto, começamos a nos indagar sobre várias questões, tais 

como: como construir vínculos com a população sem ter vínculos trabalhistas? como 

superar a problemática da ausência de contratos, da subcontratação, do desgaste 

do trabalhador, da precarização das condições de trabalho, entre outros desafios? 

Percebemos nessa nossa experiência que é como se dependesse apenas 

da iniciativa do trabalhador em se qualificar. O trabalhador torna-se o único 

responsável pelo seu sucesso ou fracasso; o que vem estimular a capacidade 

individual do homem: cidadão individualista, privatizado e competidor.  

Como afirma Sader (2008) o sucesso ou o fracasso individuais são 

considerados resultados das virtudes empresariais ou da capacidade ou 

incapacidades pessoais, sem vínculo de fator estrutural que os condicione. 

Discutir as formas de precarização do trabalho do enfermeiro na 

Estratégia Saúde da Família é nosso objeto de estudo. Para tanto,  construímos os 

seguintes questionamentos: quais as condições de trabalho que concorrem para a 

precarização do trabalho do enfermeiro da ESF? quais os direitos assegurados 

desses profissionais? quais as formas de precarização do trabalho do enfermeiro na 

Estratégia Saúde da Família, no município estudado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo Geral 

 Analisar as formas de precarização do trabalho e do trabalhador enfermeiro 

na Estratégia Saúde da Família no Município de Pau dos Ferros. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Descrever as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro na Estratégia Saúde 

da Família do Município de Pau dos Ferros; 

 Descrever as condições de trabalho do enfermeiro na ESF; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 JUSTIFICATIVA   

 

A discussão sobre as experiências vivenciadas nos cenários de práticas 

quanto à precarização do trabalho nas relações de trabalho da atenção básica em 

saúde e sua repercussão para a vida e a saúde da população em geral, é de grande 

relevância científica e social. 

A relevância científica do presente estudo justifica-se, parcialmente pela 

contribuição ao conhecimento existente, considerando-se a escassez de estudos 

investigativos sobre a precarização do trabalho dos enfermeiros no Estado do Rio 

Grande do Norte, em especial no município de Pau dos Ferros-RN1, município 

referência na região do Alto Oeste, inserido na região Nordeste do Brasil.  

A interface com a dimensão social consiste na contribuição para a 

reflexão do enfermeiro sobre suas práticas. Essa reflexão pode acontecer no diálogo 

da categoria, por meio dos conselhos de classe; nos conselhos e conferências de 

saúde do SUS. nos Fóruns de Precarização do trabalho e do trabalhador, através da 

Política Nacional de Humanização; o que vem trazer contribuições aos estudos e 

reflexões acerca da conjuntura atual.  

Estudar a precarização do trabalho do enfermeiro na conjuntura atual 

decorre da necessidade de compreender os desafios enfrentados pelos 

trabalhadores da Estratégia Saúde da Família, os quais se situam num cenário, 

construído através da política econômica vigente e amparado legalmente pelo 

SUS/ESF, que é caracterizado pela insegurança, instabilidade e condições precárias 

de trabalho.  

Assim sendo, buscamos contribuir para a melhoria das condições do 

trabalho do enfermeiro, propondo a construção coletiva do processo de gestão do 

trabalho em saúde, através da participação dos trabalhadores nos processos 

discursório e decisório, na perspectiva de fortalecer o saber construído no cotidiano 

do enfermeiro da ESF. 

 

 

 

                                                
1 O município de Pau dos Ferros-RN conta atualmente com a existência de 01 Campus Universitário da UERN 

implantado, 02 Campi em processo de implantação, do IFRN e UFERSA e 01 Faculdade privada de ensino; o 

que fortalece seu potencial econômico, social e de produção de conhecimento, na região do Alto Oeste Potiguar. 



 

 

4 DELINEAMENTO TEÓRICO 

  

4.1 Trabalho humano e seu mundo 

 

A palavra trabalho originou-se do latim tripalium, que, segundo Albornoz 

(1986), era um instrumento feito de três paus aguçados, algumas vezes ainda 

munidos de pontas de ferro, nos quais agricultores bateriam o trigo, as espigas de 

milho, para rasgá-las ou esfiapá-las. 

 Compreende-se que o trabalho tem significado polissêmico, através de 

uma abordagem negativa, que expressa a ideia de fardo e sacrifício, cujo sentido 

perdurou por muito tempo, na Grécia antiga, ou de uma abordagem positiva, 

expressando o grau máximo de realização humana, como na época da produção 

artesanal, em que o trabalhador idealiza, desenvolve e interfere em todo seu 

processo produtivo e, revelando-se fonte de identidade e auto-realização, como no 

Renascimento, em cujo contexto as razões para se trabalhar estão no próprio 

trabalho. 

Este estudo evidencia a compreensão de trabalho a partir de Marx (1983, 

p.202), cujo autor afirma que é por meio do trabalho que o homem torna-se um ser 

social, sendo o trabalho, portanto, é central na vida dos sujeitos; é, pois, um 

processo entre o homem e a natureza, em cujo processo o homem se realiza, regula 

e controla, mediante sua ação e a natureza,  

Um processo de que participam o homem e a natureza, processo em 
que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e 
controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças 
naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de 
apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 
vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e 
modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. 

 



 

 

Marx (1983) designou trabalho como a ação do homem sobre a natureza, 

quer de maneira individual quer coletiva, de forma transformadora e intencional, 

evoluindo suas potencialidades e modificando-se, com criatividade, liberdade e 

consciência, para essas realizações. 

 

Antes, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 
controla seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta 
com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, 
braços, pernas, cabeça e mãos, a fim de se apropriar da matéria 
natural numa forma útil à própria vida. Ao atuar, por meio desse 
movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 
modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (Marx, 1983, p. 
149). 

 

Antunes (2004) corrobora com a discussão, destacando que o trabalho é 

a condição básica e fundamental de toda a vida humana; e em tal grau que, até 

certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem.  

Através da teoria do modo de produção, para Marx, o uso da força de 

trabalho é o trabalho propriamente dito, relação de força e resultado, em cuja 

relação o comprador da força de trabalho consome-a, fazendo trabalhar o vendedor 

de sua força, convertendo-a em força de trabalho em ação, ou seja, em trabalhador.  

 Segundo Lessa e Tonet (2008), a partir de Marx, o objeto construído 

pelo trabalho do indivíduo possui uma dimensão social que tem por base a história 

passada, faz parte da vida da sociedade e da história dos homens de um modo 

geral. 

Arendt (2004, p.111) enfatiza, 
 

A necessidade de subsistir comanda tanto o labor quanto o consumo; 
e o labor, quando incorpora, reúne-se e mistura-se fisicamente às 
coisas fornecidas pela natureza, realiza aquilo que o corpo faz mais 
intimamente quando consome alimentos. Ambos são processos 
devoradores que se apossam da matéria e a destroem. Esse 
processo destrutivo ou devorador da atividade do labor torna-se 
visível do ponto de vista do mundo e em oposição ao trabalho, que 
não prepara a matéria para incorporá-la, mas transforma-a em 
material a ser trabalhado e utilizado como produto final, tornando o 
trabalho e não o labor destrutivo, uma vez que o processo de 
trabalhar subtrai material da natureza sem o devolver no curso rápido 
do metabolismo natural do organismo vivo. 

 



 

 

O trabalho humano é consciente, intencional, proposital, diferenciando-se 

do trabalho dos outros animais, de caráter instintivo e de sobrevivência. 

Para Marx (1989) o trabalhador não se limita a transformar a matéria que 

lhe é oferecida pela natureza, mas sim, ao mesmo tempo, realiza nela seu fim, fim 

que ele sabe que rege como leis as formas de sua atuação e ao qual tem que 

necessariamente sujeitar sua vontade. 

A história da realização do ser social, muitos já o disseram, objetiva-se 

através da produção e reprodução da sua existência; essa realização é um ato 

social que se efetiva pelo trabalho, em sua cotidianidade, através do qual o homem 

torna-se ser social, distinguindo-se de todas as formas não humanas (ANTUNES, 

2003). 

Nesse contexto onde se insere o trabalho e o modo como se produz, tem-

se o cenário marcado pelas mudanças nos modos de produção.  

O fordismo é compreendido como o modo de produção que, junto com o 

taylorismo, predominou na grande indústria capitalista ao longo deste século. Nesse 

modelo de produção, o trabalho caracterizava-se pela fragmentação das funções, 

pela dicotomia pensar-fazer do processo de trabalho, consolidando o trabalho cujo 

universo, anteriormente predominante, se viu invadido pelo avanço tecnológico da 

eletrônica, da robótica, da automação e da informática, a partir da década de 1990 

(ANTUNES, 2008). 

Profundas mudanças na produção de capital e nas relações de trabalho 

aconteceram nesse cenário. A década de 1980, e, sobretudo, a de 1990, são 

perpassadas por mudanças societárias decorrentes da emersão de novos 

paradigmas econômico e social, que vão impactar, sobremaneira, no mundo do 

trabalho. 

As transformações no mercado de trabalho, no Brasil, sobretudo após a 

década de 1990, com a abertura do mercado nacional, trouxeram consequências 

sérias para o mundo do trabalho, afetando diretamente a vida dos trabalhadores.  

As metamorfoses que ocorreram nas três últimas décadas, em relação 

aos determinantes sociais, políticos e econômicos que cercam a questão da 

informalidade nas relações econômicas, expressam as redefinições que ocorreram 

de 1960 a 1980, demonstram a complexidade das questões que cercam a discussão 



 

 

sobre o tema. E o principal discurso utilizado na construção desse novo cenário é o 

da existência de alternativas e da necessidade de seguirmos um padrão.  

As modificações ocorridas pela diferenciação dos processos de trabalho 

na produção - fordismo, taylorismo e toyotismo, ou acumulação flexível - 

pressupõem, na ordem do capital, formas diferenciadas de exploração, culminando 

na acumulação flexível, cujas repercussões profundas afetam a subjetividade e a 

objetividade do trabalhador (ANTUNES, 2008). 

Nessa tentativa de superar a rigidez do sistema produtivo, baseado na 

lógica produtiva (destrutiva) fordista, é que são introduzidas, na estrutura produtiva 

do modo capitalista de produção as técnicas de produção flexíveis, que permitem ao 

capital otimizar todos os fatores que compõem o processo de produção das 

mercadorias, criando novos setores de produção. A reestruturação produtiva afeta, 

também, o mercado de trabalho, agravando, de forma representativa, as 

características de informalidade presentes em toda a economia brasileira.  

Junto a essa tendência de flexibilização do trabalho, cresce também o 

número de trabalhadores desempregados, compostos pelos operários demitidos e 

pelos recém chegados ao mercado de trabalho e que não encontram emprego, 

situação que os obriga a ocuparem-se em atividades classificadas como precárias e 

de baixa produtividade (GONÇALVEZ e TREMANTES JUNIOR. 2002). Essas 

mudanças no processo produtivo tem, na acumulação flexível, sua referência 

central, produto da flexibilização dos mercados, dos padrões de consumo e dos 

processos de trabalho. 

A nova configuração do mercado de trabalho é caracterizada pela 

subcontratação ou compostos por trabalhadores admitidos mediante contratos 

especiais, cuja característica principal é a precariedade.  

Bauman (2004) corrobora com a compreensão de precariedade, quando 

afirma que todas as espécies de vínculos sociais, os quais, há uma década, se 

constituíam como duradouros, estão sendo marcados pela fragilidade, 

transitoriedade e flexibilidade. Afetam particularmente o emprego e as relações 

profissionais.  

Em alguns países, a precariedade é institucionalizada mediante a 

desregulamentação e a flexibilização do direito do trabalho, realizadas por meio da 

eliminação clara e notória de normas de proteção ao trabalho. A informalidade tem 



 

 

sido estimulada por políticas governamentais que possibilitaram a flexibilização da 

legislação trabalhista, ao longo da década de 1990 e nos ano 2000. 

O governo e o setor privado utilizam-se do conceito de empregabilidade, 

atribuindo parte dos índices de desemprego à baixa formação da mão-de-obra 

brasileira, omitindo a ausência de uma política de crescimento econômico, 

direcionada à geração de emprego. Educadores e trabalhadores recusam a noção 

de empregabilidade, por considerar que trata o desemprego como resultante da 

incapacidade individual do trabalhador, de sua inadequação aos requisitos técnicos 

do mercado de trabalho. É como se o emprego dependesse apenas da iniciativa do 

trabalhador em se qualificar. A sensação de débito consigo promove, cada vez mais, 

o aumento do tempo livre do trabalhador para se qualificar para a empregabilidade. 

Baumam (2004, p. 92-93) afirma que a busca da aptidão é um estado de autoexame 

minucioso, autorecriminação e autodepreciação permanentes e, assim, também, de 

ansiedade contínua. 

A desregulamentação dos direitos sociais (com ênfase nos trabalhistas, 

previdenciários e demais serviços públicos básicos e essenciais) é provocada por 

alterações legais e por mudanças reais na sociedade. Decorre das novas bases 

macroeconômicas. A (in)feliz combinação entre desregulamentação e privatização 

tende a degradar os serviços públicos (IANNI, 1998). 

Essa degradação ocorre como meio e justificativo, para se chegar à 

privatização, que, com a ajuda de intensa propaganda ideológica, torna-se uma 

espécie de solução geral para os consumidores. A precarização do trabalho 

promove o aumento do número de desempregados e cresce, também, a quantidade 

de pessoas no mercado informal, trabalhando sem contratos que lhes garantam os 

direitos previstos em lei. 

Essa conformação do mundo do trabalho traz impactos ao processo de 

trabalho e à vida do trabalhador, e dificulta uma relação de identificação do 

trabalhador com a vida profissional, como afirma Antunes (2001); quando se 

visualiza e se desenha o mundo do trabalho hoje, aflora o seu traço destrutivo, o ser 

social que trabalha vivencia seu cotidiano entre a vivência do trabalho, a violência da 

precarização e a violência ainda maior do desemprego. 

O trabalho, que deveria se configurar como espaço de realização e 

construção de identidade do homem, tem se desvelado como gerador de angústia e 

sofrimento. 



 

 

4.2 Precarização do trabalho 

 

O estudo inicia-se discorrendo sobre a discussão atual acerca da 

precarização. É comum encontrar um conceito englobando precarização como 

ausência de vínculo trabalhista, trabalho terceirizado, flexibilizado ou temporário, 

porém sempre direcionado, unicamente, para a existência ou não de vínculo 

empregatício. 

O BRASIL (2003), através do relatório oriundo do Seminário Nacional 

sobre política de desprecarização do trabalho no SUS, afirma: 

 

Por trabalho precário entende-se aquele que se exerce na ausência 
dos direitos trabalhistas e de proteção social, ou seja, o que é 
desprovido da devida cobertura por normas legais e não garante os 
benefícios que dão segurança e qualidade de vida ao trabalhador, o 
que inclui, entre outros, a aposentadoria, o gozo de férias anuais, 
décimo-terceiro salário e as licenças remuneradas de diversos tipos. 
Estão envolvidos trabalhadores que são contratados diretamente 
pelo órgão público mediante um vínculo temporário ou informal que 
se renova sistematicamente; ou ainda, trabalhadores que se 
incorporam à força de trabalho do setor público por meio de 
entidades terceirizadas tais como cooperativas e atuam como se 
fossem autônomos. 

 

A precarização, nesse estudo, será compreendida no sentido estrutural do 

trabalho. Assim, ultrapassará o conceito de ausência de vínculos trabalhistas, 

significando também, a ausência da legislação protetora do trabalho, as condições 

estruturais e infra-estruturais dos espaços onde se realiza o trabalho, a sobrecarga 

de atividades e responsabilidades dos profissionais e as estratégias utilizadas para 

perpetuar esse contexto. 

É necessário articular a precarização do trabalho à compreensão da 

categoria trabalho; entender que as condições de trabalho, oferecidas a esse 

trabalhador, o universo onde suas habilidades, sua expressão criativa e de 

realização acontecem, seu espaço de viver o trabalho são, de fato, precarizantes ou 

não. Entende-se que o trabalho humano pressupõe uma intencionalidade, como 

afirma Marx (1989) exigindo-se a vontade orientada a um fim; assim, para que o 



 

 

objetivo do trabalho se realize são necessários os meios e instrumentos de trabalho, 

que resultarão da intencionalidade do processo, elementos além do esforço corporal. 

Nessa perspectiva, esse estudo compreende a precarização a partir da 

ausência de direitos sociais e trabalhistas, da ausência de participação dos 

trabalhadores, nos espaços de gestão e autogestão do trabalho, e ausência das 

condições estruturais e infra-estruturais onde o processo de trabalho se realiza. 

 

4.3 Precarização do trabalho e Estratégia saúde da família 

 

A ESF surgiu a partir da discussão da Norma Operacional Básica 

(NOB/93); iniciou seu processo de implantação, em 1994, como estratégia 

reorientadora do sistema de saúde a partir da substituição do modelo tradicional 

curativo da atenção básica. Sua política se propõe construir vínculos de 

compromisso de coparticipação e corresponsabilidades entre os profissionais de 

saúde e a população, a fim de romper com o modelo curativista que orientava as 

ações em saúde. Esse modelo assistencial impulsionou várias discussões, a fim de 

provocar mudanças na forma de organização dos serviços de Saúde. Nesse 

período, final da década de 1980 e meados da década de 1990, havia uma crise do 

modelo assistencial. O modelo de atenção tradicional privilegiava a doença, 

concentrando os recursos para o tratamento, sendo restrito à abordagem de risco. 

Funcionava de forma verticalizada, inviabilizando as práticas intersetoriais em que 

múltiplos fatores são determinantes no processo saúde-doença. 

O principal propósito da ESF é reorganizar a prática da atenção à saúde 

em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto 

da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Segundo Brasil 

(2005), a ESF orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da 

coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. O 

atendimento é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos 

profissionais - médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde – que compõem as equipes de Saúde da Família. Assim, 

esses profissionais e a população acompanhada criam vínculos de co-



 

 

responsabilidade, o que facilita a identificação e o atendimento aos problemas de 

saúde da comunidade.  

A ESF destaca-se como estratégia inovadora e reestruturadora das ações 

e serviços de saúde, rompendo com a visão focal, unidirecional, técnica e 

biologicista do ser humano. 

Nesse sentido, os dilemas que perpassam essa discussão enfocam os 

vínculos, a assistência integral e as possibilidades e limites da saúde dos 

trabalhadores. Há um vínculo, nesse contexto, que é um dos grandes conflitos na 

esfera desse processo de trabalho: a ausência da garantia do vínculo trabalhista, a 

descontinuidade das ações e serviços, o aumento cada vez maior de 

responsabilidades para os profissionais e a precarização do trabalho em saúde.   

O trabalhador da saúde da família vivencia uma realidade conflitante entre 

seu processo de trabalho e a política enfatizada pelo Ministério da Saúde (MS), na 

ESF. Essa afirmativa é realidade, num contexto representativo nos serviços de 

saúde, em especial no Saúde da Família. Não se pode construir vínculos com uma 

alta rotatividade dos profissionais, resultado tanto da não identificação com as 

diretrizes/normas da proposta, como de insatisfação com as condições de trabalho, 

ausência de direitos trabalhistas, acúmulo de responsabilidades, a polivalência e  

inexistência de PCCS-SUS; isso expressa a necessidade da ESF de ter uma política 

de saúde e do trabalho para o trabalhador de saúde.  

É relevante afirmar que o trabalhador não necessita apenas de uma 

melhor remuneração. O salário não se constitui como principal fator de motivação, 

principalmente levando-se em conta outros fatores, tais como a carga horária e 

condições laborais oferecidas (LIMA; SANTOS; GUBERT, 2009) 

A inexistência de um processo de seleção, a contratação temporária, a 

ausência de direitos trabalhistas, a ausência de um piso salarial, a não isonomia 

salarial, são mudanças que objetivam a desarticulação do conjunto de direitos que 

os trabalhadores brasileiros conquistaram ao longo dos anos.  

O contrato por tempo indeterminado, que antes era predominante, hoje é 

realidade de uma minoria de trabalhadores, em dissonância com um grande número 

de contratados temporários, que iniciam com data marcada para o desemprego.  

Corroborando com essa discussão, Dowbor (2006, p. 24) afirma que: 

 



 

 

Mais recentemente têm surgido as “pseudo-cooperativas”, que 
consistem em formas disfarçadas de terceirização: um elo da cadeia 
produtiva de uma empresa é desmembrado, e confia-se a sua 
produção a um grupo de trabalhadores, que perdem a sua relação 
empregatícia e os direitos sociais, e passam a ser fornecedores 
autônomos da mesma empresa. É importante notar que neste 
vínculo não se constrói nenhuma das formas ricas de capital social 
que o cooperativismo pode gerar, quando obedece a uma visão de 
solidariedade social e a uma cultura de colaboração. 

 

As cooperativas de profissionais de saúde potencializam a precarização 

do trabalho no SUS, quando se configura como regulamentadora da 

desinstitucionalização do trabalho e do trabalhador de saúde. 

Essa realidade não difere dos trabalhadores de saúde, mais precisamente 

os inseridos na atenção primária.  

As inseguranças do trabalho, geradas em nome de uma nova 

modernidade - contrato temporário, subcontratação, representação do trabalho, 

desemprego, redução dos postos de trabalho formal - representam retorno ao 

escravismo, com produção de um conhecimento que busca incorporar o velho ao 

moderno; e, assim, a flexibilidade e a precarização do mundo do trabalho passam a 

ser apresentadas como modernidade.  

Passamos da esfera saúde para a esfera mercado. A venda da mão-de-

obra, do trabalho propriamente dito, porém recheado de responsabilidades, 

complexidade subjetiva, com necessidades individuais e coletivas a serem 

compreendidas dia-a-dia.  

É necessário entender e trazer, para a discussão, a precarização do 

trabalhador da saúde da família, os espaços de práticas, os ambientes inadequados, 

a estrutura física imprópria, a sobrecarga de funções e responsabilidades. 

O trabalhador da Saúde da Família está imerso nesse processo e as 

preocupações ainda não aparecem de forma latente. Essa conjuntura, muitas vezes, 

não é refletida pelos trabalhadores que, inseridos nessa conjuntura, não percebem 

ou identificam a sua própria precarização.  

 

Os resultados revelam que o trabalho precário foi ampliado a partir 
da expansão do PSF, de forma mais acentuada no Nordeste, onde a 
estratégia foi adotada mais precocemente e de maneira mais intensa. 
Ainda assim, aproximadamente dois terços dos profissionais estão 
satisfeitos com o vínculo de trabalho (TOMASI et al., 2008). 

 



 

 

Considera-se que o desemprego estrutural e a precarização do trabalho 

em saúde, particularmente na atenção primária, se traduz politicamente na 

deterioração das possibilidades de construção da cidadania. A inserção no mercado 

de trabalho formal, e a garantia de estabilidade profissional funcionam no Brasil, 

como porta de entrada para o que se pode chamar de processo de construção da 

cidadania nacional.  A saúde é um bem social e individual: é interesse de cada 

indivíduo e de toda a sociedade, porque um indivíduo saudável produz e contribui 

para o bem-estar de toda a sociedade; o tema saúde e condições de trabalhado 

sempre foi importante para os trabalhadores, porém faz-se necessário um novo 

olhar sobre o direcionamento da política social trabalhista: redutora, excludente e 

precária em todos os aspectos.  

A reflexão está posta, como corrobora Alves (2000), quando nos inquieta 

para a não acomodação e não aceitação do cenário já construído; para não nos 

tornarmos ausentes, em um contexto dinâmico, e encontrarmos o trabalhador em 

saúde, especialmente da enfermagem, na produção de conhecimento, no discurso 

científico da precarização do trabalho em saúde.  

 

 

4.4 O trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família 

 

Para Marx (1989) o trabalho é central na vida dos sujeitos. É através do 

mesmo que o homem constrói a sociedade, se faz homem. O homem transforma e é 

transformado através do trabalho. A realização humana, o suprimento de suas 

necessidades, a interação homem/natureza, a relação homem e seu processo de 

transformação são promovidos através do trabalho humano.  

A compreensão do estudo, sobre a categoria trabalho, é ancorada na 

concepção de Marx, pois pensamos que é através do trabalho que o homem se 

realiza, expressa sua criatividade e se torna homem, ser social, capaz de antever o 

futuro e propor uma prática transformadora. 

Marx (1989) afirma que, através do trabalho e a partir da realização 

desse, o homem satisfaz suas necessidades; e acrescenta ainda, que, a partir do 

suprimento dessas necessidades outras necessidades surgirão, sofisticando a vida 

de alguns e simplificando a vida de outros. 



 

 

Norteado por essa concepção, este estudo compreende a necessidade de 

se pensar no processo de trabalho, ou seja, pensar como o homem produz 

socialmente. As relações de produção e reprodução social estabelecem as relações 

objetivas e subjetivas do homem. 

O processo de trabalho, para Marx (1989), consiste em três elementos 

básicos, que são interdependentes e conformam processos: o trabalho em si, ou a 

atividade orientada a um fim, o objeto de trabalho e os instrumentos ou meios de 

trabalho. 

Como já dito anteriormente, o trabalho humano se diferencia do trabalho 

dos outros animais, pois tem intencionalidade, finalidade, vontade. Nessa 

perspectiva, para que esse trabalho seja realizado, faz-se a articulação e a 

interdependência dos elementos básicos do processo de trabalho. 

Pires (2001) afirma que o setor saúde compõe o setor de serviços, 

apresentando características específicas no seu processo de produção, embora 

compartilhe algumas características do setor terciário econômico, relativo à 

prestação de serviços. 

 

O processo de trabalho dos profissionais de saúde tem como 
finalidade- a ação terapêutica; como objeto – o indivíduo ou grupos 
doentes, sadios ou expostos a riscos, necessitando medidas 
curativas, preservar a saúde ou prevenir doenças; como instrumental 
de trabalho – os instrumentos e as condutas que representam o nível 
técnico do conhecimento que é o saber de saúde e o produto final é 
a própria prestação da assistência de saúde que é produzida no 
mesmo momento em que é consumida. (PIRES, 2001, p.161). 

 

Especificamente na saúde, seu objeto de trabalho não está desarticulado 

das relações sociais e históricas. Apesar de o olhar predominantemente ser para o 

corpo humano, frio, sem registros sociais ou históricos, não se pode compreendê-lo 

apenas nas suas dimensões objetivas. As necessidades de saúde, 

consequentemente os objetos de trabalho em saúde, são determinados 

historicamente e socialmente.  

Mendes-Gonçalves (1994) corrobora com essa discussão, quando 

evidencia que o processo de trabalho em saúde não pode ser compreendido apenas 

pela dimensão técnica, mas também pelas relações sócio-históricas. 

Minayo-Gomes e Lacaz (2005, p.799) fortalecem a temática, quando 

afirmam que a análise dos processos de trabalho é uma ação teórico-prática 



 

 

potente, pois permite identificar as transformações necessárias a serem introduzidas 

nos locais e ambientes para a melhoria das condições de trabalho e saúde. 

É com esse olhar que este estudo se aproxima do trabalho do enfermeiro 

inserido na ESF, a qual tem se configurado como porta preferencial de entrada da 

esfera da saúde, das necessidades em saúde da sociedade. Como discorremos 

anteriormente as necessidades de saúde, ou seja, o objeto de trabalho do 

enfermeiro sofre determinações históricas e sociais. 

A ESF é conformada, hoje, por alguns programas e ações em saúde, 

voltadas a atender às necessidades de saúde de uma determinada população. Entre 

os principais programas que consistem a ESF encontramos a Saúde da Mulher, 

Saúde da Criança, Saúde do Adulto, Saúde do Homem, Saúde do Idoso, Saúde do 

Trabalhador, Saúde Mental, Vigilância Alimentar e Nutricional, Tuberculose e 

Hanseníase, Hipertensão e Diabetes, Educação em Saúde, Pré-natal, Programa 

Nacional de Imunização, Visita Domiciliar, busca ativa em todos os programas, entre 

outras diversas ações e procedimentos. 

O enfermeiro tem encontrado, nesse espaço, a necessidade 

diária/cotidiana relativa ao trabalho de refletir sobre sua prática; a necessidade de 

transformá-la, de promover impacto nas diversas formas de necessidades da 

população. E é nesse cenário marcado por contradições, seja pela diversidade ou 

pela singularidade dos problemas, que se insere o enfermeiro da ESF. Um cenário 

que evidencia como característica o acúmulo de responsabilidades que cada vez 

mais é atribuída a esse profissional.  

Nesse momento, vale ressaltar o pensamento de Heller (1991) quando 

esta afirma que o tempo do homem se articular, se organizar é definido a partir do 

trabalho. O homem organiza suas outras atividades, sua forma de reproduzir 

socialmente, a partir do seu trabalho, da sua forma de produção. O tempo de 

trabalho do homem tem suprimido as demais atividades como comer e conversar, 

por exemplo.  

Dejours (2005), ao discorrer sobre a banalização da injustiça social, fala 

sobre a dualidade do sofrimento pelo trabalho. Há os que sofrem pela exclusão do 

mercado de trabalho, porém, há ainda os que sofrem por se inserirem precariamente 

nesse mesmo mercado, expostos a inseguranças, às condições de trabalho 

insalubres e aos riscos para a saúde física e mental do trabalhador. 



 

 

Junqueira et al (2010) afirmam que, no cotidiano do PSF, é comum 

encontrar problemas relacionados às formas de contrato, à infra-estrutura material 

(heterogeneidade da estrutura física das unidades de saúde da família), à dinâmica 

da assistência (sobrecarga de atendimento que gera dificuldades em efetuar o 

planejamento e discutir a dinâmica do trabalho); diferentes estilos de gestão das 

equipes de saúde da família, configurando relações ora aproximativas, ora 

conflituosas; expectativas das equipes de saúde da família com os poderes locais; 

conflitos na relação entre o PSF e a população, quando não conseguem atender à 

demanda, por exemplo. 

Percebe-se que o trabalho do enfermeiro na ESF não tem qualquer 

caráter simplista ou de baixa complexidade subjetiva. Existe um cenário repleto de 

responsabilidades, de necessidades construídas e necessidades que emergirão 

simultaneamente. 

A realidade da ESF, apesar de inicialmente parecer, não é de total 

previsibilidade. Nas peculiaridades e nas diversidades que emanam dos grupos, 

sejam homogêneos, sejam heterogêneos, em suas formas de produzir e reproduzir 

socialmente, há elementos complexos, relativos aos modos de viver a vida de cada 

um e as necessidades que esses apresentam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 
5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

Trata-se de um estudo analítico, com abordagem qualitativa, 

considerando que a mesma trabalha com a profundidade das relações, dos 

processos e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos à quantificação 

(MINAYO, 1998). 

Corroborando essa discussão, Richardson (1999) reafirma que a 

pesquisa qualitativa se caracteriza por tentar compreender os significados e 

características dos colaboradores entrevistados. 

Nesse estudo, utilizou-se a concepção de trabalho a partir dos estudos de 

Marx (1983, 1989), compreendendo o trabalho como central na vida dos indivíduos, 

através do qual o homem torna-se um ser social. Entende-se que a precarização do 

trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família é produto das relações de 

trabalho, das transformações na esfera produtiva, do modelo econômico 

hegemônico e das políticas historicamente construídas na esfera do mundo do 

trabalho. Destarte o marco teórico conceitual está embasado, em parte, na 

abordagem histórico/social, enfatizando a discussão referente ao mundo do trabalho 

atual, o processo de trabalho em saúde, a partir dos estudos de Antunes (2001, 

2008), GONÇALVES e TREMANTES JÚNIOR (2002) e Teixeira (1998) 

respectivamente. O conceito de precarização foi embasado nas investigações 

abordadas por esses autores, referenciados no presente estudo, cotejando os 

achados empíricos do estudo com os autores de referência sobre a temática. 

Utilizou-se neste estudo, como forma de aproximação do objeto, a técnica 

de coleta de informações baseada na história oral temática que, segundo Meihy 

(2002), consiste em uma forma de coleta de informações com base no depoimento 

oral, gravado, obtido através da interação entre o pesquisador e o entrevistado. O 

entrevistado, nesse contexto, desponta como um ator social/testemunha de fatos 

relevantes para a compreensão do objeto de estudo, para a obtenção de relatos 

sobre fatos vivenciados na cotidianidade. Caracteriza-se como recurso que procura 

analisar um fenômeno ou situação a ser esclarecida, através da utilização de 

questionários orientados para determinados fins. 

A história oral é uma prática nova, criativa e dinâmica. É um recurso 

moderno, usado para elaboração de documentos, arquivamento e estudos 



 

 

referentes à experiência social de pessoas e de grupos. Ela é sempre uma história 

de tempo presente e também reconhecida como história viva. Procedida com 

pessoas vivas, como expressão do tempo presente, a história oral deve responder a 

um sentido de utilidade prática, pública e imediata (MEIHY, 2002). 

 

 

5.1.1 Sujeitos do estudo 
 

 
Consideraram-se sujeitos da pesquisa os enfermeiros da Estratégia Saúde da 

Família das Zonas Rural e Urbana, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do 

respectivo município, a qual conta com um quadro de 11 enfermeiros na Estratégia 

Saúde da Família; desse universo 10 equipes estão fixadas em unidades com ações 

exclusivas do Programa Saúde da Família, sendo que uma unidade consta de 

atendimento de média complexidade.  

Após banca qualificadora, foi adotada a totalidade dos enfermeiros que 

atuavam em unidades com ações exclusivamente voltadas para o PSF, totalizando 

10 enfermeiros. A partir de então, foram incluídos, por conveniência todos aqueles 

que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), 

caracterizando os que concordaram em participar do estudo e se encontravam com 

o pesquisador, no melhor local definido pelo colaborador da pesquisa. Os excluídos 

da pesquisa são os profissionais que desistiram ou não quiseram, bem os 

profissionais em condições similares dos sujeitos a serem pesquisados,que 

realizaram os pré-testes, consistindo em 03 e 04, respectivamente. 

Da população total de 10 enfermeiros que conformam as USF do município 

foram pesquisados 07 enfermeiros.  

 
 
5.1.2 Local do estudo  

 
O campo empírico do estudo foi a Estratégia Saúde da Família do 

Município de Pau dos Ferros-RN, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. 

  

 
 
 
 



 

 

5.1.3 Coleta de informações   
 

Para a coleta de informações foi utilizado um roteiro previamente 

elaborado, vislumbrando os objetivos propostos, constituído por perguntas 

estruturadas, elaboradas pela autora, buscando realizar um recorte temático na 

oralidade dos colaboradores. O instrumento de coleta de dados e informações foi 

elaborado contendo perguntas relativas ao trabalho dos enfermeiros, aos direitos 

trabalhistas a esses assegurados ou não, à compreensão de trabalho e trabalho 

precarizado, permitindo a expressão e a liberdade do entrevistado (APÊNDICE C). 

A pré-testagem do instrumento foi realizada com 04 enfermeiros do 

Programa Saúde da Família de um município circunvizinho, fincado no Alto Oeste 

Potiguar. Após a pré-testagem sentiu-se a necessidade de acréscimo de questões 

referentes à existência ou não de outro vínculo trabalhista, sua carga horária e o 

porquê da existência do outro vínculo, em caso afirmativo. 

A realização da coleta de dados e informações aconteceu no período de 

julho a agosto de 2010. Posteriormente, realizou-se a entrevista em si. O estudo 

utilizou técnica de pesquisa da história oral temática, através de gravação da 

entrevista por gravador digital de voz modelo Sony ICD-PX720, no modo HD, com 

alta definição de voz e som. 

As entrevistas foram realizadas após abordagem realizada por contato 

telefônico, ida às unidades de saúde da família (USF) e marcação das entrevistas 

em melhor local para o colaborador. Eram explicitadam a justificativa do estudo, 

seus objetivos, metodologia, aspectos negativos e positivos de sua realização. 

Algumas foram realizadas nas próprias USF, nas quais os profissionais estavam 

lotados, enquanto outras foram realizadas em outras instituições de trabalho nos 

quais os enfermeiros também trabalhavam. 

Após a realização das entrevistas era feito o agradecimento em relação à 

participação, do enfermeiro no estudo, informando a disponibilização posterior e 

solicitação de um momento para apresentação dos resultados do estudo aos 

colaboradores, com fins que julgarem possíveis e viáveis. 

A entrevista foi aceita pela maioria dos enfermeiros, porém encontramos 

elementos de resistência. Não foi compreendida a indisponibilidade de alguns 

enfermeiros, que mesmo após a confirmação, mostrando disponibilidade aparente, 



 

 

posteriormente, no momento de realização da entrevista, não apareciam ou não 

atendiam mais aos nossos telefonemas. 

Em alguns momentos, foi sentido insegurança ou reações contraditórias 

entre manifestações de olhares e a fala propriamente dita, bem como receio, em 

algum momento, por parte dos colaboradores, contradizendo suas próprias falas e o 

que manifestavam, ao escutarem a pergunta; aconteceram momentos de silêncio 

extremo e posterior fala elogiando suas condições de trabalho. Porém foi percebido, 

ainda, que alguns colaboradores responderam com firmeza, com despreendimento e 

usufruindo daquele momento como um desabafo relativo ao seu trabalho como 

enfermeiro da ESF. 

O roteiro apresentou questões abertas e fechadas, possibilitando 

compreender as satisfações e insatisfações do enfermeiro da ESF. As gravações 

totalizaram aproximadamente 02 horas de áudio. 

 
 

5.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 
 

Para a realização do presente estudo, foram respeitadas as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos, regidas pela 

Resolução nº196/1996, do Conselho Nacional de Saúde. 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética na Pesquisa, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, que aprovou a realização da pesquisa mediante 

Parecer nº 113/2010 (ANEXO 01). 

 

5.3 ANÁLISES DAS INFORMAÇÕES 

 

O momento posterior ás entrevistas foi a transcrição, que, segundo Meihy 

(2002), consiste no processo de mudança do estágio da gravação oral para o código 

escrito, visando a dar melhor visibilidade à problemática pesquisada.  

Após a transcrição, realizou-se a categorização das variáveis da Parte I 

da entrevista, descritas na ordem do instrumento de coleta de dados e informações, 

como idade, sexo, estado civil, grau de formação, regime de trabalho, tempo de 

serviço e satisfação com o trabalho.  



 

 

Após a conferência das entrevistas, iniciou-se a análise qualitativa das 

categorias encontradas na Parte II da entrevista, de forma a relacionar as falas dos 

colaboradores, o referencial teórico e as percepções do pesquisador, registradas em 

caderno de campo. O Caderno de Campo foi utilizado na história oral temática como 

forma de registrar os dados e as informações do campo, bem como as impressões 

do pesquisador frente aos discursos e falas dos colaboradores. 

As categorias encontradas e selecionadas, a fim de atingir os objetivos do 

estudo, foram relativas à forma de inserção e de contratação na ESF, às atividades 

desenvolvidas na ESF, ao significado do Trabalho para o enfermeiro da ESF, ao 

significado do trabalho precarizado para o enfermeiro da ESF, às condições de 

trabalho e aos direitos trabalhistas assegurados ao enfermeiro da ESF. 

Como procedimento para a análise, os enfermeiros foram denominados 

de TRABALHADORES, por compreender que o enfermeiro é um trabalhador de 

saúde, transformador da realidade, através de suas práticas, do seu processo de 

trabalho. Consequentemente foram denominados em T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7. 

A análise das informações foi iniciada a partir da sua coleta, pois na 

pesquisa qualitativa a coleta e a análise das informações se articulam, influenciando 

uma a outra, como recomenda Trivinos (1987). 

O caderno de campo se configurou como referencial, na análise das 

informações, como corrobora Meihy (2002), possibilitando um diálogo constante e 

frequente entre a pesquisa e o projeto inicial. 

As categorias foram analisadas através da articulação das falas dos 

colaboradores com os autores referenciados no estudo, como Marx (1983, 1989), 

Antunes (2003, 2009) e Medeiros (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ANALISANDO AS INFORMAÇÕES 

6 O CENÁRIO E OS ATORES DO ESTUDO 

6.1 O local do estudo 

 
O campo empírico da pesquisa foi a Estratégia Saúde da Família, do 

Município de Pau dos Ferros, cujo município está situado na mesorregião do Alto 

Oeste Potiguar. Possui uma população, recenseada e estimada, de 27.733 

habitantes. Desse universo, tem-se 92% de residentes na zona urbana. (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2010).   

A economia é baseada no comércio e prestação de serviços, com PIB per 

capita de R$ 4.556,00. O valor do seu Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 

é de R$ 9.108.187,56 (PNUD, 2009).  

Como todos os municípios do país, no campo da saúde, Pau dos Ferros 

habilitou-se, no ano de 2003, na modalidade da Gestão Plena em Saúde, 

respeitando os princípios da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS). 

Esta dispõe sobre as determinações normativas dos pactos e das estratégias que o 

tornaram apto na Gestão Plena do Sistema de Saúde Municipal (BRASIL, 2002; 

PAU DOS FERROS, 2005).  

Consensualmente ao Plano Diretor de Regionalização (PDR/RN), o município 

em questão assumiu, a partir de 2003, a posição de Sede de Módulo Assistencial da 

microrregião do Alto Oeste Potiguar, referência para 21 (vinte e um) municípios e 

pólo da macrorregião do Alto Oeste Potiguar, e referência para 37 (trinta e sete) 

municípios, totalizando uma demanda populacional de serviços de saúde em torno 

de 218 mil habitantes. (PAU DOS FERROS, 2001; 2005; IBGE, 2010).  

Em relação aos serviços de assistência hospitalar, existem três 

instituições. O Hospital Regional “Dr. Cleodon Carlos de Andrade” que, sob a 

responsabilidade do governo estadual, destina seu atendimento à emergência 

pediátrica, clínica, cirurgia, obstetrícia, traumato-ortopedia e outros; realiza 

internações em emergências, clínica médica, cirúrgica, obstetrícia e Unidade de 

Terapia Intensiva; faz encaminhamento para outros hospitais da rede estadual 

hospitalar, seguindo o sistema de referência. Os outros estabelecimentos, a 

Maternidade Santa Luiza de Marilac e o Hospital Dr. Nelson Maia, são instituições 

sem fins lucrativos conveniadas ao SUS. (PAU DOS FERROS, 2001; 2005)  



 

 

No setor privado, encontramos uma rede de estabelecimentos de apoio 

diagnóstico pertencentes à iniciativa privada ou conveniados ao SUS (laboratórios 

de bioquímica e patologia, clínicas de especialidades médicas, clínica de 

hemodiálise, de diagnóstico por imagem). Além destes, a rede estadual e municipal 

de saúde dispõe de Laboratório Central, Banco de Sangue, Farmácia Popular, 

Centro de Apoio Psicossocial e Central de Regulação. Em se tratando da assistência 

primária, conta com 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam como 

Unidades Saúde da Família, o que representa uma cobertura total da população 

adscrita no Sistema Local de Saúde (PAU DOS FERROS, 2001; 2005).  

 

Unidade Saúde da Família  Número de Famílias Cadastradas Localização  

USF Maria Fiel de Sousa  161 Zona Rural 

USF Daniel Gama da Silva  259 Zona Rural 

USF Antônia Bernadete Cosmiro  187 Zona Rural 

USF João XIII  845 Zona Urbana 

USF Dr. Cleodon Carlos de 

Andrade  

1259 Zona Urbana 

USF Mãe Cristina  601 Zona Urbana 

USF Ver. João Queiroz de Souza  816 Zona Urbana 

USF São Judas Tadeu  1395 Zona Urbana 

USF Caetano Bezerra do 

Nascimento  

823 Zona Urbana 

USF Dr. Pedro Diógenes Júnior  736 Zona Urbana 

TOTAL  7528  

Ilustração 2. Unidades Saúde da Família de Pau dos Ferros/RN e respectiva localização.  

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros-RN (2009) 

 

O estudo será apresentado, buscando uma melhor compreensão das 

informações encontradas em etapas, a partir das categorias dispostas no roteiro 

semiestruturado, vislumbrando a apresentação e discussão das categorias. 

 



 

 

6.2 A idade dos Enfermeiros da ESF 

 

Dos 07 enfermeiros entrevistados ocorreu a predominância de idade entre 

29 e 34 anos, relativo a 05 dos colaboradores. Nesse cenário, a idade mínina 

encontrada foi de 29 anos e a máxima encontrada foi de 47 anos. A média geral de 

idade do enfermeiro da ESF foi 35 anos.  

 

6.3 O Sexo 

 

Relativo ao sexo, obteve-se a maioria predominantemente do sexo 

feminino, com 06  dos enfermeiros da ESF. Essa realidade não difere da encontrada 

na história da enfermagem. O trabalho de enfermagem é historicamente delegado 

ao gênero feminino, desde a sua origem, vinculado à imagem de cuidado, de 

proteção, ao papel socialmente construído para a mulher na sociedade. Mas não 

podemos reduzir a predominância feminina na enfermagem a sua conformação 

histórica. Sabemos que o processo de feminilização do trabalho relciona-se também 

à divisão social do trabalho, evidenciando a diferenciação das práticas de classe e 

gênero na sociedade. 

 

A expansão do trabalho feminino tem se verificado sobretudo no 
trabalho mais precarizado, nos trabalho sem regime part-time, 
marcados por uma informalidade ainda mais forte, com desníveis 
salariais ainda mais acentuados em relação aos homens, além de 
realizar jornadas mais prolongadas (ANTUNES, 2001) 

 

Segundo Medeiros (2000), a participação da mulher no mercado de 

trabalho, no Brasil, constitui-se em parcela significativa da força de trabalho do país, 

pois vem conquistando espaços antes dominados pelo gênero masculino. Porém 

essa inserção no mundo do trabalho remunerado continua concentrada em 

ocupações de menor qualificação profissional e mais baixa remuneração, em 

relação à média masculina. 

Apesar de o trabalho feminino prevalecer no setor saúde, não significa 

dizer que não é discriminado. 

 

... o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho 
está mais vinculado à expansão de atividades „femininas‟ do que ao 
acesso a atividades „masculinas‟; as discriminações vertical e 



 

 

horizontal dos mercados de trabalho se reproduzem; a brecha 
salarial não foi reduzida (é maior quanto maior o nível de instrução); 
a taxa de desemprego feminina continua sendo superior à dos 
homens; e aumenta a presença de mulheres nas ocupações mais 
precárias (Yannoulas, 2002, p. 28).  

 

Os cargos de chefias e gestão dos sistemas de saúde tem, 

predominantemente, ocupação masculina, como podemos citar o caso das 

Secretarias Estaduais de Saúde, que segundo dados do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) do ano de 2010, dos 27 secretários estaduais de 

saúde, 22 são homens e apenas 05 são mulheres.  

 

 

6.4 O Estado Civil 

 

A totalidade dos colaboradores participantes do estudo apresenta estado 

civil casado, configurando 07 dos sujeitos. Essa realidade está em consonância com 

a idade dos colaboradores, que se configuram como adultos jovens e adultos.  

Entretanto, quando se caracteriza o sujeito da pesquisa, articulando o seu 

estado civil casado e a predominância do sexo feminino, entre esses trabalhadores, 

se evidencia a necessidade de refletir sobre a o trabalho feminino dentro e fora de 

casa.  

À mulher, historicamente na sociedade ocidental, é dada a 

responsabilidade das tarefas domésticas, como cuidados com a casa, manutenção 

da ordem, da higiene e administração do lar, como espaço reservado à família. 

Outras responsabilidades como o ser mãe, responsável pelos cuidados aos filhos, 

ao esposo, entre outras, evidencia uma maior jornada de trabalho, enfrentada por 

esses trabalhadores diuturnamente. 

 

O trabalho doméstico muitas vezes é sentido como uma atividade 
desvalorizada e cansativa. Este é um trabalho subestimado (não é 
visto como trabalho), isolado, invisível e ao qual é atribuída pouca 
importância. Contudo, é uma atividade indispensável para a 
manutenção da formação social e integridade familiar, dado que o 
trabalho doméstico é responsável pela produção de valores de uso 
para o consumo dos membros da família, produção esta que 
contribui para a reprodução da força de trabalho. Depreciá-lo é uma 
forma de perpetuar discursos de desigualdade nas relações sociais 



 

 

sexuadas e manter a assimetria e a submissão do feminino pelo 
masculino (DIOGO e COUTINHO, 2006, p. 132). 

 

O acúmulo de responsabilidades, popularmente conhecida como “tripla 

jornada de trabalho”, além de desempenhar uma atividade econômica, assume 

também as responsabilidades de esposa, mãe e trabalhadora, empreendendo o 

trabalho remunerado e o não remunerado; esse último, geralmente não reconhecido 

dentro ou fora de casa; apesar de ser indispensável para a manutenção da formação 

social e da integridade familiar. 

Essa relação, entre a mulher trabalhadora, fora de casa e, dentro de casa, 

evidencia o tempo de serviço e a jornada de trabalho a qual essa mulher é exposta, 

permanentemente, fortalecendo a problemática da precarização do trabalho. 

 

 

6.5 A formação do enfermeiro da ESF 

 

Relativo ao grau de formação, todos os enfermeiros tem formação de 

especialista; são, assim, conformando 07, 100% dos colaboradores. 

A pós-graduação Lacto Sensu tem se configurado como a estratégia dos 

enfermeiros da ESF, de prosseguirem nos estudos, na qualificação profissional, cuja 

qualificação, por parte desses trabalhadores, tem sido uma frequente estratégia de 

enfrentamento ao desemprego ou à precariedade do trabalho. Os trabalhadores têm 

utilizado, cada vez mais, seu tempo livre se qualificando, como foi afirmado no início 

do estudo, na perspectiva da empregabilidade; e em relação ao enfermeiro da ESF 

não foi diferente.  

 

  

6.6 O regime de trabalho 

 

A respeito do regime de trabalho, todos os trabalhadores afirmam ter 40 

horas semanais. Porém foi nesse quesito que começaram a aparecer alguns 

questionamentos e indícios da precarização. No roteiro, foi respondido 40 horas pela 

totalidade dos enfermeiros, porém, ao serem questionados sobre a carga horária de 

trabalho semanal como enfermeiro da ESF, as falas mostravam outra realidade. 



 

 

Atrás das falas aparecem sujeitos inseridos no cenário da precarização, 

compreendida nas suas diferentes formas.  

Como afirmado no início desse estudo, uma das formas de precarização é 

a flexibilização do trabalho, e uma das facetas da precarização, segundo Teixeira et 

al. (1998) é a forma salarial - que visa a promover a sensibilidade dos salários em 

relação às condições econômicas; cuja ideia foi evidenciada na fala do trabalhador a 

seguir: 

 

Na verdade, no contrato são 40 horas, mas todos os enfermeiros 
daqui, nós trabalhamos 20 horas como alegação do prefeito de que 
ele não paga o suficiente pra que a gente trabalhe as 40 horas. 
Então ele diminuiu a carga horária como justificativa pra esse não 
aumento de salário. (T2) 
 
A carga horária, realmente preconizada pelo concurso foi de 40 
horas, só que, pelo menos a secretaria municipal (de saúde) é 
consciente que não há uma boa remuneração, então fez um acordo 
pra nós trabalharmos 20 horas. (T4) 

 

A pactuação oficiosa evidencia um elemento da precarização do trabalho. 

Os enfermeiros da ESF ainda não têm um piso salarial ou um percentual referente à 

contrapartida financeira municipal, definida seja pelo município, seja pelo estado, 

seja pelo MS. 

Essa realidade se configura na fala de todos os enfermeiros. Ressaltamos 

que um dos principais argumentos da categoria é que as demais categorias de nível 

superior não realizam, cotidianamente, a carga horária preconizada pela ESF. 

 

 Teoricamente nós somos contratados com 40 horas de trabalho, 
mas, na prática, atendendo a um apelo da equipe, da equipe de 
enfermagem, levando em consideração que as outras categorias de 
nível superior também não têm essa carga horária, a gente trabalha 
em 05 turnos de trabalho. 05 turnos que equivalem 25 horas de 
trabalho aproximadamente. (T3)  

 

Outras formas de flexibilização do trabalho são evidenciadas, ainda, 

segundo Teixeira et al (1998), tais como: do emprego – relativa à necessidade de 

um volume de serviço disponível, em que o quadro de pessoal efetivo esteja 

compatível com o volume de trabalho, comprometendo o vínculo empregatício 

tradicional; da técnico/organizacional – a perspectiva de aumento da produção 



 

 

com menos gasto; e,  do tempo de trabalho – objetivando adaptar o trabalhador 

aos serviços necessários obedecendo aos padrões de mercado; 

 

40 horas semanais, mas, na verdade, nós não damos as 40 horas. 
Nós damos cerca de 30 horas semanais, assim como o médico, 
assim como o dentista, porque, na realidade dos PSF, o único 
profissional que dá a carga horária é o enfermeiro. Porque além dos 
procedimentos e das consultas que ele tem que fazer, ele fica com 
toda a outra parte também de estatística, de campanhas, e, como 
nosso salário é duas vezes inferior ao do médico, existe uma espécie 
de acordo para que nós não trabalhemos as 40 horas semanais, em 
virtude disso. (T7) 

 

Nesse instante se evidencia a fragilidade da ESF como reorganizadora da 

atenção básica e possibilitadora da construção de vínculos, bem como da questão 

relativa à co-responsabilidade da prevenção, da promoção, da recuperação da 

saúde entre profissional e usuário.  

A descontinuidade das ações, dos serviços e dos programas a serem 

desenvolvidos na ESF dificulta a efetivação das estratégias em saúde, impossibilita 

a realização do trabalho coletivo em saúde e a construção e fortalecimento dos laços 

e vínculos. Impacta ,de forma negativa, nas relações entre profissional e população, 

entre profissional e profissional, assim como entre ESF e os demais níveis de 

atenção dos serviços de saúde. 

 

 

 

6.7 O tempo de serviço 

 

Com relação ao tempo de serviço, os enfermeiros relacionaram ao tempo 

de vinculação à Secretaria Municipal de Saúde através de concurso público. O 

referido concurso aconteceu no ano de 2008, na ocasião em que foram aprovados 

os atuais enfermeiros da ESF do município. 

Segundo a maioria das entrevistas, correspondente a 05, os enfermeiros 

assumiram os respectivos cargos, após o concurso público, entre março/2009 e 

junho/2009, resultando numa média de 16 meses de tempo de serviço. Porém (02) 

citaram entre 06 e 09 anos de tempo de serviço na ESF, considerando a experiência 

acumulada ao longo dos anos, em outros municípios. 



 

 

6.8 A forma de inserção na ESF e a forma de contratação 

 

Considerando a forma de inserção na ESF, a totalidade dos enfermeiros 

relatou que foi por via de concurso público. O respectivo concurso foi realizado, no 

ano de 2008, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo os mesmos vinculados a 

esse órgão gestor. Essa forma de inserção na ESF, assim como a forma de 

contratação serão retomadas, ao longo das análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 O ENFERMEIRO DA ESF E OS SIGNIFICADOS DO TRABALHO 

 

Somente quando o homem, em sociedade, busca um sentido 
para sua própria vida e falha na obtenção deste objetivo, é que 
isso dá origem à sua antítese, a perda de sentido. 
(Lukács, Ontologia do ser social) 

 

7.1 Os significados do trabalho para o enfermeiro da ESF 
 

A concepção de trabalho, como afirmado anteriormente, é polissêmica; e, 

neste estudo não foi diferente.  

Quando se buscou a compreensão de trabalho por parte dos enfermeiros 

da ESF foram encontradas distintas falas. Uma delas, compreendida pela minoria 

(01), destaca o trabalho como a simples realização de uma atividade, seja 

consciente ou não, independendo do lugar e dos fins financeiros. É o que afirma o 

T4: 

 

Trabalho, pra mim, é qualquer atividade que seja feita dentro ou fora 
de um domicilio, que seja com fins lucrativos ou não. (T4) 

 

Nessa compreensão, o enfermeiro não articula o trabalho com qualquer 

outra categoria, considerando-o como qualquer atividade, descontextualizada 

histórica e socialmente. 

O significado do trabalho para o enfermeiro da ESF também se configura 

como expressão da realização humana, quando o T1 afirma: 

 

Trabalho é a labuta do dia a dia. É o meu maior prazer, 
que eu tenho de amanhecer o dia e realizar o trabalho. É 
a nossa força, é algo que me realiza. Você está falando 
para mim?! É algo que me realiza, que quando eu acordo 
eu tenho vontade de fazer e que dá satisfação. (T1) 

 
 

A expressão de realização humana no trabalho é evidenciada na fala do 

enfermeiro, articulando trabalho humano, satisfação e prazer. Isso remete-nos à 

época da produção artesanal, quando o trabalho atingiu seu grau máximo de 

realização humana, e na qual o trabalhador planeja e interfere em todo o seu 

processo produtivo. 



 

 

Articulada a essa realização humana de se sentir vivo, se sentir humano, 

é possível pensar o porquê da totalidade dos enfermeiros da ESF responderem, 

durante a entrevista, que são satisfeitos com o que fazem. 

Outro significado de trabalho compreendido pela maioria dos enfermeiros 

(05) é a forma pela qual o homem transforma algo, atua em seu espaço de inserção, 

interage como ser social e se torna homem; compreensão ancorada na concepção 

de Marx (1989), qual seja, o trabalho é a forma através do qual o homem produz e 

reproduz socialmente, o homem se reconhece como ser social; como se pode ver a 

seguir: 

 

 Trabalho... trabalho é uma atividade que a gente desenvolve, que 
pode ou não ser remunerada. Uma coisa é emprego, na minha visão, 
outra é trabalho. Então trabalho é uma ação que você executa que 
pode ou não ser remunerado e que é um complementar que nos faz, 
nos insere como seres sociais. Que desempenham uma função, pra 
nossa satisfação ou não, no meu caso, pra mim é satisfação, que 
pode ou não ter uma remuneração e que nos permite interagir com 
outras pessoas. Num ambiente do nosso ambiente familiar e pessoal, 
e como diz o clichê, dignifica o homem, é ela que nos torna aptos, o 
trabalho que nos torna aptos a conviver em sociedade. T3 
 
Trabalho é, eu sempre faço uma diferença, existe o emprego e o 
trabalho. Na minha concepção emprego é aquele que você não 
exerce muita coisa não. E trabalho é quando realmente você, que 
dizer, ele é efetivo, você realiza alguma ação e essa ação muitas 
vezes ela volta. Ela tem o seu retorno.  (T2) 

 
 

Segundo Marx (1989),é do trabalho e pelo trabalho que o homem se faz 

homem, constrói e transforma a sociedade. 

O trabalho de enfermagem detém seu espaço institucional, sua 

visibilidade social e, na medida em que acontece a articulação dinâmica do processo 

de trabalho em saúde, há a contribuição para a transformação das realidades 

concretas, como corrobora Almeida e Rocha (1997). 

Góis, Medeiros e Guimarães (2010, p.271) afirmam que o trabalho é 

central na vida dos sujeitos como um processo de que participam o homem e a 

natureza; processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula 

e controla seu intercâmbio material com a natureza.  

O enfermeiro da ESF também evidencia uma diferença entre trabalho e 

emprego, expressando o trabalho como transformador, como elemento de inserção 



 

 

do homem na sociedade, como categoria que propicia a dignidade humana. Para 

esses enfermeiros, a realização desse trabalho tem um impacto na sociedade e 

apresenta um retorno da sua ação, do seu trabalho realizado. 

 

 

7.2 O significado do Trabalho precarizado para o enfermeiro da ESF 

 

O exercício de se debruçar sobre o trabalho precarizado no espaço do 

SUS evidencia elementos diversos que precisam ser refletidos. A compreensão de 

trabalho precário para o SUS baseia-se na ausência de vínculo e na desproteção 

social de direitos trabalhistas. Mas percebe-se que essa concepção não contempla 

as realidades objetiva e subjetiva encontradas no cenário da ESF. 

Os enfermeiros da ESF participantes do estudo trouxeram compreensões 

que são compartilhadas com a concepção de trabalho precário desse estudo.  

 
Acredito que trabalho precarizado seja aquele que não lhe propicia 
as devidas condições pra que você desempenhe as suas atividades 
de forma produtiva, resolutiva. Então trabalho precarizado é isso, se 
você não me dá condições de várias ordens, estruturais, para que eu 
desenvolva minhas atividades eu vou ter uma diminuição da minha 
produção, da minha resolutividade, do meu rendimento enquanto 
enfermeiro na unidade de saúde da família. (T7) 
 
Trabalho precarizado eu acho que é a forma de você está realizando 
aquilo de uma forma que você não se satisfaça e que a população 
ela também não saia bem atendida. Onde faltam recursos pessoais, 
onde faltam recursos físicos, onde faltam recursos materiais, tudo 
isso, de certa forma somado forma a precarização do trabalho. (T1) 

 
Você trabalhar em cima do improviso, você não tem condições e se 
muitas vezes você não vai como eu já falei anteriormente, você não 
vai se, dizer que não vai atender então você vai improvisar. (T2) 
 
Trabalho precarizado é aquele que deixa a desejar. Quando você 
exerce a atividades, mas você não consegue desenvolvê-las bem, 
porque falta algo que está deixando o seu trabalho precário, trabalho 
fragilizado. (T4) 

 
Trabalho precarizado é aquilo que você exerce sem condições, sem 
que haja condições dignas para sua execução e, isso acaba 
comprometendo a qualidade do trabalho que você está exercendo. O 
trabalho não se faz só com vontade do profissional, há de existir 
condições estruturais, físicas e até humanas. (T3) 

 



 

 

As concepções dos enfermeiros da ESF, em sua totalidade, corroboram e 

convergem para a concepção de precarização do trabalho a partir das condições de 

trabalho, a existência de meios e instrumentos de trabalho, concepção do processo 

de trabalho realizado a partir dos elementos básicos para a sua execução, como 

concebe Marx (1998): o trabalho em si, ou a atividade orientada a um fim, o objeto 

de trabalho e os instrumentos ou meios de trabalho. 

Segundo Góis, Medeiros e Guimarães (2010, p. 269), o trabalho precário 

tem sido identificado como obstáculo para o desenvolvimento do sistema público de 

saúde. Essa gestão compromete a relação dos trabalhadores com o sistema e 

prejudica a qualidade e a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. QUANDO O ENFERMEIRO DA ESF FALA SOBRE A PRECARIZAÇÃO 

 

Todos nós sofremos, mas o falar nos dá alívio. 

(François-Marie Arouet – Voltaire) 

 

8.1 As atividades desenvolvidas na ESF 

 

A ESF caracteriza-se como porta preferencial de entrada nos serviços de 

saúde. O seu cenário é caracterizado pela adscrição de clientela e pelos programas 

e ações a serem desenvolvidas, naquela área, para aquela população, a fim de 

responder as suas necessidades de saúde. 

Os enfermeiros da ESF referiram as atividades realizadas, como afirma 

T2: 

 

Então, a gente realiza o pré-natal, prevenção (PCCU), atendimento a 
criança ate os 2 anos. O CeD, visitas domiciliares, além de alguns 
procedimentos, como trocagem de sonda, a gente faz também na 
unidade, tem imunização, enfim. Tem campanhas de vacina que a 
gente também está muito inserido, atendimentos ambulatoriais de 
uma forma geral a gente também faz, porque tem uns que são mais 
específicos da nossa área. (T2) 
 

Estima-se que cerca de 75% a 80% das necessidades de saúde da 

população seja atendida nesse nível de atenção à saúde, através da ESF.  A cada 

necessidade surgida, a cada programa de saúde formulado, a cada ação e 

procedimento demandado, o enfermeiro tem assumido mais responsabilidades no 

seu processo de trabalho. 

 

Bem, na unidade que eu trabalho eu desenvolvo as atividades e 
programas que são preconizados pelo Ministério da Saúde, o pré-
natal, assistência à mulher. Temos o CeD (Crescimento e 
desenvolvimento), que é a puericultura, CeD, nós temos o 
HIPERDIA, trabalhamos a hipertensão, a diabetes e aproveitamos e 
enfocamos também a parte dos idosos, já que a maioria dessas 
pessoas, elas é maior de 60 anos. Nós temos a citologia oncótica 
onde também a gente pega a parte da mulher. Temos as visitas 
domiciliares, ai outras coisas agregadas, onde nós temos a parte de 
humanização e a parte ambulatorial. (T1) 

 



 

 

Nesse sentido, a ESF vem se conformando como espaço relevante de 

intervenção em saúde, onde os diversos problemas da população, sejam eles 

provenientes da saúde ou não, entram por essa porta preferencial.  

Assim, os problemas oriundos da violência doméstica, da prostituição, do 

uso de drogas, da falta de emprego/ocupação, de falta de moradia digna, falta de 

saneamento básico, todos eles costumam aparecer, inicialmente, no espaço da 

ESF. 

Esse contexto se evidencia na fala dos trabalhadores participantes do 

estudo, quando afirmam: 

 

E você trabalhar com população extremamente carente é muito 
complicado. Porque você tem bastantes casos de violência intra-
familiar, você tem casos de drogados, você tem caso de etilistas e 
isso vem pra dentro da sua unidade de saúde, repercute dentro da 
sua unidade de saúde e principalmente, quando você sai da unidade, 
pra ir até o domicilio. É um universo muito diversificado o do PSF. E 
aí tem vários fatores, esses que eu citei que podem contribuir de 
forma negativa para o enfermeiro da unidade de saúde da família. 

(T7) 

 

Contextualmente, a ESF tem se configurado como cenário de alta 

complexidade - não tecnológica, mas subjetiva - dos serviços de saúde. As distintas 

necessidades da população, produto não só do aspecto biológico, mas das formas 

de produzir e reproduzir socialmente, evidenciam as mais distintas e semelhantes 

formas de adoecer e morrer das pessoas. 

Como corrobora Marx (1989), o movimento de transformação das 

necessidades não é linear ou unidirecional. As pessoas, os grupos, as comunidades, 

ou seja, a sociedade em si é dinâmica e em permanente transformação. 

O aumento gradual de responsabilidades para o enfermeiro da ESF é 

notório. O homem, como ser social em permanente transformação e como 

transformador do seu meio, terá sempre novas necessidades, a partir do seu modo 

de viver a vida. 

 

 

 

 

 



 

 

8.2 As condições de trabalho 

 

A questão relativa às condições de trabalho vem com o intuito de 

provocar uma inquietação acerca do que se compreende sobre a precarização do 

trabalho.  

Questionados sobre as condições de trabalho, os enfermeiros se 

posicionaram de formas distintas.  Assim, os elementos da precarização foram 

encontrados nas falas dos colaboradores, em alguns momentos de forma explícita, 

em outros momentos de forma encoberta, como se explicitasse um receio, um medo, 

ou necessidade de justificar algo a alguém.  

Nesse momento, evidenciou-se a contradição entre a reação diante da 

pergunta feita pelo pesquisador, sentida e registrada no caderno de campo e as 

falas explicitadas por alguns colaboradores, cuja forma de responder revele 

constrangimento. 

O enfermeiro da ESF relata que suas condições de trabalho são ótimas, 

mas, ao explicitá-las, entra num processo de afirmação e negação, que se 

contradizem.  

 

Bem, vamos começar pelas físicas. A estrutura física da unidade 
onde eu trabalho era, apesar de ser antiga era bastante agradável. 
No momento nós passamos por uma reforma, mas a secretaria, ela 
logo de prontamente ela conseguiu uma estrutura boa, não é uma 
estrutura de unidade, mas, ela comporta todos os profissionais (de 
forma) confortável. Digamos assim, confortável entre aspas, (faz o 

gesto com as mãos), mas que dá pra gente poder realizar as 
atividades, não é?! Sinto-me bastante confortável na secretaria, 

tenho bastante trâmite, certo? E sou bastante satisfeita com 
essas condições. (T1) 

 

As impressões transmitidas, durante a entrevista, remetem aos elementos 

que permeiam as relações de trabalho: o medo de perder o trabalho, o medo de 

desagradar superiores, o medo de coação. Não se tem os elementos e não se 

pretende reduzir a discussão a essas impressões, mas não se exclui o receio de se 

perder o espaço no mundo do trabalho. 

Ronchi (2010, p. 21) afirma que, nos dias atuais, “é notória a preocupação 

de boa parte dos indivíduos (...) para manter seus empregos de acordo com as suas 

expectativas e perspectivas”. 



 

 

Outro elemento inquietante, no processo é que o trabalhador, imerso 

nesse contexto, muitas vezes é responsabilizado pelas suas precárias condições de 

trabalho, como se tivesse ao seu alcance todas as estratégias de superação e 

resolução dessa realidade. Essa responsabilização se conforma de diversas formas 

e através de diversos órgãos, como o próprio MS, na figura de suas auditorias, como 

afirma o T2: 

 

O que eu tenho que não me satisfaz é a estrutura física da unidade 
de saúde onde eu trabalho. A sala que eu trabalho ela tem muita 
infiltração, inclusive quando a fiscalização do ministério (Ministério da 
Saúde) veio, ela perguntou se eu sabia o que era aquilo. Eu disse 
que sabia, porque eu não era doida, e ele disse que se por ventura 
aquele teto desabasse a culpa era minha, porque eu estava 
atendendo naquelas condições. Eu disse é, eu já solicitei a 
Secretaria (SMS) que viesse fazer um trabalho aqui, agora eu não 
posso é voltar 15 crianças que eu tenho pra atender porque a 
secretaria não vem. Poderia, no caso, até me isentar do meu 
trabalho, da minha responsabilidade e dizer eu não vou atender 
porque está com isso aqui, então a precariedade da estrutura física 
da unidade me abala muito. (T2) 

 

A fala do enfermeiro expressa um dilema vivenciado, como trabalhador 

experimentando, que é a falta de condições estruturais necessárias - a precarização, 

versus a questão relativa ao acolhimento e humanização, quando não realiza as 

ações relativas àquele grupo específico de usuários. O enfermeiro vivencia o dilema 

ético-profissional de não ignorar o atendimento necessário ao usuário, mesmo em 

condições de trabalho não ideais ou adequadas, mas é responsabilizado por não ter 

meios e instrumentos para a realização do seu processo de trabalho.   

O olhar do MS quanto à responsabilização do trabalhador, nesse cenário, 

evidencia o problema de não se conceber precarização a partir da existência ou não 

das condições para a realização do processo de trabalho do enfermeiro da ESF. 

Evidencia-se ainda, nesse contexto, que o profissional, por vivenciar tantos anos a 

precarização, passa a naturalizá-la. O trabalhador passa a relacionar suas 

condições de trabalho com as piores encontradas ou já vivenciadas e não com as 

adequadas e devidas. 

 

Minhas condições de trabalho na estratégia eu não posso dizer que 
são precárias, porque se a gente considera, se a gente compara com 



 

 

outros colegas que desempenham as mesmas funções, a gente 
percebe que eles tem uma precariedade maior. (T3) 

 

Os elementos da precarização do trabalho aparecem, pois,  implícitos nas 

falas dos enfermeiros.  

A enfermagem se identifica como preterida, no aspecto relativo ao 

reconhecimento do trabalho e valorização profissional, em relação a outras 

categorias profissionais da ESF. 

 

A mesma coisa (falta de estrutura física para 
atendimento) acontece com ele (médico), mas, mais com 
a enfermagem, porque infelizmente, se vai priorizar qual 
dos dois profissionais precisa de uma sala pra atender, a 
prioridade nunca é o profissional da enfermagem, 
infelizmente. (T3) 

 

Essas falas refletem, na prática dos trabalhadores e na oferta de serviços, 

a priorização dos aspectos médicos-assistenciais, constituindo-se como reflexo das 

políticas de saúde implantadas, no Brasil, a partir da década de 1960, e 

hegemonicamente vivenciada, ao longo da história, na esfera da saúde brasileira.  

Com relação a outras categorias profissionais, existe um elemento 

agravador; como responsabilidades adicionais ao processo de trabalho do 

enfermeiro, se somam as dos demais profissionais da ESF. A ausência de 

condições para a realização do trabalho coletivo sobrecarrega o enfermeiro de 

responsabilidades e funções oriundas da demanda cotidiana da ESF. 

 
Uma das coisas que prejudica o funcionamento em si da unidade e, 
consequentemente, o trabalho do enfermeiro, vem da insatisfação da 
comunidade em que a gente está inserida. É com relação ao 
atendimento médico, que nunca é suficiente. Enquanto eu posso 
fazer escala dos meus atendimentos enquanto enfermeiro, isso se 
torna impossível com relação ao médico, pela oferta de consultas 
que são disponibilizadas e a população fica aquém disso. Isso 
contribui, pra que de certa forma, o enfermeiro às vezes absorva uma 
parte dessa atividade, como uma solicitação de exames que deveria 
ser feita pelo médico e nós acabamos fazendo porque a clientela não 
tem acesso ao médico. Então isso às vezes atrapalha um pouco as 
nossas atividades. (T7) 

 

(...) E outra precarização é o fato da ESF não ser, ainda, 

compreendida pela população e nem pelos colegas. Eu acho que a 

comunidade não entende a função do programa direito, alguns 

colegas de trabalho entendem, mas fingem que não entendem, 

porque se eles forem fazer como é pra fazer eles vão trabalhar mais, 



 

 

então o enfermeiro acaba sobrecarregado na equipe Saúde da 

Família, porque muitas vezes vai competir a ele consolidar dados 

que não foi ele que produziu, dados dos outros colegas. Alguns 

colegas, principalmente o médico, não querem se envolver com 

atividades educativas, ainda tem aquela mentalidade curativa, falta 

cobrança pra eles também, porque se eles não são cobrados, eles 

fazem de conta que não têm obrigação e eu acho que precariza o 

trabalho da enfermagem sim. Se todas as categorias cumprissem 

sua função como devem, nosso trabalho seria menos árduo. (T3) 

 

Os meios e instrumentos para a realização do trabalho pelos enfermeiros 

também foram aspectos vislumbrados nas falas constantes neste estudo. Para 

alguns não há escassez de insumos ou materiais, sendo um aspecto positivo na 

realização do processo de trabalho do enfermeiro. 

 

A precariedade da estrutura física da unidade me abala muito, agora 
em termos de equipamentos, em termos de material mesmo, assim 
pra trabalhar, eu não tenho o que reclamar não. Só mais essa 
questão. (T3) 

No momento eu estou vendo que a gente está tendo uma melhor 
qualidade, seja no material, seja em condições de trabalho. (T5) 

 

Para outros enfermeiros, os meios e instrumentos para a realização do 

seu processo de trabalho, a falta de materiais e insumos são elementos que 

precarizam o seu trabalho na ESF. Os trabalhadores a seguir afirmam: 

 

 E alem do mais, existe, eu acredito, eu acho as unidades básicas de 
saúde do município, são pouco abastecidas do ponto de vista 
material. Assim, nós não temos muitas vezes soro suficiente, gaze 
suficiente, a gente não tem uma conexão de oxigênio para de 
repente, na hora de uma urgência, a gente conseguir atender um 
paciente e evitar que esse paciente tenha uma complicação maior, a 
nossa unidade é relativamente distante do hospital, então às vezes 
você chega com um paciente muito hipertenso e com uma simples 
medicação injetável você poderia fazer a pressão dele baixar e evitar 
que ele enfarte daqui pra chegar ao hospital. É isso que às vezes 
não é possível. Então em considero isso uma precarização. (T2) 
 
 
Então assim, outras precariedades aqui no trabalho, que a gente 
enfrenta, é a questão de vacinas, não vem todas as vacinas para o 
posto. A população tem um acesso difícil ao posto e às localidades 
que a gente atende. No momento são essas dificuldades. (T4) 

 
 



 

 

Nesse contexto de precariedade das condições de trabalho para a 

realização de algumas ações e procedimentos preconizados pelo MS, um aspecto 

foi predominante na fala dos enfermeiros da ESF, a falta de transporte.  

 
Outra coisa da desprecarização que eu esqueci de falar é que a 
gente aqui não tem um transporte da secretaria para realizar as 
nossas visitas domiciliares. Às vezes a gente tem uma área de 
abrangência muito grande e o paciente precisa de uma visita e a 
gente não tem suporte da secretaria [SAÚDE] para fazer essa visita. 
Ou a gente vai a pé, que muitas vezes é inviável, pela distância, pelo 
calor, pelas condições até do paciente que não tem condições de nos 
esperar, às vezes vai no carro, no nosso carro, usando nosso 
combustível, gastando um meio de transporte que é de uso pessoal 
que a gente coloca no trabalho. Ou às vezes com o agente de saúde, 
usando o transporte do agente de saúde. Então eu acho precária 
essa questão do deslocamento. Para vacinar, pra visita domiciliar eu 
acho que deveria ter um transporte à disposição das equipes. (T3) 
 
Aqui no sítio a gente só tem uma dificuldade: É transporte. É a única 
coisa que eu queixo, no meu nível superior, mas assim, de trabalho, 
medicação, a gente tem, agora me queixo disso, a questão de visita 
domiciliar. (...) Um carro. Isso é importante, porque a gente é zona 
rural. Não tem como você está fazendo só no seu transporte, você 
precisa de um apoio, porque é distante dos sítios, pessoas idosas, 
visita puerperal, tudo isso a gente precisa ser feito. Uma coisa que é 
necessária e muitas vezes fica difícil. Se a gente não tiver aqui no 
nosso a gente não tem esse apoio. (T5) 
 
Minhas condições de trabalho são boas em parte. Porque eu trabalho 
na Zona rural então, o primeiro problema dentro das condições de 
trabalho é a deficiência de transporte. Porque por mais que a gente 
tenha um transporte à disposição da equipe, esse transporte não fica 
com a gente todos os dias e todos os momentos. Então muitas vezes 
eu quero fazer alguma atividade e não posso, fora da área, porque 
naquele momento eu não estou com o transporte. Ou algum paciente 
que precise nem todo momento, se não for agendado, eu estou com 
esse transporte disponível. Além de, como a gente é uma equipe, a 
gente tem essa dificuldade de, por exemplo, no momento da hora do 
trabalho, no início do nosso trabalho, a gente não está aqui, porque 
há alguma descompensação de algum profissional naquele 
momento. (T4) 

 

Há ausência de transporte, seja para busca ativa de usuários, seja para 

realização de visita domiciliar, ambas as ações necessárias em todos os programas 

de saúde da ESF, prevaleceu como uníssono na fala dos enfermeiros dessa 

estratégia. 

 

 



 

 

8.3 Os direitos trabalhistas assegurados ao enfermeiro da ESF  

 

Discorrer sobre direitos trabalhistas, no Brasil, não se traduz em uma 

tarefa simples. A legislação que rege o tema é motivo de divergência até mesmo na 

categoria que opera o direito.  

A constituição brasileira de 1988 consagrou o modelo estatutário2 para os 

servidores públicos, porém, a partir da segunda metade da década de 1990, fruto 

das reformas estruturais do Estado, surgiram idéias contrárias ao processo de 

vinculação dos servidores a esse regime. Em 1998, flexibilizou-se o vínculo de 

trabalho na administração pública, com a promulgação da EC n°19, a partir da nova 

redação ao artigo 373, relativo às disposições gerais da administração pública. 

No caso específico dos trabalhadores da saúde, o relatório do seminário 

de desprecarização do trabalho do SUS afirma: 

 

Ao longo dos anos 90, passou-se a adotar no SUS a política da 
flexibilização e da precarização das relações de trabalho, adotando 
diversas modalidades de vinculação. Tal política preconizada pelo 
Governo Federal acabou sendo seguida em boa parte dos estados e 
municípios, provocando um enorme processo de precarização do 

trabalho no SUS. (BRASIL, 2003, p.8) 
 

 

Segundo BRASIL (2006), há distintas formas de vinculação dos 

profissionais da ESF, conforme figura abaixo, que demonstra os vínculos de trabalho 

da ESF no Brasil, no período de 2001-2002, em percentual: 

 

 

                                                
2
 Definido por um conjunto de regras que regulam a relação funcional entre o servidor e o Estado,  Ele submete-se ao Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (lei 8.112/90) 

 
3
 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98). Ver artigo completo em anexo. 



 

 

 

Ilustração 2. Vínculos de Trabalho da ESF 

   Brasil, 2001-2002. 

 

No cenário estudado, a totalidade dos profissionais se configura vinculada 

à administração pública, através de concurso público. A compreensão dos 

trabalhadores quanto ao vínculo, apesar de concursados, ainda é confusa. Aos 

serem questionados sobre a forma de contratação pela SMS, houve uma imprecisão 

significativa. Essa incompreensão quanto a sua vinculação à administração pública, 

como trabalhador do SUS, se expressa quando este se refere a distintas formas que 

materializam essa vinculação. Foram citados a Carteira de trabalho, o contrato e 

termo de posse com homologação de cargo público, conforme afirmam a seguir: 

 

CLT não é? Carteira. (T6) 
 



 

 

Na verdade o contrato como efetivo, e hoje, pelo menos o que eu sei, 
é que não se assina mais carteira, mas que a gente tem todos os 
direitos, com descontos em INSS, então assim, ficamos de forma 
efetiva. T4 
 
Não é carteira assinada, é um contrato assinado como efetivo, 
através de portaria. T3 
 
Por ser concurso público, eu sou funcionário registrado, com carteira 
assinada, com todos os direitos trabalhistas pertinentes a esse caso. 
(T7) 

 

Através de concurso público. Termo de posse, tudo. O concurso foi 
homologado, depois nós fomos chamados. Assumi o emprego, foi 
feito o termo de posse, com matrícula e com todos os trâmites legais. 
(T1) 

 

A falta de conhecimento relativo aos direitos trabalhistas assegurados 

também foi evidenciada no estudo. Há uma confusão explícita sobre os direitos 

trabalhistas como enfermeiro da ESF. 

 

Tem direito a licença maternidade, tem direito a férias. Se tem mais 
nem lembro. (T5) 

 
Tenho, assim. Quando a gente tem a carteira assinada então a gente 
goza de todos aqueles, antes não tinha a insalubridade, já está 
também. Assim, está caminhando, eu acho assim, que está bem 
melhor do que antes, com relação aos direitos. (T6) 

 

Os enfermeiros da ESF, na realidade estudada, não diferem da realidade 

dos demais trabalhadores que têm dúvidas quanto aos seus direitos assegurados 

pela legislação vigente, não conseguindo identificar por qual legislação é regido seu 

trabalho. 

A indefinição de uma política norteadora, por parte do MS, que reja a 

vinculação e os direitos trabalhistas, relativos à proteção social dos trabalhadores do 

SUS, fortalece a manutenção dessa realidade. 

 

Nossa... os direitos trabalhistas já envolve conhecimento jurídico, não 
é? (...) Direito também de trabalhar com condições dignas de 
trabalho, 13°, direito que a gente tem de receber nosso salário em 
dia, terço de férias, o direito de também termos as nossas, como é 
que eu posso dizer, existem falhas de comunicação da secretaria 
(SMS) com a gente, o direito de ser avisado, de qualquer reunião que 
a secretaria vai fazer e, a gente perde porque não foi comunicado ou 
às vezes a reunião foi adiada e a gente vai lá e a gente desmarcou 



 

 

nossos atendimentos e a reunião não está acontecendo lá. Então é 
isso, mas é sim o nosso direito também de faltar quando a gente está 
doente, o direito de colocar um atestado, claro que de forma é, 
justificada, de forma justa, assim, não tem aquela coisa de colocar 
um atestado por colocar, acho que isso. (T3) 

 
Nós temos o 1/3 de férias, o 13º salário, as nossas férias e aqueles 
direitos que a gente pode usufruir: algumas faltas durante o ano, 
direito a atestado médico, quando necessário, pronto. (T4) 

 

No cenário estudado, apesar de alguma dificuldade em compreender a 

sua forma de vinculação, os enfermeiros da ESF encontram-se vinculados através 

de concurso público. Essa realidade configura-se como importante estratégia de 

enfrentamento dos impactos da precarização e flexibilização do trabalho em saúde, 

de maneira especial, da ESF, porém, não assegura um trabalho desprecarizado, 

conforme o entendimento de precarização que esse estudo apresentou. 

Não se pode desconsiderar a conquista da realização do concurso 

público, mas é relevante trazer elementos que distanciam a realidade estudada das 

diretrizes do Programa Nacional de desprecarização do trabalho no SUS. 

O MS, através do Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, elaborou, no 

ano de 2006, dois materiais importantes relativos a essa temática: 1)Programa 

Nacional de desprecarização do trabalho no SUS - perguntas e respostas e 2)PCCS 

– SUS: diretrizes nacionais para a instituição de planos de carreiras, cargos e 

salários no âmbito do Sistema Único de Saúde – proposta para discussão e 

aprovação. Ambas as literaturas referidas sugerem a normatização de concurso 

público e a elaboração de um PCCS-SUS como forma de acesso à carreira em 

saúde e como estratégias de enfrentamento à precarização do trabalho em saúde. 

Na realidade pesquisada, os enfermeiros da ESF referiram, na sua 

totalidade, não existir um PCCS-SUS. Ao serem questionados sobre a existência do 

mesmo obtivemos os seguintes posicionamentos: 

 

Não. Infelizmente ainda não. Não. (T2) 

 

Não, até o momento a Secretaria Municipal de Saúde não 

dispõe de Plano de Cargos e Salários. (T7) 

 

Não. Não conheço. (T6) 



 

 

O PCCS-SUS não assegura apenas a questão relativa ao salário dos 

trabalhadores, mas caminha para a perspectiva da gestão partilhada, estabelecendo 

a participação dos trabalhadores na formulação e gestão do plano de carreira; a 

carreira como instrumento de gestão em saúde, com vistas a valorizar os 

trabalhadores, através da equidade de oportunidades de desenvolvimento 

profissional, e, a buscar o estabelecimento de compromisso solidário entre gestores 

e trabalhadores do SUS com a qualidade e profissionalismo, na prestação dos 

serviços públicos de saúde (BRASIL, 2006). 

O estado tem sua importância aumentada na proteção dos trabalhadores 

e no reconhecimento sócio-profissional desses, em um cenário de economia 

mundializada. 

Este estudo não objetiva discutir os aspectos jurídicos e legais, a partir da 

lei do direito, porém, não podemos deixar de abordar as perdas trabalhistas que os 

enfermeiros da ESF, ao longo dos anos, tiveram, bem como perdas na realidade 

pesquisada, relativas ao salário recebido, por não constar na sua totalidade como 

rendimentos. Um valor inferior é registrado como salário promovendo, no futuro, no 

momento da  aposentadoria, perdas relativas. 

O acúmulo de trabalho/ocupação é outra realidade vivenciada pelo 

enfermeiro da ESF. A maioria pesquisada (06) refere ter outro trabalho/ocupação. 

Como evidencia as falas a seguir: 

 
Porque infelizmente o salário do PSF ele ainda não dá pra que você 
se dedique única e exclusivamente a ele. Você vê que assim, muitos 
municípios o que é que fazem, existe a contrapartida do município, 
mas eles [MUNICÍPIO] o que fazem, pagam tudo com o que vem do 
ministério [SAÚDE] e a contrapartida não existe. Então eu gostaria 
muito que desse, o que eu recebesse, só pra trabalhar no PSF, 
juntando os meus dois empregos, se desse pra cobrir. Mas 
infelizmente não dá. E por isso que a gente procura outros meios 
(T2) 
 
Eu tenho esse outro trabalho primeiro porque só a renda desse 
trabalho não seria suficiente pra complementar, a gente precisa 
complementar a nossa renda e (...) os principais motivos pelos quais 
eu tenho outro trabalho é complementação de renda e a satisfação 
profissional. (T3) 

 
Eu tenho esse outro trabalho justamente porque eu acho que esse 
trabalho, financeiramente, ele não é suficiente; embora eu me 
satisfaça enquanto enfermeira do Programa Saúde da Família, gosto 
muito, até assim, não é uma questão de não está bem no serviço, 



 

 

mas é uma questão de não está bem financeiramente no serviço. 
(T4) 

 

O processo de precarização do trabalho faz o trabalhador adotar rotinas 

extras, na perspectiva de garantir seu sustento e de sua família.  

A realização de concurso público não assegurou a melhoria das relações 

desses trabalhadores com o sistema ou garantiu a continuidade das ações e 

serviços em saúde para a população. Isso desvela a ausência de políticas 

destinadas aos trabalhadores de saúde, de modo específico, o enfermeiro da ESF. 

Como justificativa da ausência de recursos financeiros que assegurem um 

salário justo e digno, as ações e serviços da ESF são realizadas de forma 

descontínua e desarticuladas, distanciando-se do trabalho coletivo necessário, no 

espaço da ESF. 

O incentivo financeiro destinado à ESF, cujos recursos são, oriundos do 

MS, acaba sendo a única fonte de pagamento dos enfermeiros. A complementação 

financeira recebida como enfermeiros da ESF fragiliza o vínculo empregatício, pois 

essa renda não se enquadra nos benefícios do vínculo estatutário (via concurso 

público), evidenciando certo grau de desproteção social, como as falas abaixo 

explicitam: 

 

O salário base é o mesmo que estava no edital. Agora a gratificação, 
porque no edital tinha salário base mais função gratificada. Então 
essa gratificação a gente só veio saber quando a gente assumiu. 
Ninguém sabia, porque ele não especificou quanto era. (T2). 
 
O nosso salário base é R$1.245,00 reais, o salário base que foi 
unificado pra todos os profissionais de nível superior e, esse salário 
base é complementado com uma gratificação do PSF e a nossa 
insalubridade, que dá um total de R$ 1.975,00 reais (T4). 
 
Nós temos como os municípios fazem, nós temos um salário base e 
nós temos uma gratificação de PSF. Para complementação salarial. 
É lógico que se for a nível de aposentadoria, creio eu, que nós 
seremos aposentados apenas como o salário base (T7). 

 

 

A complementação salarial, chamada de função gratificada, não é 

articulada ao rendimento fixo mensal, sendo, no futuro ,um excedente que não 

contabilizará para garantias de direitos, embora se cobre impostos sobre esse 

montante financeiro. 



 

 

Outro elemento importante de ser lembrado é que, no edital do referido 

concurso, é evidenciado que o profissional enfermeiro da ESF estará vinculado à 

SMS enquanto essa estratégia for de âmbito federal, via MS, como se sugerisse ao 

trabalhador que, em caso de desarticulação do PSF, este enfermeiro perdesse sua 

ocupação, adquirida através do referido concurso público4. 

Segundo Medeiros (2000, p.67), o trabalho é polivalente. Na Toyota, 

desde 1955, cada trabalhador opera em média 5 máquinas. Mais tarde, formam-se 

equipes com 8 trabalhadores que operam “ilhas” de máquinas; além de operá-las, 

controlam a qualidade, fazem serviços de manutenção e limpam o maquinário, 

quando a “porosidade” do trabalho cai quase a zero. Evidencia-se a flexibilidade da 

força de trabalho, como característica do sistema, consequência dos processos de 

enxugamento das empresas. 

O processo de implantação de novas políticas de recursos humanos em 

saúde, ou seja, a flexibilidade da força de trabalho é um processo advindo da 

globalização da economia e do mundo do trabalho, permeando as políticas públicas, 

consequentemente as de saúde.  

No setor saúde, a força de trabalho, parte do processo de trabalho em 

saúde, como afirma Medeiros (2000), insere-se no contexto sociopolítico e cultural 

da sociedade, articulando-se em suas micro e macrorrelações estruturais e 

subjetivas, dentro do processo histórico. 

Na ESF, o trabalho do enfermeiro tem se caracterizado como polivalente, 

característica diferente do perfil generalista de algumas formações acadêmicas 

proposto para a ESF. Porém há que diferenciá-las. O caráter generalista está 

associado à perspectiva da formação, baseada na integralidade da prática 

profissional, do enfermeiro crítico, que reflita sobre suas práticas, compromissado 

com as necessidades sociais e com o modelo assistencial que atenda a essas 

necessidades e atue na mudança dos perfis de saúde, nos diferentes níveis de 

atenção. A polivalência, portanto diferencia-se, pois essa se caracteriza pela 

assunção de responsabilidades que vão além do seu processo de trabalho.  

                                                
4
 Item 3 do edital  

 3 DOS CARGOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 
 3.1 A existência das vagas do PSF está condicionada à manutenção do Programa que é vinculado ao Ministério da Saúde. 

 



 

 

As necessidades que surgem da subjetividade de cada indivíduo/ 

população/sociedade exigem cada vez mais um debruçar-se do enfermeiro da ESF 

sobre aquela realidade vivenciada, caracterizando a polivalência do seu trabalho. 

O enfermeiro da ESF realiza práticas/atividades/responsabilidades que 

vão além do seu processo de trabalho, como, por exemplo, o papel de educador 

físico assumido nos grupos de usuários, realizando atividades físicas envolvendo os 

grupos de hipertensos, de diabéticos ou de idosos; ou assumindo as atividades e 

responsabilidades de gerente de UBS, tendo que gerenciar todos os insumos e 

materiais dos estabelecimentos de saúde sem a respectiva função homologada e 

financiada; o que evidencia elementos da precarização. 

Destarte, as conformações do mundo do trabalho fortalecem o discurso e 

a vivência da precarização, especialmente em saúde, pelas características 

peculiares analisadas, nesse estudo, pelos enfermeiros da ESF. 

O estudo não tem por finalidade encerrar ou apontar resultados prontos, 

mas inquietar e promover a reflexão acerca da precarização do trabalho do 

enfermeiro da ESF, que tem vivenciado, das mais diversas formas, o trabalho de 

forma precarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a 
caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que 

colher”. (Cora Coralina) 

 

 

O enfermeiro da ESF é um trabalhador importante na atenção primária 

em saúde, atuando através do seu processo de trabalho na prevenção, promoção, 

recuperação e habilitação dos usuários. 

 O perfil etário do enfermeiro da ESF é predominante de adultos jovens e 

adultos, com média de 71% entre 29 e 34 anos. Há uma predominância do sexo 

feminino (06), fortalecendo a discussão da feminilização do trabalho, além dos 

aspectos históricos relacionados ao trabalho feminino na enfermagem. 

A totalidade da realidade pesquisada tem a especialização como grau de 

formação, fortalecendo a idéia da necessidade da qualificação como estratégia para 

a empregabilidade. Tem como regime de trabalho 40 horas, com tempo de serviço 

na ESF entre 1 a 9 anos. É importante ressaltar que a maioria considerou apenas o 

tempo relativo à entrada na ESF através do concurso público, realizado no município 

no ano de 2008. A forma de inserção na ESF, na realidade pesquisada, foi via 

concurso público, em sua totalidade, como antes referido.  

Os enfermeiros da ESF referem satisfação com o trabalho realizado; 

articulamos a isso a concepção de trabalho trazida pela maioria, cuja concepção 

considera o trabalho como uma forma de realização humana, como forma de 

transformar algo e ser transformado, apresentando trabalho diferente de emprego, 

algo relativo a se sentir útil, uma prática que tem retorno, uma prática 

transformadora da realidade. 

Em relação a trabalho precarizado, o enfermeiro da ESF corrobora com a 

concepção adotada neste estudo, explicitando que, além da ausência de vínculo 

trabalhista e da desproteção social, a falta de condições estruturais e infra-

estruturais, a falta de meios, instrumentos e recursos materiais se apresentam como 

elementos determinantes para a precarização do trabalho. 

As atividades realizadas por esses trabalhadores de saúde se conformam 

em visitas domiciliares, ações em saúde da criança, do adulto, do idoso, da mulher, 

do homem, do trabalhador; saúde mental; ações em tuberculose e hanseníase, 

http://www.pensador.info/autor/Cora_Coralina/


 

 

hipertensão arterial e diabetes, grupos de jovens, entre outras diversas ações e 

serviços. Esse trabalho apresenta um grau de complexidade, pois, nesse espaço, 

surgem necessidades sociais das mais diversas ordens, desde as causadas pela 

falta de saneamento básico às oriundas da violência doméstica e do uso de drogas. 

O enfermeiro da ESF analisa suas condições de trabalho com um grau de 

peculiaridade de cada USF; alguns com um grau maior de dificuldades, apontando 

falta de materiais e insumos e falta de estrutura física adequada para a realização do 

seu processo de trabalho. Em outras USF esse problema inexiste. Porém um 

problema é referido por todos os enfermeiros, a dificuldade de realização de 

algumas ações por falta de transporte. A falta desse ocasiona a dificuldade de 

planejamento e gestão do processo de trabalho desses enfermeiros e da equipe de 

enfermagem, pela dificuldade em realizar visitas domiciliares, alguns encontros com 

grupos de usuários, a busca ativa em geral, entre outros impactos que a falta desse 

recurso ocasiona. 

Outra característica evidenciada é a ausência do trabalho coletivo da 

equipe da ESF. A realização das práticas dos diferentes profissionais se distancia da 

articulação necessária dos processos de trabalho em saúde, requerida pela ESF. 

No aspecto relacionado aos direitos desses enfermeiros encontramos um 

avanço relevante, na realidade pesquisada:  a vinculação do enfermeiro da ESF, 

através de concurso público. Essa vinculação, caracterizada através do regime 

jurídico único, para o funcionalismo público, assegura direitos trabalhistas 

conquistados ao longo da história. A garantia de recebimento do 13º salário, do 

direito a gozo de férias, da licença maternidade e paternidade, são exemplos desses 

direitos assegurados aos enfermeiros da ESF, na realidade estudada. 

Porém a realização do concurso público não assegurou a esse enfermeiro 

o usufruto e vinculação, como trabalhador de saúde, ao PCCS-SUS. Não se tem 

ainda um plano que assegure a esse trabalhador um piso salarial, a isonomia 

salarial, os benefícios da dedicação exclusiva como trabalhador do SUS, a 

participação nas mesas e/ou fóruns de gestão do trabalho em saúde e 

desprecarização do trabalho em saúde. Um percentual do rendimento mensal pago 

como gratificação é uma forma de perda relativa não só ao pagamento de impostos 

como no processo de aposentadoria desse enfermeiro. A cláusula em edital, 

afirmando que o vínculo profissional assegura o trabalho desse enfermeiro somente 

em caso de permanência da ESF, vinculada ao MS, contradiz o processo de 



 

 

municipalização da saúde e da assunção do município como pleno no sistema de 

saúde municipal. 

O estudo não tem a pretensão de encerrar a discussão sobre a 

precarização do trabalho na ESF, busca, sim, contribuir com o debate acerca da 

temática, que é uma realidade vivenciada pelos enfermeiros da ESF. 

A investigação sobre a precarização do trabalho do enfermeiro evidenciou 

elementos importantes para reflexão. Apesar das discussões e estudos pelos órgãos 

competentes do MS, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES)/ Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde 

(DEGERTS), a precarização do trabalho tem assumido novas formas e 

características. 

A concepção de precarização do trabalho em saúde reduzida à ausência 

de direitos trabalhistas e desproteção social evidencia que esse não é o melhor 

percurso a ser seguido pelos órgãos gestores do trabalho em saúde.  

Faz-se necessário compreender o trabalho inserido em um contexto 

histórico, social, político e econômico, no qual os trabalhadores de saúde vivenciam 

diferentes realidades que vão desde a falta de estrutura física apropriada para a 

inserção da ESF até a falta de meios e instrumentos para a realização do seu 

processo do trabalho em saúde. 

A precarização do trabalho em saúde na atenção primária é uma 

realidade, desde a origem do SUS, que, segundo os estudos já citados, foi agravada 

com a expansão da ESF. A ausência de aspectos relativos à normatização de 

vínculo trabalhista, à infra-estrutura física, ao piso salarial dos profissionais, à 

contrapartida financeira regulamentada das outras esferas – estado e município, a 

isonomia salarial, entre outros aspectos, potencializam a precarização do trabalho 

do enfermeiro da ESF. 

O município não se sente responsabilizado pela estratégia, apesar da 

municipalização das ações e serviços em saúde e da assunção plena da 

responsabilidade da saúde pelo município, desde o ano de 2003, através da NOAS. 

Assim, o enfermeiro da ESF é submetido a um edital que explicita a sua vinculação 

ao município até o momento em que a ESF for financiada pelo MS. 

A falta de materiais e insumos para a realização do processo de trabalho 

do enfermeiro limita a execução das ações e serviços em saúde desse profissional. 

Em algumas realidades, o enfermeiro da ESF necessita dividir uma única sala de 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=382
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consultas com os demais profissionais, impossibilitando um trabalho coletivo em 

saúde, a continuidade das ações, a efetivação dos vínculos de coresponsabilidade 

com a população e a efetivação das diretrizes da ESF. 

Este estudo não busca trazer fórmulas prontas, mas traz algumas 

sugestões, a fim de contribuir com a gestão do trabalho do enfermeiro da ESF e 

diminuir a precarização do trabalho nessa estratégia: 

 

1) socializar com a SMS do município estudado os resultados da pesquisa 

acerca da precarização do trabalho do enfermeiro da ESF. Entendemos que 

essa prática evidenciará os avanços e retrocessos que o município apresenta, 

atualmente, na realidade da ESF, pois se sabe que a pesquisa foi realizada 

com o profissional enfermeiro, porém talvez não seja distante da realidade 

dos demais profissionais que conformam a ESF;  

  

2) planejamento e intervenção relativos ao transporte na ESF; essa queixa foi 

uníssona na fala dos enfermeiros da estratégia, das zonas urbana e rural. 

Entendemos que esse problema impacta diretamente na efetividade das 

práticas profissionais, distanciando-se da efetivação dos princípios do SUS; 

 

3) adequação das condições estruturais e infra-estruturais, na perspectiva de 

propiciar melhores condições de trabalho na ESF; a fim de fortalecer o 

trabalho coletivo em saúde, através da articulação das práticas profissionais, 

se aproximando, ainda, da humanização e acolhimento em saúde; 

 

4) discussão e elaboração do PCCS-SUS, através da articulação entre órgãos 

de classe, das instituições de pesquisa como a Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), através do Curso de Enfermagem de Pau dos 

Ferros-RN e dos Grupos de pesquisa dessa instituição, das instâncias 

estaduais e federais, representadas respectivamente pela SES e MS. 

Entendemos que, através desse processo, as questões relativas à isonomia 

salarial, à valorização do trabalhador com dedicação exclusiva ao SUS; ao 

acúmulo de trabalho/ocupação, ao piso salarial sejam pensadas e tragam 

benefícios aos enfermeiros da ESF; 



 

 

 

5) criação da mesa permanente da educação e de gestão do trabalho da ESF 

pela URSAP, articulada com e no município sede de referência – Pau dos 

Ferros, a partir do PDR, pela particularidade do trabalho nessa estratégia; 

pois percebemos a necessidade do trabalhador de saúde participar da gestão 

da educação e do trabalho, assegurando poder discursório e decisório nas 

questões relativas à qualificação permanente e ao trabalho do enfermeiro da 

ESF; 

 

6) participação do Enfermeiro da ESF, dessa SMS, nas Conferências de Saúde 

do Trabalhador e no Fórum de desprecarização do trabalho em saúde; por 

entendermos que essa temática é permeada por aspectos políticos, 

econômicos e sociais e suas discussões e decisões têm impactos diretos na 

saúde e no modo de viver a vida desse enfermeiro; 

 

7) a SMS, em parceira com órgãos como Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte 

(FAPERN), Associação Brasileira de Enfermagem Seção RN (ABEn-RN) e 

UERN, realize pesquisas relativas à força de trabalho em enfermagem, nos 

diversos níveis de atenção à saúde, de modo especial, a atenção primária, no 

espaço da ESF. 
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APÊNDICE A- AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Natal, 10 de Dezembro de 2009. 

 

Ilmo. Sr. Luis Fabrício do Rêgo Torquato - Secretário Municipal de Saúde do Município de 

Pau dos Ferros 

Eu, Palmyra Sayonara de Góis, enfermeira, professora do curso de graduação em 

enfermagem da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mestranda do curso de Pós-

graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob matrícula 

2009100047, orientanda da Profa. Dra. Soraya Maria de Medeiros, venho neste solicitar a sua 

permissão para a realização da pesquisa intitulada: A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: Contribuição ao 

debate. 

A pesquisa tem como objetivo analisar as formas de precarização do trabalho e do 

trabalhador do enfermeiro inserido na Estratégia Saúde da Família, a partir da análise 

conjuntural econômica e os ditames da conformação atual do mundo do trabalho, portanto 

não utilizará métodos invasivos na coleta de dados, posto que constará de uma entrevista 

individual, gravada com a permissão do informante mediante assinatura do Termo de 

consentimento livre e esclarecido. Os instrumentos utilizados para a referida coleta serão um 

roteiro norteador com questões abertas e fechadas, um gravador, um caderno de campo para 

anotações e uso de máquina fotográfica, para uso de fotos que o pesquisador julgar 

necessário. 

Ressaltamos que o referido estudo obedece rigorosamente às diretrizes 

regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres humanos, constantes na resolução N°196, 

de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Eu, ________________________________________________, Secretário Municipal de 

Saúde do município de Pau dos Ferros – RN, declaro que tomei conhecimento e autorizo a 

realização da pesquisa nas Unidades de Saúde da Família necessárias para a pesquisa. 

Data:____/____/______ 

_________________________________________ 

Luis Fabrício do Rêgo Torquato 

Secretário Municipal de Saúde do Município de Pau dos Ferros 

 

 

Enfa. Palmyra Sayonara de Góis 

Mestranda em Enfermagem 

 

Profa. Dra. Soraya Maria de Medeiros 

Profa. Dra. Titular do Dpto. de Enfermagem da UFRN 

Orientadora da pesquisa 



 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário BR101, Lagoa Nova - Natal/RN  

 Cep:59072-9, Fone/Fax (84)3215-3196 

Email: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

Ilmo. Sr. Luis Fabrício do Rêgo Torquato  

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento de Pau dos Ferros 

  

 O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN conta 

atualmente, no seu programa de pós-graduação, com o Curso de Mestrado em Enfermagem. 

Nesse contexto, a mestranda Palmyra Sayonara de Góis está realizando uma pesquisa sobre 

“A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA: Contribuição ao debate”, necessitando, portanto, coletar dados, 

como a utilização do nome da instituição no relatório final da investigação.  

A pesquisa não utilizará métodos invasivos na coleta de dados. Os instrumentos 

utilizados para a referida coleta serão um roteiro norteador com questões abertas e fechadas, 

um gravador e um caderno de campo para anotações que o pesquisador julgar necessárias. 

Ressaltamos que o referido estudo obedece rigorosamente às diretrizes 

regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres humanos, constantes na resolução N°196, 

de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dessa direção, agradecemos 

antecipadamente. 

 

 



 

 

Natal, _____ de _____________ de 2009. 

 

______________________________                ________________________________ 

   Enfa. Palmyra Sayonara de Góis                         Profa Dra.Soraya Maria de Medeiros 

             (Mestranda)                                                                 (Orientadora) 

(   ) Concordamos com a solicitação                   (  )  Não concordamos com a solicitação 

 

 

___________________________________ 

Luis Fabrício do Rêgo Torquato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada A 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

Contribuição ao debate. A mesma é coordenada pela profª Soraya Maria de Medeiros, integrante 

do Programa de Pós Graduação em Enfermagem, com acompanhamento e assistência direta de 

Palmyra Sayonara de Góis, discente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/Mestrado 

dessa universidade.  

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. A pesquisa se 

justifica pela relevância científica, onde a produção científica sobre o tema é incipiente no Estado do 

Rio Grande do Norte, em especial no município e região onde será realizada, além de ser uma 

temática incentivada pelo Ministério da Saúde, pois a questão relativa do trabalho em saúde ainda é 

um desafio no Sistema Único de Saúde.  

A pesquisa objetiva analisar as formas de precarização do trabalho e do trabalhador 

enfermeiro na Estratégia Saúde da Família na cidade de Pau dos Ferros. 

Caso decida aceitar o convite, você participará de uma entrevista que será marcada 

previamente e realizada onde melhor lhe convir. Os instrumentos utilizados para a coleta serão um 

roteiro norteador com questões abertas e fechadas, um gravador e um caderno de campo para 

anotações.  A metodologia utilizada será esclarecida antes da realização da coleta de informações 

e, esclarecida em qualquer momento que o participante julgar necessário, antes e durante o curso 

da pesquisa 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e os riscos previsíveis podem estar 

relacionados a algum tipo de constrangimento que você possa vivenciar por parte do gestor de 

saúde, que serão evitados pela autorização prévia realizada pelo gestor municipal de saúde e pelo 

cuidado que teremos ao realizar a entrevista.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: compreender os desafios 

relativos ao trabalho em saúde enfrentados pelos enfermeiros trabalhadores da Estratégia Saúde da 

Família, na perspectiva de buscar melhorias para esses trabalhadores de saúde.  

Todas as informações obtidas são confidenciais, serão usadas apenas com propósito 

científico 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. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

 



 

 

Você ficará com uma cópia deste termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Professora Drª Soraya Maria de Medeiros, através do 

telefone (84) 3215-3857 no Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus 

universitário, Lagoa Nova. Natal (RN), 59072 970 ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo telefone 3215-3135, no endereço Praça do 

Campus Universitário, Lagoa Nova – Natal /RN, ou site www.ética.ufrn.br. 

 Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável.  

Declaração de 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 “A PRECARIZAÇÃO DO 

TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: Contribuição ao debate”. 

      Autorizo o uso das informações obtidas mediante entrevista, gravada por meio de gravador, 

com o objetivo de desenvolvimento da pesquisa e também publicação do referido trabalho escrito, 

podendo utilizar inclusive meus depoimentos. Concebo, também, o direito de uso para quaisquer fins 

de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas, desde que seja mantido sigilo sobre a 

minha identidade, podendo usar pseudônimos. 

 

 

Participante da pesquisa 

 

Enfa. Palmyra Sayonara de Góis 

Mestranda em enfermagem 

 

Profa.  Dra. Soraya Maria de Medeiros 

Profa. Titular do Depto. de Enfermagem da UFRN 

Orientadora da pesquisa 

 

Soraya Maria de Medeiros 

Campus universitário, Lagoa Nova. Natal (RN), 59072 970. Fone: (84) 3215-3857 ou 

 Telefone: (084) 3215-5301. E-mail: sorayamaria@digi.com.br. 

Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN  

Praça do Campus Universitário em Lagoa Nova, CEP: 59072-970 telefone 3215-3135 ou site: 

www.etica.ufrn.br 

TCLE - “A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA: Contribuição ao debate” 

 

 

 

 

 

 

http://www.ética.ufrn.br/
mailto:sorayamaria@digi.com.br
http://www.etica.ufrn.br/


 

 

APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

Praça do Campus Universitário em Lagoa Nova, CEP: 59072-970 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

PARTE I 

 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1.1 Iniciais (Nome) 

1.2 Idade 

1.3 Sexo    (    ) Feminino    (    ) Masculino 

1.4 Estado Civil     (    ) Solteiro             (    ) Casada(o)    

                               (    ) Divorciada(o)   (    ) Outro:_________  

1.5 Grau de Formação: (   )  Graduação                    (    ) Especialista           (   ) Outro____________ 

                                (   ) Mestrado                       (    ) Doutorado  

 

 

2. DADOS PROFISSIONAIS  

2.1 Regime de trabalho 

2.2 Tempo de serviço 

2.3 Você está satisfeito com o que faz?   (    ) Sim   (    ) Não 

 

 

PARTE II 

 

1. Como você se inseriu na ESF?    

2. Descreva sua forma de contratação pela SMS. 

3. Qual a sua carga horária de trabalho semanal como enfermeiro da ESF?     

 

 

 



 

 

 4. Descreva as atividades desenvolvidas por você como enfermeiro dessa USF? 

5. Comente o que você entende por trabalho? 

6. Como enfermeiro da ESF como você analisa suas condições de trabalho? 

7. O que você entende que seria necessário para melhorar suas condições de trabalho? 

8. Quais direitos trabalhistas você tem como enfermeiro da ESF? 

9. Você percebe algum direito trabalhista que você não tem como enfermeiro da ESF?  

(   ) Sim    (   ) Não            

Qual(is)?                                             

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

10. O rendimento (salário) recebido é o mesmo declarado como salário base? 

11. Como enfermeiro da ESF você recebe 13° salário?  

12. A SMS tem um Plano de Cargos, carreira e remuneração em saúde para os enfermeiros da 

ESF (PCCS-SUS)? 

13.  Comente o que você entende por trabalho precarizado? 

14. Você tem algum outro trabalho e/ou ocupação? Por que?  

(   ) Sim     (  )  Não                      Qual a carga horária? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE D - CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS ENTREVISTADOS 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS ENTREVISTADOS 
 

Enfermeiro 1 Titulação Forma de 
inserção na ESF 

Tempo de serviço 

 
T1 

 

 
Especialista 

 
Concurso público 

 
09 anos 

 
T2 

 

 
Especialista 

 
Concurso público 

 
16 meses 

 
T3 

 

 
Especialista 

 
Concurso público 

 
16 meses 

 
T4 

 

 
Especialista 

 
Concurso público 

 
14 meses 

 
T5 

 

 
Especialista 

 
Concurso público 

 
06 anos 

 
T6 

 

 
Especialista 

 
Concurso público 

 
12 meses 

 
T7 

 

 
Especialista 

 
Concurso público 

 
16 meses 

1 Não se utilizou iniciais dos nomes dos enfermeiros da ESF neste quadro para garantir o 
sigilo da identidade dos colaboradores da pesquisa.  
 


