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CHAVES, A.C.C.; MEDEIROS, S.M. Processo de trabalho na Estratégia Saúde 
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ser apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2013. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o processo de trabalho do enfermeiro 

na Estratégia Saúde da Família (ESF), considerando seus elementos básicos e 

dinâmica, e buscando identificar aspectos que possam configurar potencialidades e 

fragilidades no seu desenvolvimento. Trata-se de um estudo de caso analítico, com 

abordagem qualitativa e marco teórico-metodológico na Hermenêutica Dialética. 

Foram campos empíricos da pesquisa as Unidades de Saúde da Família do 

município de Natal, RN, Brasil. Os sujeitos do estudo são enfermeiros que atuam 

nessa Estratégia. A coleta de informações foi realizada através de entrevista 

individual semiestruturada aliada à observação de campo. Foi iniciada após 

aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, conforme diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos (resolução 466/12), assegurando os devidos preceitos éticos. O 

projeto foi aprovado pelo parecer de número 398.929, CAAE 19588813.7.0000.5537. 

Dos 9 enfermeiros entrevistados, são 8 do sexo feminino e 1 masculino, com média 

de idade de 52 anos, média de tempo de graduação de 27 anos e tempo médio de 

permanência num mesmo território da ESF de 7 anos. Verificou-se que cabe ao 

profissional enfermeiro na Saúde da Família o importante papel de cuidar do ser 

humano em seus contextos de vida, família e comunidade, produzindo condições à 

satisfação de suas necessidades através do agir terapêutico em saúde, utilizando 

para tanto instrumentos materiais e imateriais. Foi possível relacionar aspectos que 

configuram potencialidades e fragilidades no processo de trabalho do enfermeiro na 

ESF, segundo o discurso dos trabalhadores entrevistados, incluindo-se os sentidos e 

contradições. Entre as potencialidades, foram destacadas o papel ampliado do 

enfermeiro na ESF; a percepção do enfermeiro sobre o trabalho em equipe; a 

autonomia relativa do enfermeiro; o compromisso dos profissionais com o trabalho; a 

Humanização como tecnologia; a presença de outros agentes no trabalho, como 

diretores e administradores nas Unidades Básicas de Saúde; o tempo de 
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experiência e a forma de vinculação dos profissionais no caso estudado; e a adesão 

do município de Natal/RN a estratégias e programas federais no âmbito da saúde. 

Como fragilidades no processo de trabalho do enfermeiro na Saúde da Família, 

foram apontadas a limitada qualificação da força de trabalho; a difícil delimitação das 

especificidades do trabalho do enfermeiro nesse cenário; os transtornos que 

ocorrem no processo; as lacunas persistentes nas equipes multiprofissionais; os 

déficits estruturais das UBS no caso em estudo; a baixa cobertura da Estratégia no 

município; e a vulnerabilidade política das condições para a realização do trabalho. 

Considera-se necessário compreender os dilemas vivenciados no cotidiano dos 

enfermeiros da Saúde da Família, como parte de equipes multiprofissionais, tendo 

em vista a conquista real de mudanças nos processos de trabalho, necessárias à 

reorientação do modelo de atenção à saúde brasileiro. Em consonância, é preciso 

promover condições de trabalho adequadas e o bem estar dos agentes que 

protagonizam do trabalho no Sistema Único de Saúde.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Processo de trabalho. Estratégia Saúde da 

Família. Sistema Único de Saúde. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the nurse’s work process at Family Health 

Strategy, considering its basic elements and dynamic, and searching to identify 

aspects that may constitute strengths and weaknesses in its development. This is an 

analytical case study, with qualitative approach and theoretical-conceptual mark 

grounded in Dialectic Hermeneutics. Empirical research fields were the Family Health 

Units of Natal, RN, Brazil. The subjects are nurses working in this Strategy. Data 

collection was conducted through semi-structured individual interviews combined 

with field observation. The research was initiated after approval by the Ethics 

Committee of Universidade Federal do Rio Grande do Norte, according to the 

guidelines and rules for research involving humans (Resolution 466/12), ensuring 

proper ethical precepts. The project was approved by register number 398.929, 

CAAE 19588813.7.0000.5537. From the 9 interviewed nurses, 8 were female and 1 

male, average age of 52 years, average graduation time of 27 years and average 

time they stayed at the same Family Health territory of 7 years. It was found that it is 

up to the professional nurse in the Family Health care the important role of taking 

care of human beings in their life, family and community contexts, producing 

conditions to meet their needs through therapeutic act in health, using for such 

purpose both materials and immaterial instruments. It was possible to relate aspects 

that characterize strengths and weaknesses in the work process of nurses in the 

ESF, according to the speech of the interviewed workers, including the meanings and 

contradictions. Among the potentialities observed, it was possible to highlight the 

wide role of the nurse at Family Health; the perception of nurses about teamwork; the 

relative autonomy of nurses; the commitment of professionals to work; Humanization 

as a technology; the presence of other agents at work, such as directors and officers 

at the primary health units; the professional’s experience time and contract type in 

the case studied. As weaknesses in the work process of nurses at Family Health 

Strategy, were highlighted the limited skills of the workforce; the difficulty in 
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identifying specific limits of the work of nurses in this scenario; the disturbances that 

occur in the process, the existing gaps in multiprofessional teams; Structural deficits 

of the units in the studied case, the low coverage of the Family Health in the county, 

and the political vulnerability of the work conditions. It is considered necessary to 

understand the dilemmas experienced in everyday life of nurses at Family Health 

Strategy as part of multiprofessional teams, facing actual achievement of changes in 

work processes necessary for the reorientation of health care in Brazil. In 

accordance, it is necessary to promote proper working conditions and welfare of 

labor agents which are protagonists the work at the United Health System.  

 

KEY WORDS: Nursing. Work process. Family Health Strategy. Unified Health 

System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura a saúde como um direito de 

todos os cidadãos brasileiros, através do Sistema Único de Saúde (SUS). São 

inegáveis as conquistas no sentido da garantia desse direito, especialmente do 

ponto de vista jurídico-legal, entretanto muitos desafios ainda se apresentam à sua 

concretização plena. 

Em face desse contexto, foram propostas nas últimas décadas várias 

medidas governamentais orientadas para o fortalecimento do SUS, em especial da 

Atenção Básica, concebendo-a como ponto chave na efetivação de mudanças no 

cotidiano da atenção à saúde no Brasil (SILVA-ROOSLI; ATHAYDE, 2011).  

Assim surge a Estratégia Saúde da Família (ESF) que, estruturada na 

lógica da Atenção Básica, configura uma tentativa de reorientação do modelo de 

atenção à saúde. A necessidade de reorientar existe, porque ainda perdura no Brasil 

um modelo de saúde tradicional e limitado, que tem no hospital o lócus de resolução 

dos problemas de saúde; é individualizante, curativo e medicamentoso; privilegia o 

saber médico em detrimento de outros saberes; utiliza de forma irracional os 

recursos tecnológicos disponíveis; e tem baixa resolubilidade. Por tudo isso, gera 

alto grau de insatisfação para todos os sujeitos que participam das ações e serviços 

de saúde – gestores, profissionais de saúde e usuários (COSTA et al, 2009; SILVA-

ROOSLI; ATHAYDE, 2011). 

Com a ESF, pretende-se provocar a superação de tais problemas, 

afirmando a indissociabilidade entre promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Propõe-se 

transformar o modelo tradicional, em um modelo de atenção à saúde coletivo, 

centrado na família e na comunidade (BRASIL, 2011a; COSTA et al, 2009). 

Para operacionalizar essa estratégia, os trabalhadores da saúde 

necessitam incorporar novas formas de trabalhar: em equipe multiprofissional, com 

área adscrita, responsabilidade sobre o cuidado e vigilância de um número fixo de 

famílias, fixação de metas de produção segundo critérios quantitativos e qualitativos, 

bem como o estímulo ao exercício do controle social (BRASIL, 2011a; SANTOS; 

SOARES; CAMPOS, 2007). 

Trabalhar nesta lógica não é tarefa simples, pois exige um olhar voltado 

para grupos sociais específicos, supõe um rompimento dos muros dos serviços de 
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saúde e, sobretudo, um alto grau de complexidade do conhecimento (SOUZA; 

HAMANN, 2009). 

Portanto, o pilar das transformações esperadas com a ESF reside na 

mudança dos processos de trabalho, que devem se organizar de modo a contemplar 

as novas formas de trabalhar exigidas para a reorientação do modelo de atenção à 

saúde. Isso por um lado representa grande potência e por outro um desafio em igual 

proporção, frente às inúmeras condições que dificultam, deterioram e tornam 

vulneráveis os processos de trabalho estabelecidos na ESF.  

A força de trabalho, por exemplo, é apontada como um dos pontos mais 

frágeis da Estratégia, sinalizando problemas como rotatividade de profissionais, 

precárias formas de vinculação profissional, insuficiente qualificação dos 

trabalhadores e perfil inapropriado para a proposta (RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004; 

SILVA-ROOSLI; ATHAYDE, 2011).  

São reconhecidas também questões ainda carentes de ajustes, como a 

polivalência exigida dos profissionais, através do domínio de conhecimentos e do 

desenvolvimento de práticas em inúmeras frentes, que é essencial ao trabalho na 

ESF, mas eleva as incertezas e tensões dos profissionais que o executam, tornando 

mais complexo seu processo de coordenação. O trabalho em equipe 

multiprofissional deveria minimizar esses efeitos, mas como tem sido realizado 

majoritariamente por equipes mínimas, compostas por médico, enfermeiro, auxiliar 

ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), muitas vezes 

são insuficientes em número e diversidade para atender às demandas da população. 

(BRASIL, 2011a; SHIMIZU; CARVALHO JUNIOR, 2012). 

Além disso, os modelos tecnoassitenciais em saúde em que se 

estabelecem os processos de trabalho são apontados como campo de políticas e 

organizações fortemente instituídos, decorrente de forças hegemônicas bem 

estruturadas social e historicamente. Isso reforça o caráter de desafio, atribuído às 

mudanças no processo de trabalho na ESF (CECÍLIO, 1997; CAMPOS, 1997).   

Diante disso, explorar o processo de trabalho na ESF enquanto fenômeno 

assume fundamental importância, no sentido de compreender o todo de significados 

e contextos em que este se desenvolve, tomando-o como uma ferramenta para a 

transformação da realidade (MENDES-GONÇALVES, 1992).  

Compreende-se neste estudo que o trabalho é uma ação mentalmente 

antecipada pelo ser humano para atender determinada necessidade. Utiliza-se de 
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instrumentos potencializadores da ação humana sobre o objeto de trabalho para 

alcançar uma finalidade. Essa concepção de processo de trabalho admite sua 

composição por elementos básicos: a própria atividade adequada a uma finalidade; 

a matéria a que se aplica o trabalho (objeto de trabalho); e os meios ou instrumentos 

de trabalho. Num processo dinâmico, a atividade do homem opera uma 

transformação, subordinada a um determinado fim, no objeto sobre o qual atua por 

meio do instrumental de trabalho (MARX, 1974). 

Concebendo que o modo de produção, a forma de organização e 

execução dos processos de trabalho são produto histórico das relações sociais 

dominantes nas sociedades, o sistema capitalista hegemônico no mundo imprimiu 

transformações profundas nos processos de trabalho, expressas na necessidade de 

ampliar constantemente a produtividade, em vista da acumulação de capital (COHN; 

MARSIGLIA, 1993). 

O processo de trabalho no âmbito da saúde reproduz essa dinâmica do 

trabalho humano, embora possua especificidades, tais como: não se objetivar em 

um produto destacado, no tempo e no espaço, das condições de sua geração e das 

condições de seu consumo; não se materializa imediatamente em mercadorias; o 

objeto do trabalho é o humano, entendido como objetividade e subjetividade, 

individualidade e coletividade (MENDES-GONÇALVES, 1992). 

Ainda, a finalidade geral do processo de trabalho em saúde é a ação 

terapêutica, que envolve medidas curativas, de preservação e restabelecimento da 

saúde, e prevenção de doenças. Como instrumental de trabalho, reconhecem-se os 

instrumentos e condutas que representam o nível técnico do conhecimento de 

saúde. Já como produto final, considera-se a prestação de assistência de saúde 

(LEOPARDI et al, 1999). 

Enfocando-se o enfermeiro como parte do processo de trabalho na ESF, 

observa-se que a esse cabe uma das atribuições mais complexas. Antes de tudo 

porque a história da enfermagem moderna no Brasil se confunde com a própria 

história da saúde pública. Por volta de 1923, quando o país viveu profunda crise 

relacionada às epidemias e endemias, abalando suas relações comerciais, surgiu a 

primeira escola de enfermagem, formando profissionais para atuar nas ações de 

prevenção e controle, como o saneamento dos portos e núcleos urbanos 

(GERMANO, 1983). 
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A relação intrínseca estabelecida entre a enfermagem e a saúde pública 

brasileira sobreviveu e se intensificou com o passar dos anos. Hoje, no contexto da 

ESF, seu trabalho envolve desde o cuidado direto aos indivíduos e coletividades, até 

o gerenciamento da unidade de saúde, passando pela coordenação e supervisão de 

ACS e equipe de enfermagem, do fluxo de materiais e insumos (ERMEL; 

FRACOLLI, 2006). 

Identifica-se, ainda, como núcleo do cuidado do enfermeiro na ESF o 

monitoramento das condições de saúde, o levantamento e acompanhamento de 

problemas de saúde no enfoque de risco ou de vulnerabilidade, de forma articulada 

à intervenção nos agravos de ordem patológica (ERMEL; FRACOLLI, 2006). 

O enfermeiro é um profissional fundamental no desenvolvimento das 

ações de cuidado na Saúde da Família que, entretanto, enfrenta muitas vezes 

condições adversas para realizá-lo, o que se evidencia através de elevadas cargas 

de trabalho, vínculo empregatício e remuneração precários, além de grande 

responsabilidade pela diversidade de funções que deve desempenhar. (OLIVEIRA, 

2009; ROSSI; LIMA, 2005; FERNANDES; MEDEIROS; RIBEIRO, 2008).  

A análise do trabalho do enfermeiro na ESF se faz relevante também na 

medida em que revela contradições no saber-fazer do enfermeiro, evidenciadas por 

uma prática que, na perspectiva ideológica e discursiva, procura transformar o 

modelo de atenção à saúde, ao mesmo tempo em que o legitima e reproduz com 

sua própria ação. Percebe-se, por exemplo, que a atuação do enfermeiro ainda é 

predominantemente guiada por saberes tradicionais de clínica, epidemiologia e 

educação, que contrastam com a perspectiva transformadora da ESF (FORTUNA et 

al, 2011; CAÇADOR, 2012).  

A equação geral entre as precárias condições para realização do trabalho 

e as contradições enfrentadas no cotidiano do trabalho do enfermeiro pode 

representar prejuízo à qualidade do cuidado de enfermagem, bem como sofrimento 

para o trabalhador.  

Diante disso, apreciar as particularidades na organização do trabalho das 

equipes de ESF permite interrogar os modos de ser e fazer da enfermagem, 

questionar a realidade instituída e ofertar outras lógicas de trabalho, menos 

fragmentadoras, mais dialéticas e favoráveis à reorientação do modelo de atenção à 

saúde (FORTUNA et al, 2011).  
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Ainda, pelo lugar que ocupa o enfermeiro na equipe, de articulador de 

ações, sujeitos e discussões, a investigação do seu processo de trabalho na ESF 

evidencia, não apenas aspectos específicos do seu trabalho, como também 

aspectos gerais do trabalho de toda a equipe da ESF. É, portanto, uma investigação 

estratégica do ponto de vista da interface que estabelece com os demais processos 

de trabalho nesse contexto.  

Vale ressaltar que a motivação para a realização deste estudo surgiu de 

minha própria trajetória de vida e profissão. Senti-me atraída pela teática da Atenção 

Básica desde os primeiros passos como estudante de enfermagem, por enxergar 

neste espaço toda a potência do encontro humano dirigida para a promoção da 

saúde. Ainda no primeiro ano de graduação, na monitoria da disciplina Saúde e 

Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), me intrigou e 

encantou ao mesmo tempo ver trabalhadores se dispondo ao encontro com sujeitos, 

famílias e comunidades tão complexas, in vivo, muitas vezes com precárias 

condições de trabalho, mas ainda assim conseguindo produzir cuidado e 

transformações positivas.  

Em seguida, atuando profissionalmente como enfermeira na ESF e como 

residente multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, vivenciei 

intensamente momentos de impotência, angústia, indignação, mas também de 

aprendizado, felicidade e superação, o que só fez crescer em mim o compromisso e 

a vontade de aprofundar cada vez mais nesse contexto, a fim de melhor contribuir 

com a sua construção.  

Essa trajetória culmina neste momento, em que ao mesmo tempo 

desenvolvo como atividade profissional o apoio institucional no governo federal e 

como atividade acadêmica a produção deste estudo, ambas experiências que me 

oportunizam viver, refletir e agir no SUS a partir de perspectivas distintas, mas que 

dialogam entre si, levantando cada vez mais inquietações e desafios.  

 

1.1 Problema e problematização 

 

Considerando o processo de trabalho como o pilar das mudanças 

pretendidas com a ESF, no sentido da reorientação do modelo de atenção à saúde 

brasileiro, questiona-se como esses processos tem se organizado de modo a 

contemplar essa expectativa, concebendo que esse mesmo processo pode 
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apresentar potências e fragilidades, que vão exercer influência no seu 

desenvolvimento. 

Tendo em vista o papel central que ocupa o enfermeiro na ESF, interroga-

se ainda sobre o que existe de particular no processo de trabalho desse profissional, 

que o faz desempenhar atribuições tão complexas no cotidiano deste trabalho.   

O objeto que se deseja investigar neste estudo, conforme o delineamento 

descrito até aqui, diz respeito ao processo de trabalho do enfermeiro na ESF e 

levanta-se as seguintes questões de pesquisa: 

 No que consiste o processo de trabalho do enfermeiro no contexto da ESF? 

 Que aspectos configuram potencialidades e fragilidades no processo de 

trabalho do enfermeiro na ESF, com vistas à produção de cuidado e à reorientação 

do modelo de atenção à saúde? 

 

1.2 Justificativa 

 

Desenvolver este estudo se faz relevante pela contribuição à produção 

científica sobre processo de trabalho como forma de análise teórica e prática da 

enfermagem na ESF brasileira.  

Tendo em vista tratar-se de uma discussão relativamente recente dentro 

da história das categorias profissionais, incluindo-se a enfermagem, é necessário 

aprofundar os mais variados aspectos do trabalho nesse contexto, para que 

gestores, controle social e os próprios trabalhadores possam avaliar-lhe concreta e 

continuamente. (FERNANDES; MEDEIROS, RIBEIRO, 2008).  

Vale destacar que a abordagem dos processos de trabalho em saúde e 

suas especificidades nas diversas profissões constitui uma das prioridades 

elencadas na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde do Ministério 

da Saúde (2008), como categoria inserida na área temática de Gestão do Trabalho e 

Educação em Saúde. 

A pertinência social do estudo reside na contribuição ao conhecimento 

que subsidia a assistência prestada à população brasileira nas instituições públicas 

de saúde, na medida em que problematiza o trabalho do enfermeiro, que interfere de 

diversos modos na produção do cuidado. 
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Ainda, o trabalho humano se diferencia dos demais porque é sempre um 

esforço orientado para uma finalidade, sendo essa a antevisão do objeto de 

intervenção transformado (MENDES-GONÇALVES, 1992).  

Deste modo, é importante conhecer o entendimento que a enfermagem 

tem do seu processo de trabalho e o que ela identifica como sendo o objeto e a 

finalidade do mesmo, a fim de compreender porque seu produto se configura como 

tal e o que é possível fazer para potencializá-lo. 

Outra contribuição deste estudo é dar voz aos trabalhadores, partindo da 

perspectivas de quem executa o trabalho para melhor compreender a ESF. Seus 

relatos ocorreram em momentos de parada dentro da rotina, descarga de 

impressões e reflexões sobre seu papel no serviço, o que muitas vezes não 

acontece em meio às demandas cotidianas, mesmo sendo fundamental para a 

transformação da prática e construção da autonomia dos sujeitos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de trabalho na 

Estratégia Saúde da Família, enfocando-se a atuação do enfermeiro. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Discutir o processo de trabalho do enfermeiro em Unidades de Saúde 

da Família do município de Natal/RN, considerando seus elementos básicos e 

dinâmica; 

 Identificar e relacionar aspectos que configurem potencialidades e 

fragilidades no processo de trabalho do enfermeiro na ESF. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Mundo do trabalho atual e a especificidade do trabalho em saúde 

 

As conceituações a respeito do trabalho humano apresentam variações 

de uma sociedade para outra e também, historicamente, no interior de uma mesma 

sociedade. A depender da perspectiva e do que se entende por trabalho, é possível 

perceber uma diversidade de práticas que se desenvolvem dentro de estruturas 

sociais que lhe conferem significado (OLIVEIRA; BRITO, 2011).  

O que se considera trabalho neste estudo é uma produção da 

modernidade, que se generalizou com o capitalismo industrial. Marx (1974), como a 

principal referência para esta concepção, define o trabalho como um processo em 

que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu 

intercâmbio com a natureza. É um processo através do qual o homem transforma a 

natureza, outros homens e a si mesmo, com vistas à construção de condições 

necessárias para sua sobrevivência, não apenas como indivíduo, mas também como 

humanidade, produzindo conhecimento e fazendo história.  

O trabalho parte de uma necessidade percebida pelo ser humano que, 

por sua consciência e racionalidade, é capaz de antecipar um projeto mental, 

selecionar e usar instrumentos adequados e imprimir sua força ao objeto para 

alcançar uma finalidade (MARX, 1974). 

Nesta concepção, o processo de trabalho pode ser apreendido a partir de 

sua composição de elementos básicos, que são: a própria atividade humana 

adequada a uma finalidade; a matéria a que se aplica o trabalho, ou o objeto de 

trabalho; os meios ou instrumentos de trabalho, e os agentes que executam o 

trabalho. Num processo dinâmico de articulação desses elementos, a atividade do 

homem opera uma transformação, subordinada a um determinado fim, no objeto 

sobre o qual atua por meio do instrumental de trabalho (MARX, 1974). 

Esse modo de produção e a maneira pela qual os processos de trabalho 

são organizados e executados são produto histórico de relações sociais dominantes 

nas sociedades. Nesse sentido, o sistema capitalista imprimiu transformações 

profundas nos processos de trabalho, expressas na necessidade de ampliar 

constantemente a produtividade, em vista da acumulação de capital (COHN; 

MARSIGLIA,1993). 
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O capitalismo transformou radicalmente a relação do homem com a 

natureza e dos homens entre si, possibilitando a apropriação privada dos meios de 

produção apenas por parte da sociedade, a exploração do trabalho de segmentos 

significativos da população e, em decorrência, a apropriação do excedente de 

produção por parte dos proprietários dos meios (COHN; MARSIGLIA,1993).  

A acumulação de capital neste sistema demanda, por um lado, o controle 

do processo de trabalho, para que o trabalhador produza através de formas cada 

vez mais avançadas de divisão do trabalho e, por outro lado, o incremento da 

produtividade do trabalho, com o desenvolvimento de instrumentos potentes para 

este fim (COHN; MARSIGLIA, 1993). 

Contudo, eis que o capitalismo moderno, centrado no trabalho de 

produção material, simples e mensurável em unidades de produtos por unidades de 

tempo, se transformou e deu lugar a um capitalismo centrado na valorização do 

trabalho imaterial, complexo, em que os padrões clássicos de medida não são 

facilmente aplicáveis. Neste formato, “o trabalhador não se apresenta mais como 

aquele que possui – e vende – a sua força de trabalho, canalizada por capacidades 

predeterminadas pelo empregador, mas como um produto que continua ele mesmo 

a se produzir” (OLIVEIRA; BRITO, 2011, p.267).  

O setor produtivo passa, portanto, por uma reestruturação, tendo na 

acumulação flexível sua referência central, que advêm da flexibilização dos 

processos de trabalho, mercados, produtos e padrões de consumo, com 

repercussões para a objetividade e a subjetividade da classe trabalhadora. A 

acumulação flexível torna-se para o capital tanto uma forma de maior exploração 

quanto de maior controle sobre a força de trabalho (ANTUNES, 2001; HARVEY, 

1992). 

As consequências dessas mudanças são foco de debates e lutas entre 

capital e trabalho, o que se evidencia através de estudos e pesquisas crescentes em 

diversos campos do conhecimento. As mudanças encontram-se em curso, 

resultando da dinâmica de lutas dos segmentos e classes sociais em defesa de seus 

interesses, e há que se reconhecer que não há tendências irreversíveis. Entretanto, 

algumas consequências já se mostram bastante nocivas para os trabalhadores 

(PIRES, 1996).  

A flexibilização do trabalho conduziu à desregulamentação de direitos 

sociais e trabalhistas, como: aumento da terceirização e da subproletarização; 
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aumento da concentração de renda, da desigualdade e da pobreza; estímulo ao 

trabalho polivalente, precário e parcial; incremento de produção através de jornadas 

de trabalho estendidas e ampliação do desemprego estrutural, entre outros danos 

trabalhistas. Isso repercute diretamente no aumento da competição, redução do 

poder aquisitivo e enfraquecimento do poder sindical. O trabalhador se torna, pois, 

cada vez mais descartável para o sistema (ANTUNES, 2002; FERNANDES; 

MEDEIROS; RIBEIRO, 2008). 

Neste cenário, verifica-se também um crescimento significativo do setor 

de serviços, ou setor terciário da economia, no qual se insere o trabalho no setor 

saúde, essencial para a vida humana. O processo de trabalho no âmbito da saúde 

reproduz essa dinâmica do trabalho humano, embora possua características 

especificas, as quais se pretende explorar nesta seção (MEDEIROS, 2000; 

MENDES-GONÇALVES, 1992). 

O conceito de processo de trabalho em saúde na comunidade científica 

brasileira foi primeiro descrito por Donnangelo (1975), com enfoque para o trabalho 

desenvolvido pelo profissional médico e, somente a partir da década de 80, com 

enfoque em outros grupos profissionais (SILVA-ROOSLI; ATHAYDE, 2011).  

Nesta pesquisa, tomou-se como principal referencial para a análise e 

compreensão do processo de trabalho em saúde os estudos de Mendes-Gonçalves 

(1979, 1986, 1988, 1992, 1994), um dos principais responsáveis pela formulação 

teórica sobre essa categoria de análise. Medeiros (2000, p.51) bem define as 

contribuições de Mendes-Gonçalves ao afirmar que, partindo das formulações 

marxistas sobre o trabalho, esse autor “desenvolve um profundo raciocínio lógico 

dialético para apreender as práticas de saúde, em particular a da medicina, [...] 

rediscutindo e redefinindo a tecnologia em termos de organização tecnológica do 

trabalho.”   

Para este autor, o objeto de trabalho em saúde, nas suas dimensões 

objetivas e subjetivas, só existe se inserido em relações históricas. Não se pode 

considerar o processo de trabalho em saúde de forma geral, porque a ele em si não 

corresponde um objeto natural, dado independentemente da história. Assim, as 

necessidades de saúde e o objeto de trabalho em saúde são recortes historicamente 

determinados, bem como os agentes que executam as práticas de saúde que 

operam dentro de uma divisão social do trabalho historicamente determinada 

(MENDES-GONÇALVES, 1992). 
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Inicia-se, por isso, uma descrição da trajetória do trabalho em saúde ao 

longo da história do mundo e do Brasil, o que se mostra relevante para a 

compreensão das especificidades do processo de trabalho em saúde. 

Ao longo da história, o trabalho em saúde foi organizado e desenvolvido 

de diferentes maneiras. Formas antigas de trabalho voltado às necessidades de 

saúde nas sociedades ocidentais buscavam estabelecer uma mediação entre os 

homens e o universo, com vistas à identificação de entidades causadoras de 

sofrimento, associadas à ideia de “mal”, e à expulsão dessas entidades do corpo 

humano. Tais práticas, muitas vezes reforçadas por elementos religiosos, 

predominaram por vários séculos. As ações de saúde neste período eram 

desenvolvidas em espaços informais, como domicílios, ou espaços de convivência 

comunitária (MENDES-GONÇALVES, 1992).  

A essas práticas, seguiu-se o surgimento da chamada medicina 

hipocrática, que concebia a natureza como um estado de equilíbrio dinâmico da 

realidade, dentro da qual o homem se inclui, e a doença seria uma reação 

espontânea natural ao desequilíbrio, com tendência à cura. Surge neste período a 

clínica, ou a observação das alterações naturais que faziam o homem sofrer. As 

ações de saúde eram predominantemente desenvolvidas em espaços informais 

(MENDES-GONÇALVES, 1992). 

Já na Idade Média, com a forte presença do cristianismo, a doença passa 

a ser concebida como provação divina e a atividade terapêutica corresponde ao 

acompanhamento solidário do ser em sofrimento em direção à morte e à vida eterna. 

Neste período, já existiam instituições religiosas que prestavam assistência à 

população menos favorecida, e as ações de saúde eram desenvolvidas cada vez 

menos nos espaços comunitários, sob acusações de transgressão religiosa e 

bruxaria, predominando o domicílio como espaço informal para aqueles que tinham 

posses (FOUCAULT, 1992; MENDES-GONÇALVES, 1992). 

A partir do século XVIII, o processo de trabalho em saúde inserido nas 

sociedades capitalistas reorganiza-se em duas lógicas distintas e complementares, 

de modo a contemplar as necessidades de saúde próprias da época. A primeira 

refere-se à lógica do controle da doença, que concebe a doença como fenômeno 

coletivo e fundamentou o modelo conhecido como Epidemiológico, predominante no 

século XIX. Já a segunda, refere-se à lógica da recuperação dos doentes, sendo a 

doença uma alteração morfológica e/ou funcional do corpo humano. Esta concepção 
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individualizante e biologicista fundamentou o chamado modelo Clínico, 

predominante no século XX (MENDES-GONÇALVES, 1992).  

É importante destacar que, nas duas lógicas, o processo de trabalho em 

saúde assume um papel importante na reprodução social, considerando que o 

indivíduo é protegido da doença para que sua força de trabalho possa ser melhor 

consumida pelo capital que o explora, o que exclui a saúde de suas possibilidades 

vivenciais e está totalmente incorporado ao modo de produção capitalista 

(FERNANDES; MEDEIROS; RIBEIRO, 2008; MENDES-GONÇALVES, 1992). 

No Brasil, o primeiro modelo de organização formal do trabalho em saúde, 

desenvolvido ainda no século XIX, foi o Epidemiológico, em que as ações de saúde 

eram dirigidas ao meio ambiente, visando a desinfecção dos domicílios, a remoção 

de doentes para instituições de isolamento, o controle de vetores, entre outras. Eram 

agentes do trabalho em saúde o médico, o mata-mosquitos, os engenheiros 

sanitários e os guardas. A enfermagem e outras profissões ainda não estavam 

incluídas, visto que o parcelamento do trabalho médico no país só veio a se 

concretizar já no século XX, quando se tornou impossível atender as necessidades 

cada vez mais complexas do processo produtivo de saúde apenas com esse 

profissional (MEDEIROS, 2000). 

Já no século XX, o Brasil vivenciou intenso processo de industrialização, 

durante um período de instabilidade politica, golpes militares e governos autoritários, 

com breves períodos de democracia, considerando que apenas durante os últimos 

25 anos o Brasil teve seu maior período de democracia (PAIM et al, 2011). 

Com o processo de industrialização, surgiu a necessidade de um sistema 

de proteção social para os trabalhadores brasileiros, que se desenvolveu durante os 

governos do Presidente Vargas (1930 a 1945) e dos militares (1964 a 1984). A 

tomada de decisões e a gestão de processos eram realizadas sem o envolvimento 

publico e eram centralizados em vasta burocracia, constituindo um sistema 

fragmentado e desigual. O Ministério da Saúde e Assistência Social provia cuidados 

médicos através dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, com base em 

categorias ocupacionais, cada um com diferentes serviços e níveis de cobertura. 

Indivíduos com empregos informais tinham um suprimento inadequado de serviços 

públicos, assistência filantrópica e serviços privados de atenção à saúde a altos 

custos (PAIM et al, 2011).  
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Após o golpe militar em 1964, reformas de governo promoveram 

expansão do já predominante sistema de atenção à saúde privado, principalmente 

nos grandes centros urbanos. Seguiu-se uma rápida expansão da cobertura, que 

incluiu a extensão da assistência social para trabalhadores rurais. Entre 1970 e 

1074, recursos do orçamento federal foi disponibilizado para reformar e construir 

hospitais privados; a responsabilidade pelo provimento da atenção à saúde foi  

estendida aos sindicatos e instituições filantrópicas prestavam cuidados a 

trabalhadores rurais. Subsídios diretos aos negócios privados para a provisão de 

serviços de saúde aos seus empregados foram substituídos por descontos em 

impostos, subsidiando a expansão da saúde suplementar e a proliferação dos 

planos de saúde privados. Tais investimentos no setor privado levaram a uma crise 

no sistema de seguridade social que, com a recessão econômica durante a década 

de 1980, culminou em aspirações reformistas (PAIM et al, 2011). 

Reconhece-se neste mesmo período uma tendência à atenção hospitalar, 

com ampliação da complexidade e da especialização em departamentos, serviços 

ou unidades. Se por um lado a superespecialização permitiu um aprofundamento do 

conhecimento específico, por outro resultou no parcelamento do ser humano, 

dificultando o entendimento da totalidade e desconsiderando-o como determinante e 

determinado por relações afetivas, experiência de vida e como parte de uma 

totalidade social (PIRES, 1998). 

Ao final da década de 1970 e início da década de 1980, os 

enfrentamentos da população à ordem social vigente, desencadearam 

paralelamente processos políticos de democratização nacional, e econômicos de 

ajuste e contenção de despesas com programas sociais. Essa conformação político-

econômica fez surgir dois grandes projetos antagônicos que buscavam 

resolubilidade para a questão da saúde brasileira de diferentes formas: a Reforma 

Sanitária, de caráter contra-hegemônico; e o Projeto Neoliberal, vinculado à lógica 

privatista deliberada pela ordem internacional (MEDEIROS, 2000).  

A reforma Sanitária emergiu de amplo movimento social, simultâneo ao 

movimento político de democratização, e foi conduzido por profissionais de saúde, 

indivíduos de movimentos e organizações da sociedade civil, mais do que por 

governos, partidos políticos ou organizações internacionais (PAIM et al, 2011). Suas 

reivindicações foram arduamente incorporadas à Constituição Brasileira de 1988, 

representando uma conquista importante para todos os cidadãos brasileiros: a 
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conquista do direito à saúde. Instituiu-se o Sistema Único de Saúde em todo o 

território nacional, baseado no princípio da saúde como direito de todo cidadão e 

dever do Estado, que hoje se encontra consolidado em extensa base legal e 

apresenta avanços significativos. Entretanto, o SUS segue em disputa com a lógica 

privatista, que lhe oferece constantes ameaças estruturais (MEDEIROS, 2000).  

Ao final do século XX e início do século XXI, o processo de 

implementação do SUS vivencia complicações de diversas ordens, que ameaçam o 

direito básico à saúde. Observam-se claros reflexos da reestruturação produtiva e 

políticas neoliberais, privilegiando ações desenvolvidas pelo setor privado e 

promovendo desmonte do setor público (PAIM et al, 2011; FERNANDES; 

MEDEIROS; RIBEIRO, 2008).  

Identifica-se também a precarização do trabalho através da 

desregulamentação dos direitos trabalhistas constitucionais. São exemplos, a 

desvalorização dos salários, agravando a exclusão social; a redução da jornada de 

trabalho com redução de salários; planos de demissões voluntárias; redução do 

acesso ao seguro desemprego; contratação de pessoal não qualificado e com 

vinculação precária de trabalho (PIRES; GELBCKE, 2001). 

Vale destacar que há crescimento do emprego no setor saúde, diferente 

de outros setores produtivos, mas que em contraposição criam-se grande parte dos 

postos de trabalho com marcas da precarização, seja nas condições para a 

realização do trabalho, nos baixos salários, ou nos vínculos temporários (PIRES; 

GELBCKE, 2001). 

Outras dificuldades enfrentadas pelo SUS são a concentração de serviços 

de saúde em regiões mais desenvolvidas do país, a má gestão de recursos e o 

subfinanciamento crônicos. Garantir recursos financeiros para sustentar um Estado 

democrático de direitos, diante da pressão global pela inserção e manutenção dos 

países na ordem econômica mundial (dívida externa, etc), constitui um grande 

desafio (PAIM et al, 2011).  

É preciso reconhecer que o gasto público das três esferas do governo 

brasileiro com ações e serviços públicos de saúde entre os anos de 2000 a 2010 

apresentou crescimento. Segundo estudos divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz 

(2012), o gasto per capita das três esferas de governo com o SUS (Tabela 1) passou 

de R$ 378,27, em 2000, para R$ 717,70 em 2010, apresentando crescimento real de 

89,73% no período. Em relação ao PIB, o gasto do SUS passou de 2,89%, em 2000, 
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para 3,77% em 2010. Considerando os gastos de cada esfera de governo (Tabela 

2), observa-se que o investimento em ações e serviços públicos de saúde teve 

participação diferenciada, com aumento da participação de estados e municípios, e 

redução da participação federal. 

 

Tabela 3 - Gasto público com ações e serviços públicos de saúde como proporção do PIB e 
per capita, 2000 a 2010. 

Ano Participação (%) 

ASPS/PIB 

Gasto ASPS per 

capita (reais de 2010) 

 

Crescimento real do 

gasto ASPS per capita 

em relação a 2000 

2000 2,89% 378,27 - 

2001 3,07% 410,40 8,49% 

2002 3,17% 436,54 15,40% 

2003 3,13% 426,04 12,63% 

2004 3,36% 483,25 27,75% 

2005 3,48% 511,88 35,32% 

2006 3,55% 547,20 44,66% 

2007 3,51% 578,90 53,04% 

2008 3,59% 632,56 67,22% 

2009 3,99% 696,87 84,22% 

2010 3,77% 717,70 89,73% 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz, 2012. 

 

Tabela 4 - Gasto público das três esferas com ações e serviços públicos em saúde, 2000 a 
2010 (em R$ bilhões de 2010, deflacionados pela média anual do IPCA). 

 
 

Ano 

 
Esfera 

 
 

Total  
Federal 

 
% no 
total 

 

 
Estadual 

 

 
% no 
total 

 
Municipal 

 
% no 
total 

2000 38,74 59,8% 12,02 18,5% 14,03 21,7% 64,79 

2001 40,04 56,1% 14,73 20,7% 16,55 23,2% 71,33 

2002 40,64 52,8% 16,56 21,5% 19,76 25,7% 76,96 

2003 38,93 51,1% 17,51 23,0% 19,71 25,9% 76,15 

2004 43,94 50,2% 21,53 24,6% 22,05 25,2% 87,52 

2005 46,70 49,7% 21,67 23,1% 25,50 27,2% 93,87 

2006 49,17 48,4% 23,89 23,5% 28,48 28,0% 101,54 

2007 51,58 47,5% 26,27 24,2% 30,77 28,3% 108,63 

2008 53,62 44,7% 30,77 25,7% 35,55 29,6% 119,94 

2009 61,21 45,9% 33,88 25,4% 38,35 28,7% 133,44 

2010 61,97 44,7%  37,02 26,7% 39,72 28,6% 138,70 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz, 2012. 
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Do ponto de vista da atenção à saúde, o SUS vivencia ainda um modelo 

tradicional e limitado, que tem no hospital o lócus de resolução dos problemas de 

saúde; é individualizante, curativo e medicamentoso; privilegia o saber médico em 

detrimento de outros saberes; utiliza de forma irracional os recursos tecnológicos 

disponíveis; e tem baixa resolubilidade  (PAIM et al, 2011; SILVA-ROOSLI; 

ATHAYDE, 2011). 

Além disso, segundo relatório da Comissão Nacional sobre Determinantes 

Sociais da Saúde (CNDSS, 2008), o Brasil se encontra entre os países com maiores 

iniquidades em saúde, ou seja, desigualdades de saúde entre diversos estratos 

sociais e econômicos da população brasileira que além de sistemáticas e relevantes 

são também evitáveis, injustas e desnecessárias. São privações de liberdade que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas para exercer sua condição de 

cidadão. As precárias condições de vida e saúde de ampla parcela da população 

brasileira são exemplos de privações de liberdade, que limitam a capacidade dos 

sujeitos de optar entre diferentes alternativas de vida, de ter voz frente às 

instituições do Estado e da sociedade, e de ter maior participação na vida social. 

Mesmo diante desse rol de dificuldades, é possível constatar que o SUS 

foi capaz de promover mudanças bastante significativas na política de saúde 

desenvolvida no Brasil. Ampliou consideravelmente o acesso dos cidadãos à 

atenção primária e às emergências, melhorando as coberturas de vacinação e 

cuidados pré-natais, por exemplo. Redirecionou investimentos massivos para a 

expansão da força de trabalho e de recursos tecnológicos, inclusive para produzir as 

necessidades farmacêuticas mais essenciais do país. Além disso, tem ampliado a 

participação e a governança interfederativa a partir da descentralização e 

regionalização, reverberando diretamente na atenção à saúde em localidades antes 

completamente apartadas desse direito (PAIM et al, 2011). 

O cenário de contradições acima descrito resume bem a situação 

presente do Estado brasileiro e permite mensurar o tamanho do desafio que 

enfrentam trabalhadores, gestores e usuários do SUS cotidianamente. É preciso 

dissecar e enfrentar cada ponto nevrálgico, com vistas à construção de conjunturas 

mais favoráveis à consolidação do SUS.  

Nesse sentido e considerando os aspectos históricos e políticos aqui 

apresentados, propõe-se então aprofundar as especificações do processo de 
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trabalho em saúde, tomando-o como uma ferramenta potente para a transformação 

da realidade em que se desenvolve.  

A primeira delas é que o trabalho em saúde não se objetiva em um 

produto destacado, no tempo e no espaço, das condições de sua geração e das 

condições de seu consumo, não se materializa imediatamente em mercadorias. Isso 

porque o objeto do trabalho em saúde é o ser humano, entendido como objetividade 

e subjetividade, individualidade e coletividade, que a história mostra ser 

extremamente dinâmicas e dialéticas (MENDES-GONÇALVES, 1992). 

Outra especificidade do processo de trabalho em saúde diz respeito à sua 

finalidade, que é a ação terapêutica, baseada nas necessidades ou carecimentos 

sociais, que envolve medidas curativas, de preservação e restabelecimento da 

saúde e prevenção de doenças, além da ação de cuidar (LEOPARDI et al, 1999; 

MENDES-GONÇALVES, 1994). 

Compreende-se saúde e doença como um processo vital, em que um 

conjunto de fatores interage na determinação de seu desenvolvimento. Cabe ao 

profissional de saúde desenvolver condutas fundamentadas em vários ramos de 

ciências, de modo a interferir nesse processo. Entre as condutas possíveis estão 

aquelas diagnósticas, preventivas, terapêuticas e reabilitadoras, cada uma eficaz 

numa determinada fase do processo saúde-doença (AROUCA, 2003). 

As condutas terapêuticas são aplicadas após a determinação de natureza 

do processo e interfere nesse ativamente, procurando interrompê-lo ou abreviá-lo, e 

lhe atenuar a evolução. Entre elas estão envolvidas as ações de cura e também de 

cuidado. 

Nessa linha, a cura pode ser considerada uma das possibilidades 

inscritas no interior dos processos da doença, que por sua vez é considerada uma 

virtualidade fisiológica normal (FOUCAULT, 1968).  

Já o cuidado é considerado mais que um momento de atenção, zelo e 

desvelo, representando uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilidade e 

envolvimento afetivo com o outro. Implica em perceber o indivíduo na sua totalidade, 

desde as suas necessidades básicas até as mais complexas, compreendendo seus 

temores, inquietações e dúvidas. Portanto, diz respeito a uma atitude, muito mais 

que um ato. O cuidar é uma prática inerente à condição humana e acompanha o 

homem desde a concepção, por toda a vida e até a morte, assim como em todas as 

circunstâncias desencadeadas por esses momentos (BOFF, 1999). 
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Outra especificidade do trabalho em saúde diz respeito aos instrumentos 

ou meios através do qual o trabalho é realizado. Esses englobam instrumentos 

materiais, insumos, condutas técnicas e tecnologias que representam diferentes 

densidades do conhecimento de saúde (MENDES-GONÇALVES, 1992; LEOPARDI 

et al, 1999). 

Por fim, o processo de trabalho em saúde culmina na composição de um 

produto, também específico, desenvolvido pelos diversos profissionais de saúde, e 

que consiste no ato de proporcionar atenção à saúde, em todas as suas dimensões 

(LEOPARDI et al, 1999). 

É preciso especificar ainda que o trabalho em saúde é essencialmente 

coletivo, pois a complexidade dos problemas de saúde exige conhecimentos 

profundos em cada área, possibilitando que atividades ou campos do conhecimento 

organizem-se em novas profissões de saúde. Porém, reforça-se que o entendimento 

da totalidade só é possível através de um inter-relacionamento entre essas áreas e 

profissões. Negar essa interação no trabalho coletivo é reforçar a lógica anterior de 

fragmentação do ser humano e uma atenção à saúde limitada (PIRES, 1996). 

 

3.2 O trabalho na ESF 

 

Na década de 1990, o Brasil sofreu enorme influência do processo de 

globalização, vivenciando uma grave crise econômica e fiscal, que gerou intensa 

deterioração das políticas sociais e dos direitos dos cidadãos. Reflexos desse 

processo nas políticas de saúde manifestaram-se através da diminuição na 

qualidade dos atendimentos, da seletividade e da focalização das ações 

assistenciais (ROCHA, 1997).  

Em busca da reversão desse cenário, já na segunda metade da década 

de 1990, observa-se um esforço do governo federal brasileiro na criação e 

implementação de novos programas, ações regulatórias e modalidades de alocação 

de recursos na saúde. Essas foram medidas destinadas a elevar os níveis de 

equidade e eficácia no SUS, a partir do reordenamento e fortalecimento da Atenção 

Básica, prioritariamente (VIANA; DAL POZ, 2002).  

O cenário de crise no setor saúde mobilizou também muitos municípios 

brasileiros a enfrentar o desafio de transformar seu modelo de atenção à saúde, 

buscando reorganizar a oferta de serviços por meio da articulação intersetorial e da 
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operacionalização de programas propostos pelo governo federal, como o Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa Saúde da Família (PSF). 

Almejava-se a construção de modelos de atenção à saúde pautados essencialmente 

na qualidade de vida das comunidades, conforme reivindicações expostas na X 

Conferência Nacional de Saúde, por exemplo (VILLAS BÔAS, 2004). 

Nesse contexto, em 1994, foi criado o PSF, como instrumento do SUS e 

da municipalização, orientado para a atenção à saúde em áreas de risco 

selecionadas pelo Mapa da Fome, do Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada. 

Quase uma década depois de sua implantação, a Saúde da Família evoluiu da 

condição de programa de governo a estratégia de Estado, com a intenção de 

consolidar um processo de reorganização da produção de cuidados de saúde no 

Brasil (SOUZA; HAMANN, 2009; VILLAS BÔAS, 2004). 

A ESF atualmente conta com 43.407 equipes de ESF credenciadas pelo 

Ministério da Saúde (MS), às quais se vinculam aproximadamente 600 mil 

profissionais de saúde, que prestam assistência a 120 milhões de pessoas em 5.570 

municípios brasileiros (BRASIL, 2013). 

A ESF funciona através de equipes de saúde da família, compostas por 

01 médico, 01 enfermeiro, 01 auxiliar/técnico de enfermagem, no mínimo 04 e no 

máximo 12 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Desde 2004, a ESF incluiu 

equipes de saúde bucal, compostas por 01 odontólogo e 01 auxiliar/técnico em 

saúde bucal (ASB/TSB). Essas equipes trabalham em Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e são referência para áreas geográficas especificas e população adscrita, que 

segundo o atual parâmetro é de até 2.000 habitantes por equipe. As equipes devem 

ser o primeiro ponto de contato do usuário com o sistema de saúde local, 

coordenando o cuidado e trabalhando para a integração de diagnósticos, 

especialidades e a atenção hospitalar (PAIM et al, 2011; BRASIL, 2013). 

Estruturada na lógica de Atenção Básica, a ESF afirma a 

indissociabilidade entre promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Para tanto, 

desenvolve práticas gerenciais e assistenciais sob a forma de trabalho em equipe 

multiprofissional atuando em perspectiva interdisciplinar, responsabilizando-se pelos 

problemas de saúde de maior frequência e relevância da população de um território 

definido, adotando metas de produção segundo critérios quantitativos e qualitativos; 

e abrindo-se ao exercício do controle social (BRASIL, 2006a).  
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A ESF deve ter caráter substitutivo de antigas formas de pensar e praticar 

saúde, transformando o tradicional modelo sanitário brasileiro - predominantemente 

médico, medicamentoso, curativo, individual e que tem no hospital o lócus de 

solução dos problemas de saúde - em um modelo de saúde coletivo, centrado na 

família e na comunidade. O desafio que se apresenta é a transformação da atenção 

sanitária centrada no procedimento em uma atenção centrada nos usuários (COSTA 

et al, 2009). 

Na prática, trabalhar em um modelo de atenção à saúde voltado para esta 

lógica não é simples. Exige-se dos trabalhadores de saúde um olhar voltado para 

grupos sociais específicos, com formas e níveis de vulnerabilidade variados, que 

demandam a superação dos muros dos serviços de saúde e, sobretudo, um alto 

grau de complexidade do conhecimento (SOUZA; HAMANN, 2009).  

As tecnologias empregadas na atenção básica são consideradas de 

menor densidade e maior complexidade, uma vez que se utilizam, por um lado, de 

recursos de baixo custo no que se refere a equipamentos diagnósticos e apoios 

terapêuticos; e por outro lado incorporam instrumentos tecnológicos advindos das 

ciências naturais e humanas na compreensão do processo saúde-doença e na 

intervenção coletiva e individual (SOUZA; HAMANN, 2009). 

Nesse sentido, é necessário desenvolver processos de trabalho que 

estabeleçam uma nova relação entre os profissionais de saúde e a comunidade, que 

devem se traduzir, especialmente, no desenvolvimento de ações humanizadas, 

hierarquizadas, tecnicamente competentes, intersetorialmente articuladas, e 

socialmente apropriadas. As equipes da ESF são, portanto, apontadas como a força 

motriz da mudança esperada, a partir da incorporação dessas novas formas de 

trabalhar (BRASIL, 2000). 

Esse novo modo de trabalhar constitui um importante desafio para a 

consolidação da ESF, uma vez que há uma série de “condições envolvendo o 

processo de trabalho das equipes que dificultam, deterioram e tornam vulnerável tal 

processo.” (RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004, p.442). 

Muitas das ações desenvolvidas pelos trabalhadores da ESF, por 

exemplo, ainda são pautadas pelo saber biomédico, pela oposição das ações 

coletivas e individuais e pelo imaginário de que a equipe detém saberes que farão o 

outro modificar seu comportamento e hábitos não saudáveis (FORTUNA et al, 

2011). 
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Não obstante, as condições materiais e imateriais para o trabalho na ESF, 

que vão desde equipamentos, recursos humanos, materiais e insumos, até 

ferramentas de gestão, controle social e educação permanente, muitas vezes 

encontram-se prejudicadas e são fatores limitantes à atuação plena dos profissionais 

nessa Estratégia. 

Os profissionais de saúde da ESF podem ainda estar sujeitos a riscos à 

saúde que, frequentemente, causam efeitos danosos, como a redução do bem-estar 

e a existência de desequilíbrios inespecíficos; efeitos psicológicos expressos através 

de depressão e irritabilidade; efeitos corporais, como cansaço físico, dores de 

cabeça e insônia; efeitos laborais expressos por insatisfação no trabalho ou 

desempenho insuficientes; efeitos familiares ligados ao funcionamento das relações 

familiares (FERNANDES; MEDEIROS; RIBEIRO, 2008). 

 

3.3 O trabalho do enfermeiro na ESF 

 

A inserção da enfermagem na saúde pública brasileira acompanhou as 

tendências históricas dos modelos de atenção à saúde que se configuravam em 

cada época e também adotou fundamentações do conjunto de disciplinas e saberes 

que compõem a saúde coletiva como marco referencial (ALMEIDA, 1997). 

Notadamente a partir da década de 1920 (século XX), ocorreu o de 

parcelamento do trabalho médico no país, à medida que se tornou impossível 

atender as necessidades cada vez mais complexas do processo produtivo de saúde 

apenas com esse profissional (MEDEIROS, 2000).  

As sucessivas epidemias que se instalaram no país neste período, 

particularmente nas cidades portuárias, desafiaram o governo a desenvolver ações 

disseminadas de higiene pública, para que as atividades comerciais não fossem 

prejudicadas. Instauram-se, pois, ações de polícia médica, conforme descreve 

Brutscher (2000, p.127): 

 

[...] Havia a necessidade de um elemento de ligação entre o “médico 

de consultório” (grifo do autor) e as famílias. No atendimento às 

epidemias e endemias, carecia o governo de equipamentos de 

saúde, de médicos em número suficiente, pois não contava com 

qualquer outro profissional qualificado no setor de saúde para a 
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promoção de medidas, quer preventivas, quer curativas, tanto no que 

se refere ao indivíduo como à coletividade. 

 

A necessidade emergente era de controlar os fenômenos coletivos de 

morbidade e mortalidade que comprometiam a economia no Brasil, enquanto 

sociedade capitalista, buscando reestabelecer a força de trabalho e desempenhar 

com maior eficácia o controle da sociedade (ALMEIDA; ROCHA, 1997). 

É nesse contexto que a enfermagem se institucionaliza no Brasil, com o 

surgimento da primeira escola de enfermagem em 1923, formando profissionais para 

atuar nas ações de prevenção e controle, como o saneamento dos portos e núcleos 

urbanos. Portanto, a enfermagem iniciou-se como fazer profissional no país fora dos 

hospitais, na área da saúde pública (GERMANO, 1983). 

Os princípios capitalistas influenciaram também a instituição da 

enfermagem profissional no que diz respeito à divisão do trabalho, imprimindo um 

modelo hierarquizado e verticalizado, baseado no controle de pessoal e de material, 

ou mesmo da própria dinâmica da organização institucional (VILLAS BÔAS, 2004). 

O corpo da enfermagem é formado por trabalhadores com diferentes 

graus de formação, que dividem entre si os cuidados integrais e cuidados funcionais, 

garantindo que o enfermeiro desempenhe o papel de detentor do saber e de 

controlador do processo de trabalho da enfermagem. Aos demais trabalhadores de 

enfermagem, cabe basicamente a execução das tarefas delegadas (PIRES, 1996). 

Vale destacar que a prática da enfermagem se caracterizou em toda a 

fase pré-capitalista e parte da fase capitalista acima descrita, por uma destituição de 

qualquer conhecimento especializado próprio. Brutscher (2000) aponta que a prática 

social da enfermagem tem início com a divisão sexual do trabalho, que atribuiu 

historicamente à mulher atividades domésticas relacionadas ao cuidado com a casa, 

a prole, os velhos e doentes. A ausência desse campo de conhecimentos próprios 

submeteu a enfermagem a um empirismo das mães de família, escravas e monjas e, 

consequentemente, ao saber do senso comum disseminado no meio social em que 

viviam. 

Correlacionando a enfermagem à medicina ao longo dessa trajetória, 

verifica-se uma relação assimétrica e independente, pois agiam com objetivos não 

coincidentes, a enfermagem com a meta de dar conforto ao corpo, e a medicina com 

a meta de curar o corpo, havendo uma subordinação da primeira em relação à 
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última. Os objetos do processo de trabalho do médico e do enfermeiro, no entanto, 

eram coincidentes, sendo o corpo individual objeto de aplicação das atividades de 

cuidado e de cura, simultaneamente (BRUTSCHER, 2000; VILLAS BÔAS, 2004).   

Ao longo dos anos, o saber-fazer da Enfermagem foi tomando corpo e 

assumindo o cuidado como seu objeto epistemológico, concebendo-o em quatro 

dimensões interdependentes e complementares: dimensão assistencial, 

administrativa, educativa e investigativa. A primeira corresponde ao cuidado direto 

aos indivíduos e coletividades, nos diversos ciclos de vida, da concepção à morte. A 

segunda envolve a coordenação e organização do processo de trabalho da 

enfermagem e aos aspectos gerenciais que propiciam a prestação do cuidado direto. 

A dimensão educativa ressalta o potencial pedagógico da atuação do enfermeiro no 

processo formativo da profissão, na educação permanente e na educação em saúde 

junto aos usuários. Outra dimensão está relacionada à produção de conhecimentos 

necessários para fundamentar e nortear o processo de cuidar, gerenciar e educar 

em saúde (GUIMARÃES; BASTOS, 2000). 

Considerando o processo de trabalho da enfermagem como parte 

integrante do processo de trabalho em saúde no contexto da ESF, identifica-se que 

tem a finalidade de cuidar e, como objeto, o ser humano, indivíduo, família ou grupo, 

em suas singularidades. Para operar sobre esses objetos, utiliza instrumentos de 

trabalho que englobam saberes e condutas, alguns partilhados com os outros 

membros da equipe, outros específicos do enfermeiro, e obtém como produto do 

trabalho o cuidado realizado, que é simultaneamente produzido e consumido 

(BERTONCINI, PIRES, SCHERER, 2011). 

Ressalta-se que o cuidado de enfermagem envolve essencialmente um 

componente humanístico, implicado com a continuidade saudável da espécie 

humana nesta geração e nas seguintes, e se inserindo no contexto da liberdade e da 

autonomia nos âmbitos individual e universal. O cuidado de enfermagem deve ser 

um suporte ao longo da vida para viver bem, buscando promover condições para 

uma vida saudável e em benefício do bem comum como forma de exercício da 

cidadania (SOUZA et. al, 2005). 

Esses elementos no âmbito da ESF, ponto de ação da rede que se 

encontra mais próximo do usuário no seu contexto de vida em família e sociedade, 

se traduzem numa extensa gama de intervenções possíveis e necessárias, o que 

confere enorme complexidade ao processo de trabalho do enfermeiro.  
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Segundo prevê a Portaria nº 2.488 (BRASIL, 2011a, p.09), que 

regulamenta a Política Nacional de Atenção Básica, são atribuições específicas do 

enfermeiro:  

 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 

equipes no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, em 

todas as fases do desenvolvimento humano; Realizar consulta de 

enfermagem, procedimentos e atividades em grupo conforme 

protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

federal, estadual, municipal; Observadas as disposições legais da 

profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações 

e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; 

Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas 

pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; 

Contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente 

da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e participar 

do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da unidade. 

 

Além disso, o cuidado de enfermagem consiste num conjunto de ações de 

acompanhamento contínuo do usuário/população no transcorrer de doenças ou ao 

longo de processos socio-vitais, visando a promoção, prevenção e recuperação da 

saúde. Identifica-se, ainda, como núcleo do cuidado da enfermeira na ESF o 

monitoramento das condições de saúde, o levantamento e acompanhamento de 

problemas de saúde no enfoque de risco ou de vulnerabilidade, de forma articulada 

à intervenção nos agravos de ordem patológica (ERMEL; FRACOLLI, 2006). 

Na prática, isso implica que enfermeiro da ESF está envolvido em 

praticamente todas ações desenvolvidas no âmbito de uma equipe da ESF. 

Portanto, o enfermeiro é um profissional essencial no desenvolvimento das ações de 

cuidado na Saúde da Família que, entretanto, enfrenta muitas vezes condições 

adversas para realizá-lo, o que se evidencia através de elevadas cargas de trabalho, 

vínculo empregatício e remuneração precários, além de processos de educação 

permanente insuficientes (OLIVEIRA, 2009; ROSSI; LIMA, 2005; FERNANDES; 

MEDEIROS; RIBEIRO, 2008).  
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Outro aspecto presente nesse contexto é que a enfermagem vivencia um 

cotidiano de substituição, em grande escala, da força de trabalho formalizada por 

contratos terceirizados com vínculos temporários (OLIVEIRA, 2009). Esta realidade 

compromete a autonomia do trabalhador e gera potenciais sofrimentos para o 

mesmo. 

Ainda, a grande variedade de funções que a enfermeira assume neste 

cenário reflete uma posição de profissional polivalente, a qual muitas vezes 

desempenha papéis que não estão previstos no seu exercício profissional, ou deixa 

de realizar tudo aquilo que lhe compete, devido à enorme quantidade de tarefas que 

obrigatória e cotidianamente devem executar em tempo hábil. Com isso, correm o 

risco de prejudicar a qualidade do cuidado e de trazer para si estresse, fadiga, 

tornando-se vulnerável a diversos problemas (FERNANDES; MEDEIROS; RIBEIRO, 

2005). 

Estudos feitos no Brasil indicam que trabalhadores de enfermagem são os 

que mais sofrem com problemas de saúde relacionados ao trabalho. Os mais 

relevantes são as Lesões por Esforços Repetitivos e Doenças Osteo-musculares 

Relacionadas ao Trabalho, adquiridas pelo uso intensivo da escrita ou informática, 

por exemplo; o aumento das cargas físicas e emocionais condicionadas pelas 

precárias condições de trabalho, baixos salários, sobrecarga de trabalho, falta de 

valorização profissional e a responsabilidade com o cuidado de pessoas em situação 

de risco de vida; o stress e os problemas emocionais gerados pela excessiva 

jornada de trabalho advindos do duplo ou triplo emprego e do trabalho doméstico 

para as profissionais casadas ou chefes de família (PIRES; GELBCKE, 2001). 

O trabalho do enfermeiro na ESF também revela contradições no saber-

fazer do enfermeiro, evidenciadas por uma prática que, na perspectiva ideológica e 

discursiva, procura transformar o modelo de atenção à saúde, ao mesmo tempo em 

que o legitima e reproduz com sua própria ação. Percebe-se, por exemplo, que a 

atuação do enfermeiro ainda é predominantemente guiada por saberes tradicionais 

de clínica, epidemiologia e educação, que contrastam com a perspectiva 

transformadora da ESF (FORTUNA et al, 2011; CAÇADOR, 2012).  

O saldo entre as precárias condições para realização do trabalho e as 

contradições enfrentadas no cotidiano do trabalho do enfermeiro constitui um 

prejuízo à qualidade do cuidado ofertado, bem como potenciais sofrimentos para o 

trabalhador. Assim, é necessário apreciar as particularidades na organização do 
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trabalho do enfermeiro nas equipes de ESF, permitindo interrogar os modos de ser e 

fazer da enfermagem, questionar a realidade instituída e ofertar outras lógicas de 

trabalho, menos fragmentadoras, mais dialéticas e favoráveis à reorientação do 

modelo de atenção à saúde (FORTUNA et al, 2011).  

 

 

 

4 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1 Tipo de estudo e abordagem da pesquisa. 

 

Trata-se de um estudo de caso analítico, com abordagem pautada na 

pesquisa qualitativa, considerando que para a análise do processo de trabalho do 

enfermeiro na ESF se faz necessário trabalhar com a profundidade das relações, 

processos e fenômenos. Esses são aspectos que, segundo Minayo (2008), estão 

envolvidos num nível de realidade que não pode ser quantificado.   

A abordagem qualitativa parte do princípio de que existe uma relação 

dinâmica e inseparável entre mundo real e subjetividade. Assim, preocupa-se com a 

compreensão interpretativa da ação social, captando atitudes, crenças, 

comportamentos e ações para entender como as pessoas interpretam e conferem 

sentido às suas experiências e ao mundo em que vivem. (MINAYO, 2005). 

Já o método do estudo de caso pressupõe que se pode elucidar um 

fenômeno a partir da exploração intensa de um único caso. Trata-se de um 

mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, que possibilita penetrar na 

realidade social, o que não se obtém através da análise estatística (GOLDENBERG, 

2011). 

 

4.2 Marco teórico-metodológico 

 

Neste estudo, entende-se que a análise do processo de trabalho do 

enfermeiro na ESF consiste numa questão complexa, determinada pelas relações 

sociais e políticas historicamente construídas em meio às contradições da sociedade 

capitalista atual.  
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Desta forma, o marco teórico-metodológico encontra-se embasado na 

perspectiva hermenêutica dialética, uma combinação de abordagens que propõe, do 

ponto de vista do pensamento, uma síntese dos processos compreensivos e críticos 

(HABERMAS, 1987).  

A hermenêutica é a busca da compreensão de sentido que se dá na 

comunicação entre seres humanos e tem na linguagem seu núcleo central. Trabalha 

com a comunicação da vida cotidiana e do senso comum sob os pressupostos de 

que o ser humano, histórico e finito, complementa-se por meio da comunicação, e 

sua linguagem também é limitada, ocupando um ponto no tempo e no espaço. Por 

isso, é preciso compreender também o contexto e a cultura em que se encontra 

inserido (HABERMAS, 1987). 

A dialética, por outro lado, é a ciência e a arte do contraste, da pergunta e 

da controvérsia. Diferente da hermenêutica, a dialética busca nos fatos, na 

linguagem, nos símbolos e na cultura, os núcleos obscuros e contraditórios para 

realizar uma crítica informada sobre eles (HABERMAS, 1987). 

Trata-se de uma articulação promissora entre dialética e hermenêutica, 

pois a mesma razão que compreende, esclarece e reúne, também contesta, dissocia 

e critica, pois há tanta falta de transparência na linguagem como na vida real, onde 

poder e relações de produção opõem contraditoriamente pessoas, grupos e classes. 

Ainda, a própria linguagem é um instrumento de dominação, necessitando, por este 

motivo, ser desmistificada e objeto de reflexão, tanto a que é comunicada pelos 

informantes como a que é utilizada pelos avaliadores (HABERMAS, 1987). 

Do ponto de vista metodológico, o pensamento dialético necessita criar 

instrumentos críticos e que captem as contradições na linguagem, bem como 

compreender que a análise dos significados deve ser colocada no chão das práticas 

sociais. Além disso, precisa valorizar os processos na dinâmica das contradições no 

interior das quais a própria oposição entre avaliador e avaliado se colocam, e 

ressaltar o condicionamento histórico das falas, relações e ações (MINAYO, 2005). 

Do ponto de vista interativo entre a hermenêutica e a dialética, há 

complementaridades e oposições. Ambas trazem em seu núcleo a ideia dos 

condicionamentos históricos da linguagem, das relações e das práticas; partem do 

pressuposto de que não há observador imparcial; questionam o tecnicismo em favor 

do processo intersubjetivo da compreensão e da crítica (STEIN, 1987). 
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Essas abordagens conjuntamente também vão além de simples 

ferramentas para o pensamento, estando referidas à práxis estruturada pela 

tradição, pela linguagem, pelo poder e pelo trabalho. Entretanto, enquanto a 

hermenêutica ressalta o significado do que é consensual, da mediação, do acordo e 

da unidade de sentido, a dialética se orienta para a diferença, o contraste, o 

dissenso, a ruptura de sentido e, portanto, para a crítica (MINAYO, 2005).            

A articulação hermenêutica dialética é bastante produtiva para 

fundamentar as avaliações qualitativas, tendo em vista que constitui a projeção de 

um caminho de pensamento, não se aferrando a nenhuma técnica específica 

(MINAYO, 2005). 

 

4.3 Cenário do estudo 

 

Como campos empíricos para desenvolvimento desta pesquisa, foram 

consideradas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com ESF do município de 

Natal/RN. Seu território encontra-se dividido em cinco distritos sanitários atualmente: 

Sul, Leste, Oeste, Norte I e Norte II (ver Anexo B). Possui 817.590 habitantes, 

cadastrados e acompanhados por 37 USF, em que atuam 113 equipes da ESF. 

Segundo nota técnica do Departamento de Atenção Básica, Secretaria de Atenção à 

Saúde/MS, o município apresenta cobertura populacional da ESF aproximada de 

44,31% (ver Anexo C). O município possui ainda 18 UBS que desenvolvem outras 

estratégias de trabalho complementares à ESF (BRASIL, 2013).  

Um novo parâmetro para a cobertura da ESF foi proposto pelo MS 

através da Portaria nº 2.355, de 10 de outubro de 2013, que sugere 01 equipe de 

ESF para cada 2.000 habitantes (BRASIL, 2013) e, a partir dele, o município 

apresentaria um índice de cobertura da ESF ainda menor. Porém os informes 

técnicos produzidos e divulgados pelo MS sobre a cobertura da ESF em Natal/RN, 

até o presente momento, ainda utilizam o parâmetro anterior, adotado também nesta 

pesquisa.  

O município iniciou de forma bastante embrionária a implantação do PSF 

em 1994, embora apenas em 1998 tenha iniciado as atividades das primeiras 

equipes no Distrito Sanitário Oeste e em 2011 no Distrito Sanitário Norte, na época 

ainda não dividido em I e II. Importante mencionar que essa implantação ocorreu de 

forma marginal às demais ações que eram desenvolvidas à época pela Secretaria 
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Municipal de Saúde de Natal (SMS Natal), por isso o ritmo lento e as oscilações 

vivenciadas na política institucional. Esse processo se assemelhou à implantação da 

Saúde da Família em todo o cenário nacional, demonstrando o enfrentamento que 

representava, e ainda representa, essa proposta no campo da saúde (VILLAS 

BÔAS, 2004). 

No presente momento, a SMS Natal desenvolve uma estratégia de 

trabalho focada na efetivação da articulação entre os serviços, propondo uma 

organização em torno de Redes de Atenção à Saúde (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE NATAL, 2010). 

As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio 

de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade 

do cuidado (BRASIL, 2010). 

Identificando a fragmentação da assistência em todas as dimensões 

como o principal desafio para a gestão municipal, a alternativa que se apresenta ao 

enfrentamento é a criação de “corredores funcionais” que conduzem o paciente ao 

longo das redes, permitindo integrar as ações a ele dirigidas, ainda que realizadas 

por diferentes profissionais entre distintas unidades. Dentro da lógica das redes, 

estruturam-se diversas linhas de cuidado importantes, sobretudo, na atenção às 

patologias consideradas prioritárias, objetivando trabalhar com perfis 

epidemiológicos e recortes populacionais mais relevantes (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL, 2010). 

As linhas de cuidado consistem num complexa trama de atos, 

procedimentos, fluxos, rotinas, saberes, num processo dialético de complementação, 

mas também de disputa, compondo o cuidado em saúde. Buscam estruturar uma 

atenção integral à saúde, a partir da reorganização dos processos de trabalho na 

rede básica e somando-se a muitas outras ações assistenciais (CECÍLIO; MERHY, 

2003).  

Neste sentido, a consolidação da ESF apresenta-se como proposta 

estruturante da Atenção Básica no município e, consequentemente, de todo o 

sistema de saúde, não restringindo este nível de atenção à oferta de procedimentos, 

mas a um conjunto de ações que ordena e coordena a rede de serviços, 

contemplando sua integralidade, resultando na melhoria da qualidade de vida e 
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condições de saúde da população (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE, 

2010). 

A forma híbrida como ainda se apresenta o desenho de rede no nível da 

Atenção Básica, porta de entrada prioritária para o sistema, decorre do processo de 

reorientação do modelo assistencial, que depende de transformações nas Unidades 

Básicas já existentes e da implantação de novos serviços (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE, 2010). 

 

4.4 Sujeitos do estudo 

 

Os sujeitos do presente estudo são enfermeiros que atuam na ESF do 

município de Natal/RN. Consideram-se critérios para elegibilidade dos sujeitos: 

devem ser graduados como enfermeiros; o tempo de atuação desses enfermeiros na 

equipe da ESF deve ser de no mínimo dois anos vinculado ao mesmo território; os 

sujeitos devem estar alocados em unidades de saúde distintas. Como critérios de 

exclusão, considerou-se outros profissionais que atuam na ESF, que não sejam 

enfermeiros; enfermeiros que estão vinculados a uma mesma unidade de saúde, 

caso em que apenas um se torna elegível para o estudo; enfermeiros cujo tempo de 

atuação no mesmo território é inferior a dois anos. 

Uma seleção foi realizada junto às gerências dos distritos sanitários para 

apontar enfermeiros elegíveis para a pesquisa. Considerando os critérios de 

inclusão e exclusão, bem como a disponibilidade do enfermeiro para receber a 

pesquisadora durante o período de coleta de dados, foi possível selecionar 09 

enfermeiros elegíveis, de modo que em cada distrito houvesse pelo menos 01 

profissional entrevistado. 

Todos os profissionais que concordaram em participar do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver Apêndice A) e o 

Termo de Autorização para Gravação de Voz. 

No corpo dos resultados, os enfermeiros entrevistados foram identificados 

com letras e números (E1, E2, E3,..., E9), conforme a ordem de realização das 

entrevistas. 

 

4.5 Procedimentos para a coleta, tratamento e análise de dados 
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A coleta de informações foi iniciada após a aprovação no Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), bem 

como da SMS Natal, de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos (resolução 466/12), assegurando-lhes os 

devidos preceitos éticos. O projeto foi aprovado pelo CEP-UFRN mediante o número 

398.929, CAAE 19588813.7.0000.5537 (ver Anexo A). 

Em termos de riscos, é possível afirmar que a pesquisa ofereceu risco 

mínimo para os participantes, relacionado ao desconforto ou constrangimento em 

fornecer as informações solicitadas, o que pode ser classificado como um risco de 

aspecto moral. Para minimizar esse risco, garantiu-se que o nome do participante 

não seria identificado em nenhum momento, além da confidencialidade e 

privacidade das informações obtidas, proteção da imagem, não estigmatização dos 

sujeitos e a não-utilização das informações em prejuízo das pessoas envolvidas. 

Para a coleta de informações, foi utilizada a entrevista individual com 

roteiro semiestruturado contendo questões norteadoras (ver Apêndice B). Vale 

salientar que esse roteiro foi organizado exclusivamente para esta pesquisa e houve 

etapa para pré-teste do instrumento. Aliada à entrevista, realizou-se coleta de dados 

através de observação de campo, a partir da utilização de um caderno de campo, 

com descrições das situações práticas observadas nas unidades, impressões e 

reflexões da pesquisadora advindos desses momentos de observação. 

A entrevista tem propósitos bem definidos, permitindo colher informações 

a partir de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses do 

estudo. O fato do roteiro da entrevista ser semiestruturado possibilita que 

questionamentos sejam ampliados a partir das próprias respostas dos informantes, 

permitindo que os mesmos participem de certo modo da elaboração do conteúdo da 

pesquisa (TRIVIÑOS, 1987). 

A entrevista consiste numa forma de interação singular entre pesquisador 

e interlocutor, em que informações, estórias, depoimentos e opiniões sofrem enorme 

influência do tipo de relação que se estabelece entre ambos. Promovendo-se um 

ambiente de confiança e empatia, os entrevistados podem permitir o acesso a 

informações muito importantes, geralmente não fornecidas aos interlocutores usuais 

(MINAYO, 2005).  

O roteiro semiestruturado elaborado para a entrevista, contemplando a 

perspectiva hermenêutica, contém questões que buscam o máximo de clareza nas 
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descrições do fenômeno em estudo, a partir de perguntas descritivas. Já para a 

perspectiva dialética, contém questões do tipo explicativa ou causal, com o objetivo 

de determinar razões imediatas ou mediatas do fenômeno (TRIVIÑHOS, 1987). 

A observação de campo, que foi utilizada junto ao recurso da entrevista, 

consiste na inserção do pesquisador no interior do grupo observado, contribuindo 

para a união do objeto ao seu contexto, e a construção de uma análise mais ampla 

da realidade (QUEIROZ et al, 2007). 

Para Minayo (2005, p.141), a observação deve se nortear a partir de 

como os processos que estão sendo investigados, expostos nas entrevistas, se 

organizam na prática; como funcionam; quais as incongruências entre o que é dito e 

o que é feito; como se processam as relações hierárquicas, as relações entre pares 

e entre opostos; quais são os símbolos e sinais significativos dos processos em 

investigação que estão sendo emitidos e naturalizados do cotidiano.  

Considerando o referencial da hermenêutica dialética aqui adotado, que 

sugere captar aspectos e relações convergentes e divergentes para tecer análises 

sobre o fenômeno estudado, vale ressaltar que a escolha do caderno de campo 

como ferramenta foi bastante adequada, permitindo resgatar após a coleta de dados 

desde as mínimas impressões, para que se revertam em contribuições para a 

composição dos resultados.  

As entrevistas foram agendadas de forma direta com os profissionais 

indicados previamente pelos distritos sanitários, através de contato telefônico. Foi 

realizado pré-teste dos instrumentos com profissional alocado em Unidade de Saúde 

da Família distinta daquelas que contêm profissionais selecionados para participar 

do estudo. As informações captadas no pré-teste não foram divulgadas em nenhum 

momento da pesquisa, servindo apenas para validar o roteiro básico das entrevistas 

e minimizar vieses. A observação de campo ocorreu nos momentos antes e depois 

das entrevistas, totalizando um turno em cada unidade. 

As entrevistas foram registradas através de gravador digital e a 

observação através de manuscritos em caderno de campo. Os dados coletados 

foram digitados em computador, através dos programas do pacote Microsoft Office.  

Tratamento e análise dos dados se deram em quatro momentos distintos: 

transcrição na íntegra do conteúdo obtido; interpretação global, seleção dos núcleos 

de sentido e estruturas de relevância; classificação em eixos temáticos; e análise, 

segundo os pressupostos da abordagem Hermenêutica Dialética.  
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados estão apresentados em três partes. Inicia-se por um artigo 

que apresenta considerações sobre os elementos básicos do processo de trabalho 

do enfermeiro na ESF, seguido por outro artigo que apresenta considerações sobre 

a dinâmica do processo de trabalho do enfermeiro na ESF.  A terceira parte 

apresenta considerações sobre as potencialidades e fragilidades do processo de 

trabalho do enfermeiro na ESF. 

 

 

 

5.1 ARTIGO 01 - PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ELEMENTOS 

BÁSICOS. 

 

PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ELEMENTOS BÁSICOS 

NURSING WORK PROCESS AT FAMILY HEALTH STRATEGY: 

CONSIDERATIONS ABOUT BASIC ELEMENTS 
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Soraya Maria de Medeiros – Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do 
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RESUMO 

 

Pretende-se analisar o processo de trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da 

Família, considerando seus elementos básicos - objeto, instrumentos de trabalho e a 
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atividade executada por um agente humano, adequada a uma finalidade. Estudo de 

caso exploratório e analítico, qualitativo, marco teórico-metodológico na 

Hermenêutica Dialética. Coleta de informações realizada por observação de campo 

e entrevista individual, aplicada em 2013, a enfermeiros da Saúde da Família em um 

município do nordeste brasileiro. Cabe ao enfermeiro nesse contexto o papel de 

cuidar do ser humano em seus contextos de vida, família e comunidade através do 

agir terapêutico, utilizando para tanto instrumentos materiais e imateriais. Alguns 

entrevistados apresentaram dificuldade para compreender a finalidade do trabalho e 

para delimitar suas tarefas, meios e instrumentos específicos, frente àqueles que 

compartilha com a equipe. É necessário exercitar essa reflexão no cotidiano, 

disponibilizando-se a reorganizar conceitos e práticas para a qualificação dos 

processos de trabalho. 

Palavras-chave: Trabalho. Enfermagem. Programa Saúde da Família. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze nurses’ work process at Family Health Strategy, 

considering its basic elements – object, work instruments and the activity performed 

by a human agent, suitable to a purpose. Exploratory and analytical case study, 

qualitative approach and theoretical-conceptual mark grounded in Dialectic 

Hermeneutics. Data collection was conducted through field observation and 

individual interviews in 2013 with nurses working in the Family Health Strategy in a 

city located in northeastern of Brazil. It is up to the professional nurses at Family 

Health the important role of taking care of human beings in their life, family and 

community contexts through therapeutic action, using for such matter both material 

and immaterial instruments. Some respondents showed difficulties to understand the 

purpose of the work and to define their tasks, resources and specific instruments, 

compared to those they share with the staff. It is necessary to exercise this reflection 

in the everyday life, making available to reorganize concepts and practices for 

qualification of work processes. 

Key words: Work. Nursing. Family Health Program.  

 

 

INTRODUÇÃO  
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A saúde no Brasil é um direito constitucional desde 1988, quando as 

ações e serviços de saúde passaram a se organizar em conformidade com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). É inegável que ao longo 

da história do SUS houve inúmeras conquistas no sentido da garantia desse direito, 

especialmente do ponto de vista jurídico-legal, entretanto muitos desafios ainda se 

apresentam na prática para que esse direito se efetive. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), estruturada na lógica da Atenção 

Básica, surge nesse contexto como uma tentativa de reorientação do modelo de 

atenção à saúde, buscando melhor atender às necessidades da população. A ESF 

propõe transformar o tradicional, predominantemente médico, medicamentoso, 

curativo, individual e que tem no hospital o lócus de resolução de problemas, em um 

modelo de saúde coletivo, centrado na família e na comunidade (Costa et al, 2009). 

As equipes, nessa estratégia, necessitam incorporar novas formas de 

trabalhar: em equipe multiprofissional, com área adscrita, responsabilidade sobre o 

cuidado, vigilância de um número fixo de famílias, fixação de metas de produção 

segundo critérios quantitativos e qualitativos, com o estímulo ao exercício do 

controle social (Brasil, 2011; Sant’anna; et al, 2011). 

Portanto, o pilar das transformações esperadas com a ESF reside na 

mudança dos processos de trabalho, um grande desafio frente às inúmeras 

condições que dificultam, deterioram e tornam vulneráveis tais processos. A 

polivalência, os conhecimentos e práticas generalistas, por exemplo, que são 

essenciais na ESF, elevam as pressões no trabalho, tornando mais complexo seu 

processo de coordenação. Ainda, o trabalho na ESF é realizado majoritariamente 

em equipes mínimas, compostas por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde, que muitas vezes são insuficientes 

em número e variedade para atender às demandas da população (Brasil, 2011; 

Shimizu; Carvalho Junior, 2012). 

É preciso considerar que o Brasil possui hoje aproximadamente 34.216 

equipes da ESF credenciadas para trabalhar em cerca de 5.319 municípios. Trata-se 

de um universo amplo e diverso, com diferentes experiências, desafios e soluções. 

Diante disso, explorar o processo de trabalho na ESF enquanto fenômeno assume 

fundamental importância, no sentido de compreender o todo de significados e 
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contextos em que este se desenvolve, tomando-o como uma ferramenta para a 

transformação da realidade (Brasil, 2013; Mendes-Gonçalves, 1992).  

Compreende-se, neste estudo, o trabalho como um processo de que 

participam homem e natureza, em que o ser humano com sua própria ação 

impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. É um 

processo de busca da satisfação de suas necessidades materiais, em que o homem 

atua sobre a natureza externa e a modifica, ao mesmo tempo produzindo 

aprendizado e modificando sua própria natureza (Marx, 1974). 

O processo de trabalho é composto por elementos básicos: a própria 

atividade adequada a uma finalidade; a matéria a que se aplica o trabalho (objeto de 

trabalho); e os meios ou instrumentos de trabalho. Num processo dinâmico, a 

atividade do homem opera uma transformação, subordinada a um determinado fim, 

no objeto sobre o qual atua por meio do instrumental de trabalho (Marx, 1974). 

Esses elementos são interdependentes na dinâmica do processo de 

trabalho e só no plano da abstração é possível separá-los, pois ao abordarmos suas 

especificidades dentro dessa dinâmica é que tem-se uma melhor compreensão do 

processo (Mendes-Gonçalves, 1994).   

Concebendo que o modo de produção e a maneira pela qual os 

processos de trabalho são organizados e executados são produto histórico das 

relações sociais dominantes nas sociedades, o sistema capitalista hegemônico no 

mundo imprimiu transformações profundas nos processos de trabalho, expressas na 

necessidade de ampliar constantemente a produtividade, em vista da acumulação 

de capital (Cohn; Marsiglia, 1993). 

O processo de trabalho no âmbito da saúde reproduz essa dinâmica do 

trabalho humano, embora possua especificidades, tais como: não se objetivar em 

um produto destacado, no tempo e no espaço, das condições de sua geração e das 

condições de seu consumo; não se materializa imediatamente em mercadorias; o 

objeto do trabalho é o humano, entendido como objetividade e subjetividade, 

individualidade e coletividade (Mendes-Gonçalves, 1992). 

Ainda, a finalidade geral do processo de trabalho em saúde é a ação 

terapêutica, que envolve medidas curativas, de preservação e restabelecimento da 

saúde, e prevenção de doenças. Como instrumental de trabalho, reconhecem-se os 

instrumentos e condutas que representam o nível técnico do conhecimento de 
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saúde. Já como produto final, considera-se a prestação de assistência de saúde 

(Leopardi et al, 1999). 

Enfocando-se o enfermeiro como parte do processo de trabalho na ESF, 

observa-se que a esse cabe uma das atribuições mais complexas. Antes de tudo 

porque esse profissional se fez tradicionalmente presente nas ações coletivas 

desenvolvidas no país, ao passo da história da enfermagem moderna no Brasil se 

confundir com a própria história da saúde pública. Por volta de 1923, quando o país 

viveu profunda crise relacionada às epidemias e endemias, abalando suas relações 

comerciais, surgiu a primeira escola de enfermagem, formando profissionais para 

atuar nas ações de prevenção e controle, como o saneamento dos portos e núcleos 

urbanos (Germano, 1983).  

Essa relação intrínseca, ao longo dos anos, evoluiu para o que se verifica 

hoje no contexto da Atenção Básica e particularmente da ESF. O trabalho do 

enfermeiro envolve desde o cuidado direto aos indivíduos e coletividades, até o 

gerenciamento da unidade de saúde, passando pela coordenação e supervisão de 

agentes comunitários de saúde e equipe de enfermagem, do fluxo de materiais e 

insumos (Ermel; Fracolli, 2006). 

Identifica-se, ainda, como núcleo do cuidado do enfermeiro na ESF o 

monitoramento das condições de saúde, o levantamento e acompanhamento de 

problemas de saúde no enfoque de risco ou de vulnerabilidade, de forma articulada 

à intervenção nos agravos de ordem patológica (Ermel; Fracolli, 2006). 

Trata-se de um profissional fundamental no desenvolvimento das ações 

de cuidado na Saúde da Família que, entretanto, enfrenta muitas vezes elevadas 

cargas de trabalho, vínculo empregatício e remuneração precários, além de grande 

responsabilidade pela diversidade de funções que deve desempenhar. Ainda, a 

atuação do enfermeiro é predominantemente guiada por saberes tradicionais de 

clínica, epidemiologia e educação, que contrastam com a perspectiva 

transformadora da ESF. Essa equação geral pode representar prejuízo à qualidade 

do cuidado prestado e sofrimento para o trabalhador (Fortuna et al, 2011; 

Fernandes; Medeiros; Ribeiro, 2008).  

Nesse contexto, justifica-se apreciar particularidades na organização do 

trabalho das equipes de ESF, permitindo interrogar os modos de ser e fazer da 

enfermagem, questionar a realidade instituída e ofertar outras lógicas de trabalho, 
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menos fragmentadoras, mais dialéticas e favoráveis à promoção do cuidado 

(Fortuna et al, 2011).  

Assim, o objetivo deste estudo é analisar o processo de trabalho do 

enfermeiro na Estratégia Saúde da Família de um município da região nordeste do 

Brasil, considerando seus elementos básicos. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caso exploratório e analítico, com abordagem 

pautada na pesquisa qualitativa. A pesquisa é parte integrante do projeto “Processo 

de trabalho na Estratégia Saúde da Família: potencialidades e fragilidades da 

atuação do enfermeiro”, produzido do curso de mestrado acadêmico do Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte.  

O marco teórico-metodológico utilizado para conduzir a pesquisa foi a 

Hermenêutica Dialética, uma combinação de abordagens que propõe, do ponto de 

vista do pensamento, uma síntese dos processos compreensivos e críticos 

(Habermas, 1987).  

A hermenêutica é a busca da compreensão de sentido que se dá na 

comunicação entre seres humanos e tem na linguagem seu núcleo central. A 

dialética, por outro lado, é a ciência e a arte do contraste, da pergunta e da 

controvérsia. Diferente da hermenêutica, a dialética busca nos fatos, na linguagem, 

nos símbolos e na cultura, os núcleos obscuros e contraditórios para realizar uma 

crítica informada sobre eles (Habermas, 1987). 

Como campos empíricos para desenvolvimento desta pesquisa, foram 

consideradas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com ESF de um município do 

nordeste brasileiro, que possui 817.590 habitantes, cadastrados e acompanhados 

por 37 USF, atuando em 113 equipes da ESF. Segundo nota técnica do 

Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, o município apresenta 

cobertura populacional da ESF aproximada de 44,31%. Possui ainda 18 UBS que 

desenvolvem outras estratégias de trabalho complementares à ESF (Brasil, 2013).  

Os sujeitos do presente estudo são enfermeiros que atuam na ESF de um 

município do nordeste brasileiro. Considerou-se critérios para elegibilidade dos 

sujeitos: possuir graduação em enfermagem; tempo de atuação na equipe da ESF 
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de no mínimo dois anos vinculado ao mesmo território; alocados em unidades de 

saúde distintas. Como critérios de exclusão, considerou-se outros profissionais que 

atuam na ESF, que não sejam enfermeiros; enfermeiros que estão vinculados a uma 

mesma unidade de saúde, caso em que apenas um se tornou elegível para o 

estudo; enfermeiros cujo tempo de atuação no mesmo território era inferior a dois 

anos. 

Uma seleção aleatória foi realizada junto às gerências dos 5 distritos 

sanitários para apontar 9 enfermeiros elegíveis para a pesquisa, de modo que em 

cada distrito houve pelo menos 1 profissional entrevistado. Todos os profissionais 

que concordaram em participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

A coleta de informações foi iniciada após a aprovação no Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP- UFRN), 

conforme diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos (resolução 466/12), assegurando os devidos preceitos éticos. O projeto foi 

aprovado pelo parecer de número 398.929, CAAE 19588813.7.0000.5537.  

A coleta de informações foi realizada em setembro de 2013, através de 

entrevista individual com roteiro semiestruturado, aliada à observação de campo. As 

entrevistas foram agendadas diretamente com os profissionais indicados, através de 

contato telefônico. A observação ocorreu nos instantes que antecederam e 

sucederam as entrevistas como os enfermeiros selecionados, totalizando um turno 

em cada unidade. O registro das entrevistas se deu através de gravador digital e a 

observação através de manuscritos em caderno de campo. Os dados coletados 

foram digitados em computador, através dos programas do pacote Microsoft Office.  

 A análise se deu em quatro momentos distintos: transcrição na íntegra 

do conteúdo obtido; seleção dos núcleos de sentido, dissenso e estruturas de 

relevância; classificação em eixos temáticos; e análise, segundo os pressupostos da 

abordagem hermenêutica dialética.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização da força de trabalho 

A pesquisa foi realizada com 9 enfermeiros que atuam na ESF de um 

município do nordeste brasileiro. Desses enfermeiros, 8 são do sexo feminino e 1 do 
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sexo masculino, com média de idade de 52 anos e média de tempo de graduação de 

27 anos. O tempo médio de permanência dos entrevistados num mesmo território da 

ESF foi de 7 anos.    

As equipes da ESF no município estudado são compostas basicamente 

por um médico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, cinco agentes 

comunitários de saúde (ACS), um dentista e um auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

Algumas equipes contavam com o apoio de nutricionistas, psicólogos, pediatras e 

ginecologistas vinculados ao modelo antigo de UBS. Outras contavam com 

profissionais vinculados ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). As UBS 

que contém equipes da ESF possuem ainda um diretor e um administrador, que se 

complementam em algumas tarefas gerenciais das unidades. 

Todos os enfermeiros que atuam nas equipes da ESF pesquisadas são 

concursados, do quadro municipal ou cedidos de algum órgão estadual ou federal, 

regidos por regime estatutário. Os demais profissionais da equipe básica partilham 

dessa realidade, em grande parte, e todos fizeram um processo seletivo interno ao 

quadro da secretaria para ter sua alocação na ESF.  

  Verificou-se que as equipes da ESF pesquisadas apresentavam 

lacunas por longos períodos de tempo, pela ausência de profissionais que deixaram 

seus ofícios por alguma razão e não foram substituídos. Faltavam, principalmente, 

técnicos de enfermagem, ACS e administradores. Entre as razões citadas para a 

ausência desses profissionais, predominavam as licenças por problemas de saúde e 

aposentadorias. Os médicos, contrariando a tendência nacional, estavam presentes 

nessas equipes, em partes provenientes de programas federais aos quais o 

município aderiu nos últimos anos, com essa finalidade. 

 

Caracterização das unidades  

 Em geral, as UBS com ESF nas quais os enfermeiros entrevistados 

trabalham foram apontadas como antigas e carentes de adequações, sejam de 

ordem estrutural ou funcional. Todas possuem recepção, consultórios, área de 

espera, sala de vacina, sala de triagem, farmácia, copa e banheiros, variando-se 

bastante o tamanho e a disposição desses cômodos em cada uma. Variam também 

a quantidade de equipes alocadas em cada unidade, neste caso entre 2 e 6 equipes, 

fator que tem influência direta na dinâmica do processo de trabalho dessas equipes, 

segundo os relatos.   
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Todas as unidades selecionadas para este estudo estavam incluídas em 

algum tipo de programa ou ação do Ministério da Saúde, que impactam de várias 

formas no processo de trabalho, tais como: Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade (PMAQ); Requalifica UBS; Programa Saúde na Escola (PSE); Programa 

de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e Programa Mais 

Médicos. 

 

Elementos do Processo de Trabalho do enfermeiro na ESF 

 

Objeto 

O objeto de trabalho consiste na matéria sobre a qual se aplica o trabalho, 

que ao final do processo de trabalho estará modificado. Corresponde a um 

fragmento da realidade, recortado por um olhar que contém um projeto, uma 

concepção intelectual do produto, com qualidades e potencialidades para 

transformar-se nesse produto (Marx, 1974; Mendes-Gonçalves, 1994).  

Boa parte dos enfermeiros entrevistados identificou como objeto do seu 

trabalho na ESF o cuidado ao ser humano nos seus contextos de vida em família e 

em comunidade. Essa perspectiva converge com as referências teóricas 

relacionadas, que concebem para a ESF objetos de trabalho que ultrapassam o 

limite do sujeito individual, que necessitam de uma atenção ampliada, comprometida 

com o estabelecimento de vínculo e a compreensão do ambiente sociocultural, bem 

como o estímulo à participação da comunidade como objeto/sujeito coletivo de sua 

ação (Sant’anna et al, 2011).   

Um dos entrevistados destacou a equipe multiprofissional também como 

um objeto de trabalho do enfermeiro, tendo em vista as ações gerenciais que 

desempenha na ESF. Trata-se de uma percepção interessante, pois a princípio 

compreende-se o trabalho em equipe multiprofissional como uma ferramenta para a 

realização do trabalho. Porém, é fato, muito da jornada de trabalho do enfermeiro na 

ESF é dedicada às atividades de acompanhamento e qualificação da atuação de 

outros profissionais, sejam aqueles sob sua responsabilidade direta, 

auxiliares/técnicos de enfermagem e ACS, ou os demais, médico, odontólogo e 

auxiliates/técnicos em saúde bucal (ASB/TSB). Portanto, é possível compreender 

porque a equipe multiprofissional foi apontada como parte do objeto de trabalho do 

enfermeiro no contexto da ESF. 
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Finalidade 

É importante considerar a finalidade como uma construção prévia, ou um 

projeto que o homem traz em mente desde o início do processo, que tem implicação 

direta no desenvolvimento e no produto do trabalho (Mendes-Gonçalves 1992).  

A finalidade do trabalho em saúde é agir no sistema de produção de 

condições à satisfação das necessidades humanas. As diferentes profissões que 

atuam coletivamente no trabalho em saúde, compartilham a finalidade do agir 

terapêutico em saúde (Cézar-Vaz et al, 2009; Mendes-Gonçalves, 1992). 

Os entrevistados apontaram que a finalidade do trabalho realizado pelo 

enfermeiro na ESF é cuidar do ser humano em seus contextos de vida, família e 

comunidade. Interrogados se o processo de trabalho da forma como está organizado 

permite atingir sua finalidade, boa parte respondeu que sim, que apesar das 

dificuldades enfrentadas o empenho e criatividade dos profissionais que compõem a 

ESF, principalmente do enfermeiro contribuem para a superação dos desafios que 

se interpõem ao cuidado. 

Outros enfermeiros responderam que existe a tentativa diária de atingir a 

finalidade do trabalho, mas não é sempre que conseguem. Foi possível 

compreender que para esses profissionais a percepção sobre a finalidade do 

trabalho estava relacionada ao estabelecimento efetivo da saúde dos usuários, ao 

resultado do cuidado, ao invés do cuidado em si, o agir terapêutico em saúde. Existe 

uma diferença entre a intervenção, ou o trabalho que é realizado em saúde, que 

atinge sua finalidade no próprio ato de se realizar, e o êxito deste trabalho, refletido 

na melhora efetiva das condições de saúde de um indivíduo ou população. O 

produto do trabalho do enfermeiro é, na verdade, a prestação de assistência de 

saúde, e não necessariamente a saúde do usuário, considerando inclusive que a 

dinâmica do processo saúde-doença faz parte da vida do ser humano. 

Essa percepção dos enfermeiros pode gerar sentimentos de frustração e 

impotência, uma sensação de perda da qualidade do cuidado, que pode gerar 

processos mórbidos relacionados ao trabalho. Esses sentimentos precisam dar lugar 

à noção de que estão sim atingindo a finalidade de cuidar da população, embora 

precisemos avaliar e amadurecer constantemente as estratégias utilizadas para o 

agir terapêutico, com o compromisso de produzir melhorias na condição de saúde da 

população. O suporte social, especialmente da gestão e dos colegas de equipe, 
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podem conferir equilíbrios indispensáveis nesse processo (Assunção; Jackson Filho, 

2011).    

 

Meios/instrumentos 

Os meios ou instrumentos de trabalho envolvem tanto os elementos que 

dizem respeito às precondições essenciais para o funcionamento do processo de 

trabalho, como os elementos através dos quais ele é exercido sobre um objeto, 

como por exemplo, as ferramentas de trabalho. Esses meios ou instrumentos, na 

dinâmica do processo de trabalho, farão com que ocorram a aproximação e a 

transformação do objeto (Mendes-Gonçalves, 1994). 

Os meios e instrumentos de trabalho, assim como o objeto, não são 

naturais, mas sim construídos historicamente pelo sujeito que estende sua 

possibilidade de intervenção sobre o objeto. No trabalho em saúde e em 

enfermagem, encontram-se instrumentos materiais e instrumentos imateriais, ou 

intelectuais, tais como os saberes técnicos, que informam e fundamentam 

imediatamente a ação realizada. (Peduzzi; Anselmi, 2002). 

Todos os enfermeiros entrevistados apresentaram dificuldades para 

delimitar quais são suas tarefas específicas e quais são as tarefas compartilhadas 

com outros profissionais da equipe, e o mesmo aconteceu sobre os meios e 

instrumentos de que dispõem no trabalho. Entretanto, todos em algum momento da 

entrevista se reportaram a equipe multiprofissional, vigilância em saúde e 

humanização como essenciais ao trabalho na ESF, as quais se encaixam no 

processo como tecnologias de produção.  

A equipe multiprofissional foi apontada como um arranjo importante para 

a articulação dos saberes e a divisão do trabalho em saúde. É possível desenvolver 

o trabalho em equipe multiprofissional sob duas concepções diferentes: a equipe 

como agrupamento de agentes, caracterizada pela fragmentação das ações, e a 

equipe como integração de trabalhos, caracterizada pela articulação de saberes 

para a integralidade das ações.  Nos relatos dos entrevistados, verifica-se que as 

equipes vivenciam um momento de transição entre essas duas concepções, tendo 

como perspectiva a articulação de saberes, mas ainda na busca cotidiana da 

superação dos fazeres fragmentados (Pavoni; Medeiros, 2009). 

A vigilância em saúde foi, em alguns discursos, reduzida a atividades de 

registro e a instrumentos materiais que seriam prioritariamente do enfermeiro, tais 
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como fichas e relatórios, muito embora na realidade essas atividades e instrumentos 

sejam mais amplos, englobando ações de monitoramento e avaliação de condições 

de saúde que devem ser produzidas por toda a equipe no planejamento do trabalho. 

É possível que assim descrevam em virtude de distorções no processo de trabalho, 

que acabam centralizando essas atividades e instrumento no enfermeiro. Essa foi a 

opinião dos enfermeiros entrevistados, que relacionaram esse fato em partes à 

omissão dos demais profissionais, e em partes ao fato do enfermeiro assumir 

demasiadas responsabilidades por impulso próprio.  

A humanização foi citada pelos profissionais como tecnologia, no sentido 

do olhar que possibilita a construção de uma outra relação, mais comprometida e 

solidária, entre trabalhadores e usuários. Foi apontada como um desafio, 

instrumento que ainda não é amplamente concebido e utilizado por toda a equipe. É 

preciso destacar que a Política Nacional de Humanização (PNH) sugere dispositivos 

concretos para pôr em prática essa atitude de compromisso e solidariedade. Nos 

relatos dos enfermeiros, percebeu-se a ausência de alguns dos principais 

dispositivos propostos pela PNH, como o projeto terapêutico singular/coletivo e os 

conselhos locais de saúde, ao passo que outros dispositivos, como as ações de 

promoção à saúde e acolhimento, foram bastante citados. É preciso observar essas 

lacunas e buscar aprofundá-las, do contrário, a humanização se torna apenas um 

discurso e não penetra na prática em ações que realmente necessitam, deixando de 

ser essa ferramenta potente. 

A Consulta de Enfermagem foi apontada por alguns entrevistados como a 

principal tecnologia específica do enfermeiro para realizar o trabalho na ESF. É um 

método utilizado para sistematizar a assistência de enfermagem e constitui uma 

atividade privativa do enfermeiro, respaldada pela atual legislação do Exercício 

Profissional de Enfermagem (Lei no 7498/86) e assegurada pelo Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN, Resolução nº 358/2009). O uso desta tecnologia é 

fundamental para a afirmação da categoria enfermagem como ciência nos diversos 

campos de atuação. É também uma contribuição fundamental da enfermagem para 

a reorientação do modelo assistencial esperado com a ESF, uma vez que os 

diagnósticos de enfermagem baseiam-se em padrões de necessidades, pautam-se 

nas situações que se deseja reverter, e não necessariamente em patologias, 

diagnósticos nosológicos (Cruz, 2010).  
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Parte dos enfermeiros citou também a importância das capacitações e 

treinamentos desenvolvidos pela secretaria municipal de saúde para atualizar as 

tecnologias de trabalho, embora alguns sejam pontuais e aconteçam de forma 

desorganizada, segundo eles, sem a antecedência necessária para que se 

programem, muitas vezes se interpondo a agendas pactuadas com a população 

usuária. Através dessa menção, não é possível perceber a existência de um 

programa ou escola específica para a qualificação profissional da ESF sob a gestão 

do município em questão.  

Desde o Pacto de Gestão adotado no Brasil a partir de 2006, considera-

se uma responsabilidade das esferas de governo no que se refere à gestão do 

trabalho, a implementação de políticas de educação para os trabalhadores. A 

respeito dos processos de educação continuada e permanente, corrobora-se com a 

opinião de que são de fundamentais, pois contribuem para a incorporação das 

mudanças que ocorrem no processo de trabalho, no perfil demográfico e 

epidemiológico, nas novas tecnologias de procedimentos clínicos, informacionais e 

comunicacionais nos serviços. Além disso, é no ambiente de formação, em tese, que 

se pode refletir livremente a respeito do trabalho e buscar alternativas mais 

fundamentadas para a superação dos entraves (Lacaz et al, 2011; Bertoncini; Pires; 

Scherer, 2011).  

Os equipamentos para medidas, auscutas e intervenções, materiais de 

consumo e medicamentos foram apontados como meios materiais essenciais para o 

processo de trabalho de toda a equipe, inclusive do enfermeiro. Quando citaram 

esses meios, todos os enfermeiros fizeram referência a dois contextos históricos 

distintos no município em questão: na gestão de 2009 a 2012, faltavam inúmeros 

materiais e o trabalho era cotidianamente comprometido; na gestão que se iniciou 

em 2013 houve melhora, embora o problema da falta de alguns materiais ainda 

exista. Eles apontam que, com frequência, as pendências de materiais estão 

relacionadas à burocracia nos fluxos de solicitação, abastecimento ou manutenção 

das unidades, e ao planejamento frágil por parte da gestão central.  

É preciso refletir, neste aspecto, sobre a vulnerabilidade do processo de 

trabalho na ESF perante a dinâmica política da gestão pública. É preocupante que a 

continuidade do trabalho, que depende também dos meios materiais para se 

realizar, dependa tão fortemente do compromisso desta ou daquela gestão de 
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saúde. Trata-se de uma ameaça à garantia do direito à saúde e, portanto, é preciso 

pôr em prática estratégias que assegurem as condições de trabalho para além disso.  

 

Atividades desenvolvidas na ESF 

Entre as atividades gerais desenvolvidas pelas equipes, os enfermeiros 

entrevistados citaram as consultas de medicina, enfermagem e odontologia aos 

diversos grupos prioritários, dentro de ações programáticas, como atenção à 

hipertensão e diabetes, pré-natal, crescimento e desenvolvimento, prevenção aos 

cânceres de colo de útero e mama, planejamento familiar, atenção a hanseníase e 

tuberculose. Também são realizados atendimentos por demanda espontânea. Essas 

consultas podem ser individuais ou coletivas, realizadas dentro da unidade ou em 

outros espaços comunitários, como nos domicílios, escolas, igrejas e associações. 

São realizadas ainda atividades de educação em saúde e procedimentos de 

enfermagem (imunizações, curativos, verificação de sinais vitais, administração de 

medicamentos, coleta de amostras para exames laboratoriais).  

Todas as equipes dos enfermeiros entrevistados vivenciavam no 

momento da coleta dificuldades com relação à sobrecarga de trabalho, devido à 

soma dos atendimentos de sua população adscrita e da população de áreas 

descobertas pela ESF, que procura essas unidades por falta de outra referência. 

 

Atividades específicas do enfermeiro na ESF 

Os entrevistados apresentaram dificuldade para delimitar as atividades 

específicas que realizam, entrelaçando-as intrinsecamente às que são produzidas 

por toda a equipe. Isso se justifica porque o trabalho realizado pelo enfermeiro na 

ESF, de fato, é transversal a todas as ações desenvolvidas pela equipe, mas 

existem algumas atividades específicas deste profissional que somadas ao processo 

coletivo da equipe são essenciais para atingir sua finalidade.  

Entre as principais atividades específicas do enfermeiro foram apontadas: 

a supervisão das ações técnicas de enfermagem, como imunização, curativos, 

procedimentos de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais e 

medidas antropométricas; a supervisão de ACS; as consultas de enfermagem 

individuais ou coletivas, na unidade ou no domicílio; e, de maneira geral, um olhar 

ampliado sobre o objeto de trabalho, atento às necessidades dos usuários e 
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profissionais da equipe, articulando respostas, indivíduos e ações em torno do 

cuidado.  

Esse perfil explicaria porque, em face de alguma ausência no trabalho, 

seja de outros profissionais ou de condições de trabalho, é o enfermeiro quem 

geralmente se desdobra para garantir respostas. É bastante presente nos discursos 

que o enfermeiro parece transcender suas atribuições cotidianamente, buscando 

equacionar as necessidades da população, as prescrições heterogêneas dos 

gestores, a regulação profissional e seus próprios valores para a tomada de 

decisões no trabalho. 

Os relatos relacionaram este fazer ampliado do enfermeiro ao papel 

construído historicamente pela profissão, ou à formação acadêmica deste 

profissional para o cuidado integral, destacando-o sempre como uma qualidade, 

embora o leve a assumir uma maior carga de trabalho em relação aos demais 

profissionais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa forneceu subsídios para a análise do processo de 

trabalho do enfermeiro em UBS com ESF do município em questão, à luz da 

Hermenêutica Dialética, considerando seus elementos básicos. Foram considerados 

elementos o objeto, os meios e instrumentos de trabalho, e a própria atividade 

executada por um agente humano, adequada a uma finalidade. Foi possível, ainda, 

explorar diversos tópicos de relevância para o trabalho de toda a equipe 

multiprofissional. 

Ao profissional enfermeiro, cabe na Saúde da Família o importante papel 

de cuidar do ser humano em seus contextos de vida, família e comunidade, junto 

aos demais profissionais da equipe, através do agir terapêutico em saúde. Nesse 

processo, considerou-se objeto de trabalho o ser humano, concebido individual e 

coletivamente, que se modifica através de instrumentos materiais (equipamentos e 

insumos) e imateriais (tecnologias).  

Os enfermeiros entrevistados, de maneira geral, reconhecem os 

elementos do seu processo de trabalho na ESF, embora ao discuti-los alguns 

apresentem dificuldade para compreender a finalidade do trabalho como algo que se 

efetiva no agir terapêutico, o que pode interferir de várias formas na concepção do 
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objeto e no produto do trabalho. Outra dificuldade verificou-se na delimitação das 

suas tarefas, meios e instrumentos específicos, em meio àqueles que compartilha 

com a equipe. O olhar ampliado deste profissional para o cuidado e a atuação 

transversal a todas as ações desenvolvidas na ESF são alguns dos fatores que 

levam a essa dificuldade. De todo modo, é preciso exercitar esse reconhecimento, a 

tomada de consciência sobre o trabalho que se desenvolve nesse contexto, 

buscando fortalecê-lo como uma ferramenta para a transformação da realidade. 

Para que haja qualificação dos processos de trabalho, acredita-se ser 

necessário que a equipe reflita sobre eles e esteja disposta a reorganizar conceitos 

e práticas que apresentem contradições fragilizando o trabalho e a prestação do 

cuidado. 

Vale salientar a interdependência dos elementos que se articulam na 

dinâmica do processo de trabalho, sendo importante destacá-los neste estudo para 

aprofundamento, mas tendo em vista abordagens de suas especificidades dentro 

dessa dinâmica para melhor compreender o processo.   

Ademais, como todo estudo de caso, a pesquisa apresenta limitações de 

cunho temporal e geográfico, uma vez que trata de uma realidade específica num 

dado recorte de tempo. Além disso, o trabalho na ESF consiste numa experiência 

viva, dinâmica, bastante vulnerável a mudanças na conjuntura política e técnica. 

Sugere-se, pois, o estudo de caso como um método a ser adotado com certa 

periodicidade para a avaliação do trabalho na ESF. 
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CONSIDERATIONS ABOUT THE DYNAMICS OF NURSE WORK PROCESS AT 

FAMILY HEALTH STRATEGY 

CONSIDERACIONES SOBRE LA DINÁMICA DEL PROCESO DE TRABAJO DEL 

ENFERMERO EN LA ESTRATEGIA SALUD DE LA FAMILIA 

 

RESUMO 

Pretende-se analisar aspectos da dinâmica do processo de trabalho do enfermeiro 

na Estratégia Saúde da Família. Estudo de caso exploratório e analítico, abordagem 

qualitativa, marco teórico-conceitual na Hermenêutica Dialética. Coleta de 

informações através de observação de campo e entrevista individual, aplicada a 

enfermeiros da Saúde da Família de município do nordeste brasileiro. Investigando a 

dinâmica do processo de trabalho do enfermeiro na Saúde da Família foi possível 

apreender suas especificidades, a partir da articulação interdependente dos 

elementos, trazendo à tona seus sentimentos e percepções acerca do trabalho, 

reflexões sobre normalização e grau de autonomia de que dispõem, carga de 

trabalho e transtornos recorrentes, além de como trabalham em equipe 

multiprofissional. Importante investigar os dilemas vivenciados nesse contexto, tendo 

em vista a conquista de mudanças nos processos de trabalho voltadas à 

reorientação do modelo de atenção à saúde brasileiro.  

Descritores: Processo de trabalho. Enfermagem. Programa Saúde da Família. 

 

ABSTRACT 

This research intends to analyze aspects of the dynamics of nurse's work process at 

Family Health Strategy. Exploratory and analytical case study, qualitative approach 

and theoretical-conceptual mark grounded in Dialectic Hermeneutics. Data collection 

was conducted through field observation and individual interviews conducted with 

nurses working in the Family Health Strategy in a city located in northeastern of 

Brazil. Through the investigation of the dynamics of nurse's work process in Family 

Healthcare, it was possible to learn their specificities, from the interdependent 

articulation of elements, bringing out their feelings and perceptions about work, 

reflections about standardization and the degree of autonomy they have, workload 

and recurring disorders, and how to work in multidisciplinary team. It is important to 

investigate the dilemmas experienced in this context, aiming at changes in work 

processes  towards the reorientation of the Brazilian healthcare model. 
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Descriptors: Work process; Nursing; Family Health Program. 

 

RESUMÉN 

La intención es analizar los aspectos de la dinámica de trabajo del enfermero en 

Estrategia Salud de la Familia. Estudio de caso, exploratorio y analítico, enfoque 

cualitativo, marco teórico y conceptual en la hermenéutica dialéctica. La recopilación 

de información través de observación de campo y entrevistas individuales, aplicaron-

se a enfermeras de Salud de la Familia nororiental ciudad brasileña. Investigando las 

dinámicas de trabajo del enfermero en Salud de la Familia era posible aprender su 

especificaciones, de la articulación de elementos interdependientes, llevando a cabo 

sus sentimientos y percepciones sobre el trabajo, pensamientos sobre normalización 

y grado de autonomía que tienen, carga de trabajo y trastornos recurrentes, así 

como de trabajo en equipo multidisciplinario. Es importante investigar los dilemas 

experimentados en este contexto, con el fin de lograr cambios en los procesos de 

trabajo dirigidos a la reorientación de la atención de salud en Brasil. 

Descriptores: Proceso de trabajo, Enfermería, Programa de Salud Familiar 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Buscando atender as necessidades de saúde da população brasileira, a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) surge para reorientação do modelo de atenção à 

saúde, fundamentada na lógica Atenção Básica. Propõe-se a partir dela modificar o 

tradicional, predominantemente médico, curativo, individual, que concebe o hospital 

como lócus de resolução de problemas, em um modelo de saúde coletivo, centrado 

na família e na comunidade (COSTA et al, 2009). 

O alicerce para as transformações esperadas reside na mudança dos 

processos de trabalho. O desafio é organizá-los em torno de novas dinâmicas 

relacionais entre trabalhadores e usuários, mais solidárias e libertadoras, 

comprometidas com a garantia do direito à saúde da população e melhoria das 

condições de vida das comunidades (FRANCO; MEHRY, 2007).  

Nessa estratégia, novas formas de trabalhar são incorporadas, como 

através de equipe multiprofissional, com adscrição de área, responsabilidade sobre 
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o cuidado e vigilância em saúde de um número fixo de famílias, fixação de metas de 

produção segundo critérios quantitativos e qualitativos, e estímulo ao exercício do 

controle social (BRASIL, 2011; SANTOS, SOARES, CAMPOS, 2007). 

Constitui um desafio superar as condições que dificultam, deterioram e 

tornam vulneráveis tais processos. Aspectos como polivalência, conhecimentos e 

práticas generalistas, que por um lado são essenciais ao trabalho na ESF, por outro 

lado podem conter referências epistemológicas conservadoras, que não contribuem 

para a reorientação do modelo, além de elevar as incertezas de seus membros e a 

tensão no trabalho, tornando mais complexo o processo de coordenação. Outro 

aspecto vulnerável diz respeito ao trabalho na ESF ser realizado majoritariamente 

em equipes mínimas, compostas por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde, muitas vezes insuficientes em 

número e diversidade para atender às demandas da população. (FRANCO; MEHRY, 

2007; SHIMIZU; CARVALHO JUNIOR, 2012; BRASIL, 2011). 

Compreende-se, neste estudo, o trabalho como um processo de que 

participam homem e natureza, em que o ser humano com sua própria ação 

impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. É um 

processo de busca da satisfação de necessidades materiais, em que homem atua 

sobre natureza externa e a modifica, ao mesmo tempo produzindo aprendizado e 

modificando sua própria natureza (MARX, 1974). 

O processo de trabalho compõe-se de elementos básicos, que são a 

própria atividade adequada a uma finalidade, a matéria a que se aplica o trabalho 

(objeto de trabalho) e os meios ou instrumentos de trabalho. Esses elementos se 

articulam num processo dinâmico, em que a atividade do homem opera uma 

transformação, subordinada a um determinado fim, no objeto sobre o qual atua por 

meio do instrumental de trabalho (MARX, 1974).  

Todo trabalho constitui uma prática essencialmente social, produto 

histórico das relações sociais dominantes numa sociedade. É importante considerar 

o trabalho como parte do sistema capitalista hegemônico, que imprime 

transformações profundas nos processos de trabalho, expressas na necessidade de 

ampliar constantemente a produtividade em vista da acumulação de capital 

(BERTONCINI; PIRES; SCHERER, 2011; COHN, MARSIGLIA, 1993). 

O processo de trabalho em saúde reproduz a dinâmica do trabalho 

humano. A complementaridade de diferentes profissionais da saúde ocorre na 
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medida em que ocorre a articulação dinâmica no processo de trabalho, em sua 

interlocução com a sociedade, de modo a intervir em realidades concretas, 

contribuindo para a transformação das mesmas. O trabalho em saúde tem como 

finalidade prestar cuidados ao ser humano e como objeto o indivíduo, família ou 

grupo com suas singularidades. Atuar sobre o objeto através de instrumentos de 

trabalho, incluindo-se saberes e condutas técnicos, e o produto do trabalho é o 

cuidado realizado, produzido e consumido simultaneamente (MENDES-

GONÇALVES, 1992; BERTONCINI; PIRES; SCHERER, 2011). 

O trabalho do enfermeiro, como parte do processo de trabalho na saúde 

especificamente na ESF, pode ser compreendido como um dos mais complexos, 

envolvendo cuidado direto aos indivíduos e coletividades, gerenciamento da unidade 

de saúde, coordenação e supervisão de agentes comunitários de saúde e equipe de 

enfermagem, do fluxo de materiais e insumos. Ainda, monitoramento das condições 

de saúde, levantamento e acompanhamento de problemas de saúde no enfoque de 

risco ou de vulnerabilidade, de forma articulada à intervenção nos agravos de ordem 

patológica (ERMEL; FRACOLLI, 2006). 

É um profissional fundamental no desenvolvimento das ações de cuidado 

na Saúde da Família que, entretanto, enfrenta elevadas cargas de trabalho, vínculo 

empregatício e remuneração precários, insuficiência ou inadequação das condições 

de trabalho, além de grande responsabilidade pela diversidade de funções que deve 

desempenhar. Essa equação geral pode representar sofrimento para o trabalhador e 

prejuízo à qualidade do cuidado prestado (FERNANDES; MEDEIROS; RIBEIRO, 

2008).  

Diante disso, justifica-se apreciar particularidades na organização do 

trabalho das equipes de ESF, permitindo interrogar os modos de ser e fazer da 

enfermagem, questionar a realidade instituída e ofertar outras lógicas de trabalho, 

menos fragmentadoras, mais dialéticas e favoráveis à promoção do cuidado 

(FORTUNA et al, 2011). 

Assim, o objetivo deste estudo é analisar aspectos relacionados à 

dinâmica do processo de trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família. 

 

METODOLOGIA 
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Estudo de caso exploratório e analítico, com abordagem qualitativa. 

Integra o projeto “Processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família: 

potencialidades e fragilidades da atuação do enfermeiro”, produzido do curso de 

mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Neste estudo, considerou-se marco teórico-metodológico para conduzir a 

pesquisa a Hermenêutica Dialética, combinação de abordagens que propõe uma 

síntese dos processos compreensivos e críticos (HABERMAS, 1987). 

Consideram-se campos empíricos para desenvolvimento desta pesquisa 

as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com ESF de um município do nordeste 

brasileiro, com 817.590 habitantes, cadastrados e acompanhados por 37 UBS com 

113 equipes de ESF. Segundo nota técnica do Departamento de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde, o município apresenta cobertura populacional da ESF 

aproximada de 44,31%. Possui ainda 18 UBS sem ESF que desenvolvem outras 

estratégias de trabalho complementares a essa (BRASIL, 2013).  

Foram sujeitos deste estudo, enfermeiros que atuam na ESF de um 

município do nordeste brasileiro. Como critérios para elegibilidade dos sujeitos foram 

considerados: possuir graduação em enfermagem; tempo de atuação na equipe da 

ESF de no mínimo dois anos vinculado ao mesmo território; alocados em unidades 

de saúde distintas. Como critérios de exclusão, consideraram-se outros profissionais 

que atuam na ESF, que não sejam enfermeiros; enfermeiros que estão vinculados a 

uma mesma unidade de saúde, caso em que apenas um se tornou elegível para o 

estudo; enfermeiros cujo tempo de atuação no mesmo território era inferior a dois 

anos. 

Realizou-se, junto às gerências dos 05 distritos sanitários do município, 

uma seleção aleatória para apontar 09 enfermeiros elegíveis para a pesquisa, de 

modo que em cada distrito sanitário houve pelo menos 1 profissional entrevistado. 

Todos os profissionais que concordaram em participar do estudo assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A coleta de informações iniciou-se após a aprovação no Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP- UFRN), bem 

como da Secretaria Municipal de Saúde do município, conforme diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (resolução 466/12), 
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assegurando os devidos preceitos éticos. O projeto foi aprovado pelo parecer de 

número 398.929, CAAE 19588813.7.0000.5537.  

Em setembro de 2013 foram realizadas as entrevistas individuais com 

roteiro semiestruturado, aliadas à observação de campo. As entrevistas foram 

agendadas através de contato telefônico. A observação ocorreu antes e depois das 

entrevistas, totalizando um turno em cada unidade. O registro das entrevistas se deu 

através de gravador digital e da observação através de manuscritos em caderno de 

campo. Os dados coletados foram digitados em computador, através dos programas 

do pacote Microsoft Office.  

 Os dados foram analisados em quatro momentos: transcrição integral 

do conteúdo obtido; seleção dos núcleos de sentido, dissenso e estruturas de 

relevância; classificação em eixos temáticos; e análise, segundo os pressupostos da 

Hermenêutica Dialética.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Realizou-se a pesquisa com 09 enfermeiros (E1 a E9) que atuam na ESF 

de um município do nordeste brasileiro, dos quais 08 são do sexo feminino e 01 do 

sexo masculino. A média de idade entre os entrevistados é de 52 anos, a média de 

tempo de graduação é de 27 anos e o tempo médio de permanência num mesmo 

território da ESF é de 07 anos.    

O município em questão apresenta na composição básica das equipes de 

ESF, 01 médico, 01 enfermeiro, 02 técnicos de enfermagem, 05 agentes 

comunitários de saúde (ACS), 01 dentista e 01 auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

Parte das equipes de ESF contava, no momento da coleta, com o apoio de 

nutricionistas, psicólogos, pediatras e ginecologistas vinculados ao modelo de UBS 

sem ESF, mas que ainda desempenhavam atividades nas suas dependências. 

Outras contavam com profissionais vinculados ao Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF). As UBS do município possuem ainda um diretor e um 

administrador, que se complementam em algumas tarefas gerenciais das unidades. 

Quanto à vinculação profissional, todos que enfermeiros pesquisados são 

concursados, do quadro municipal ou cedidos de algum órgão estadual ou federal, 

regidos por regime estatutário. Os demais profissionais da equipe básica dividem, 

em grande parte, dessa realidade e todos fizeram um processo seletivo interno ao 
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quadro da secretaria para ter sua alocação na ESF. Esse arranjo varia conforme 

definição de cada gestão municipal sobre o provimento de profissionais da ESF, 

sendo comum em alguns municípios brasileiros a vinculação através do regime de 

celetista, processos seletivos com regime de contrato temporário e cargos 

comissionados preenchidos por indicação política. Portanto, vale destacar esse 

arranjo por concurso por regime estatutário como um diferencial (LACAZ et al, 2011). 

Reivindicação histórica da classe trabalhadora no Brasil, o concurso por 

regime estatutário traz grandes vantagens para o trabalhador da ESF, quando se 

considera a estabilidade do emprego, a vinculação ao território e à população, a 

qualificação cumulativa e permanente do trabalhador, e a motivação para o trabalho. 

Os enfermeiros entrevistados relataram a experiência de ingresso na ESF por esta 

via como uma conquista pessoal associada a prazer e a privilégios, já que as 

equipes da ESF contam com maior investimento de recursos, área e população 

adscritas com limite inferior às equipes sem ESF e, consequentemente, melhor 

poder de resposta às necessidades da população.  

Do ponto de vista da gestão, esse arranjo se mostra desafiador, pois a 

expansão da cobertura do território municipal com a ESF se torna lenta, na 

dependência dos trâmites de um concurso público, e limitada, submetida à Lei de 

Responsabilidade Fiscal que fixa em até 60% os gastos de um município com 

recursos humanos. É preciso construir saídas para esse desafio dentro das 

possibilidades da esfera pública, pois as formas de terceirização da contratação da 

força de trabalho que se apresentam atualmente mais fragilizam, do que fortalecem 

os direitos trabalhistas e o direito à saúde, todos assegurados pela constituição 

federal. Trabalhador de saúde precarizado implica diretamente em atenção à saúde 

precarizada. Para se mensurar a dimensão deste problema, estima-se que no SUS 

cerca de 30 a 50% da força de trabalho não tenha acesso a direitos como férias, 13º 

salário, aposentadoria, licença-maternidade, entre outros (KHAIR, 2000; LACAZ et 

al, 2011). 

Ainda com relação à vinculação profissional, verificou-se que as equipes 

da ESF no município não apresentam grande rotatividade de trabalhadores. Porém, 

com frequência, profissionais que deixam seus ofícios por alguma razão e não 

retornam à atividade, não são facilmente substituídos, o que deixa as equipes com 

lacunas por longos períodos de tempo. Faltavam técnicos de enfermagem, ACS e 

administradores, principalmente. Entre as razões citadas para a ausência desses 
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profissionais predominavam licenças por problemas de saúde e aposentadorias. 

Diante dessas ausências, o enfermeiro é levado diariamente a transcender suas 

atribuições, buscando equacionar necessidades da população, prescrições 

heterogêneas dos gestores, regulamentação profissional e seus próprios valores 

para a tomada de decisões no trabalho. 

Médicos, em geral, tem histórico de difícil fixação nas equipes da ESF em 

todo o Brasil. Entretanto, o município em questão tem conseguido mantê-los em 

suas equipes através da adesão a algumas estratégias federais. Todas as unidades 

selecionadas para este estudo estavam incluídas em algum tipo de programa ou 

ação do Ministério da Saúde, tais como: Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade (PMAQ); Requalifica UBS; Programa Saúde na Escola (PSE); Programa 

de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e Programa Mais 

Médicos. O fato das equipes da ESF do município estarem incluídas em todos esses 

programas e ações representa uma boa perspectiva para a Atenção Básica e 

espera-se para os próximos anos um impacto positivo nas condições de saúde das 

populações adscritas (BERTONCINI; PIRES; SCHERER, 2011).  

Entre as atividades desenvolvidas pelas equipes, os entrevistados citaram 

as consultas de medicina, enfermagem e odontologia aos diversos grupos 

prioritários, por meio de ações programáticas, como atenção à hipertensão e 

diabetes, pré-natal, crescimento e desenvolvimento infantil, prevenção aos cânceres 

de colo de útero e mama, planejamento familiar, prevenção de DST-AIDS, atenção à 

hanseníase e tuberculose. Também são realizados atendimentos por demanda 

espontânea. Essas consultas podem ser individuais ou coletivas, realizadas dentro 

da unidade ou em outros espaços comunitários, como nos domicílios, escolas, 

igrejas e associações. São realizadas, ainda, atividades de educação em saúde e 

procedimentos de enfermagem (imunizações, curativos, verificação de sinais vitais, 

administração de medicamentos, coleta de amostras para exames laboratoriais, 

entre outros).  

Chamou atenção nos relatos o fato de todas as equipes dos enfermeiros 

entrevistados vivenciarem dificuldades relacionadas à sobrecarga de trabalho, 

devido ao atendimento de populações de áreas descobertas pela ESF, além da sua 

própria área adscrita. Como a cobertura da ESF no município ainda é baixa, parte da 

população não possui uma unidade com ESF de referência e frequentemente acaba 

buscando a unidade mais próxima, ou que melhor a acolhe. Para os profissionais da 
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ESF, isso fragiliza o trabalho pautado na lógica da vigilância, pois não há como 

acompanhar satisfatoriamente a condição dos usuários sem cadastro das famílias, 

visitas domiciliares, ou a continuidade do cuidado, além de elevar consideravelmente 

a quantidade de atendimentos individuais demandados. Os profissionais apontam 

essa como a maior fragilidade no trabalho atualmente. 

 

Aspectos da dinâmica de trabalho do enfermeiro na ESF 

 

O trabalho do enfermeiro na ESF foi considerado pelos entrevistados ora 

interessante, ora repetitivo, a depender da motivação deste profissional para 

articular determinadas ações. Nas situações em que foi considerado interessante, o 

trabalho esteve relacionado a atividades dinâmicas e integradas, através de grupos 

de promoção da saúde, projetos terapêuticos singulares e coletivos construídos pela 

equipe, acolhimento humanizado, entre outras estratégias. O trabalho quando 

considerado repetitivo foi relacionado à falta de condições para executar as tarefas 

com dinamismo, por exemplo, diante da sobrecarga de atendimentos individuais ou 

atividades burocráticas, da resistência de outros trabalhadores e gestores, da falta 

de estrutura física e insumos. 

Todos os enfermeiros consideram seu trabalho socialmente importante, 

no sentido de promover transformações na comunidade em que se desenvolve. Os 

depoimentos apontam que o trabalho mobiliza sentimentos diferentes e, por vezes, 

contraditórios nos entrevistados. Foram citados por um lado felicidade, alegria, 

realização, orgulho e motivação. Por outro, cansaço, tristeza, impotência, estresse, 

medo e tensão. Alguns referiram oscilações nos sentimentos num mesmo dia de 

trabalho, conforme as diferentes situações que se apresentam.  

Destacam-se entre os sentimentos citados a impotência, o estresse, o 

medo e a tensão no trabalho, pois são conhecidos fatores potencialmente geradores 

de processos mórbidos. A impotência foi relacionada a situações que independem 

do desempenho do profissional, como a morte; a limitação da rede assistencial que 

exclui alguns usuários da assistência de que necessitam; o déficit de instrumentos e 

insumos para a realização do trabalho. O estresse foi referido pelos entrevistados 

em situações quando o tempo para planejar e preparar o trabalho é insuficiente, 

quando a pressão por atendimentos individuais está elevada, e quando ocorrem 

transtornos no processo de trabalho.   
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Já o medo, parte dos enfermeiros relacionou à ocorrência de imprudência, 

imperícia ou negligência de sua parte, medo de cometer atitudes equivocadas que 

possam lhes prejudicar legalmente e trazer prejuízos à vida das pessoas. Nesse 

sentido, o medo foi apontado como importante para desenvolver prudência no 

trabalho, uma paralisação oportuna diante de situações arriscadas. Outra parte dos 

enfermeiros referiu não sentir medo, ou ter sentido medo apenas no início da 

trajetória profissional. A postura destemida foi justificada pela segurança adquirida 

com os anos de experiência, ou através do apoio social ao trabalho por parte de 

gestores e equipe multiprofissional.  

Sobre a tensão no trabalho, os entrevistados referiram senti-la em 

situações que a demanda dos usuários se sobrepõe às condições da equipe para 

atendê-la, e também aquelas que envolvem risco social extremo para usuários ou 

trabalhadores (fome, miséria, violências, tráfico de drogas, entre outras). A tensão foi 

apontada como algo que incomoda, mas que é necessário para que o trabalhador se 

mantenha preocupado, vigilante às dificuldades e riscos no trabalho, e não 

paralisado. 

Conhecer e refletir sobre as experiências cotidianas que despertam 

sentimentos positivos e, principalmente, negativos, é fundamental para promover o 

bem estar de usuários e profissionais de saúde com o trabalho. O apoio dos 

gestores, a cooperação entre trabalhadores, e entre usuários e trabalhadores, 

minimizam as situações agudas vivenciadas pelos trabalhadores de saúde, 

atenuando os desgastes. (ASSUNÇÃO; JACKSON FILHO, 2011).  

 

Normalização e autonomia 

Todos os profissionais reconhecem em maior ou menor grau as normas e 

prescrições a que estão submetidos no trabalho, sejam aquelas advindas das 

esferas de gestão da saúde, união, estado e município, ou aquela que advém da 

regulamentação profissional específica. Não se sentem, entretanto, controlados pela 

norma. Encaram-na como norte, orientação sobre como atingir a finalidade do 

trabalho e reconhecem não se restringir a elas, colocando como um aspecto 

importante para o trabalho a liberdade para poderem criar e aplicá-la do jeito que dá 

certo na sua realidade.  

Toda norma exprime um ideal, uma regra, um objetivo, ou um modelo. No 

entanto, normas não são imposições, ainda que se pretenda. São muito mais 
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proposições, que não se constituem determinantes absolutos da atividade. Desde a 

concepção até a adaptação da norma pelo trabalhador, ela está sempre relacionada 

a modelos e visões de mundo, contendo valores mais ou menos comprometidos 

com o bem comum, como é a saúde. O trabalho configura-se, assim, num espaço de 

debate de valores, que são ingredientes e produtos das escolhas realizadas (BRITO 

et al, 2011). 

Nesse sentido, todos os profissionais entrevistados consideraram que, ou 

possuem autonomia no trabalho, referindo ter poder de decisão, iniciativa, criação e 

adaptação, ou possuem autonomia relativa, com tudo isso, mas dependendo de uma 

teia de relações que se estabelece dentro da equipe e fora dela (gestor, 

comunidade) para poder concretizá-la. Todos afirmaram que eles mesmos controlam 

seu ritmo de trabalho. Alguns observaram, porém, que a pressão das demandas da 

comunidade influencia a tomada de decisão do profissional quanto ao ritmo de 

trabalho em vários momentos. 

Diante disso, é possível considerar que convergem para a tomada de 

decisões do enfermeiro na ESF todos esses aspectos em conjunto: as prescrições 

normativas por parte de gestores da saúde e da regulamentação profissional, o 

conjunto de valores do trabalhador e as necessidades da população. 

 

Transtornos no trabalho 

Todos os enfermeiros entrevistados reconheceram a ocorrência de 

transtornos no cotidiano do trabalho, considerando-os como desarranjos, ou 

perturbações nas ações planejadas. A observação de campo permitiu presenciar 

alguns transtornos, como aquele relacionado às inúmeras interrupções durante as 

entrevistas por parte de membros da equipe e usuários. Os enfermeiros, geralmente, 

mostravam-se irritados por não conseguirem desempenhar com tranquilidade e 

privacidade tarefas que exigem concentração, como a entrevista, mas também 

consultas e registros no dia-a-dia. Além disso, as intervenções geralmente traziam 

relatos de intercorrências que demandavam ações dos enfermeiros, ainda que não 

fossem de sua responsabilidade direta.  

Boa parte dos enfermeiros considerou esses transtornos negativos do 

ponto de vista do trabalho, uma vez que têm a capacidade de contrariar a norma 

prescrita e o planejamento elaborado pelo trabalhador, exigindo de sua parte 

flexibilidade e criatividade, para adaptações frequentes nesse planejamento. Isso 
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implica em saber lidar com incertezas e conflitos, o que pode ser cansativo e 

estressante. 

Outros enfermeiros consideraram os transtornos como favoráveis do 

ponto de vista do cuidado, objetivo final do trabalho em saúde. Isso porque a 

flexibilidade do trabalhador para acolher e modificar o trabalho em face dos 

transtornos, em geral, facilita o acesso dos usuários ao cuidado. 

De fato, há que se acolher intercorrências, já que é impossível evitar que 

algumas delas ocorram num trabalho que é vivo, dinâmico, e que tem o ser humano 

em sua complexidade como objeto. Assim, é preciso ter em vista a minimização dos 

transtornos, evitando aqueles possíveis e pensando alternativas aos inevitáveis à 

medida que vão surgindo, articulando-se o máximo possível com outros 

profissionais. Do contrário, os transtornos geram sobrecarga, cansaço e estresse, 

especialmente para o enfermeiro, que já centraliza tantas tarefas. 

 

Carga de trabalho 

A jornada de trabalho na ESF é de 40 horas e a maioria dos entrevistados 

referiu que ela não é suficiente para realizar o trabalho, sendo frequentemente 

necessário extrapolar para o tempo livre, geralmente no lar. Além do tempo, a falta 

de ambiente livre de perturbação para a realização de atividades que exijam maior 

concentração, como preenchimento de registros, foi apontada como uma razão para 

que os profissionais levem trabalho para casa. Apenas dois enfermeiros referiram 

não levar trabalho para casa, justificando que já vivenciaram situações de desgaste 

físico e/ou emocional relacionados a essa jornada extra não reconhecida. Esses, 

desenvolveram formas de contemplar o excedente de trabalho dentro da jornada 

diária, atualizando registros no horário do almoço ou nos intervalos de atividades, 

delegando tarefas suas a outros profissionais da equipe, e flexibilizando prazos junto 

aos usuários e gestores. De todo modo, permaneciam com arranjos inadequados 

para contemplar o que deveria caber dentro da jornada de trabalho.  

Todos os entrevistados referiram perceber influência do trabalho nas 

relações familiares e na sua saúde de algum modo. Essa influência é conhecida e 

esperada, pois o trabalho é uma atividade criativa e transformadora do mundo e dos 

sujeitos, mobilizando-o em sua totalidade - corpo, inteligência, emoções e a 

capacidade de se relacionar (ASSUNÇÃO; JACKSON FILHO, 2011). O trabalho 
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ultrapassa qualquer limite dispensado ao tempo de trabalho, mobilizando a 

personalidade do sujeito por completo (DEJOURS, 2006). 

Do trabalho, os enfermeiros entrevistados referiram levar, por um lado, o 

enriquecimento advindo do trabalho, não apenas pela remuneração financeira, mas 

também pela experiência, habilidade, desenvolvimento pessoal e coletivo que 

propicia. Por outro lado, apontou-se o desgaste físico e emocional que provoca, 

deixando marcas no corpo e na mente, que se manifestam no horário de convívio 

familiar através de irritabilidade, cansaço, falta de tempo para autocuidado, entre 

outros. Alguns entrevistados referiram que, após a vivência de situações 

traumáticas, como doenças ao longo de suas vidas, passaram a se vigiar no sentido 

de não misturar casa e trabalho, mas ainda com essa determinação pessoal trata-se 

de um esforço cotidiano. 

 

Equipe Multiprofissional 

Alguns dos aspectos mais relevantes no discurso dos profissionais 

entrevistados sobre a dinâmica de trabalho têm relação com a equipe 

multiprofissional. Este modo de trabalhar prescinde metas comuns e a articulação 

dos vários núcleos profissionais de saberes e práticas, para produzir um campo de 

produção do cuidado, o que constitui um grande desafio no cotidiano da ESF 

(FRANCO; MEHRY, 2007). 

O trabalho em equipe é tido como proposta estratégica para enfrentar o 

intenso processo de especialização na área da saúde, caracterizado pelo 

aprofundamento vertical do conhecimento e da intervenção em aspectos 

individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar a articulação das 

ações e dos saberes de forma simultânea (PAVONI; MEDEIROS, 2009). 

Sobre a forma como são desenvolvidas as ações em equipe, os 

entrevistados consideram que o trabalho que desempenham pretende e precisa ser 

integrado, mas frequentemente é fragmentado. A forma como o trabalho se organiza 

na equipe foi apontada como a maior fragilidade nesse sentido, pois há poucos 

espaços na rotina dos trabalhadores para o encontro entre eles, principalmente na 

produção do cuidado.  

Os relatos apontam resistências expressas na equipe frente à integração 

quando essa implica sair da zona de conforto dos profissionais, desapegar das 

funções específicas de cada um para inventar abordagens mais amplas e criativas. 
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A elevada carga de trabalho de alguns profissionais também foi apontada como uma 

fragilidade que reforça essa fragmentação, embora seja contraditória essa lógica, 

pois deveria ser este profissional sobrecarregado o mais preocupado com mudanças 

no sentido da reorganização do trabalho e da divisão de tarefas. Seria uma forma de 

fuga esconder-se sob a elevada carga de trabalho para não ter que propor ou ceder 

a mudanças? Essa reflexão é válida no contexto deste e de outros tantos casos, em 

que constitui um desafio transcender os fazeres nucleares e construir um campo 

profissional integrado. 

Com relação à cooperação na equipe, boa parte dos entrevistados 

considerou que ela existe, embora submetida a afetos e desafetos, resistências às 

formas de organização do trabalho e conflitos de poder. Segundo os relatos, diante 

dessas dificuldades e mesmo não sendo sempre possível construir acordos, é 

possível atingir a finalidade do trabalho.  

Compreende-se que consentir em cooperar com um coletivo supõe em 

certa medida uma renúncia individual em prol do coletivo, o que nem sempre é 

facilmente consentido por todos. Um indivíduo coopera com um coletivo em duas 

condições alternativas: pelo sentimento de sofrimento ou frustração com o trabalho, 

que destrói a subjetividade individual, impedindo-a de se manifestar e obrigando a 

consentir com o coletivo; por recursos específicos do coletivo podem estimular o 

aprimoramento das subjetividades singulares, permitindo a construção de um 

trabalho efetivo, com o reconhecimento do fazer coletivo (DEJOURS, 2006). 

É esse último formato que se deve estimular, possivelmente através da 

garantia de condições de trabalho adequadas, processos de educação permanente, 

autonomia relativa dos profissionais e melhoria da organização do trabalho. No caso 

em questão, os profissionais parecem vivenciar este formato, ainda que não 

possuam todas essas garantias plenas no trabalho, pois consideram que é possível 

atingir sua finalidade.  

O reconhecimento sobre o fazer efetivo pode estimular relações de 

cooperação até mesmo entre pessoas com quem não se simpatiza, ou se tem 

aversão (DEJOURS, 2006).  

Entre os problemas relacionais existentes no trabalho, merecem destaque 

o autoritarismo, reconhecido em algum nível por todos os profissionais, e a 

competição, reconhecida principalmente entre as equipes integradas numa única 

UBS. O autoritarismo expressa-se nas relações entre trabalhadores e 
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trabalhadores/usuários, mas especialmente entre trabalhadores/gestores, tendo 

atingido um ponto crítico na gestão de 2009 a 2012, segundo os relatos. Já a 

competição foi referida por alguns entrevistados como algo saudável para o trabalho, 

um estímulo aos avanços. Outros reconheceram como algo desgastante para as 

relações e desnecessária. 

Por fim, salienta-se que a equipe não se faz apenas pela convivência de 

trabalhadores num mesmo serviço de saúde. É preciso construí-la e entendê-la em 

seu processo de permanente desestruturação e reestruturação, através 

principalmente da comunicação. O efetivo trabalho em equipe se baseia na relação 

entre pessoas, com interesses comuns ou conflitantes, na construção diária de 

estratégias de enfrentamento dos problemas, como figuram as experiências dos 

entrevistados (FORTUNA et al, 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa aqui apresentada possibilitou analisar a dinâmica do processo 

de trabalho do enfermeiro em Unidades de Saúde da Família do município em 

questão, sob a ótica da Hermenêutica Dialética. Foi possível explorar diversos 

tópicos de relevância para o trabalho do enfermeiro e de toda a equipe da ESF, em 

função do papel central que ocupa esse profissional na Estratégia. 

É na dinâmica do processo de trabalho que são abordadas suas 

especificidades, numa articulação interdependente dos elementos básicos, 

possibilitado uma melhor compreensão das intervenções complementares dos 

diferentes profissionais da equipe e de sua interlocução com a sociedade.  

Nesse sentido, o trabalho do enfermeiro na ESF é considerado 

socialmente importante, promotor de transformações nas comunidades onde se 

inserem. Caracterizado por envolver tarefas ora interessantes, ora repetitivas, 

mobiliza sentimentos contraditórios nesses profissionais, como felicidade, alegria, 

realização, orgulho e motivação, por um lado; cansaço, tristeza, impotência, 

estresse, medo e tensão, por outro lado. 

Foram reconhecidas em maior ou menor grau as normas e prescrições a 

que os profissionais estão submetidos, que são utilizadas como guias para as 

tarefas, sem que no entanto se sintam controlados por elas. Consideram que 

possuem minimamente uma autonomia relativa no trabalho, que lhes permite 
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controlar seu ritmo de trabalho, ter poder de decisão, iniciativa, criação e adaptação, 

embora as teias de relações que se estabelecem dentro da equipe e fora dela 

(gestor, comunidade) possam comprometer essa autonomia em alguns momentos. 

Esses momentos estão incluídos entre os diversos transtornos que os enfermeiros 

reconheceram ocorrer no cotidiano. 

A jornada de 40 horas semanais foi considerada insuficiente para a 

realização do trabalho, gerando a necessidade frequente de levar trabalho para o 

tempo livre e para o lar. Por isso, e também por transformações impressas na vida 

do trabalhador ao longo de sua vida profissional, percebe-se uma forte influência do 

trabalho nas relações familiares e na saúde dos enfermeiros. 

O trabalho do enfermeiro pretende e precisa ser integrado, mas 

comumente é fragmentado, em virtude dos escassos momentos de encontro entre 

os profissionais no processo de trabalho e das resistências expressas de alguns 

membros da equipe para ir além dos fazeres profissionais específicos. Conquanto 

fragmentado e permeado por resistências, considerou-se que existe cooperação no 

trabalho da equipe e que é possível atingir a finalidade do trabalho ao final do 

processo. Foram reconhecidos atritos como o autoritarismo por parte de 

profissionais, gestores e usuários, e a competição entre equipes vinculadas a uma 

mesma UBS. 

Nesse contexto, considera-se importante compreender os dilemas 

vivenciados no cotidiano dos enfermeiros da ESF, como parte da equipe 

multiprofissional, tendo em vista a conquista real de mudanças nos processos de 

trabalho necessárias à reorientação do modelo de atenção à saúde brasileiro. Em 

consonância, é preciso promover a desprecarização das condições de trabalho na 

saúde, assim como o bem estar dos protagonistas do trabalho no SUS.   

Uma possível limitação deste estudo está relacionada ao fato de tratar 

especificamente de um caso, uma realidade num dado recorte de tempo. O trabalho 

na ESF como uma experiência viva, dinâmica e bastante vulnerável a mudanças na 

conjuntura política e técnica. Sugerem-se estudos de casos múltiplos a serem 

adotados para avaliações periódicas das ações na ESF. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES NO 

PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ESF  

 

Um processo de investigação pautado em um caso específico fornece o 

recorte de uma realidade, a fotografia de um cenário captado em tempo e contexto 

determinados, que apresenta uma limitação histórica, não contemplando o todo de 

elementos e relações que se estabelecem nesse contexto. Por outro lado, torna 

possível desse ponto específico na história observar passado e presente, e 

vislumbrar o futuro, destacando os aspectos que apontem boas perspectivas, bem 

como os problemas que sinalizem desafios para esse caminhar.  

A partir dessa concepção e à luz do referencial analítico utilizado, 

destacam-se nesta sessão os aspectos que configuram potencialidades e 

fragilidades no processo de trabalho do enfermeiro na ESF. 

 

5.3.1 Das potencialidades 

 

Papel do enfermeiro no processo de trabalho na ESF 

 

Questionados sobre o papel que desempenha o enfermeiro na ESF, os 

entrevistados mostraram-se cientes de seu alcance e relevância:  

 

Eu vejo o enfermeiro como uma coisa tão grande. Eu acho que eu 

sou super importante no processo de trabalho. [E5] 

 

A enfermeira muitas vezes faz serviço de mãe, mãe quer resolver as 

coisas pro seu filho logo, né? Ai você sai falando com um e com 

outro até resolver. [E9] 



84 
 

 

Ele [o enfermeiro] tem uma função inata de liderança na equipe. É 

uma coisa natural do enfermeiro, ele vai tá à frente do serviço, 

porque a maioria dos serviços prestados em unidade de saúde estão 

atrelados às premissas de enfermagem, do cuidado geral, então é 

uma coisa natural. A enfermagem é a mola mestre de um serviço de 

saúde, né? Lógico que todos são importantes, mas a enfermagem 

tem um papel essencial. [E4] 

 

Com base nos depoimentos dos entrevistados e na observação de 

campo, foi possível perceber que o enfermeiro desempenha um importante papel de 

líder e articulador dentro da equipe multiprofissional, integrando ações, saberes e 

sujeitos para atingir a finalidade maior do trabalho: cuidar. Esse é um papel que não 

aparece explicito nas normas (apenas para a equipe de enfermagem, e não para a 

equipe multiprofissional), mas que se consolidou no ato do trabalho ao longo da 

história, por necessidades técnicas e sociais específicas que demandaram do 

enfermeiro esse perfil. Portanto não pode ser considerado um papel inato, como 

apontado em uma das falas, mas sim construído historicamente. 

Retoma-se aqui a concepção do cuidado como uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro. Cuidar é 

perceber o outro na sua totalidade, buscando compreender seu conjunto de 

necessidades (BOFF, 1999).  

Assim, a especificidade do trabalho do enfermeiro na ESF, em relação 

aos demais profissionais, parece ser esse compromisso com o cuidado enquanto 

implicação com o outro, de forma ampliada e irrestrita. O olhar e a perspectiva de 

atuação do enfermeiro assumem um caráter ampliado, em que parecem caber todas 

as necessidades que se manifestam à sua volta: na equipe, na UBS, no usuário, na 

comunidade, na conjuntura local. Ter um profissional com esse potencial na equipe 

é muito valioso do ponto de vista da integralidade das ações. 

Todavia, é preciso comedir esse papel, pois há uma linha tênue entre 

liderar o processo de trabalho de uma equipe, mobilizando estrategicamente os 

demais membros em torno da finalidade coletiva, e assumir todas as demandas para 

si, gerando concentração de atividades nesse profissional e uma sobrecarga 

indevida, que pode até comprometer o cuidado a que ele se propôs incialmente.  
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Eu acredito que a gente tem que ter um bom traquejo pra 

desenvolver as coisas, pra delegar. Porque a gente tem coisa demais 

e não tá a vida inteira disponível, então tem coisa que eu posso 

dividir com o técnico de enfermagem, com o médico, com o 

odontólogo, com o agente de saúde. Somos uma equipe, todo 

mundo pode cuidar do seu jeito, então eu acho que dá pra trabalhar 

dividindo. [E9] 

 

O gerenciamento do cuidado é apontado como a principal ferramenta que 

o enfermeiro especificamente utiliza para aprimorar e sistematizar o seu papel. 

Corresponde ao momento no qual ocorre a articulação entre as dimensões gerencial 

e assistencial do trabalho do enfermeiro para atender às necessidades de cuidado 

dos pacientes e ao mesmo tempo da equipe de enfermagem e da instituição 

(HAUSMANN; PEDUZZI, 2011).  

Através do gerenciamento do cuidado, é possível determinar as carências 

que o desencadeiam e eleger prioridades para a intervenção direta do enfermeiro, 

bem como aquelas que deverão ser articuladas ou delegadas a outros profissionais, 

de modo que o planejamento das ações envolva sempre o olhar e recorte do 

enfermeiro.   

 

Autonomia 

Neste estudo, concebe-se a autonomia como a capacidade de se 

autogovernar, o direito de um indivíduo tomar decisões livremente, com liberdade e 

independência moral ou intelectual (ABBAGNANO, 1997).  

Todos os entrevistados reconheceram em maior ou menor grau as 

normas e a que estão submetidos no trabalho, mas referiram não se sentir 

controlados por ela, encarando-a como uma orientação sobre como atingir a 

finalidade do trabalho. Reconhecem que não se restringem a elas, colocando a 

liberdade para poder criar e aplicá-la do jeito que funciona na sua realidade como 

aspectos importantes para o trabalho. 

Nesse sentido, todos os entrevistados consideraram possuir autonomia 

no trabalho em algum grau, referindo ter poder de decisão, iniciativa, criação e 

adaptação, embora condicionados a uma teia de relações estabelecidas dentro da 
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equipe e fora dela (gestor, comunidade). Todos afirmaram que eles mesmos 

controlam seu ritmo de trabalho. Alguns observaram, porém, que a pressão das 

demandas da comunidade exerce influência em alguns momento sobre a tomada de 

decisão do profissional quanto ao ritmo de trabalho. 

Retomando-se a investigação de Villas Bôas (2004), que abordou a 

questão da autonomia profissional na Saúde da Família do município de Natal/RN 

há uma década, no momento em que as primeiras equipes foram implantadas, 

observa-se um elemento histórico importante para a compreensão da autonomia: 

 

As relações que se estabeleciam entre os profissionais das equipes e 

a forma como se organizava o processo de trabalho, neste momento 

da implantação do PSF, revelaram a presença de um processo 

gerencial que classificamos de “auto-conduzível”. [...] Grande parte 

das atividades de cada equipe se dava de forma diferenciada, em 

conteúdos e tempos distintos, influenciadas pela forma como os 

diversos profissionais envolvidos se apropriam do entendimento do 

PSF e como percebiam a importância de se modificar as relações da 

equipe de saúde, para que houvesse sustentabilidade da proposta. 

Isso seria viável através da adoção de novas praticas assistenciais 

que, em última instância, fomentariam um novo agir em saúde, que 

pudesse de fato alterar o modelo assistencial (VILLAS BÔAS, 2004, 

p.17). 

 

É esse processo de auto-condução que tem possibilitado à 

enfermeira exercer uma certa autonomia e, consequentemente, 

evidenciar seu papel articulador. [...] Embora não visualizando a 

instituição SMS assumindo efetivamente a condução das equipes 

nesses processo de implantação do PSF, percebemos o enfermeiro 

como um agente em potencial de articulação e mediação na equipe 

interdisciplinar.” (VILLAS BÔAS, 2004, p.17). 

 

Percebe-se, portanto, que não necessariamente a raiz da autonomia no 

trabalho na ESF em Natal/RN está relacionada a uma verdadeira emancipação dos 

trabalhadores, que envolve liberdade de cidadania e de consciência crítica, 

perpassados pela ética. Afirma-se que o enfermeiro foi levado a construir sua 
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autonomia a partir do momento que assumiu a condução do processo de trabalho, 

em virtude da ausência de condução por parte de outras instâncias. Gerou-se um 

lugar inevitável a ser ocupado, pois constituía uma angústia para toda a equipe a 

falta de condução, e o enfermeiro, implicado com o cuidado integral, sempre atento 

às necessidades gerais do contexto em que se encontra, reconheceu a necessidade 

de ocupá-lo (VILLAS BÔAS, 2004).  

É preciso reconhecer que a autonomia construída nesse primeiro 

momento da ESF no município exerceu importante influência na autonomia que os 

enfermeiros consideram ter hoje, aliada a questões como a segurança do vínculo 

profissional estabelecido no município e a forma particular como o processo de 

trabalho se organiza. 

 

Percepção sobre o trabalho em equipe multiprofissional 

Todos os enfermeiros entrevistados reconheceram o trabalho em equipe 

multiprofissional como uma das tecnologias potentes no processo de trabalho na 

ESF. Contudo, um entrevistado chamou atenção apontando a equipe 

multiprofissional simultaneamente como tecnologia e objeto de trabalho do 

enfermeiro. Trata-se de uma percepção interessante, pois é fato que parte da 

jornada de trabalho do enfermeiro na ESF é dedicada às atividades de 

acompanhamento e qualificação da atuação de outros profissionais, sejam aqueles 

sob sua responsabilidade direta, auxiliares/técnicos de enfermagem e ACS, ou os 

demais, médico, odontólogo e ASB/TSB.  

Apontar a equipe como objeto significa reconhecer no próprio trabalho a 

dimensão das ações que desenvolve com ela, ou que tem potencial para 

desenvolver, e essa é uma avaliação bastante pertinente. Incluem-se entre as ações 

do enfermeiro aplicadas à equipe a mediação de tensões e conflitos, a articulação 

de saberes e práticas, o gerenciamento do cuidado e até mesmo a promoção da 

saúde do trabalhador na equipe, o que só reforça o papel central e complexo que o 

enfermeiro ocupa nessa equipe.  

O cuidado de enfermagem constituiu-se enquanto prática exercida por um 

conjunto de agentes e, por isso, demanda ações de coordenação e supervisão, o 

que constitui uma dupla face ao exercício do cuidado de enfermagem. Assim, o 

enfermeiro exerce ações de cuidado direto e, acima de tudo, cuida de quem cuida 

(PEDUZZI, 2000). 
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Compromisso dos profissionais 

Apesar de todas as fragilidades relatadas e percebidas nos serviços de 

saúde envolvidos nesta pesquisa, foi uníssono no discurso dos enfermeiros que a 

finalidade do trabalho é atingida, pois os trabalhadores se responsabilizam por uma 

parte importante do cuidado e geralmente encontram uma forma de promovê-lo: 

 

[...] Por mais transtorno que a gente tenha, por mais falta 

de equipamentos, de insumos, de tudo que a gente tem aqui na 

unidade. Eu vejo que os profissionais se encarregam de fazer um 

trabalho de qualidade. [E7] 

 

Apontou-se, ainda, que existe cooperação nas equipes, embora 

submetida a afetos e desafetos, resistências às formas de organização do trabalho e 

conflitos de poder, passíveis de mediação. Mesmo não sendo sempre possível 

construir acordos, afirmam que é possível atingir a finalidade do trabalho.  

É importante que os trabalhadores percebam que o seu esforço faz a 

diferença para que no final, mesmo com todas as dificuldades, o trabalho se efetive 

no agir terapêutico em saúde. Até porque é o trabalhador que empresta vida a um 

instrumento material, pois sem a sua ação (experiência, saber, habilidade), esses 

materiais continuam sem valor-de-uso e não cumprem a finalidade do cuidado 

(BERTONCINI, 2011). 

Ressalta-se, entretanto, que um aspecto não exclui o outro. Não é porque 

o trabalhador se esforça e encontra uma forma de fazer o trabalho se desenvolver, 

que se deve naturalizar a precariedade das condições de trabalho. É preciso ter 

consciência do poder que reside na condição do trabalhador para transformar a 

realidade a partir do seu trabalho, do mesmo modo que é preciso compreender que 

condições de trabalho satisfatórias podem elevar muito esse potencial, que portanto 

não é responsabilidade apenas do trabalhador atingir a finalidade, é também do 

provedor das condições para o trabalho. 

 

Humanização 

A humanização foi citada como uma potencialidade pelos profissionais, 

em destaque no grupo das tecnologias de trabalho, no sentido do olhar que 
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possibilita a construção de uma outra relação, mais comprometida e solidária, entre 

trabalhadores e usuários. Foi apontada como um instrumento que ainda não é 

amplamente concebido e utilizado por toda a equipe. Boa parte dos entrevistados 

reconheceu ser a enfermagem, junto aos ACS, os grandes provocadores, senão, 

executores diretos dos processos de acolhimento nas equipes. 

 

A gente trabalha com aquele cuidado, aquela dedicação, a gente vê 

o paciente como um todo. O médico às vezes tem muito o foco na 

prescrição de medicamento, ele tá preocupado em diagnosticar a 

doença. E na enfermagem a gente tem uma visão mais humana do 

paciente. [E6] 

  

Na verdade, a ESF pressupõe que toda a equipe incorpore à sua prática 

profissional atitudes pessoais e institucionais mais humanas, comprometidas com o 

outro e promotoras de cuidado. No cuidado estão incluídas também medidas 

curativas, uma vez que elas são pertinentes em vários momentos do processo 

saúde-doença. Contudo, a intenção de curar exclui da atenção à saúde aquelas 

necessidades que não constituem processos patológicos curáveis.  

Por mais que pareça natural que a enfermagem com seu olhar ampliado 

para o cuidado assuma essa postura humana, é preciso questionar os modos de 

fazer na equipe que não fazem isso naturalmente, pois essa é uma das razões para 

que a ESF foi criada: reorientar o modelo de atenção à saúde, transformando o 

tradicional, predominantemente médico, curativo, individual, em um modelo de 

saúde coletivo, centrado no cuidado com os indivíduos inseridos em famílias e na 

comunidades (COSTA et al, 2009). 

É preciso destacar que a Política Nacional de Humanização (PNH) sugere 

dispositivos concretos para pôr em prática essa atitude institucional de compromisso 

e solidariedade. Nos relatos dos enfermeiros, percebeu-se que alguns dos principais 

dispositivos propostos pela PNH, como o projeto terapêutico singular/coletivo e os 

conselhos locais de saúde, não são comumente utilizados, ao passo que outros 

dispositivos mais tradicionais, como as ações de promoção à saúde e acolhimento, 

foram bastante citados. É preciso observar essas lacunas e buscar aprofundá-las, 

para que a humanização seja muito mais que um discurso e penetre na prática em 

todos os processos de trabalho, exercendo toda a potência dessa ferramenta. 
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Presença de diretor e administrador nas UBS 

Um dos aspectos diferenciais nas UBS com ESF pesquisadas, que pode 

ser diferente de outros locais do país, é a presença de dois profissionais 

administrativos na equipe: um diretor e um administrador. O primeiro é encarregado 

geral pela unidade. É a referência para questões internas à unidade, desde 

providências sobre reparos e manutenções nas estruturas, até a condução de 

reuniões integradas, controle de férias e folga das equipes. É também a referência 

da unidade para questões externas, como a articulação com o Distrito Sanitário e o 

nível central da SMS Natal. Já o administrador se encarrega de todos os 

agendamentos de consultas, exames e procedimentos neste e em outros níveis de 

atenção, operando uma espécie de microrregulação dentro das unidades.  

Esses trabalhadores desempenham papéis considerados muito 

importantes pelos entrevistados, pois nas unidades em que não existem esses 

profissionais, geralmente o enfermeiro assume muitas das responsabilidades acima 

descritas, uma vez que cabe a esse profissional o gerenciamento de diversas ações 

na equipe. Assim, as presenças do diretor e do administrador nas unidades poupam 

o envolvimento do enfermeiro em algumas atividades mais administrativas de toda a 

unidade, permitindo-o focar no processo de trabalho da sua equipe e nas interfaces 

técnicas com o trabalho de outras equipes. Isso eleva a qualidade das ações 

administrativas e diminui o desgaste interno à equipe da ESF, na opinião dos 

enfermeiros. 

 

Experiência e vinculação profissional 

Os enfermeiros entrevistados possuem idade, tempo de graduação e de 

atuação num mesmo território da ESF suficientes para agregar certo 

amadurecimento pessoal e técnico à função que desempenham. Isso, sem dúvida, 

repercute na atenção à saúde das comunidades que tem esses enfermeiros como 

referências. As experiências profissionais e de vida, impregnadas de aprendizados, 

significações e ressignificações, mobilizam as capacidades individuais dos 

trabalhadores em todo o seu potencial, elevando seu poder de resposta às 

necessidades dos indivíduos, famílias e comunidades.  

É louvável que o município disponha atualmente desse perfil de 

enfermeiros na ESF, o que só foi possível através de investimentos na mudança das 
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formas de vinculação profissional, com prioridade para o concurso público em 

regime estatutário.  

Em 1998, quando foi implantado o Programa Saúde da Família em 

Natal/RN, o recrutamento da força de trabalho se dava através de processo seletivo, 

com prova escrita, análise de currículo e entrevista. Em alguns casos, especialmente 

algumas em categorias profissionais, a contratação se dava até por indicação da 

própria comunidade, ou por indicação política. Já no ano 2000, a SMS Natal propôs 

mudanças às diretrizes de administração de recursos humanos, provocando 

aumento significativo na quantidade e diversidade de trabalhadores, e também na 

forma de contratação. Essa passou a ser através de concurso público tanto para os 

que estavam entrando no quadro municipal, quanto para regularizar a situação 

daqueles trabalhadores que já pertenciam ao quadro da SMS Natal com outras 

formas contratuais (MEDEIROS, 2000). 

Trata-se de um grande avanço galgado na última década, no sentido da 

estabilidade do emprego, da qualificação cumulativa e permanente do trabalhador, 

da motivação para o trabalho e da vinculação dos profissionais ao território de 

atuação, algo muito importante no contexto da ESF.  

Junto aos benefícios do concurso público por regime estatutário para 

provimento de recursos humanos, outro mecanismo utilizado para garantir a 

qualificação da força de trabalho é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), 

que serve também como incentivo aos processos de educação permanente. O 

PCCS para os servidores públicos do município de Natal/RN foi aprovado em 2010, 

mas encontra limitações para sua implementação, especialmente no que tange à 

valorização da carreira profissional no SUS (aspectos financeiro e educacional), e 

continua sendo a principal pauta de reivindicações dos sindicatos locais.  

   

Adesão intensiva a programas federais 

O município tem aderido aos principais programas federais vigentes nos 

últimos anos, buscando alinhar-se tecnicamente, politicamente e financeiramente 

aos demais entes federativos, para assegurar novas formas de execução das ações 

e serviços de saúde, bem como de captação de recursos para a gestão. Esse 

esforço precisa ser valorizado e cada vez mais estimulado, pois acredita-se que a 

articulação entre união, estados e municípios é condição fundamental para o 
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fortalecimento do SUS e a resolução dos atuais pontos nevrálgicos em todas as 

instâncias.  

Historicamente, a adesão a alguns programas não acontecia em virtude 

de fragilidades técnicas, que prejudicavam a elaboração e envio de propostas ao MS 

em tempo hábil. De certo modo, até hoje é possível que isso aconteça, porém 

certamente com menor frequência e, em face desses impedimentos, a equipe 

gestora pode se deixar guiar pelo planejamento estratégico do município, permitindo 

uma eleição mais coerente de pleitos a ser priorizados. 

Ratifica essa adesão crescente do município aos programas federais, o 

fato de que todas as unidades selecionadas para este estudo estavam incluídas em 

algum tipo de programa ou ação do MS, como: Programa de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade (PMAQ); Requalifica UBS; Programa Saúde na Escola (PSE); 

Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e Programa 

Mais Médicos. O município está empenhado também na construção de propostas de 

Redes de Atenção à Saúde e Contrato Organizativo de Ação Pública, definidos hoje 

como prioritários para a organização das ações e serviços de saúde no país 

(BRASIL, 2011b).  

Boas perspectivas se apresentam para a Atenção Básica e a ESF nos 

próximos anos em Natal/RN em virtude dessas adesões, que celebram 

compromissos e fornecem melhores condições para que a gestão municipal possa 

executar ações e serviços, com melhor impacto nas condições de saúde das 

populações adscritas. 

 

5.3.2 Das fragilidades 

 

Qualificação da força de trabalho 

A SMS Natal possui diversas ações no sentido da qualificação da força de 

trabalho, incluindo investimentos em capacitações, segundo planejamento e 

desenvolvimento de um departamento específico da gestão. Também é autorizada a 

participação de trabalhadores em eventos e cursos promovidos por outras 

instituições (instâncias gestores, instituições de ensino superior, sociedades 

profissionais), às vezes em parceria com a SMS Natal, outras vezes por iniciativa 

própria do trabalhador. Porém, o município ainda não possui um programa 

sistematizado para educação permanente dos trabalhadores, com vistas à 
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progressão de carreira, por exemplo. Como já referido anteriormente, o PCCS, que 

deveria prever esse programa, não tem funcionado plenamente, e isso constitui um 

desestímulo à qualificação por conta própria para alguns profissionais.  

Entre os enfermeiros entrevistados, alguns possuem em seu currículo 

apenas a graduação em enfermagem, outros possuem curso de pós-graduação latu 

senso e somente uma possui mestrado acadêmico. Eles referem que os cursos 

realizados pelo município geralmente tem um caráter pontual e são voltados a 

capacitação ou atualização técnica, apontados como insuficientes para a reflexão 

contínua sobre o trabalho. Segundo os relatos, muitas vezes, não são agendados 

com uma antecedência mínima, que permita ao profissional reorganizar a agenda no 

território sem prejuízo de ações.  

É preciso que haja um maior esforço para atender a essas lacunas, no 

que tange à qualificação da força de trabalho da ESF no município, encarando-se a 

questão da educação permanente como algo fundamental para a qualificação e 

motivação do profissional no exercício do trabalho. Sem espaços para reflexão, 

aprendizado e (re)criação de sua prática, é possível que o trabalhador desenvolva 

ao longo da trajetória profissional formas de resistência e acomodação que são 

muito nocivas para si e para o cuidado com o outro. 

Aspectos relacionados à força de trabalho atualmente estão entre os 

maiores problemas na ESF em todo o Brasil. São frequentes as indicações de 

rotatividade de profissionais e insatisfação com as formas de contratação, bem como 

de ausência de qualificação dos recursos humanos, e o perfil de profissionais 

inapropriado com a proposta (SILVA-ROOSLI; ATHAYDE, 2011).  

 

Especificidades do trabalho do enfermeiro 

Todos os enfermeiros entrevistados apresentaram dificuldades para 

delimitar quais são suas tarefas específicas e quais são as tarefas compartilhadas 

com outros profissionais da equipe, e o mesmo aconteceu sobre os meios e 

instrumentos de que dispõem para a execução do trabalho. Essa dificuldade pode 

ter sido pontual, observada apenas no momento da entrevista, mas parece ser 

profunda e ocorreu com todos os entrevistados, por isso considerou-se importante 

destacar, como forma de reflexão. 



94 
 

A dificuldade está em delimitar para o enfermeiro um papel diante da 

amplitude do trabalho que ele desenvolve na equipe, como exemplifica o 

depoimento a seguir: 

 

A gente tem tanta coisa, que tem hora que eu fico me perguntando, 

isso é meu? É função minha ou não? O que é meu e o que é do 

outro? [...] Outro dia eu estava numa reunião e disseram “Olha, se 

não tiver farmacêutico que faça a relação de medicamentos, o 

enfermeiro pode fazer.” Ai eu fiquei me perguntando, quem é que dá 

o diagnóstico médico e prescreve? Quem deve fazer a lista dos 

medicamentos que estarão na farmácia para que atenda a 

necessidade do atendimento geral? Eu só prescrevo dentro dos 

programas. Ai eu disse, “Espera ai minha gente, o enfermeiro pode 

fazer tudo, mas tem coisa que eu não preciso cobrir, que outro 

profissional tem mais a ver. O que eu posso fazer neste caso é 

colaborar com o que eu identifico que é importante ter dentro da 

farmácia, pelo meu trabalho [...]. Mas essa parte de medicamento de 

uso geral vejo que não é minha. [E2]  

   

Esse depoimento exemplifica bem o exercício cotidiano exigido do 

enfermeiro na ESF, entre a afirmação e a negação do que realmente é atribuição 

sua no processo de trabalho da equipe. Essa exigência pode desencadear 

inseguranças, desmotivação e, acima de tudo, dificuldades para auto avaliação 

deste profissional no processo de trabalho. Se é difícil delimitar o papel do 

enfermeiro na ESF, é difícil também refletir e transformar sua prática. Por isso, 

aponta-se como medida fundamental no cotidiano dos serviços de saúde a prática 

reflexiva, com espaço e metodologia para que o profissional possa repensar seu 

fazer. 

A dificuldade para delimitação do papel do enfermeiro também resulta em 

sobrecarga de trabalho para esse profissional e na falsa percepção de que 

fragilidades do trabalho da equipe são fragilidades do trabalho do enfermeiro, o que 

não é verdadeiro. Por mais que o enfermeiro desempenhe efetivamente o papel de 

líder e articulador dentro da equipe multiprofissional, os outros profissionais são 

também sujeitos deste trabalho e têm responsabilidades para com ele, assumindo-

as ou não. E que razões podem levar os profissionais a não assumirem suas 
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responsabilidades perante a equipe? Omissão? Naturalização do enfermeiro como 

“faz-tudo” dentro da equipe? A postura do enfermeiro, seja da categoria ou do perfil 

pessoal de alguns, o faz assumir exageradamente as responsabilidades que seriam 

partilhadas? 

É preciso que os trabalhadores da ESF questionem-se a este respeito e 

se comprometam com a resolução dos entraves no processo de trabalho das 

equipes multiprofissionais. Do contrário, danifica-se uma das principais ferramentas 

para a reorientação do modelo de atenção à saúde, além de desencadearem-se 

conflitos e desgastes inevitáveis. Haja vista a quantidade de enfermeiros que 

vivenciam processos mórbidos relacionados ao trabalho na ESF. O maior desafio é 

descobrir como fazer com que as mudanças propostas com a ESF façam sentido 

para os trabalhadores da equipe multiprofissional. (FERNANDES; MEDEIROS; 

RIBEIRO, 2008).  

 

Transtornos no trabalho 

Os entrevistados reconheceram a ocorrência de transtornos no cotidiano 

do trabalho, considerando-os como desarranjos, ou perturbações nas ações 

planejadas. Boa parte considera esses transtornos negativos do ponto de vista do 

trabalho, uma vez que têm a capacidade de contrariar a norma prescrita e o 

planejamento elaborado pelo trabalhador, exigindo de sua parte flexibilidade e 

criatividade, para adaptações frequentes nesse planejamento. Isso implica em saber 

lidar com incertezas e conflitos, o que pode ser cansativo e estressante. 

Outros enfermeiros consideraram os transtornos como favoráveis do 

ponto de vista do cuidado, objetivo final do trabalho em saúde. Isso porque a 

flexibilidade do trabalhador para acolher e modificar o trabalho em face dos 

transtornos, em geral, facilita o acesso dos usuários ao cuidado. 

Os transtornos foram destacados aqui como fragilidades, no sentido de 

que precisam ser melhor explorados no processo de trabalho do enfermeiro e da 

equipe multiprofissional. De fato, há que se acolher intercorrências no trabalho em 

saúde. É impossível prever todas as demandas que vão surgir, ou evitar que 

algumas delas ocorram num trabalho que é vivo, dinâmico, e que tem o ser humano 

em toda a sua complexidade como objeto. Assim, é preciso explorar no processo de 

trabalho que tipo de intercorrências mais ocorrem e como a equipe pode se 

organizar, de que ferramentas pode dispor para responder de modo mais efetivo e 
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menos desgastante a esses transtornos. É inevitável que essa solução seja 

construída em conjunto, articulando-se o máximo possível o olhar e o empenho de 

todos profissionais da equipe. Do contrário, os transtornos geram sobrecarga, 

cansaço e estresse, especialmente para o enfermeiro, que já centraliza tantas 

tarefas nesse processo. 

Vale ressaltar que o transtorno mais frequentemente relatado pelos 

enfermeiros foi o fato de estarem realizando atendimentos para parte da população 

de Natal que se encontra descoberta, além da atenção às suas populações 

adscritas. Já o caderno de campo registrou muitas vezes transtornos relacionados 

às interrupções durante as entrevistas por parte de membros da equipe e usuários. 

Nessas ocasiões, os enfermeiros, geralmente, mostravam-se irritados por não 

conseguirem desempenhar com tranquilidade e privacidade tarefas que exigem 

concentração, como a entrevista, mas também consultas e registros no dia-a-dia. 

Além disso, as intervenções geralmente traziam relatos de intercorrências que 

demandavam ações dos enfermeiros, ainda que não fossem de sua 

responsabilidade direta. 

 

Lacunas nas equipes 

Verificou-se que as equipes da ESF no município não apresentam grande 

rotatividade de trabalhadores. Porém, com frequência, profissionais que deixam 

seus ofícios por alguma razão e não retornam à atividade, não são facilmente 

substituídos, o que deixa as equipes com lacunas por longos períodos de tempo. 

Faltavam técnicos de enfermagem, ACS e administradores, principalmente, nas 

equipes dos entrevistados. Entre as razões citadas para a ausência desses 

profissionais predominavam licenças por problemas de saúde e aposentadorias.  

Essa não é uma conjuntura ideal para o desenvolvimento do trabalho na 

ESF, especialmente do enfermeiro que, diante dessas ausências, se viam 

pressionados diariamente para transcender suas atribuições, buscando equacionar 

necessidades da população, prescrições heterogêneas dos gestores, 

regulamentação profissional e seus próprios valores para a tomada de decisões no 

trabalho. Fazem, a princípio, o que não deveriam fazer, para fazer o que deve ser 

feito (BRITO et al, 2011). 

Para transpor essa fragilidade, parece evidente que o município deve 

adotar formas dinâmicas e seguras de reposição dos profissionais ausentes nas 
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equipes, para que não haja prejuízo ao trabalho. A via do concurso público é a forma 

ideal, sem dúvida, mas precisa ser mais ágil, frente a essas necessidades que se 

apresentam.  

 

Estrutura das UBS 

As UBS do município apresentam muitas fragilidades do ponto de vista 

estrutural e também funcional. Boa parte das unidades é antiga e foi construída para 

outro formato de serviço de saúde, não possuindo estrutura adequada às atividades 

desenvolvidas atualmente na ESF. Há unidades que integram 06 equipes nas suas 

dependências e não possuem espaço suficiente, exigindo uma organização do 

processo de trabalho tal, que as equipes precisam manter as agendas em total 

harmonia, para que não precisem usar no mesmo momento dependências que outra 

equipe já esteja usando, como sala de citológico, ou sala de reuniões. Isso 

frequentemente gera transtornos no processo de trabalho das equipes, segundo os 

relatos.  

Sugere-se a inclusão dessas unidades inadequadas nas propostas de 

reforma e ampliação das UBS, para a garantia de estruturas mais adaptadas aos 

atendimentos individuais e coletivos num contexto de vínculo e acolhimento; 

ambientes seguros de riscos para trabalhadores e usuários, com ventilação, 

privacidade e higienização adequados; e espaços de convivência para trabalhadores 

e usuários. É urgente a necessidade de algumas unidades por reformas, ampliações 

e até mesmo construção de outra estrutura. 

Vale salientar que a questão da estrutura física das unidades, embora 

muito importante para os processos de trabalho, torna complexa a organização do 

trabalho, mas não o inviabiliza, pois um dos grandes desafios da ESF é transpor os 

muros das unidades de saúde, estabelecendo parcerias com espaços de 

convivência do seu território e podendo utilizar, quando possível, outras estruturas. 

Afinal, a promoção da saúde se dá nos espaços em que há produção da vida das 

pessoas e comunidades, com foco no cuidado. Nota-se que alguns profissionais não 

compreendem ou não conseguem executar essa potência da ESF, e ainda 

concentram suas atividades em grande parte nas dependências da unidade de 

saúde.  

Essa questão traz à tona um ponto importante para reflexão. É preciso a 

todo o momento interrogar as concepções de saúde que sustentam as atitudes dos 
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profissionais. Ainda está em curso um período em que diferentes modelos de 

atenção à saúde coexistem, em disputa, e é possível que mesmo no cotidiano da 

ESF, cuja lógica é de reorientação da atenção, algumas atitudes ainda se baseiem 

no modelo ultrapassado de assistência à saúde, pautado no individual, na cura de 

doenças e na dependência do espaço institucional de saúde, considerado o lócus 

para a cura de doenças. Se essas questões, que se manifestam sutilmente, não 

puderem ser percebidas e refletidas no cotidiano do trabalho, corre-se um grande 

risco de comprometer o processo de trabalho no sentido da integralidade do cuidado 

e da reorientação do modelo de atenção. 

Portanto, mudanças estruturais não prescindem de transformações no 

âmbito dos processos de trabalho, muito embora seja preciso dispor de meios 

adequados para desenvolver as atividades e para que as mudanças propostas 

tenham sentido para os trabalhadores (BRITO et al, 2011). 

 

Baixa cobertura da ESF no município 

A cobertura da ESF no município de Natal ainda corresponde a um índice 

inferior a 50% da população, por isso muitos usuários não possuem uma referência 

clara para o serviço de Atenção Básica que deve lhe atender. As UBS sem ESF 

inevitavelmente ficam distantes de algumas comunidades, sobrecarregadas por 

atender proporcionalmente uma população muito superior à da ESF e limitadas por 

não dispor das condições que a ESF possui para realização do trabalho.  Assim, a 

atenção à saúde se fragiliza nesse espaço e quando a população que reside numa 

área descoberta necessita de algum tipo de atendimento, busca geralmente uma 

UBS com ESF mais próxima, ou aquela que os acolha melhor, pois associa a 

melhores cuidados.   

Os enfermeiros entrevistados compreendem sua missão no acolhimento 

de usuários no sentido de oferecer algum tipo de resposta às suas demandas, mas 

fica cada vez mais difícil cumprir essa missão quando aumenta a quantidade de 

pessoas de áreas descobertas pela vigilância da equipe, pois há dificuldade para 

identificar nexos causais no seu processo saúde-doença, bem como para monitorar 

as condições de saúde daquele indivíduo, família ou comunidade.  Além disso, há 

dificuldade também para organizar uma agenda que contemple toda a população 

que busca a unidade. Essa fragilidade fica explícita no relato abaixo: 
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[...] Fica tumultuado nosso serviço. A gente sabe que vai contra os 

princípios do SUS delimitar e não acolher, não assistir aquele outro 

usuário que não está contemplado dentro da estratégia. Então a 

gente funciona mesmo com portas abertas para tudo. [...] Mas dessa 

forma a gente sabe que nosso processo de trabalho em relação a 

Estratégia Saúde da Família fica tumultuado. Porque é muito 

diferente você atuar só naquela área adscrita, saber todas as 

dificuldades, o contexto social, onde encontrar aquele paciente que 

você esta atendendo, o domicilio, a família. E ao mesmo tempo ter 

que assistir também aquela população que vai para casa e a gente 

não vê nunca mais. São dois tipos de modelos que a gente está 

atendendo. É desgastante as vezes. [...] Sem contar a estrutura que 

a gente se encontra, que é distante de algumas áreas cobertas e 

próxima de algumas áreas descobertas. [E1] 

 

Vulnerabilidade política da ESF 

O processo de trabalho na ESF se mostra vulnerável perante a dinâmica 

política da gestão pública e optou-se por destacar esse aspecto como uma 

fragilidade nos processos de trabalho. É preocupante que a realização contínua do 

trabalho, dependente tanto de meios materiais como imateriais para se realizar, 

fique tão fortemente sujeitada ao compromisso desta ou daquela gestão de saúde 

em prover esses meios. Trata-se de uma ameaça à garantia do direito à saúde e, 

portanto, é preciso pôr em prática estratégias que assegurem as condições de 

trabalho para além da dinâmica política.  

Desde 2006, com o Pacto pela Saúde, propõe-se que os gestores 

estabeleçam pactuações com as quais devem ter um compromisso contínuo, 

geralmente ligadas aos requisitos básicos para a atenção à saúde segundo os 

princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2006b). Todavia, na prática, o que se 

observa é uma reprodução da dinâmica instável da gestão pública no 

desenvolvimento das ações de saúde. Algumas alternativas tem sido propostas para 

a superação deste desafio, entre as quais se destaca o Contrato Organizativo de 

Ação Pública (COAP), previsto com o Decreto nº 7.508 (2011, p.01), conforme 

trecho descrito a seguir: 
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[...] Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a 

finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na 

rede regionalizada e hierarquizada, com definição de 

responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de 

avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão 

disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e 

demais elementos necessários à implementação integrada das ações 

e serviços de saúde. 

 

Nenhuma região do Rio Grande do Norte, estado a que pertence o município 

em estudo, aderiu até o presente momento a este contrato, mas é fato que ele 

aponta uma perspectiva positiva de garantia das condições para a atenção à saúde, 

vinculada a critérios e responsabilidades que antes não eram tão bem definidos. O 

município de Natal/RN deve buscar se inserir em processos como esse, buscando 

superar a vulnerabilidade política da ESF. 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo evidenciou aspectos do processo de trabalho do enfermeiro 

na Estratégia Saúde da Família que constituem potências e fragilidades, a partir da 

análise Hermenêutica Dialética. Permitiu, ainda, explorar diversos tópicos de 

relevância para o trabalho de toda a equipe multiprofissional, tendo em vista a 

interdependência de aspectos do trabalho da enfermagem com o de toda a equipe. 

Verificou-se que cabe ao profissional enfermeiro na Saúde da Família o 

importante papel de cuidar do ser humano em seus contextos de vida, família e 

comunidade, junto aos demais profissionais da equipe, através do agir terapêutico 

em saúde. Nesse processo, considerou-se objeto de trabalho o ser humano, 

concebido individual e coletivamente, que se modifica através de instrumentos 

materiais (equipamentos e insumos) e imateriais (tecnologias).  

Os enfermeiros entrevistados, de maneira geral, reconhecem os 

elementos do seu processo de trabalho na ESF, embora ao discuti-los alguns 
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apresentem dificuldade para compreender a finalidade do trabalho como algo que se 

efetiva no agir terapêutico, o que pode interferir de várias formas na concepção do 

objeto e no produto do trabalho. Outra dificuldade verificou-se na delimitação das 

suas tarefas, meios e instrumentos específicos, em contraste àqueles que 

compartilha com a equipe. É preciso exercitar esse reconhecimento para a tomada 

de consciência sobre o trabalho que se desenvolve nesse contexto, buscando 

fortalecê-lo como uma ferramenta para a transformação da realidade. 

Na dinâmica do processo de trabalho, a articulação dos elementos 

básicos possibilitou uma melhor compreensão das intervenções complementares 

dos diferentes profissionais da equipe e de sua interlocução com a sociedade. 

Considerou-se o trabalho do enfermeiro na ESF socialmente importante, com tarefas 

ora interessantes, ora repetitivas, que mobiliza sentimentos contraditórios nos 

profissionais, como felicidade, alegria, realização, orgulho e motivação, por um lado; 

cansaço, tristeza, impotência, estresse, medo e tensão, por outro lado.  

Foi reconhecida a existência de normas que são utilizadas como guias 

para as tarefas, sem que, no entanto, os enfermeiros se sintam controlados por elas. 

Esses consideram que possuem minimamente uma autonomia relativa no trabalho, 

que lhes permite controlar seu ritmo de trabalho, ter poder de decisão, iniciativa, 

criação e adaptação, embora as teias de relações que se estabelecem dentro da 

equipe e fora dela (gestor, comunidade) possam comprometer essa autonomia em 

alguns momentos. Nesses momentos estão incluídos os diversos transtornos que os 

enfermeiros reconhecem ocorrer no cotidiano. 

A jornada de 40 horas semanais foi apontada como insuficiente para a 

realização do trabalho, gerando a necessidade frequente de levar trabalho para o 

tempo livre e para o lar. Percebe-se uma forte influência do trabalho nas relações 

familiares e na saúde dos enfermeiros. O trabalho do enfermeiro pretende e precisa 

ser integrado, mas comumente é fragmentado, em virtude dos escassos momentos 

de encontro entre os profissionais no processo de trabalho e das resistências 

expressas de alguns membros da equipe para ir além dos fazeres profissionais 

específicos. Conquanto fragmentado e permeado por resistências, considerou-se 

que existe cooperação no trabalho da equipe e que é possível atingir a finalidade do 

trabalho ao final do processo. Foram reconhecidos atritos, como o autoritarismo por 

parte de profissionais, gestores e usuários, e a competição entre equipes vinculadas 

a uma mesma UBS. 
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A partir dessas considerações, foi possível relacionar aspectos que 

configuram potencialidades e fragilidades no processo de trabalho do enfermeiro na 

ESF, segundo o discurso dos trabalhadores entrevistados, incluindo-se seus 

sentidos e contradições. Foram destacados como potencialidades: o papel ampliado 

do enfermeiro na ESF; a percepção do enfermeiro sobre o trabalho em equipe; a 

autonomia relativa do enfermeiro; o compromisso dos profissionais com o trabalho; a 

Humanização como tecnologia; a presença de outros agentes no trabalho, como 

diretores e administradores nas UBS; o tempo de experiência e a forma de 

vinculação dos profissionais no caso estudado; e a adesão do município de 

Natal/RN a estratégias e programas federais no âmbito da saúde. 

Foram destacados como fragilidades no processo de trabalho do 

enfermeiro na ESF: a ainda limitada qualificação da força de trabalho; a difícil 

delimitação das especificidades do trabalho do enfermeiro nesse cenário; os 

transtornos que ocorrem no processo; as lacunas persistentes nas equipes 

multiprofissionais; os déficits estruturais das UBS no caso em estudo; a baixa 

cobertura da ESF no município; e a vulnerabilidade política das condições para a 

realização do trabalho na ESF. 

Nesse contexto, considera-se importante compreender os dilemas 

vivenciados no cotidiano de enfermeiros e outros trabalhadores da ESF, tendo em 

vista a conquista de mudanças reais nos processos de trabalho, necessárias à 

reorientação do modelo de atenção à saúde brasileiro. Em consonância, é preciso 

promover condições de trabalho adequadas e o bem estar dos agentes que 

protagonizam do trabalho no SUS.   

Os achados desta pesquisa trouxeram contribuições relevantes à atenção 

à saúde no âmbito da ESF, pois a reorientação do modelo brasileiro depende de 

ações bem pensadas e executadas, caminhos possíveis que este estudo apontou 

para a superação de fragilidades, bem como para reforço às potencialidades. Aos 

gestores e trabalhadores da ESF, incluindo-se enfermeiros, médicos, odontólogos, 

técnicos, ACS e aqueles vinculados ao NASF, ficam as reflexões e provocações, 

compreendendo que é a partir de seu compromisso e indignação com a realidade 

instituída que será possível promover mudanças nos processos de trabalho.  

Houve contribuições também para produção científica no tema, através do 

diálogo entre referências relevantes dos campos da enfermagem, saúde e ciências 

humanas, propondo um estudo de caso com análises transponíveis a outras 



103 
 

realidades. Ressalta-se que os achados desse estudo serão apresentados aos 

gestores e profissionais da ESF da SMS Natal em momento oportuno, como forma 

de cumprir uma missão social, disponibilizando o conhecimento produzido a serviço 

da sociedade.   

As possíveis limitações reconhecidas no estudo dizem respeito às 

circunscrições de cunho temporal e geográfico, associadas a qualquer estudo de 

caso, que trata de uma realidade específica num dado recorte de tempo. Porém, 

isso não elimina a importância de aprofundar análises em processos específicos, 

buscando produzir categorias analíticas produtoras de sentido para processos gerais 

e modelos teóricos. Especialmente no caso da ESF, que se desenvolve 

obrigatoriamente em contextos locais, a partir de experiências vivas e dinâmicas. 

Sugerem-se, pois, estudos de casos múltiplos para a análise do trabalho neste 

contexto, que possam também tecer análises longitudinais. 

Para finalizar esse texto sem, no entanto, encerrar a discussão que ele 

propõe sobre os desafios na construção do SUS e da ESF, acrescento as sábias 

palavras de Paulo Freire (2000, p.155), “Ninguém caminha sem aprender a 

caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o 

sonho pelo qual se pôs a caminhar.”  
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Convido você a participar da pesquisa intitulada, “PROCESSO DE TRABALHO NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA ATUAÇÃO DO 

ENFERMEIRO”, que está sendo desenvolvida por Ana Cláudia Cardozo Chaves, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN, sob a orientação da Profa. Dra. Soraya 

Maria de Medeiros, docente deste mesmo Programa. 

Esta pesquisa pretende analisar o processo de trabalho na Estratégia Saúde da família 

(ESF), enfocando-se a atuação do enfermeiro. O motivo que nos leva a desenvolver este estudo é a 

necessidade de compreender como se organizam os processos de trabalho no cenário complexo da 

ESF, a fim de identificar aspectos que possam configurar potencialidades e fragilidades na produção 

do cuidado. Caso você decida participar do estudo, será realizada entrevista individual, a partir de um 

roteiro semiestruturado, contendo questões abertas acerca do trabalho do enfermeiro na ESF do 

município de Natal/RN. A discussão será gravada e para isso solicito autorização para a gravação de 

voz através do Termo de Autorização para Gravação de Voz, documento que deve ser assinado por 

cada participante da pesquisa. 

Durante a realização da entrevista, que acontecerá em Unidades de Saúde da Família do 

município de Natal/RN, há previsão de riscos mínimos para os entrevistados, podendo acontecer 

desconforto ou constrangimento relacionados ao ato de fornecer informações a outrem, o que pode 

ser classificado como um risco de aspecto moral. Para minimizar esses riscos, garante-se que todas 

as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento da 

pesquisa, além da confidencialidade e privacidade das informações, proteção da imagem, não 

estigmatização dos sujeitos e a não utilização das informações em prejuízo das pessoas envolvidas. 

Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários.  

O principal benefício advindo de sua participação nesta pesquisa reside na contribuição para 

a melhoria na qualidade dos serviços de atenção à saúde no contexto da Estratégia Saúde da Família 

brasileira. Nesse sentido, os relatos dos profissionais podem elucidar questões importantes para a 

reorganização dos processos de trabalho, de modo favorável à produção do cuidado. 

Caso você identifique algum problema relacionado à pesquisa, você terá direito à assistência 

pronta e gratuita prestada pelas responsáveis da pesquisa. Ressaltamos ainda que você poderá se 
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recusar a participar da pesquisa ou retirar seu consentimento em qualquer fase, sem que isso lhe 

traga prejuízos ou penalidades.  Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para a pesquisadora responsável, no endereço Campus universitário, Lagoa Nova, 

Departamento de Enfermagem, e-mail: anaccardozo@hotmail.com ou pelo telefone (84) 8880-5106. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.   

Se houver gastos vinculados à sua participação nesta pesquisa, eles serão assumidos pela 

pesquisadora e reembolsado a você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você será indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com as 

pesquisadoras, Soraya Maria de Medeiros e Ana Cláudia Cardozo Chaves. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa : “PROCESSO 

DE TRABALHO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Natal, ___ de __________ de 2013. 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

______________________________________ 

Soraya Maria de Medeiros 

Pesquisadora Responsável pela Pesquisa 

 

______________________________________ 

Ana Cláudia Cardozo Chaves 

Pesquisadora Colaboradora da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Apêndice B - Instrumento de coleta de dados: Roteiro de entrevista 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário, BR 101 - Lagoa Nova, CEP: 59072-970, Natal/RN. Fone/Fax: (84)3215-3615 

 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

1. Elementos do processo de trabalho 

 

- Conhecimento sobre a organização da instituição em que trabalha:  

   a) Caracterização da unidade e dos agentes do trabalho na ESF (inclusive o entrevistado);  

Como e quando começou a funcionar? Como são as instalações? 

   b) Atividades realizadas na unidade por todas as equipes.  

   c) Tecnologias de produção utilizadas para a realização do trabalho na unidade.  

   d) Política administrativa e de pessoal. 

 

- Processo de produção:  

Esclarecimentos sobre o processo de trabalho - Elementos básicos: objeto de trabalho (matéria sobre a 

qual se aplica o trabalho); instrumentos de trabalho (meios que permitem a realização do trabalho); e o próprio 

trabalho (atividade adequada a um fim).  

a) O que você compreende como objeto do seu trabalho? Com o quê o enfermeiro da ESF trabalha? O que 

faz?  

*Se surgirem os temas: (1) suas atividades são voltadas para as ações programáticas preconizadas ou 

são programadas de acordo com as necessidades? (2) a gerência da equipe é centralizada na enfermagem ou 

partilhada entre os membros? Por que? 

   b) Através de que meios/instrumentos realiza este fazer (tecnologias utilizadas para a realização do trabalho)? 

   c) Quais os materiais com que trabalha (artigos concretos)?  

   d) Você identifica por que você realiza esse tipo de trabalho? Dentro do contexto da equipe, você identifica por 

que você, enfermeira, realiza este tipo de fazer? 

   e) Existe alguma quantificação do seu trabalho? De que tipo? Você acredita que essa quantificação interfere no 

cuidado prestado aos usuários? De que forma? Como são coletadas as informações obtidas e por quem? Essas 

informações são analisadas e transformadas em dados para planejamento? Por que?  

   f) Existem normas regulamentando o seu trabalho? Quais e quem regulamenta?  

   g) Ocorrem transtornos no seu processo de trabalho? Se sim, descreva: quais, de que tipo e com que 

frequência ocorrem?; como você responde a cada um deles?; eles interferem no cuidado oferecido aos 

usuários?; se sim, de que forma? 

   h) Pela sua experiência, você afirma que seu processo de trabalho permite realizar aquilo que pretende? 

 

- Organização do trabalho:  
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   a) Há divisão do trabalho na equipe? Como se dá? Todos participam igualmente das atividades da equipe? Se 

não, por quê? A que você atribui essa divisão? A divisão do trabalho interfere no trabalho em equipe? A divisão 

do trabalho interfere na qualidade do cuidado?  

   b) Como se dão as relações sociais na instituição?  

* Entre trabalhadores?  

* Entre trabalhadores e gestores locais? Entre trabalhadores e gestores centrais? 

* Entre trabalhadores e usuários?  

* Esses tipos de relacionamento interferem de alguma forma no cuidado?  

   c) Quais as formas usadas pelos gestores para passar orientações?  

   d) Qual a política de cargos e salários?  

   e) Qual o seu regime de contrato?  

   f) Como se estabelecem suas jornadas de trabalho? Qual a carga horária? Você leva trabalho para casa/ o 

tempo de trabalho é suficiente para o que precisa? 

   g) Há rotatividade da mão-de-obra? A que você atribui? Interfere no cuidado? De que forma? 

 

- Sobre a organização dos trabalhadores:  

   a) Conhece e/ou participa de alguma entidade? De que forma participa? 

   b) Como a gestão se posiciona frente às organizações dos trabalhadores? 

 

2. A dinâmica de trabalho/ função 

 

- Aspectos específicos da organização do trabalho na função em questão:  

   a) É uma tarefa integrada ou fragmentada?  

   b) É interessante ou repetitiva?  

   c) Qual o seu grau de autonomia? Você tem possibilidade de decisão, iniciativa, criação, adaptação no 

trabalho?  

   d) Há mecanismos de controle do ritmo de trabalho e do modo operatório? Quem o realiza e como? / Alguém 

controla o seu trabalho? Quem e como? 

 

- Percepção do trabalhador sobre seu trabalho:  

   a) Quais os seus sentimentos quanto ao trabalho? Chuva de idéias. 

   b) Você o considera importante socialmente? 

   c) Tem orgulho da sua profissão? 

   d) Sente medo? Se sim, de quê? 

   e) Sente-se tenso? Em que situações? 

   f) Como se sente diante do relacionamento com colegas e chefia?  

   g) É um ambiente de trabalho colaborativo?  

   h) Há espaço para convivência interpessoal?  

   i) Há isolamento?  

   j) Há autoritarismo?  

   k) Há competição?  

   l) Há formas de resistência à organização do trabalho? Como são?  

   m) Percebe influência do trabalho nas relações familiares e pessoais? Como? 

   n) Percebe influência do trabalho na sua saúde? Como? 
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9 ANEXOS 
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Anexo A - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B - Mapa de divisão dos Distritos Sanitários do município de Natal/RN, 

2010. 

 

 

Fonte: FEITOSA, 2010. 

 



121 
 

Anexo C – Mapa de cobertura populacional e áreas de abrangência da ESF em 

Natal/RN, 2010. 

 

 

Fonte: FEITOSA, 2010. 
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