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Resumo 

No âmbito da saúde, o cuidado é tido como um conceito importante para os 

profissionais e recentemente há uma tendência, do ponto de vista epistemológico, a 

pensar o cuidado enquanto categoria que permite discutir e re(pensar) práticas de 

humanização em saúde. O objetivo deste estudo é investigar a compreensão do cuidado 

em equipe de enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade do Natal. 

Os sujeitos da pesquisa foram duas enfermeiras e duas técnicas de enfermagem que 

trabalham na UBS do bairro Guarapes, localizado na zona oeste de Natal- RN. Como 

suporte teórico para a interpretação dos dados obtidos em campo, utilizamos o conceito 

de cuidado tendo como referências as teorias de Heidegger, através das ideias de Ayres. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e como metodologia foi utilizada a abordagem 

autobiográfica. Como estratégia metodológica usou-se grupo focal e entrevistas 

individuais. Os dados obtidos foram discutidos através de três eixos de análise: o saber 

(conceitos e teorias que fundamentam os modelos de prática), a técnica (o modo de 

fazer no cotidiano), e a ética (os valores que fundamentam as práticas) pela 

hermenêutica-dialética de Gadamer. Os resultados apontaram para a necessidade de 

ampliação da discussão sobre o cuidado, pois na prática a compreensão sobre cuidado 

parece ficar mais restrito ás preocupações com o êxito técnico, por parte dos 

profissionais. O cuidado, como um encontro entre seres, o atendimento humanizado tão 

almejado, parece ser compreendido em partes na teoria, mas distancia-se ainda da 

realidade na prática profissional. 

 

Palavras-chave: Cuidado, humanização, práticas de saúde, vulnerabilidade. 
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Abstract 

On the health area, care is seen as an important concept for professionals. Recently there 

is a trend, the epistemological point of view, to think carefully as category allowing 

discuss and re (thinking) practices of humane health care. The objective of this study is 

to investigate the understanding of care in nursing staff in a Basic Health Unit (BHU) in 

the city of Natal. The participants were two nurses and two nursing technicians working 

on the BHU of Guarapes district, located on the west side of Natal - RN. As Theoretical 

support for data interpretation, was used the concept of care taking, using Heidegger’s 

theories as reference, through Ayre’s ideas. This is a qualitative research using 

autobiographical as a methodology. The methodological strategy approach used were 

focus group and individual interviews.  The data were discussed by three angles: 

knowledge (concepts and theories behind the practical model), technical (the way to 

do), and ethics (values that bases practices) by hermeneutics Gadamer's dialectic. 

The results showed the necessity to expand the discussion on care, in practice the 

understanding of care seems to get narrower concerns with technical success by 

professionals. The care, as a meeting between beings, the desired humanized care, 

seems to be understood in parts in theory, but also distances itself from reality in 

professional practice. 

 

Keywords : Care, humanization, health practices, vulnerability. 
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Apresentação 

 

O sentido etimológico da palavra cuidado está associado a desvelo, solicitude, 

diligência, zelo, atenção e se materializa no cenário da vida em sociedade. (Souza & 

Sartor, 2005). Inúmeras definições são atreladas ao termo cuidado, e este, portanto, 

ganha forma e significado a partir da visão que lhe é imposta. Como aponta Silva et al. 

(2009), o cuidado é tido como um conceito importante para os profissionais de saúde; 

por outro lado, há uma tendência recente do ponto de vista epistemológico (Ayres, 

2009; Camargo Jr., 2005 &  Pasche & Passos, 2008) a pensar o cuidado enquanto 

categoria que permite discutir práticas de humanização 
1
em saúde. 

O cuidado é o tema central do nosso estudo.  Embora conte com uma discussão 

significativa na literatura (retomaremos esse ponto logo mais na introdução) ainda há 

muitos horizontes a serem percorridos e questões a serem refletidas, como as políticas 

públicas, as próprias práticas em saúde e relações estabelecidas entre profissional-

paciente. O cuidado será problematizado aqui sob a ótica Heideggeriana, através do 

pensamento de Ayres.  

   A teoria utilizada para este estudo, a qual visa que buscar uma compreensão, um 

sentido do cuidado é a hermenêutica iniciada por Heidegger e continuada por Gadamer, 

foi eleita aqui por refletir sobre a própria natureza da compreensão, focando-se numa 

questão mais ontológica (Cavalcante, n.d). Pesquisadores da área da saúde coletiva têm 

utilizado em muitos estudos a fundamentação em Heidegger e na hermenêutica, 

                                                           
1
 Ressaltamos que a dissertação discute sobre humanização de forma mais ampla para centrar na 

discussão do cuidado. 
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principalmente, quando o foco desses é o cuidado em saúde, considerando os 

referenciais como adequados, por aspectos éticos e técnicos. (Nogueira, 2006). 

Em Heidegger, o cuidado é discutido como uma categoria ontológica. Ontologia 

(do grego ontos "ente" e logoi, "ciência do ser") refere-se à natureza, à existência dos 

entes, dessa forma, o cuidado (do alemão sorge) em Heidegger será entendido como 

uma atitude prática, o sentido estabelecido e a própria existência que se constrói no 

encontro com o outro (Heidegger, 1999). 

Em síntese, Heidegger nos possibilitou uma autocompreensão existencial da 

condição humana como cuidado, o que possibilita, assim, enraizar o plano de imanência 

da ontologia heideggeriana (Heidegger, 1999). É tirando proveito dessa possibilidade de 

nos arguirmos do valor existencial das tecnologias 
2
do si como forma de vida, que 

buscamos nos indagar a respeito das práticas de saúde contemporâneas, dos alcances, 

limites e implicações das formas atuais de cuidado em saúde. 

Considerando esses aspectos em torno do tema do cuidado foi feita uma revisão 

de literatura de artigos no banco de dados do Portal de periódico CAPES e SCIELO, 

com a busca sistemática das palavras: compreensão, cuidado, enfermagem, práticas de 

saúde, a partir do ano de 2006 até 2014 (a pesquisa foi revista em março de 2014). No 

portal CAPES, foram encontrados 227 artigos, dos quais, consideramos que apenas uma 

média de 30 estavam diretamente relacionados com o assunto deste estudo. No 

periódico SCIELO, o total de registros encontrados foi de 19, dos quais 

aproximadamente 8 se enquadravam na temática do presente estudo. 

                                                           
2
 O termo tecnologia está sendo utilizada neste estudo de forma mais ampla, como atributos da relação 

humana no cuidado.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
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A questão do cuidado aparece na maioria dos trabalhos embutida na discussão 

sobre  humanização. Muitos investigam como se estabelece a implementação do projeto 

de Humanização nas práticas atuais de saúde. O estudo de Brehmer e Verdi (2010) com 

26 profissionais de enfermagem de Unidades básicas de Saúde no município de Santa 

Catarina encontra na prática a existência de conflitos éticos, distanciamentos técnicos e 

conceituais, bem como limites estruturais. Tal contexto reflete contradições entre as 

práticas de saúde e as prerrogativas do SUS.   

O trabalho de Nery et al (2009) com nove auxiliares de enfermagem na cidade 

de Londrina atuantes na equipe da Saúde da Família também corroboram com os 

resultados do trabalho de Brehmer e Verdi (2010). Foram identificadas diferentes 

concepções de saúde entre os profissionais da saúde e as propostas do SUS, ressaltando 

os obstáculos com relação a grande demanda de usuários e as mudanças necessárias ao 

modelo de atenção. 

Outros estudos discutem os desafios a serem repensados nas práticas de saúde, 

tematizando a neutralidade nas relações e ressaltando a compreensão da subjetividade 

do  outro e a importância de ressituar o sujeito. Entre eles estão os trabalhos de Vieira, 

Silveira e Franco (2011) e de Bonfada, Cavalcante, Araújo e Guimarães (2012). 

Trabalhando com outra perspectiva sobre o cuidado, Baggio, Callegaro e 

Erdmann (2009) buscaram, a partir da percepção de 19 usuários em unidade de 

emergência de um hospital público em Santa Catarina, compreender o significado das 

relações do cuidado de enfermagem. O significado do cuidado, no resultado, foi 

dividido em seis categorias de análise que envolvem múltiplas ações dos profissionais, e 
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de maneira geral as autoras afirmam que a equipe de enfermagem é o elo que articula os 

sistemas e as relações de cuidado para com o usuário.  

Em outro estudo de Baggio, Monticelli e Erdmann (2009) também no hospital 

em Santa Catarina, foi realizada uma experiência de prática reflexiva com os 

profissionais da equipe de enfermagem sobre o significado das relações de cuidado, 

explorando as dimensões do cuidado de si, o cuidado do outro e o cuidado de nós no 

cotidiano do trabalho. As autoras relatam que foi uma experiência bastante rica, uma 

vez que várias reflexões foram suscitadas ao redor do tema cuidado, no cotidiano dos 

profissionais, incluindo o saber e o fazer, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento pessoal e interpessoal dos participantes, bem como instigando-os a 

explorar as diversas e complexas relações dos cuidado. 

Um estudo realizado, que se aproxima da proposta do nosso trabalho, é o de 

Nunes e Silva (2011) que busca compreender o significado do cuidado pelos 

profissionais da enfermagem. O estudo foi feito com nove (9) enfermeiros de Unidades 

de Saúde da Família do município de Vitória da Conquista, Bahia e foi utilizado o 

desenho como técnica de coleta de dados. Os resultados apontam para a questão de que 

a capacidade de cuidar do outro se relaciona a como e quanto o ser foi cuidado, qual a 

concepção de cuidado desse profissional, como é sentido por ele, o que irá se refletir no  

princípio moral e no como cuidar na prática. 

Nunes e Silva (2011) ressaltam ainda que existe uma lacuna no conhecimento 

acerca da temática do cuidado numa perspectiva mais subjetiva. Foram encontrados 

poucos estudos em bases de dados que tratam a subjetividade na relação do cuidado 

entre enfermeiros e usuários, mostrando-se um campo que necessita ser investigado e 
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percebido para uma maior aproximação com a proposta da integralidade. Essa escassez 

na produção do conhecimento também foi constatada por nós, na busca de estudos sobre 

a compreensão do cuidado pelos profissionais da saúde.  

De nossa parte acreditamos que em nossa realidade local também há a 

necessidade de ouvir os profissionais de saúde, possibilitando uma reflexão sobre suas 

práticas. Daí pensamos que os profissionais de enfermagem mereceriam um 

investimento em termos de pesquisa, uma vez que são geralmente associados ao cuidar, 

às práticas em saúde, ao trabalho humanizado. Seja isso no hospital geral, nos serviços 

de saúde mental, na atenção primária, etc.  

 O objetivo deste estudo foi investigar como o cuidado é compreendido por 

profissionais da área de enfermagem. Como objetivos específicos que constituem nosso 

trabalho, encontram-se: Como o discurso do cuidado se reflete no cotidiano destes 

profissionais? Como é estabelecida essa relação do cuidado dentro do trabalho com os 

colegas e usuários do serviço?  Ressaltamos que todos esses questionamentos foram 

baseados a partir de uma realidade particular de uma Unidade Básica de Saúde, num 

contexto de assistência primária da saúde na cidade do Natal. 

O interesse no tema surgiu a partir de uma inquietação ao perceber o quanto se 

fala em cuidado nas políticas públicas e o quanto esse cuidado parece ser pouco 

refletido na prática dos profissionais, em suas ações em saúde e na relação entre 

profissional de saúde e paciente/usuário de serviço. O interesse pela categoria cuidado  

também inclui as concepções e significações que estruturam o modo como os 

profissionais de enfermagem constroem a sua prática profissional. 

A relevância deste trabalho está em suscitar reflexões sobre o cuidado, numa 

tentativa de trazer maiores contribuições para as práticas de saúde nas equipes de 
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enfermagem estudadas, com o foco na humanização, no lugar que o sujeito (usuário) 

ocupa na relação com o profissional e na relação entre profissional - usuário. Além de 

contribuir para a discussão sobre o cuidado/humanização nas práticas de saúde. 

Alguns conceitos serão de extrema importância para a compreensão do presente 

estudo, como: cuidado, saúde, doença, que serão discutidos ao longo dos capítulos 

seguintes. A maioria deles segue uma compreensão de Ayres, referenciado nas ideias de 

Heidegger. 

 Dentre as hipóteses deste estudo pensamos que talvez os profissionais reduzam 

a ideia de cuidado a apenas aplicar procedimentos técnicos, que a relação entre 

profissional e usuário seja estritamente técnica sem abertura para a escuta da dor do 

outro, para o diálogo. Nessa direção, talvez a ideia de cuidado dos profissionais não 

forneça elementos suficientes para uma reflexão sobre a necessidade de pensar sua 

prática profissional e talvez, até sobre aspectos da dimensão pessoal.  

Neste estudo traremos as histórias de vida das profissionais de saúde, 

entremeado aos capítulos, para chamar atenção aos percursos e experiências de vida e 

como se constituiu o profissional da saúde. Os nomes das participantes são fictícios e 

foram escolhidos a partir de sua semelhança com as deusas gregas, mulheres fortes e 

guerreiras que enfrentaram obstáculos e são verdadeiras vitoriosas.  

Os capítulos deste estudo abordarão: a discussão sobre cuidado a partir do 

referencial de Ayres, como supracitado; as estratégias metodológicas para realização 

deste estudo; as práticas de saúde em assistência primária na realidade do bairro do 

Guarapes, tudo isso sob a luz da trajetória de vida e experiências das profissionais de 

enfermagem. 
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1. A Jornada da Deusa 

 

 

 

                                   Figura 1- Roda das Deusas
3
                                  

 

A Jornada da Deusa 

                                                           
3 Fonte da figura 1: http://www.espacoflorescer.com.br/wp-content/uploads/2012/03/roda-das-

deusas.jpg 
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Fizemos a opção de começar com o capítulo que explicita o referencial teórico e 

a que justificamos: de acordo com o mitólogo Joseph Campbell existe uma estrutura 

narrativa universal que ele chama de monomito (Campbell,1997). De acordo com o 

autor, o herói sempre inicia a sua jornada desconhecendo quem ele é ou buscando 

provar a si mesmo algo que é significativo e, nessa jornada, enfrenta perigos e desafios 

que faz com que ele consiga provar o seu valor e finalmente, conseguir o 

reconhecimento e o conhecimento acerca de si mesmo. Essa metáfora pra nós é 

significativa, porque a escolha do referencial teórico determinou absolutamente toda a 

estrutura da dissertação. 

Discutir o cuidado tomando-o como uma construção teórica é assumir uma 

perspectiva teórica e definir um percurso metodológico. Nesse sentido, a escolha é 

crucial, assumimos alguns autores e abrimos mão de outros. Escolhemos uma tradição 

teórica que demanda uma estratégia metodológica coerente com essa tradição e ficamos 

conscientes de que ao assumir a perspectiva que iremos detalhar mais adiante, estamos 

assumimos um olhar sobre o homem e um olhar sobre a vida. Portanto, a escolha teórica 

define uma estratégia metodológica sensível que reconhece a pluralidade dos saberes e 

que faz da técnica um exercício ético de dar voz aos profissionais que em outras 

circunstâncias não poderiam se expressar.  

Se em cada encerramento de capítulo fechamos com a história de uma deusa, a 

jornada desta dissertação começa com uma aposta em uma teoria que não fragmente 

pensamento e vida. Explicando melhor: a aposta é que a reflexão teórica possa permitir 

efeitos em práticas e que essas práticas (de saúde em atenção primária) de algum modo 

permitam reconstruir relações, interpessoais, comunitárias e sociais de uma forma mais 

ampla. 
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Neste primeiro capítulo discutiremos um conceito central para o nosso trabalho 

que é o conceito de cuidado em saúde. Compreendemos que a discussão sobre cuidado e 

práticas de saúde é inseparável da discussão sobre a Humanização. No entanto, para fins 

didáticos e de compreensão do texto, estamos propondo a seguinte estrutura: a 

enfermagem e o cuidado através da história; o cuidado e as práticas de saúde e a 

humanização na saúde. 

1.1. A história da enfermagem  

É importante conhecer a evolução da história de enfermagem, para uma melhor 

compreensão da assistência em saúde, da identidade dos profissionais de enfermagem e 

das modificações na forma de cuidar. 

Nos tempos mais remotos, as doenças eram enxergadas como castigo de Deus, e 

assim, faziam com que os homens recorressem a seus sacerdotes e feiticeiros. Estes 

acumulavam então, a função de médico, farmacêutico e enfermeiros. A terapêutica se 

destinava a afastar os maus espíritos através de sacrifícios às divindades. Após domínio 

do conhecimento sobre o preparo e utilização de plantas medicinais, o sacerdote- 

médico delegou o preparo e administração dos medicamentos para auxiliares, que 

assumiam a função de farmacêuticos e enfermeiros (Paixão, 1969). 

A partir do século XX, sob a influência da enfermeira Florence Nightingale 

(1820-1910) é que o conceito de enfermagem passa a se modificar, se fortalecendo 

fundamentalmente e se organizando através de princípios técnicos, educacionais e 

éticos. Essas mudanças foram um marco na história da enfermagem moderna, 

impulsionando a profissão e sistematizando o campo do conhecimento na área (Oliveira, 

Paula & Freitas, 2007). 
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Com base nas experiências e anotações de Nightingale, no cuidado dos feridos 

na Guerra da Criméia, estabeleceu-se conceitos-chave como: ser humano, meio 

ambiente, saúde e enfermagem. Para a época, eram conceitos revolucionários, e, apesar 

de terem sofrido modificações até hoje, estão nas bases humanísticas da enfermagem. 

(Oliveira, Paula & Freitas, 2007). 

De acordo com os autores supracitados, outro período importante para a história 

da enfermagem foi a criação das teorias de enfermagem, que surgiu a partir da 

necessidade de se constituir um arcabouço de conhecimentos específicos para a área. 

Destacam-se: a teoria do relacionamento interpessoal de Perplau, a teoria do déficit do 

autocuidado de Dorothea Orem, teoria humanística e humanitária de Martha Elizabeth 

Rorgers, teoria da enfermagem transcultural de Madeleine Leininger, teoria do cuidado 

transpessoal de Jean Watson e a teoria das necessidades básicas humanas de Horta. 

(Oliveira, Paula & Freitas, 2007).  

No Brasil do século XVI, a enfermagem tinha um caráter estritamente prático, 

dessa forma, não eram exigidos muitos requisitos para o exercício da função. O 

conhecimento para a prática era apenas empírico. Em 1923 é fundada a escola de Ana 

Néri - enfermeira considerada símbolo da enfermagem nacional- sendo a primeira 

escola a ministrar o ensino sistematizado de enfermagem e a exigir requisitos mínimos 

de escolaridade para o seu ingresso na instituição. Aos poucos a formação em 

enfermagem passa a acompanhar os avanços do ensino e das práticas médicas, bem 

como se especializando cada vez mais dentro da própria área. (Nauderer & Lima, 2005). 

Atualmente, segundo Oliveira, Paula & Freitas (2007), alicerçado pelas teorias já 

construídas da enfermagem, tem-se a preocupação em estabelecer uma linguagem 
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padronizada e universal entre os profissionais, por meio de sistemas (NANDA, NIC e 

NOC) que padronizem diagnósticos e intervenções para os usuários.  

Além destes sistemas, existe também a Classificação das Práticas de 

enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC), um projeto desenvolvido pela Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEN), entre 1996 e 2000, que visa sistematizar a prática 

assistencial, gerencial e de investigação. A CIPESC visa também dar suporte para a 

qualificação e desenvolvimento do enfermeiro comprometido com o SUS. (Nichiata et 

al, 2012) 

  No que se refere ao profissional de enfermagem, as primeiras referências estão 

no antigo testamento bíblico. A palavra enfermeira é derivada do latim nutrix que 

corresponde à “mãe enfermeira”, imagem associada a uma mulher que acompanhava 

uma criança que geralmente não era sua, como uma babá. Com o tempo, o 

entendimento sobre “enfermeira” evoluiu para uma noção de alguém, independente do 

sexo, que cuida de enfermos. 

 No período da Idade média, a imagem da enfermeira passa a ter um cunho 

religioso, em virtude das inúmeras organizações voltadas para a caridade e o cuidado de 

doentes pobres, órfãos, idosos, viúvos e prisioneiros. (Nauderer & Lima, 2005) 

 

Contudo, até os dias de hoje a imagem dos enfermeiros ainda é permeada por 

conceitos e estereótipos associados à função de auxiliar de médicos e à questão da falta 

de vida social, por motivo da dedicação integral à profissão.  (Nauderer & Lima, 2005). 

Ressaltamos também que na atualidade, o trabalho dos enfermeiros tem 

ampliado de dimensão, que vai desde o cuidado direto com o paciente até as atividades 

gerenciais que constitui a assistência indireta (Nascimento, 2012). 
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As transformações do mercado de trabalho acabam por moldar a postura dos 

enfermeiros enquanto gestores, propondo novos desafios e exigindo destes uma 

ampliação da visão administrativa, incluindo a realização de atividades como: 

gerenciamento de custos, seleção de pessoal, treinamentos, dentre outras atividades. 

Além da imagem e do papel do profissional, a própria enfermagem ao longo dos 

séculos passou por transformações em seus conceitos, valores e bases científicas.  

Diante de todo esse histórico construído sobre a figura do enfermeiro, sobre o 

espaço que este foi ocupando ao longo dos anos e sobre as técnicas e sobre o cuidado, 

nos questionamos como essa formação, que se consolidou em conceitos e bases 

científicas, reflete hoje nas práticas dos profissionais?  Discutiremos no capítulo 4, a 

partir da nossa realidade de estudo, acerca das práticas e como o cuidado se institui 

hoje. 

1.2. O cuidado e as práticas de saúde 

O cuidado em saúde é percebido como um conjunto de técnicas e procedimentos 

que tem a pretensão de sanar com determinada enfermidade, chegando a um êxito no 

tratamento (Ayres, 2004). Essa é uma perspectiva sobre o cuidado já bem arraigada aos 

parâmetros médicos e consolidada para o senso comum. As aplicações bem-sucedidas 

de técnicas são de vital importância para nossa saúde e bem estar. Não podemos negar 

os ganhos advindos dos avanços tecnológicos, que por um lado proporciona: maior 

rapidez e alcance dos diagnósticos, aumento na eficácia, eficiência, precisão e segurança 

das intervenções em saúde, melhoria no prognóstico e na qualidade de vida dos 

usuários.  Apesar dessas conquistas incontestáveis foi sendo estabelecida, por outro 

lado, uma visão do paciente mais restrita a órgãos e funções, encarecimento dos 
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procedimentos diagnósticos e terapêuticos, farmacologização excessiva, além dos 

aspectos psicossociais do adoecimento serem negligenciados. (Ayres, 2004; Camargo 

Jr., 2005). Corroborando com essa perspectiva Silva (2006) coloca que esse fazer 

médico dotado de razão fica frágil da dimensão humana. 

  De forma paradoxal ao progresso da ciência, há uma insegurança pelos 

usuários no que se refere à adequação das práticas terapêuticas (Ayres, 2004). Tal fato 

aponta para a necessidade de maiores discussões acerca da humanização na saúde e do 

relacionamento interpessoal estabelecido entre o profissional da saúde com o usuário. 

O cenário saúde-doença aponta que não se pode perder de vista o processo que 

ocorre com a pessoa inteira.  Não se pode resumi-la a partes do corpo “doentes”, existe 

um significado por trás do sintoma que, a partir do momento que é escutado e 

interpretado, permite a mudança e o restabelecimento da saúde. Tal significado deve ser 

buscado na realidade da própria pessoa e não em conhecimentos teóricos (Soares, 

2005). 

Considerando o modo como foi se construindo a racionalidade médica em que 

foi se construindo o paradigma do modelo de cuidado nas práticas de saúde, o paciente é 

visto como um amontoado de órgãos, uma máquina que necessita de reparos quando 

“dá defeito” (Luz, 2005). E esse poder do conhecimento, faz com que o profissional da 

saúde invada a autonomia do indivíduo para lhe impor a “verdade”. (Martins, 2004). 

Segundo Luz (2005) o paciente é visto hoje como um “consumidor potencial de bens 

médicos”, houve uma deterioração na relação entre médico-paciente. 

Para Ayres (2004, p.83): “A medicina tecnocientífica encantou-se consigo 

mesma”, percebendo o imenso poder que possui enquanto ciência e como esse poder é 
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ilimitado. Desse modo, percebe-se uma incapacidade das práticas assistenciais em se 

debruçarem sobre as necessidades das pessoas e se darem conta de suas limitações. A 

intervenção terapêutica baseia-se nos avanços tecnológicos, mas não deve se limitar a 

isso, pois o conhecimento técnico não é capaz de traduzir tudo que tem importância para 

o bem-estar das pessoas (Ayres, 2004). Mas o que seria esse bem-estar? O bem-estar 

certamente está ligado ao conceito de saúde. E o que seria saúde? 

Saúde não significa falar sobre não-doença, é um termo muito mais amplo e 

expressivo, diferentemente de doença que é algo já definido objetivamente, algo 

previsível. O conceito de doença da biomedicina pode ser definido por uma gama de 

aspectos caracterizados por critérios a priori, controlados tecnicamente que tem como 

referência o conhecimento e o domínio de regularidades causais no organismo 

(Camargo Jr., 2005). 

O discurso da doença se sobressai de tal modo às ideias acerca da saúde, que 

chega a negligenciar qualquer noção que não seja pelo raciocínio causal-controlista. 

(Ayres, 2007). “O problema é a assimetria entre a legitimidade que se confere aos 

discursos causal-controlistas e outras construções discursivas relacionadas às 

experiências vividas de saúde e doença” (Ayres, 2007, p. 48). Dessa forma, esse 

contexto que subordina o conceito de saúde e doença ao modelo biomédico, levam as 

práticas de saúde a serem vistas como “desumanizadas”. 

Para uma compreensão mais fidedigna dos termos saúde-doença, faz-se 

necessário considerar as questões econômicas, sociais e culturais associadas ao usuário 

ou a população, em determinada época e local (Soares, 2005; Scliar, 2007; Costa & 

Gualda, 2010). Diz-se como suposta tradução da totalidade do homem as dimensões: 
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biológica, psicológica e sociológica – um ser “biopsicossocial”, mas na prática médica 

infelizmente não passam de meros conceitos genéricos (Camargo Jr., 2005).  

Esse estudo tomará a referência de saúde àquela pensada por Ayres (2007), 

como algo que não está associado a regularidades. A noção de saúde refere-se à ideia do 

nosso próprio existir, um ser em movimento e transformação, que a partir do contato 

com o novo constrói uma nova compreensão de nós, nosso mundo e nossas relações. Do 

mesmo modo a saúde é (re) conhecida no movimento do viver, tem um sentido que se 

modifica em diferentes épocas e grupos sociais.  

Muitos conceitos subjacentes aos de saúde-doença devem ser revisitados no 

âmbito das práticas em atenção primária à saúde, sobretudo o lugar de sujeito e objeto 

nos cuidados em saúde. Talvez o termo nem seja “revisitado”, mas sim, construído, uma 

vez que a singularidade do sofrimento humano, o seu âmbito experiencial, sequer 

chegou a ser objeto das ciências biomédicas pautadas na racionalidade científica 

moderna (Guedes, Nogueira e Camargo Jr., 2006). 

Sobre esse lugar do sujeito, podemos resgatar as ideias de Foucault, que também 

são incorporadas aos pensamentos de Ayres. Foucault instaura um discurso de 

gerenciamento da própria individualidade baseado nos cuidados em saúde propostos 

pelo saber médico. Trata-se de uma legitimação de um modo de fazer em saúde que 

exclui os saberes práticos do sujeito, a dimensão relacional dos profissionais de saúde e 

dos usuários e a responsabilização das esferas governamentais na saúde da população 

(Foucault, 2007). Desse modo, quando recorremos à noção que envolve o cuidado 

pretendemos apontar na discussão os aspectos que envolvam as ações de resistência 

diante do poder biomédico. O cuidado de si é o que possibilita a emergência de 
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subjetividades críticas e reflexivas. Trata-se ainda de uma postura claramente de 

resistência diante do biopoder.
4
    

 Compreender as representações coletivas sobre cuidado é explorar o cotidiano 

do fazer em saúde desses profissionais em suas dimensões do saber (conceitos, teorias e 

epistemologias que fundamentam os modelos de prática); da técnica (o modo de fazer 

no cotidiano da atenção à saúde) e da ética (os valores que fundamentam as práticas), 

como nos sugere Ayres (2009). O modo como lidam consigo também é revelador dessas 

concepções e dos modos como operacionalizam princípios das políticas de 

humanização, e como isso aparece em suas vidas. 

O mais importante a ser considerado sobre todo o exposto não deve ser o 

resultado instrumental, advindo do conhecimento científico-tecnológico, mas a forma de 

cuidar, a produção no encontro entre os sujeitos autênticos e protagonistas que juntos 

elaboram o melhor modo de resolução para os processos do adoecimento (Ayres, 2007).  

Há também a necessidade de se repensar o adoecimento, através de novas 

abordagens como: a clínica ampliada, a humanização do atendimento, as discussões 

sobre a integralidade das ações de saúde e a produção do cuidado com vistas à 

transformação do modelo tecno-assistencial (Guedes, Nogueira & Camargo Jr., 2006). 

Realizar essa discussão de saúde-doença-cuidado é importante tendo em vista 

que em nossa dissertação o cuidado também se relaciona com as concepções construídas 

pelos profissionais sobre a dinâmica saúde-doença. Entendendo cuidado como o 

investimento sobre o outro, sobre uma ontologia do sujeito, então é pensado também a 

                                                           
4
 Entende-se biopoder como a dominação por parte do Estado sobre o corpo individual, com o 

esmorecimento da subjetividade, e, prol do controle da população.  O viver passa a ser controlado pelos 

saberes e pelas intervenções estatais (Bub, Medrano, Silva,Wink, Liss, Santos,2007) 
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construção do processo saúde-doença ultrapassa simplesmente a questão da técnica e 

alcança a dimensão relacional dos sujeitos. Nesse caso a relação entre os profissionais 

uns com os outros, a relação dos profissionais com a gestão e com os usuários do 

serviço. 

 Enfim, discutir cuidado e práticas em saúde é um modo de enfatizar: a relação 

profissional-usuário; o acolhimento e investimento no outro; concepções sobre o 

cuidado para si e para os outros. O cuidado como conceito teórico  será aqui abordado 

enquanto ontologia, baseada nas ideias de Heidegger, além da perspectiva da saúde 

coletiva, enquanto categoria crítica (Ayres, 2004a). Nas palavras de Ayres, que se 

fundamenta em Heidegger, temos: “Cuidado como designação de uma atenção à saúde 

imediatamente interessada no sentido existencial da experiência do adoecimento físico 

ou mental, e, por conseguinte, também das práticas de promoção, proteção ou 

recuperação da saúde” (Ayres, 2004a, p.22). 

Diante dessa explanação nos perguntamos como os discursos tecnocientíficos 

aparecem na fala dos profissionais da equipe de enfermagem em particular? Como são 

percebidas as necessidades dos usuários na prática dos sujeitos deste estudo? Na 

realidade do trabalho da equipe investigada na assistência primária, o que pode ter 

importância para o bem estar das pessoas, e como isso se materializa em gestos, 

atitudes, práticas e procedimentos? 

1.3. A humanização na saúde 

Iniciando a discussão acerca da Política Nacional de Humanização (PNH), é 

interessante resgatar a ideia do cuidado enquanto uma categoria genealógica. A 

genealogia, proposta por Foucault parte da discussão dos micro-poderes disciplinares, 
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que tinha como propósito a administração do corpo individual associado a formações 

sociais como escola, exército, fábricas. Ao longo do século XVIII, em seus estudos, 

Foucault passa a enxergar na figura do Estado, um poder normatizador e disciplinador, 

que dominava toda a sociedade (Duarte, 2008; Foucault, 2007). 

Na evolução de seus estudos e pesquisas sobre a biopolítica, Foucault vai 

produzindo-a enquanto um conceito que se apropria também da dimensão da 

sexualidade, como um instrumento do poder do Estado, através do controle dos corpos. 

A denominada biopolítica apropria-se do orgânico ao biológico, como aspectos de 

cuidado e regulamentação da sociedade (Neves & Massaro, 2009). Para autores como 

Duarte (2008) a biopolítica retrata o modo como o poder se transformou, do século 

XVIII ao XIX, numa ordem que rege não apenas o indivíduo através de ideias 

disciplinadoras, mas o conjunto dos seres constituídos em população. 

Quando lançamos mão da teoria foucaultiana, é no sentido de resgatar essa 

problematização genealógica do cuidado. Queremos apresentar uma perspectiva 

histórica que demonstra o surgimento da necessidade e a organização de políticas 

sociais. 

Hoje, um exemplo de ação que pode ser identificada como instrumento desse 

poder são os caríssimos aparelhos modernos de diagnose no hospital, cada vez mais 

frequentes devido tanto a demanda dos próprios médicos como a exigência dos 

usuários. Ao mesmo tempo em que tornam o diagnóstico mais preciso, também são um 

signo que representa o distanciamento do profissional do usuário enquanto 

integralidade. Os profissionais focam nos protocolos de atendimento e relegam ao plano 
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secundário os aspectos singulares de quem os buscam nesses serviços. A palavra do 

usuário torna-se dispensável e até indesejável. 

Acreditamos que essa noção ajuda a pensar criticamente nos dispositivos da 

biopolítica instalados no fazer dos profissionais em saúde. Em nossa experiência na 

saúde, humanização acaba em alguns momentos sendo um discurso que pouco se 

relaciona com o cuidado como vimos discutindo até aqui. 

É nesse contexto que o discurso sobre humanização paradoxalmente pode 

reforçar o paradigma biomédico de um lado, ou a produção de subjetividades reflexivas 

e um modo de produzir saúde ancorada na dialogia e no cuidado. 

Atualmente, o conceito de humanização tem sido alvo de debates e discussões 

nas propostas de reconstrução das práticas de saúde no Brasil, com vistas à maior 

efetividade e acesso dos serviços, melhores condições de trabalho, bem como, melhoria 

na qualidade do atendimento e da comunicação entre usuários e serviços (Ayres, 2005; 

Benevides & Passos, 2005). 

Desde 2003 as tentativas de humanização das práticas de saúde vêm se 

intensificando com a Política Nacional de Humanização (PNH). Uma política do 

Sistema Único de Saúde (SUS) que tem como objetivo contribuir para a melhoria da 

qualidade da atenção e da gestão das práticas de saúde no Brasil, ressaltando como 

aspectos fundamentais a indissociabilidade entre esses dois aspectos – atenção e gestão- 

e a transversalidade na rede (Pasche & Passos, 2008). 

  

 A PNH preocupa-se com a potência do coletivo, apostando num 

reposicionamento do sujeito e na construção de redes de cuidados compartilhados. 
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Ressalta ainda os direitos dos usuários e trabalhadores de saúde, valorizando sua 

autonomia e criatividade num contexto imbricado de processos de atenção e gestão 

(Pasche & Passos, 2008). 

Benevides e Passos (2005) colocam que a humanização impõe o enfrentamento 

de dois desafios: conceitual e metodológico. O conceito de humanização não pode se 

basear a partir de uma noção estatística, com base em incidências de caso. Os sujeitos 

inseridos nas práticas de saúde devem ser reposicionados, considerando o humano em 

sua diversidade normativa e nas transformações que perpassam o social. Dessa forma, a 

humanização passa a usar estratégias de intervenção considerando esse ideal de sujeito. 

Na dimensão metodológica é necessário sintonizar o que fazer com o como fazer. 

 Ayres (2009) acredita na reconstrução das práticas de saúde por meio do 

cuidado, com base na integralidade, percebendo a necessidade de cada indivíduo em sua 

totalidade e contexto, alinhando na prática o “o quê fazer” com o “como fazer”. 

 Este estudo utiliza a noção de humanização segundo Ayres (2005), numa 

perspectiva filosófica na qual a noção de humanização ultrapassa a apropriação dos 

avanços tecnológicos e conhecimentos teóricos em saúde, mas ambiciona aproximar-se 

ao projeto de felicidade humana de cada ser, garantindo a resolução dos problemas e um 

bem-estar geral. Assim, a humanização como utilizaremos neste trabalho, refere-se ao ir 

além do êxito técnico e considerar o cuidado com o outro no sentido de ouvir e 

significar a sua dor através do diálogo, em um encontro intersubjetivo. Pois, com a 

ascendência de uma racionalidade tecnológica e instrumental na medicina, tem-se a 

desvalorização da relação médico-paciente como recurso terapêutico. (Silva & Ayres, 

2007; Tesser & Luz, 2008). 



35 
 

 É necessário, pois, o domínio de todos os avanços tecnológicos em saúde para 

impor uma reconstrução das práticas. A saber, as tecnologias em saúde classificam-se 

em três categorias: tecnologia dura (equipamentos tecnológicos, normas, rotinas e 

estruturas organizacionais); leve-dura (os saberes teóricos utilizados no processo de 

saúde); e a leve (tecnologias de relações, de produção de comunicação, de acolhimento, 

de vínculos, de autonomização) (Silva, Alvim & Figueiredo, 2008). Apesar de 

reconhecermos a importância das três categorias que estão inter-relacionadas, 

ressaltamos que a tecnologia leve, é o que possibilita o acolhimento necessário ao 

usuário, mais se aproximando, portanto, da nossa ideia de cuidado, de humanização.  

Trabalhando com a perspectiva de humanização, o acolhimento é a primeira 

ação direcionada ao usuário pela equipe de enfermagem, expressada através da relação 

estabelecida entre profissional-usuário (Coelho & Jorge, 2009). No contexto do nosso 

trabalho essas demarcações aparecem da seguinte forma: como o profissional da saúde 

lida com os equipamentos tecnológicos, normas e rotinas? Como colocam em prática os 

saberes teóricos aprendidos na formação? De que maneira estabelecem um primeiro 

contato com o paciente que procura o serviço de saúde?    

 Corroborando com essa ideia, Ayres (2005) reforça que não é possível querer 

transformar as práticas de saúde, utilizando os critérios imersos no ideal tecnocientífico, 

pautados na objetividade e formalização, para avaliar e validar as questões éticas e 

morais das ações em saúde.  É necessária uma ampliação dos campos normativos e 

relacional dessas práticas, emergindo a noção de humanização enquanto encontros entre 

subjetividades, o que assim vai modificando as ideias de saúde e de boa vida, conforme 

colocado por Ayres (2005), e reconstruindo constantemente as práticas, que assim como 

o sujeito, é sempre um projeto em curso.  
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A humanização tomada nessa perspectiva reivindica o retorno da felicidade 

enquanto projeto que se realiza não no indivíduo, mas na esfera relacional. Discutir 

felicidade nesta perspectiva de humanização é reposicionar anseios e aspirações dos 

usuários de saúde atrelando-os a uma luta coletiva por direitos. 

Dessa forma, para a reconstrução de uma política de humanização em saúde é 

necessário não só dominar os discursos tecnocientíficos reinantes, mas perceber através 

deles onde e como a humanização fica impedida de ser vista. (Ayres, 2005, p.554). 

 

 O cuidado nas práticas de saúde, como já citado, deve ir além do instrumental 

tecnocientífico, do êxito técnico, e valorizar a perspectiva hermenêutica no modo de 

operar o cuidado. A hermenêutica no contexto da saúde refere-se a uma proposta 

política, que se associa a uma postura engajada em saúde. Valorizando a perspectiva da 

relação, que aposta no vínculo e no diálogo entre profissional e usuário, que busca uma 

prática associativa, colaborativa, valorizando a pluralidade de saberes. As relações 

horizontais entre os profissionais de saúde e destes com a população também são 

apontadas como aspectos de reconstrução das práticas de saúde e, principalmente, 

colocar o usuário como protagonista, chamar o paciente para o processo de co-

responsabilização, de colocá-lo numa postura mais ativa. A compreensão da 

hermenêutica no contexto da saúde é como uma atitude filosófica que sustenta os 

procedimentos cognitivos de modo geral.  

 Habermas refere-se à hermenêutica também como tarefa compreensiva, mas 

ressalta o valor da crítica como aspecto reconstrutivo do sentido prático e dos discursos 

(Ayres, 2005). Não cabe aqui fazer uma discussão extensa sobre o significado da 

hermenêutica, sublinhamos apenas que ao nível da produção de saber, nessa 
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perspectiva, a verdade aparece como algo parcial, em construção, não totalizável, em 

que a busca de compreensão é uma tarefa de entendimento intersubjetivo. 

Na prática, essa apreensão, ao nível do nosso trabalho, é possível no encontro 

entre sujeitos autênticos que juntos descubram as soluções mais adequadas para a 

prevenção, superação e/ou recuperação dos processos de adoecimento (Ayres, 2007).   

 A realidade que temos em hospitais, postos e outros pontos referências em saúde 

no Brasil é uma relação de distância entre profissional-paciente. Uma distância, apesar 

de muitas vezes perto fisicamente, que é imposta geralmente para conseguir lidar com o 

cenário de dor e sofrimento que chega a repercutir de alguma forma para os 

profissionais de saúde. (Silva, prelo). “A dor é medida, medicada, mas não reconhecida 

em seu significado, pois a palavra fica reduzida a meras informações na anamnese” 

(Silva & Ayres, 2007). 

Será através do cuidado que haverá uma aliança entre as práticas sociais e a vida. 

(Silva, prelo). O cuidado tratado aqui nesse trabalho refere-se a uma compreensão 

filosófica e atitude prática, imerso nas relações terapêuticas com vistas ao alívio de um 

sofrimento ou busca de um bem-estar. Para embasar a perspectiva de cuidado, 

abrigamo-nos nas ideias de Heidegger. 

 Heidegger (1999), em sua obre Ser e Tempo, busca uma compreensão 

ontológica do cuidado, através do sentido do ser. O significado do Ser, para Heidegger é 

a forma como algo é percebido, compreendido, conhecido para o ser humano, 

denominado por ele de ser-aí ou ser-no-mundo. (Sales, 2008) 

Pela característica de ser um ser-no-mundo e de estar lançando-no-mundo, está 

também em contato com os outros e permite a possibilidade de viver de forma autêntica 

ou inautêntica (Sales, 2008). No viver inautêntico o homem vive segundo as ordens 
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mundanas da sociedade, se deixa levar pelas ações da massa. Já no viver autêntico o 

homem tenta se reconhecer verdadeiramente perante o mundo (Gondim & Rodrigues, 

2009). 

A inautenticidade, segundo Heidegger, também atinge a dimensão do encontro, 

sendo então o outro, como alguém que não participa do mundo do ser, e assim, não faz 

parte de seu cuidado, bloqueando o homem de suas possibilidades. (Gondim & 

Rodrigues, 2009). 

 Para Heidegger a ciência surgida na modernidade transforma a vida, de modo 

que o homem se deixa levar pela massificação e esquece-se de sua essência, um ser do 

cuidado. (Sales, 2007). Na perspectiva Heideggeriana: “É o cuidado que conduz o 

homem à abertura para o universo existencial. É por meio do cuidado que o homem 

transporta-se em um existir para além do já dado” (Sales, 2007, p.4).  Um cenário em 

que até os profissionais ligados ao cuidado do ser doente, muitas vezes, distanciam-se 

da relação do cuidado, tornando as práticas em saúde desumanizadas e quiçá 

irresponsáveis. 

 

 A compreensão de cuidado aqui tratada convida a uma atenção integral á saúde, 

importando-se com o sentido existencial da experiência do adoecimento, através do 

encontro autêntico entre Seres, apoiado nos avanços tecnológicos mas sem deixar-se 

resumir a ela. 
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5
         DEUSA ATENA 

 

Atena era a Deusa grega da sabedoria e das artes, conhecida 

como Minerva pelos romanos. Atena era uma Deusa 

virgem, dedicada à castidade e ao celibato. Era majestosa e 

protetora dos seus heróis escolhidos e da cidade de Atenas. 

Única Deusa retrata usando couraça, com pala de seu capacete voltada para 

trás para deixar a vista sua beleza, um escudo no braço e uma lança na 

mão. 
6
 

Contradizendo com seu papel como uma Deusa que presidia às estratégias da 

batalha na época de guerra e às artes domésticas em tempo de paz, Atena era também 

apresentada com uma lança em uma das mãos e uma tigela ou roca na outra. 

Atena, 60 anos, é de família humilde. O pai trabalha em um navio e a mãe era 

costureira. A família morava no interior do RN. Atena tem mais 10 irmãos (5 do 

primeiro casamento do pai, 2 do primeiro casamento da mãe e mais 3 do casamento 

entre os pais) e teve uma infância tranquila, apesar de humilde. Aos 15 anos mudou-se 

para uma cidade maior e conheceu seu futuro marido, com quem casou-se aos 16 anos e 

teve 4 filhos desse relacionamento. 

 Não foi um relacionamento fácil, pois seu marido era muito paquerador e 

mantinha relacionamentos fora do casamento, mas Atena decidiu permanecer casada, 

                                                           
5 Fonte da Figura 2: (cantinhodosdeuses.blogspot.com) 
6
 Informação retirada de: www.infoescola.com.br. Recuperado em 20 de dezembro de 2013. 

Figura 2  

Deusa Atena 

 

http://cantinhodosdeuses.blogspot.com/2011/03/deusa-atena.html
http://www.infoescola.com.br/
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pois como não trabalhava fora, não queria retornar para a casa dos pais com os 4 filhos, 

então, dependia financeiramente do marido, que era bancário. 

 Ela começa a perceber que não ama mais o marido, que ele a magoa muito e se 

sente sem perspectiva de vida. Questiona- se o que está fazendo da vida? O que quer da 

vida? Atena não estava feliz.  Quando os filhos já estavam um pouco maiores, ela 

passou a frequentar a escola junto com as crianças para concluir o segundo grau. 

Posteriormente, fez vestibular para agronomia, pois era a única opção que tinha em 

universidade federal no interior em que morava, mas não foi aprovada. Após isso, fez o 

curso de enfermagem, pois conseguiu um crédito para financiar seus estudos. 

 Seu marido arranjou outra mulher e saiu de casa, ela solicitou pensão para os 

filhos e foi concedida de imediato.  Atena escreveu uma carta para o Banco em que o 

marido trabalhava, relatando toda a situação que estava vivenciando com o marido e 

este foi transferido para Natal. Atena reatou com o marido, concluiu seu curso de 

enfermagem em Natal e logo depois descobriu que estava com problemas de saúde. 

Tinha uma má formação congênita na artéria cerebral e necessitava realizar cirurgia em 

São Paulo, com risco de ficar hemiplégica. Oito meses após a cirurgia, apareceram 

crises convulsivas e pânico de dirigir. 

 Atena retornou algumas vezes para São Paulo para realizar tratamento, cuidou 

da sua saúde e também de sua carreira profissional. Passou em concursos públicos e 

desde 2008 trabalha na Unidade de Saúde da Família do Guarapes. Seu marido passou a 

jogar muito e chegou a ameaçá-la de morte, foi quando Atena, já com sua 

independência financeira decidiu deixá-lo, saindo de casa apenas com suas roupas e o 

carro. Montou seu próprio apartamento e sempre se volta para a leitura, lugar onde ela 
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encontra paz e ajuda a superar as dificuldades da vida. Atena aprendeu a “se virar 

sozinha” e não depender de ninguém financeiramente. Todos os seus filhos já estão 

encaminhados na vida, possui seis netos e se sente feliz.  

 Atualmente ela trabalha em dois locais, e apesar de considerar a remuneração 

baixa, se sente satisfeita com a profissão e direcionada a fazer o bem, tentando fazer o 

melhor sem olhar a quem. 
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                                                      2. A Polis 

O que é e o que acontece no bairro do Guarapes? 

 

 

Figura 3.  

O bairro Guarapes
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Fonte da Figura 3: (http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=214516) 
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A pólis 

Pólis significa cidade-estado. Na Grécia Antiga o surgimento da pólis foi um dos 

mais importantes aspectos no desenvolvimento da civilização grega. 

Constituída por um aglomerado urbano, abrangia toda a vida pública de um 

pequeno território e geralmente encontrava-se protegida por uma fortaleza. 

Compreendia a totalidade dos cidadãos, exceto os escravos, metecos e membros de 

populações subjugadas e distinguia-se de outras cidades pelo nome dos seus habitantes. 

O progresso da agricultura, do comércio e o aparecimento da indústria têxtil 

foram favorecidos com o desenvolvimento da pólis. Além disso, a intensificação da 

vida política por cidadãos livres que discutiam e elaboravam as leis relativas à cidade.
8
 

Utilizamos a metáfora da pólis grega para retratar aqui o bairro estudado: O 

Guarapes! Local que surge de um amontoado de favelas ao lado do Rio Jundiaí. Neste 

capítulo, buscamos descrever sobre a realidade do nosso campo empírico, seus 

habitantes, atividades e características que lhe são peculiares.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Informações retiradas de:  www.significados.com.br/polis/. Recuperado em 03 de março de 2014. 

http://www.significados.com.br/polis/
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Antes de iniciar o aporte teórico, é imprescindível conhecermos a realidade 

sobre o campo empírico desse estudo, que foi todo concentrado no bairro do Guarapes, 

que se localiza na zona oeste da cidade do Natal- RN.  É um bairro periférico e com um 

número de moradores entre 5.000 e 10.000 habitantes. A maioria deles possui baixa 

renda financeira e são moradores das favelas: Baixinha, Sítio Novo e alto do Guarapes, 

sendo esta considerada como favela em área de risco pela própria Prefeitura da Cidade.
9
 

No contexto do bairro, encontra-se um alto índice de violência, exploração 

sexual, gravidez na adolescência e usuários de drogas, que muitas vezes não têm um 

órgão ou posto que possa dar auxílio. O Guarapes é um bairro carente de assistência: de 

saúde, transporte e educação. 

O bairro conta hoje com apenas uma creche e três escolas municipais. Os 

transportes públicos só passam até às 21h e os taxistas, segundo relatos, têm receio de 

realizar corridas na região, evitando o local. Hoje a Unidade de Saúde da Família (USF) 

é a referência de assistência da saúde, no entanto, por questões de falta de estrutura, 

estão sem o atendimento de pronto-socorro. Se um morador do bairro passa mal à noite 

e não possui veículo próprio, torna-se um grande transtorno. 

A Unidade funciona desde 1994 e cobre toda a população do Guarapes, sendo 

em média 150 atendimentos médicos, entre 15 e 20 visitas domiciliares no mês e 12 

atendimentos da equipe de enfermagem por dia. O foco do serviço está, principalmente, 

em ações preventivas para à saúde da criança, acompanhamento de gestantes, controle 

de algumas doenças, como: tuberculose, diabetes, hipertensão. Hoje existem três 

equipes de enfermagem, além da equipe administrativa e dos agentes de saúde, que 

                                                           
9
 Informações retiradas de http://portal.natal.rn.gov.br. Recuperado em 20 de dezembro de 2013. 

 

http://portal.natal.rn.gov.br/
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realizam os atendimentos e enfrentam algumas dificuldades recorrentes e cotidianas 

como a falta de água e de equipamentos. 

   Viver no Guarapes, em meio há tantas condições desfavoráveis, é um desafio 

que acaba por mobilizar a ação de alguns líderes do bairro. A comunidade conta com 

diversos líderes que movimentam grupos sociais, entre eles: movimento hip-hop, GLS, 

negros; e os responsáveis se reúnem para discutir os problemas e desafios na tentativa 

de dar um maior suporte e oferecer condições de desenvolvimento e de melhorias para a 

própria comunidade.  

Diante dessa atmosfera de vulnerabilidade e carência elegemos o bairro do 

Guarapes como campo empírico e buscamos investigar como os profissionais de saúde 

da Unidade Básica do Guarapes operacionalizam a política nacional de humanização em 

um bairro que clama por ser visto e cuidado. A partir dos questionamentos desse estudo 

sobre as práticas em saúde, procuramos uma USF na região na qual as políticas de 

saúde e assistência não chegassem tão bem quanto noutros lugares da cidade. 

Algo que contribui também para esta USF, em especial, foi a estreita 

aproximação do professor Orientador, Marlos Bezerra com a equipe, local em que já 

realizava alguns trabalhos de intervenção com os profissionais.  

Os profissionais ouvidos foram as enfermeiras e técnicas de enfermagem que se 

dispuseram espontaneamente a participar da pesquisa, relatando sobre a profissão, as 

dificuldades encontradas para realizar o trabalho e, sobretudo, compartilhando a 

singularidade da história de vida de cada uma.  

O campo de estudo foi a própria Unidade de Saúde da família do bairro. A 

Saúde da Família consiste de uma estratégia de reorientação do modelo assistencial do 

governo, operacionalizada por meio de equipes multiprofissionais em unidades básicas 
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de saúde. Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade, 

qualidade, equidade e participação social.  

As equipes de Saúde da Família, de acordo com as diretrizes do programa do 

governo, estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a co-

responsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o 

de ampliar suas fronteiras de atuação visando uma maior resolubilidade da atenção, 

onde a Saúde da Família é compreendida como a estratégia principal para mudança 

deste modelo, que deverá sempre se integrar a todo o contexto de reorganização do 

sistema de saúde. 
10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Informações retiradas de: http://dab.saude.gov.br. Recuperado em 20 de dezembro de 2013  

http://dab.saude.gov.br/
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11
 

DEUSA ÁRTEMIS 

  

Ártemis era conhecida como a divindade responsável 

pelas atividades da caça, é representada como uma imagem 

lunar, arisca e selvagem, constantemente seguida de perto 

por feras selvagens, especialmente, cães ou leões. Ela traz 

sempre consigo, no abrigo de suas mãos, um arco dourado e 

nos ombros um coldre de setas. 
12

 

Ártemis, 54 anos, inicia o relato de sua história falando da necessidade que 

sentia de ser independente desde muito cedo. Seu pai tinha uma oficina mecânica, sua 

mãe era dona de casa e eram nove filhos, um lar com muitas crianças dividindo espaço e 

atenção. Em sua família Ártemis se espelhou em uma tia, uma prima e uma irmã, que 

eram professoras, e começa a dar aulas, no final da adolescência, alfabetizando crianças 

em casa. Dessa forma, conseguia algum dinheiro para si. O trabalho com as crianças era 

feito durante o dia e à noite ela frequentava a escola. Aos 15 anos de idade, Ártemis 

cursou o técnico básico em saúde. 

 A curiosidade e o interesse pela área da saúde surgiram na época em que seu pai 

foi queimado (por volta de quando ela tinha 10 anos de idade) e ao visitá-lo no hospital 

ela se encantava com o trabalho da enfermagem. Em continuidade ao curso, Ártemis faz 

alguns estágios e começa a trabalhar aos 17 anos, como técnica de enfermagem no 

centro cirúrgico. Com as experiências no hospital ela vai se deslumbrando cada vez 

mais pela enfermagem, fez o curso de instrumentação cirúrgica e passou no concurso do 

                                                           
11 Fonte da Figura 4:  (portal-dos-mitos.blogspot.com)  
12

 Informações retiradas de: www.infoescola.com.br. Recuperado em 23 de dezembro de 2013. 

Figura 4.  

Deusa Ártemis 

http://portal-dos-mitos.blogspot.com/2013/02/artemis.html
http://www.infoescola.com.br/
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município. Ártemis garante, então, sua independência financeira desde muito jovem. 

 Atualmente, Ártemis trabalha diariamente às 8h na USF Guarapes e em regime 

de escala 12h x 36h em um hospital psiquiátrico. Em 2004 concluiu o curso de serviço 

social, pois almeja trabalhar em ONGs quando se aposentar. Sobre o futuro ela diz que 

prefere deixar a vida ir apresentando as demandas, não gosta muito de planejá-lo. 

 No discurso de Ártemis, ficou bem claro o peso que a independência financeira 

tem na sua vida e o lugar de destaque que o trabalho ocupa em seus afazeres. Ao longo 

de sua narrativa apresenta-se também um discurso crítico e de indignação embasado 

pelas questões políticas sociais.  Sentimos falta de um relato mais da vida pessoal, e ao 

tocar no assunto Ártemis conta brevemente e pontualmente que casou-se aos 19 anos e 

até os 26 anos sofreu dois abortos e teve uma gravidez psicológica. Ela tem uma 

sobrinha muito querida que ela considera como filha e que a ajuda bastante. Às vezes, 

se aprofundar na própria história é uma viagem dolorosa, e nos demos conta que talvez 

estivesse ultrapassando seu limite, logo Ártemis mudou de assunto e respeitamos o 

movimento. Não se falou de emoções nem de sentimentos dessa dor guardada...  
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                                       3.O labirinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 5 
13

 

      O labirinto 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Fonte da Figura 5:  http://lambirinte-me.blogspot.com.br/2009_03_01_archive.html) 
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O labirinto 

 

A palavra labirinto deriva de labrys, o "machado duplo" sagrado de Creta. A 

origem da palavra está relacionada com o labirinto de Creta, uma representação do 

mundo do Além, guardado pelo Minotauro que era necessário dominar para atingir o 

final do percurso, um provável ritual de morte e renascimento. 
14

 

Dentre as várias lendas encontradas, tem-se a que certo dia, o rei Egeu resolveu 

enviar para a ilha de Creta seu filho, Teseu, que deveria matar o minotauro. Teseu 

recebeu da filha do rei de Creta, Ariadne, um novelo de lã e uma espada. O herói 

entrou no labirinto, matou o Minotauro com um golpe de espada e saiu usando o fio de 

lã que havia marcado todo o caminho percorrido. 

  O labirinto com apenas uma entrada é concebido como uma série de caminhos 

entrecruzados, a maior parte dos quais levam a becos sem saída e uma passagem que 

leva a um destino que é o centro do labirinto, é um símbolo encontrado em azulejos, 

moedas, túmulos e templos sagrados da Antiguidade.  

O labirinto criado por Dédalo representa o trabalho intelectual e o engenho 

mecânico do aprendiz que tanto pode ser dominado pela ambição desmedida como o 

trabalho perseverante e humilde em prol de um objetivo a atingir.
15

 

Assim como o labirinto, a metodologia é caracterizada por um longo caminho 

percorrido. Nesse caminho, é preciso ter muito bem definido que instrumentos serão 

utilizados e ter clareza da trajetória. Contudo, a caminhada da pesquisa é árdua, como 

muitos obstáculos, dificuldades, idas e vindas, mas que seguindo com cautela e ética, 

                                                           
14

  Informações retiradas de: www.infopedia.pt. Recuperado em 05 de fevereiro de 2014. 

15
 Informações retiradas de: www.suapesquisa.com.br. Recuperado em 05 de fevereiro de 2014 

http://www.infopedia.pt/
http://www.suapesquisa.com.br/
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alcançamos com êxito nosso objetivo final. 

3.1. Campo empírico 

  O estudo tem como campo empírico a Unidade de Saúde da Família (USF) do 

bairro Guarapes, que se localiza na zona oeste da cidade do Natal, RN. A caracterização 

do campo foi descrita com maior riqueza de detalhes no segundo capítulo. 

3.2. Participantes  

  Os sujeitos da pesquisa foram selecionados com base nos critérios propostos da 

pesquisa, ou seja, profissionais que atuem em equipes de enfermagem, sendo os 

critérios de inclusão: ser profissional atuante do local selecionado - uma unidade de 

assistência primária de saúde - bem como, aceitar participar espontaneamente da 

pesquisa, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Desse 

modo, os critérios de exclusão foram: não ser um profissional da equipe de enfermagem 

do local selecionado e não querer participar da pesquisa. 

A equipe da USF do Guarapes é formada por: três médicos, três enfermeiras, 

seis técnicos de enfermagem, doze agentes de saúde, dois dentistas, dois auxiliares de 

consultório dentário, um diretor, uma administradora, um arquivista e dois auxiliares de 

serviço geral. No que se refere aos profissionais de enfermagem da USF Guarapes, estes 

são formados por três (3) equipes, compostas por um (1) enfermeiro e dois (2) técnicos 

de enfermagem cada, totalizando nove (9) profissionais da área de enfermagem. Todos 

os profissionais da Unidade trabalham 40 horas semanais, em horário fixo diurno, de 

segunda a sexta e suas atividades compreendem visitas domiciliares pela comunidade e 

o atendimento na própria unidade. Participaram deste estudo quatro (4) profissionais, 

dentre as quais: duas (2) técnicas de enfermagem e duas (2) enfermeiras, sendo duplas 
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de uma mesma equipe de trabalho. Com relação ao restante das profissionais, quatro (4) 

não tiveram interesse em participar e uma enfermeira demonstrou interesse, mas estava 

com alguns problemas pessoais e o horário que acontecia as atividades do grupo 

chocava com os horários de suas atividades, então, optou por abandonar o estudo. 

A rotina dos profissionais como já citado, se desdobra entre visitas domiciliares 

e atendimentos no próprio posto. É realizada semanalmente reuniões entre a equipe de 

enfermagem e mensalmente é realizada uma reunião com toda a equipe, que visa, 

sobretudo, discussões sobre problemas/melhorias das atividades na unidade. Algo 

importante a ser ressaltado é que existe no bairro outros equipamentos sociais como: 1 

CRAS, 3 escolas públicas, 1 creche municipal, 2 praças, 4 grupos culturais, 1 

associação de moradores e 1 associação comunitária, contudo, a rede opera de forma 

fragmentada, não tendo um histórico e ações conjuntas. 

3.3. Perspectiva Teórica: Hermenêutica 

Com o intuito de atender aos objetivos propostos, que envolve uma compreensão 

individual e subjetiva de cada sujeito, esta investigação poderá ser caracterizada como 

uma pesquisa qualitativa. 

Minayo (1992) defende que a pesquisa qualitativa é importante para 

compreender os valores culturais e as representações de determinado grupo sobre temas 

específicos. Compreender qual o significado do cuidado para profissionais da 

enfermagem, exige um caminho que facilite o alcance dos significados subjetivos 

vivenciados por esses mesmos profissionais. Caminho este possibilitado por estratégias 

qualitativas. 
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Michelat (1975) nos lembra que em um trabalho qualitativo a escolha dos 

entrevistados nada tem de probabilístico e nem constitui algum tipo de amostra 

representativa no sentido estatístico. O foco da pesquisa qualitativa é de aprofundar 

aspectos societários dos sujeitos em seu contexto de vida, e não mensurar dados e 

quantificar por soma, intensidade ou frequência. (Denzin & Lincoln, 2008). 

O termo “hermenêutica” refere-se à interpretação e compreensão de determinado 

evento ou fenômeno, mas diversos autores trazem variadas perspectivas acerca da 

hermenêutica, como exemplo Gadamer e Habermas (Missagia, 2012). 

Gadamer, que utilizaremos como base para a perspectiva hermenêutica neste 

estudo, foi discípulo de Heidegger e sua teoria apresenta convergências e divergências 

deste. Heidegger destinava-se a desenvolver uma hermenêutica da “facticidade”, em que 

a base para a investigação fenomenológica seria a própria existência concreta e “já 

dada” do homem (Missaggia, 2012). 

Ainda de acordo com este autor, a questão da facticidade aproxima-se de uma 

condição de “não poder voltar atrás”. No entanto, mesmo analisando algo do presente, 

este está envolto de um fluxo temporal. Existe algo do passado que contribui para 

significações do presente e também, algo no hoje que aponta para projeções futuras. 

Dessa forma, a facticidade em um horizonte temporal, um fluxo contínuo, e é essa 

característica que desperta o interesse de Gadamer. 

Heidegger intencionava buscar uma base transcendental, focado na questão do 

problema do conhecimento. A análise da pré-estrutura da compreensão fazia emergir o 

interesse pela hermenêutica. Gadamer, por sua vez, direciona suas intenções sobre o 
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entendimento da própria hermenêutica e a historicidade da compreensão.  (Missaggia, 

2012). 

No campo de discussões da hermenêutica, encontramos a hermenêutica-dialética 

que pode ser compreendido esquematicamente como um círculo, que representa a 

compreensão do fenômeno, interpretação, compreensão e nova interpretação. Baseando-

se, portanto, na ideia de que a experiência vivida é por si só um processo de 

interpretação (Coltro, 2000). Gadamer, na busca das possibilidades de interpretação, 

considera três conceitos fundamentais: o círculo hermenêutico, o diálogo e a fusão de 

horizontes. (Campos, Rodrigues & Moretti-Pires, 2012).  

O círculo hermenêutico é tomado como metáfora para descrever a relação de 

reciprocidade, do ir e vir da comunicação entre intérprete e comunicante para se chegar 

à compreensão. Neste círculo dialético é enfatizado o diálogo, que envolve o 

entendimento da lógica da resposta à pergunta. O outro conceito fundamental diz 

respeito à fusão de horizontes que se define como a ampliação da visão, que inclui tudo 

o que se pode ser visto, sob uma ótica particular. Os horizontes, nessa ótica, nunca são 

verdadeiramente fechados, estão sempre em mudança, são temporais. (Campos, 

Rodrigues & Moretti-Pires, 2012).   

 Tendo em vista a dinâmica do método e da precisão no que se refere à pesquisa 

de campo, sobretudo, à possibilidade de uma análise de dados mais aprofundada 

justifica a escolha do método. Segundo os autores supracitados: “O pensamento 

hermenêutico-dialético traz perspectivas potenciais para a pesquisa em saúde coletiva. 

O viver humano e sua interface no processo saúde-doença podem ser abordados 



55 
 

cientificamente como fenômeno de caráter complexo”. (Campos, Rodrigues & Moretti-

Pires, 2012, p.20) 

3.4. Metodologia: Abordagem Autobiográfica 

Utilizamos a abordagem autobiográfica, que busca a construção de um 

conhecimento a partir de “histórias de vida”. A escolha por tal abordagem decorre da 

própria necessidade do nosso estudo, pois ao nos propormos a compreender as ideias do 

outro, precisamos necessariamente entender seus contextos de vida, suas experiências, 

emoções e sentimentos que permeiam a construção da história de cada um.  

A abordagem autobiográfica nos permite também uma maior proximidade com o 

sujeito, bem como um conhecimento mais profundo e complexo de cada narrativa, além 

disso, trata-se de uma perspectiva humanista e transformadora. (Gonçalves, 2010). 

 Como cita Josso (1999, p.14):  

Têm-se dois eixos que se nutem mutuamente: a busca do projeto teórico de uma 

compreensão biográfica da formação e, a fortiori, da autoformação, mediante 

os procedimentos de pesquisa-formação, de um lado, e, de outro, o uso de 

abordagens biográficas postas a serviço de projetos (projeto de expressão, 

projeto profissional, projeto de reinserção, projeto de formação, projeto de 

transformação de práticas, projeto de vida) . 

 Na abordagem autobiográfica há, portanto, a preocupação com a construção de 

um saber e conhecimentos a partir do relacionamento entre pesquisador e pesquisado, 

bem como, com o aspecto hermenêutico da subjetividade, contribuindo para o processo 

de construção de si do sujeito (Josso, 1999). 

O trabalho hermenêutico, que perpassa por passado, presente e futuro das 

histórias de vida, fundamenta-se na crença de que a aprendizagem acontece, em muito, 

do próprio conhecimento de si, envolvendo: as experiências de vida, as histórias vividas 
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e as heranças sociais e culturais de todos os envolvidos num processo de edu-

cação/formação, indo muito além da aquisição de conhecimentos a partir de saberes 

disciplinares e formais (Alcoforado, 2014). 

 

3.5.  Método: Técnicas de coleta de dados 

Encontramos justificativa para a utilização de vários instrumentos nas palavras 

de Spink (1993), quando diz: “Visa à compreensão em profundidade e à maior 

segurança na análise interpretativa”. Elegemos como técnicas de coleta de dados a 

entrevista em profundidade semiestruturada e o grupo focal, que, de acordo com Dias 

(2000) ganham destaque entre as técnicas mais utilizadas em pesquisas qualitativas. 

3.5.1 Grupo focal 

Grupo focal é denominado como qualquer discussão de grupo, em que o 

pesquisador encoraje as interações no grupo e mantenha-se atento a elas e aos 

acontecimentos do grupo como um todo (Barbour, 2009a). 

Segundo Barbour (2009a), a área de pesquisas com saúde tem utilizado bastante 

a estratégia de grupos focais, uma vez que visa oferecer insights das experiências 

pessoais, acessar pontos de vistas sobre determinado assunto para então planejar 

intervenções adequadas.  

Corroborando com a afirmação de Barbour (2009b), Dias (2000) coloca que o 

principal objetivo do grupo focal é trazer a tona sentimentos, atitudes e ideias dos 

participantes sobre um assunto, produto ou atividade particular, a fim de gerar novas 

ideias ou hipóteses, ou ainda apreender o modo como os participantes interpretam a 

realidade.  
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O grupo focal é composto em média por 6 participantes, selecionados a partir de 

determinadas características e para sua realização são necessários alguns elementos 

como: planejamento (definir o objetivo da pesquisa), delimitar os participantes e o 

ambiente que ocorrerá o grupo (de acordo com os objetivos da pesquisa), informar os 

participantes sobre os objetivos e a questão da confidencialidade, e principalmente, um 

moderador. (Dias, 2000; Levorlino & Pelicioni, 2001) 

Como já citado, o moderador deverá instigar a participação do grupo, 

conduzindo a reunião, numa tentativa de ultrapassar o nível superficial da narração e 

alcançar o lado autêntico de cada participante, no entanto, mantendo uma postura neutra 

e evitando introduzir ideias pré-concebidas na discussão. (Dias, 2000) 

  

3.5.2. Entrevista em profundidade 

 

A entrevista é considerada uma técnica de coleta de dados que ambiciona dirigir 

um conteúdo sistemático de conhecimentos, com eficácia utilizando menor esforço e 

menos tempo. Trata-se de uma discussão orientada para um objetivo definido. (Rosa e 

Arnoldi, 2008). 

A entrevista em profundidade consiste em um dos métodos mais importantes 

para captar os sistemas de valores, as referências normativas, as interpretações que os 

indivíduos dão as situações conflitais e as experiências vivenciadas.  

Minayo (1992) tratando dessa questão argumenta: 

O que torna a entrevista um instrumento privilegiado de coleta de informação é 

a possibilidade da fala ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de 

valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a 

magia de transporte, através de um porta-voz, as representações de grupos 

determinados, em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas. 
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Diante das vantagens desse método de coleta, acreditamos que seria a forma de 

atingir com maior propriedade os conteúdos almejados. Optou-se neste estudo por 

realizar entrevistas semiestruturadas, permitindo que o sujeito discorra e verbalize de 

forma subjetiva e mais aprofundada acerca de pensamentos, sentimentos e reflexões a 

partir do tema proposto. Existe um roteiro com tópicos a serem abordados, no entanto, 

os questionamentos vão acontecendo de forma natural, seguindo a fluidez do diálogo. 

(Rosa e Arnoldi, 2008). 

As realizações das entrevistas tiveram anuência do entrevistado, foram gravadas, 

sendo posteriormente transcritas e as observações anotadas em diários de campo. As 

transcrições obedeceram rigorosamente à forma pela qual o sujeito se expressou, 

incluindo eventuais erros, pausas, repetições, hesitações ou truncamento de palavras. 

  

3.6. Procedimentos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMITÊ DE ÉTICA, com respaldo na 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde- CNS, através do parecer de número 

461.345. Foram elaboradas juntamente com a gerência da USF as estratégias de 

implantação da pesquisa que melhor se adequavam para a coleta de dados e que 

levassem em consideração o bem-estar da equipe de enfermagem. 

Montadas as estratégias, os profissionais foram avisados previamente sobre o 

objetivo da pesquisa, como ocorreriam os encontros, e foi aberto um espaço para 

esclarecimentos sobre possíveis dúvidas e/ou questionamentos.  

Foram realizados seis encontros de aproximadamente duas horas, sendo um 

encontro a cada semana. O primeiro teve o intuito de estabelecer um vínculo, conhecer 

o campo empírico e os profissionais do local, formalmente. A segunda visita foi para a 
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explicitação das temáticas que seriam trabalhadas e para a apresentação da equipe 

participante do estudo. As temáticas foram escolhidas com base nos eixos norteadores: 

saber, técnica e ética, proposta por Ayres (2009) que embasará nossa reflexão dos 

dados. No entanto, apesar de uma definição da temática o fluxo da discussão seguia 

conforme o direcionamento dado pelas próprias participantes. 

 No primeiro encontro também foi apresentado o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) para ser assinado pelos voluntários que aceitaram participar da 

pesquisa - quatro participantes. 

No segundo encontro foi utilizada a técnica “tenda do conto”, um espaço para 

reflexão e escrita pessoal da vida de cada um. A ideia inicial era para cada uma levar um 

objeto, como representante de aspectos da vida, para então, desencadear a narrativa de 

sua história. No entanto, na hora, como ninguém havia levado o objeto foi pedido para 

que desenhassem algo que pudesse representar sua vida e a partir daí partilhar um pouco 

de sua história. 

O terceiro encontro foi voltado para o trabalho com a temática dos vínculos. A 

partir de uma pergunta disparadora: “Como nos relacionamos com as pessoas e quais os 

valores que atravessam as relações no trabalho?” A discussão tinha como proposta 

inicial ser realizada a partir de dramatizações, no entanto, as profissionais cogitaram 

outra alternativa, em virtude do número pequeno de participantes e do espaço físico, 

uma vez que os encontros ocorriam em uma das salas de atendimento. Dessa forma, foi 

realizada uma discussão em grupo. 

No quarto encontro foi abordado o lugar do cuidado para nós. Com a pergunta 

disparadora: “Qual o lugar do cuidado nas nossas vidas?” Os participantes fizeram 

recortes em revistas e colaram numa moldura, o que pra eles representa esse local do 
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cuidado, numa técnica denominada “colagem da alma”. Após a confecção dos materiais, 

outro participante falava sobre o que o trabalho transmite de sentimento, o que chama 

atenção para ele e, em consequência, o autor da colagem explicita o que desejava 

expressar sobre o lugar do cuidado na vida dele. 

O quinto encontro foi uma retomada do segundo encontro, com o objetivo de dar 

continuidade à “tenda do conto”, trazendo novamente o trabalho com as histórias de 

vida, enfocando agora como surge a escolha e como se construiu o profissional da 

saúde. Os participantes tornam a escrever novamente sobre si e, ao final, abriu-se um 

espaço para discussão. 

No sexto e último encontro foi realizado o fechamento do grupo, numa 

retrospectiva de tudo que aconteceu, o que foi trabalhado e discutido, o que foi 

aprendido e proveitoso. 

Após o grupo, foram realizadas entrevistas individuais ao longo de dois meses, 

da forma e no local que lhes fosse mais conveniente, no trabalho ou na própria 

residência. As entrevistas duraram cerca de uma hora cada e necessitaram de algumas 

retomadas para poder ser ainda mais aprofundada e compreendida em sua essência. 

 

3.7.  Análise dos dados 

A análise de dados seguirá a perspectiva hermenêutica – dialética (Minayo, 

2000). Nessa perspectiva, as compreensões das falas e dos textos têm um significado 

específico e são percebidas como resultado de um processo social e de conhecimento. 

O círculo hermenêutico-dialético pressupõe uma relação constante entre o 

pesquisador e os entrevistados, permeado por frequentes diálogos, críticas, análises, 

construções e reconstruções coletivas. É um processo que envolve muitas retomadas no 
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conteúdo, na tentativa de se chegar o mais próximo da realidade, denominada de 

“consenso” pelos autores Guba e Lincoln (Oliveira, 2001). 

Nesse processo de retomadas e constante investigação do pesquisador junto aos 

entrevistados é realizada uma pré-análise dos dados, que são categorizados em sessões e 

cada unidade de análise contribui para a construção do conhecimento, respaldando-se na 

teoria que fundamenta a pesquisa. 

 De acordo com Minayo (2010), na perspectiva qualitativa a análise de dados é 

possível das seguintes formas: análise de conteúdo, análise do discurso e hermenêutica-

dialética. Dessa forma, sobre o método hermenêutico-dialético: ambas consideram as 

condições históricas de qualquer manifestação simbólica, de linguagem e de trabalho do 

pensamento; não há ponto de vista fora da realidade do ser humano e da história; não há 

observador neutro, consideram o investigador como parte da realidade que investiga e 

questionam o tecnicismo como caminho capaz de realizar a compreensão e a crítica dos 

processos sociais. 

 Neste estudo, o grupo focal e as entrevistas foram realizadas com anuência dos 

entrevistados, sendo posteriormente transcritas e as observações anotadas em diários de 

campo. As transcrições obedeceram rigorosamente à forma pela qual o sujeito se 

expressa, incluindo eventuais erros, pausas, repetições, hesitações ou truncamento de 

palavras. 

Na trajetória analítico-interpretativa, percorremos os seguintes passos: (a) leitura 

compreensiva, visando impregnação, visão de conjunto e apreensão das particularidades 

do material da pesquisa; (b) identificação e recorte temático que emergem dos 

depoimentos; (c) identificação e problematização das ideias explícitas e implícitas nos 

depoimentos; (d) busca de sentidos mais amplos (socioculturais), subjacentes às falas 
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dos sujeitos da pesquisa; (e) diálogo entre as ideias problematizadas, informações 

provenientes de outros estudos acerca do assunto e o referencial teórico do estudo; e (f) 

elaboração de síntese interpretativa, procurando articular objetivo do estudo, base 

teórica adotada e dados empíricos. 

Ou seja, procuraremos confrontar os significados apreendidos a partir da fala dos 

entrevistados, referentes à sua vivência com a atenção primária, ao trabalho da 

enfermagem e aos aspectos psicossociais relacionados às experiências cotidianas de 

enfrentamento do processo saúde-doença. Confrontaremos também as vivências em um 

bairro marcado por processo de vulnerabilidades sociais como o Guarapes, com os 

objetivos do estudo e os dados da literatura, construindo assim, categorias de análise. 

 As categorias de análises serão dividas em três eixos colocados por Ayres (2009) 

como relevantes e articulados entre si no movimento de reconstrução das práticas de 

saúde, são eles: o “saber”, que se refere ao conhecimento teórico e os fundamentos 

epistemológicos que baseiam os modelos de prática; a “técnica”, que diz respeito ao 

como fazer, a aplicação na prática dos conhecimentos teóricos no cotidiano; e a “ética” 

que significa os valores que permeiam e orientam a prática dos profissionais. Cada eixo 

de análise será subdivido em temas, de acordo com a aproximação dos discursos dos 

entrevistados em consonância com os eixos. 

 Ao final de todas as análises e discussões será realizado um retorno formal dos 

resultados para toda a equipe participante e será entregue á Unidade uma cópia da 

dissertação. 
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Deusa Hera 

16
 

Na mitologia grega, Hera representava a divindade 

do casamento, protetora das mulheres e dos nascimentos. 

Governava o Olimpo ao lado de seu esposo Zeus (deus dos 

deuses) e era detentora de uma personalidade forte, marcada 

pelo orgulho e pelo ciúme.
17

 

Natural do interior do Rio Grande do Norte, Hera, era a mais velha de quatro 

filhas. O pai era agricultor e a mãe, dona-de-casa. Hera relata que teve uma infância 

muito boa, tranquila, brincava muito com outras crianças e estava sempre em contato 

com a natureza. A época era outra, não havia energia elétrica nem água encanada, a 

assistência de saúde era precária e as crianças podiam brincar na rua, ao ar livre, sem 

grandes preocupações dos pais.  

 Aos cinco anos de idade, Hera passa a frequentar a escola, mas antes disso já 

havia aprendido a tabuada e a junção das sílabas, em casa com a mãe. Hera ainda 

adolescente começou a ensinar na escola da região, escola construída pelo seu próprio 

pai, durante o mandato de vereador. O pai, apesar de agricultor, era muito bem-quisto na 

região e foi convidado para a política. 

 Para concluir o segundo grau, Hera se muda para Natal e passa a morar com 

mais três primas e uma tia que também cursavam o ensino médio. Em paralelo à escola, 

Hera continuou a dar aulas para o Mobral (educação de adultos) e depois vai trabalhar 

                                                           
16 Fonte da figura 6: (cultura.culturamix.com) 
17

 Informações retiradas de: www.suapesquisa.com.br. Recuperado em 22 de dezembro de 2013. 

Figura 6  

Deusa Hera 

http://cultura.culturamix.com/historia/hera-mitologia-grega
http://www.suapesquisa.com.br/
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em uma fábrica, na área de costura.  Nessa época, uma amiga a chamou para irem 

cursar o técnico de enfermagem, mas a mesma se recusou.  

 Em 1976, Hera é aprovada no concurso do Estado para a função de ASG, mas 

nunca chegou a trabalhar como tal, pois quem estava prestes a concluir o ensino médio, 

havia sido convidado a atuar na área de assistência, que estava carente de mão-de-obra. 

Hera fez então curso de atendente de enfermagem, e posteriormente, o auxiliar e o 

técnico de enfermagem. Sobre a escolha da área da saúde, Hera fala de uma vontade 

interior de sempre querer ajudar os outros, e naturalmente, a vida foi lhe encaminhando 

para a área. Trabalhou em hospital infectocontagioso, infantil, e sempre conciliava o 

emprego no Estado com outro emprego em hospital privado, era uma dupla jornada de 

trabalho. Abriu mão do emprego privado apenas quando a sua primeira filha nasceu. 

Depois, Hera também passou no concurso do Estado para técnico de 

enfermagem e precisou optar por um dos dois empregos públicos, na época, fez a 

escolha com base na melhor remuneração. Quando houve o surgimento do Programa de 

Saúde da Família ela resolveu participar e foi encaminhada ao bairro Guarapes. 

Trabalha nessa unidade há oito anos, nos dois turnos. 

 Hoje, Hera está com 62 anos e além da satisfação que relata com o trabalho, se 

considera feliz, pois tem um casamento sólido. Sobre o casamento, ela fala que o pai era 

bastante severo e com apenas sete meses de relacionamento resolveram casar. Possui 

duas filhas que já estão encaminhadas na vida, um neto lindo e frequenta sua Igreja 

dominical, que é uma tradição da família e que para ela é um alimento da alma. 
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4 - A tríade: Techné, Ethos e Sophia 
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            Techné, ethos e sophia 
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   Fonte da figura 7: http://profjairobrasil.blogspot.com.br/2011/06/etica-e-moral-crise-atual.html 
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4 - A tríade: Téchne, Ethos e Sophia 

 

Téchne: significa 'arte, técnica, ofício', a palavra se origina do grego techné cuja 

tradução é arte, portanto, a técnica confundia-se com a arte, tendo sido separada desta 

ao longo dos tempos. É o procedimento ou o conjunto de procedimentos que têm como 

objetivo obter um determinado resultado, seja no campo da Ciência, da Tecnologia, das 

Artes ou em outra atividade. 
19

 

Ethos: significa Ética, em grego, designa a morada humana. A ética, como morada 

humana, não é algo pronto e construído de uma só vez. O ser humano está sempre 

tornando habitável a casa que construiu para si. A ética é uma reflexão crítica sobre a 

moralidade, e não é puramente teórica. Trata-se de um conjunto de princípios e 

disposições voltados para a ação, historicamente produzidos, cujo objetivo é regular as 

ações humanas
20

. 

Sophia: (em grego: Σοφία) é aquilo que detém o "sábio" (em grego: σοφός; "sofós"). 

Na tradição gnóstica, Sophia é uma figura feminina, análoga à alma humana e 

simultaneamente um dos aspectos femininos de Deus. Os gnósticos afirmam que ela é a 

sizígia de Jesus (veja a Noiva de Cristo) e o Espírito Santo da Trindade.
21

 

 A tríade saber, técnica e ética reflete toda a estruturação da discussão dos 

resultados da pesquisa de campo, uma vez que os relatos das participantes e suas 

histórias de vida serão analisados guiando-se por esses três aspectos. 

                                                           
19

 Informações retiradas de: www.wikipedia.org. Recuperado em 07 de janeiro de 2014. 

20
 Informações retiradas de: www.wikipedia.org. Recuperado em 07 de janeiro de 2014. 

21
 Informações retiradas de: www.wikipedia.org. Recuperado em 07 de janeiro de 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resultado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B3stica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Siz%C3%ADgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noiva_de_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADssima_Trindade
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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4.1. Análise e discussão dos dados 

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos a partir do processo do grupo 

focal com a equipe de enfermagem da USF, focando a compreensão de cuidado a partir 

de suas próprias histórias de vida e das vivências no cotidiano do contexto de saúde. 

Seguiremos, então, com a análise e resultados encontrados através das falas dos 

profissionais e das observações da pesquisadora. 

A construção e compreensão dos resultados da pesquisa serão analisadas em três 

grandes eixos 
22

(o saber, a técnica e a ética) baseados no texto de Ayres (2009) que traz 

discussões sobre a construção de modelos de organização das ações de atenção à saúde, 

partindo da realidade do SUS, mas que podem ser aplicadas para as mais diversas 

realidades do contexto de saúde, e considerando os modelos como: “a convergência de 

horizontes entre os diversos discursos acerca de modos de operar e gerir as tecnologias 

de atenção à saúde de indivíduos e populações” (Ayres, 2009, p.12).  

Ayres (2009) refere-se ao princípio de integralidade como principal norte para as 

práticas de saúde, atuando junto com os princípios de universalidade (acesso para todos) 

e equidade (pactuar com a necessidade de cada indivíduo). A integralidade por sua vez, 

desafia “o quê” e “como” fazer, com vistas a responder as necessidades individuais.    

Dessa forma, partimos das reflexões iniciadas pelo texto para construirmos uma 

primeira categorização. 

A seguir apresentamos trechos de conversas realizadas na USF de Guarapes. A 

partir dos depoimentos das nossas Deusas gregas: Artémis, Atena, Themis e Hera, 

narramos um pouco das biografias das profissionais e de como o cuidado surge nesse 

                                                           
22

 Compreendemos que os eixos descritos por Ayres tomam também como inspiração as ideias de 

Foucault, o que equivale a dizer, que toda relação do saber se produz em torno de discusos de poder. 

Não é objeto do nosso trabalho, uma análise foucaultiana dessas categorias, embora saibamos que há 

uma discussão importante que pode ser feita a partir dela. 
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processo. A partir das entrevistas e do grupo, foi possível também construir um espaço 

de escuta e compartilhamento de ideias, histórias e vivências, nas quais analisaremos a 

seguir com base nos três eixos (saber, técnica e ética). 

 

4.2. Análise da pesquisa de campo 

  Conforme mencionado anteriormente na apresentação, o objetivo deste estudo é 

investigar como o cuidado é compreendido por profissionais da área de enfermagem. 

Para isso, os eixos foram definidos em razão da discussão de Ayres (2009). 

Acreditamos que os três eixos abaixo (saber, técnica e ética) fornecem um suporte 

analítico que nos permite compreender os dados colhidos em campo. Em cada um foram 

delineadas algumas temáticas escolhidas a partir das gravações das sessões do grupo 

focal e das entrevistas individuais. As temáticas foram julgadas como as mais relevantes 

dentre as várias questões comentadas pelas profissionais da USF Guarapes.  

Usando o critério de saturação conforme Minayo (2010) utilizamos as categorias 

ao mesmo tempo mais recorrentes e também que se tornaram mais abrangentes em 

termos de conteúdo trazido na pesquisa de campo. 

4.2.1. O EIXO DO SABER 

No núcleo do saber estão incluídos os conceitos, as teorias e seus fundamentos 

epistemológicos que embasam os modelos de prática.  Ayres (2009) coloca que ao falar 

do plano do saber vem à tona: conceitos como vulnerabilidade, os saberes biomédicos 

que envolvem o processo de saúde e doença, saberes que ultrapassam a ordem do 

orgânico, além de toda uma caminhada histórica sobre os aspectos de epidemiologia, 
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meios de transmissão, risco epidemiológico, associações probabilísticas até chegar ao 

estabelecimento do rigor científico. 

Conforme ilustra a tabela 1abaixo, subdividimos o eixo do saber em três 

temáticas de discussão: a compreensão dos profissionais acerca dos conceitos de saúde e 

doença; a compreensão dos profissionais acerca do cuidado; os conhecimentos, 

habilidade e competências que embasam as práticas dos profissionais de enfermagem. 

Tabela 1   

Matriz de Análise: Eixo do Saber 

 Nota. De acordo com Ayres (2009) o eixo do saber fundamenta-se nos conceitos, teorias e           

pressupostos epistemológicos que instruem os modelos de prática. 

 

4.2.1.1. Compreensão dos profissionais sobre saúde e doença 

Para o desenvolvimento de ações de intervenções eficazes na área da saúde é 

preciso que se compreenda anteriormente o comportamento da população ligada à 

saúde e a doença, e para se mudar comportamentos é preciso compreender a priori o 

contexto no qual ocorrem os significados, e a importância a ele atribuído pelos seus 

agentes (Levorlino & Pelicioni, 2001). Dessa forma, considerando o discurso dos 

autores citados como relevante para se pensar em ações na saúde, precisamos 

compreender a prática das profissionais, e primeiramente, conhecer o que embasa 

teoricamente o seu fazer. 

EIXO TEMAS 

4.2.1. 

SABER 

4.2.1.1 Compreensão dos profissionais sobre saúde e doença 

4.2.1.2 Compreensão dos profissionais sobre cuidado 

4.3.1.3 Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que embasam as práticas dos 

profissionais 
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O conceito de saúde, de acordo com Scliar (2007), Soares (2005) é algo que 

reflete aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, e assim, trata-se de um 

entendimento que se associa também a valores individuais e concepções científicas e 

religiosas. Dessa forma, a nossa investigação primeiramente recai sobre as significações 

construídas pelas profissionais de enfermagem sobre saúde/doença.  

Todas as participantes deste estudo, ao longo das discussões no grupo focal 

relataram e/ou concordaram com uma ideia global e ampliada sobre o conceito de 

saúde, embora possamos afirmar que também as participantes foram muito genéricas ao 

definir saúde. Durante as discussões do grupo focal foram extraídos da fala de duas 

enfermeiras os comentários: “Saúde tem a ver com um bem-estar completo, envolvendo 

o corpo, a mente e o espiritual” (Atena). Outra fala foi a de Themis que expressou: “a 

saúde engloba tanto o corpo como a mente”. 

Ambos os comentários transmitem a ideia de um entendimento genérico do que 

seja saúde. Neles saúde é mencionada como algo na interseção entre corpo e mente, ou 

envolvendo um bem estar completo. Incluindo uma ideia de que saúde não é apenas a 

ausência de doença fisiológica ou orgânica, e sim, menciona uma preocupação de olhar 

o indivíduo de forma integrada.  

Uma primeira hipótese é que essas falas são relacionadas com a apropriação das 

participantes em relação ao discurso da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

desde 1948 define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. No entanto, persiste a 

sensação de que essa é uma discussão muito vaga. Em momento algum é dito como esse 

entendimento sobre saúde ajuda a compreender a realidade local do Guarapes. Autores 

como Scliar (2007) chamam atenção para o fato de que essa definição não pode ser 
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utilizada como objetivo pelos serviços de saúde, uma vez que o conceito se apresenta 

como ideal e inatingível. Scliar (2007), em particular, aponta também problemas de 

natureza política: o do uso abusivo do conceito para justificar a intervenção do Estado 

na vida dos sujeitos. 

Uma tentativa de delimitar melhor esses conceitos encontra-se nos dois trechos 

abaixo. Neles, as entrevistadas apontam o que compreendem sobre o que seja saúde: 

“Saúde tem que ter lazer, tem que ter moradia, tem que ter trabalho, tem que ter amor, 

tem que ter abertura, porque abertura é que dá o conhecimento... Saúde é um bem-estar 

geral!” (Ártemis).  

 Saúde é você ter uma moradia digna, ter a sua alimentação e sua educação, suas  

escolas, né?! Porque as crianças têm que estudar. As vezes a gente vê crianças 

aqui que deixam de estudar para ir pastorar carro, limpar para-brisa, a gente vê 

muito. (Hera) 

  

A respeito da ideia de saúde e doença, para os parâmetros médicos, as doenças são 

objetos com existência autônoma, identificáveis através de lesões e que possui uma 

causa. Após um diagnóstico, tenta-se sanar os sintomas e promover o reestabelecimento 

da saúde. A própria definição de saúde, apesar dos esforços em contrário, ainda é 

percebida como a ausência de doenças. Portanto, tem-se a perspectiva dual de uma 

“normalidade” caracterizada por sua oposição à “patologia” (Camargo, 2005). Por outro 

lado, os depoimentos de Hera e Ártemis destacam justamente o contrário disso. 

A concepção de doença na medicina é apontada por autores, como Camargo 

(2007), como uma indefinição conceitual e reducionista do ponto de vista biológico da 

biomedicina. Ultrapassando essa concepção Hera e Ártemis indicam outra possibilidade 

de se pensar em doença. Acreditamos que seus depoimentos aproximam-se do que é 

discutido por Ayres (2007) ao afirmar que a doença seria aquilo que se transforma em 
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obstáculo impedindo o fluir do projeto de felicidade dos indivíduos, obstáculos estes 

que podem ser controlados ou até mesmo extintos a partir dos saberes e técnicas 

(Camargo, 2007).  

 Percebe-se nos discursos de Ártemis e Hera que a saúde estaria relacionada a 

questões muito concretas: a necessidade da educação, moradia, trabalho. O discurso de 

Ártemis, por exemplo, nos chama atenção ainda por ser “recheado de direitos”: “tem 

que ter... lazer, trabalho, moradia, educação.” Em seus depoimentos não é possível 

separar direitos fundamentais como educação e saúde de lazer e moradia, por exemplo.  

Sem dúvida, temos convicção que esses são aspectos fundamentais para a sobrevivência 

de qualquer indivíduo. Uma pergunta que nos inquietou a partir das entrevistas foi: 

porque elas mencionam tais questões? Talvez a resposta esteja em parte na própria 

comunidade em que essas profissionais trabalham como também na trajetória de vida de 

cada uma.  

A trajetória pessoal dessas profissionais revela o enfrentamento de dificuldades 

relacionadas à sobrevivência como renda familiar insuficiente, cobertura de saúde muito 

precária, escolas para continuidade da formação acadêmica sucateadas, etc. Os 

discursos de Hera e Ártemis são coerentes com suas trajetórias pessoais. Como 

consequência disso, o olhar de ambas detectam, para além da existência ou ausência de 

remédios na farmácia da UBS, a impossibilidade da unidade intervir na vida objetiva 

dos moradores do bairro. Elas conseguem enxergar com muita clareza as lutas por 

moradia, trabalho, educação de qualidade, espaços de lazer, entre outros. 

A discussão sobre o conceito de saúde apareceu como foco no grupo a partir das 

participantes, mais do que o conceito de doença, no entanto, observou-se de forma geral 

que as profissionais seguem uma linha de raciocínio semelhante. Elas não definem 
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objetivamente o que seria doença, mas demonstram a partir de suas vivências que a 

doença não seria apenas o adoecimento orgânico e fisiológico do corpo, mas também da 

“alma”. Para ilustrar esse entendimento, trazemos a fala de Hera se referindo a um 

paciente: “Eles chegam com muitos problemas... Já hoje teve um paciente que veio com 

pressão alta, se sentido mal. Eu verifiquei, e ele tava com problemas de família, 

envolvendo drogas”.  

 Portanto, mencionar adoecimento é falar também sobre um estado afetivo, 

emocional, interno que alguém pode ter mesmo que aparente estar “organicamente 

saudável”.  Também é uma questão relevante, pois nos faz pensar que, embora as 

profissionais de enfermagem sejam externamente saudáveis, cada uma (como de resto 

todos nós) carrega suas dificuldades, problemas e contradições que as acompanham no 

cotidiano de seu trabalho. São questões “invisíveis” para o diagnóstico (problemas 

familiares, sobrecarga de trabalho, a impotência sentida diante do cotidiano de 

precariedade material no bairro, as limitações estruturais de trabalho na UBS). 

Há ainda outro aspecto relevante sobre a percepção do que é doença, que 

encontramos especificamente no discurso de Ártemis: 

Doença não seria só a ausência de saúde pra mim, é principalmente, você não 

acreditar, não acreditar no SUS, não acreditar no outro, não acreditar em sim 

próprio, não acreditar em nada, nem um remédio você toma....Você está sadia, 

sua pressão está boa, sua glicose tá boa, mas você está sempre doente. Você 

tem a sensação que sua pressão está alta, sua glicose está alta, que você vai 

enfartar daqui pra ali, que vai morrer, pra mim a ausência de saúde é o medo.   

 

Esse depoimento nos permite duas reflexões: a) A mais geral: estar saudável é 

poder acreditar em algo, seja o partido, a gestão, a política de saúde, o profissional que 

atende, Deus. b) A trajetória pessoal de Ártemis que paulatinamente “roubava” sua 

capacidade de acreditar. Ártemis faz uma associação entre doença e descrença. 
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No relato de Ártemis muitas coisas se misturam, como a descrença nos serviços 

de saúde, SUS, e as fantasias imaginárias de Ártemis: medo de ficar doente, medo de 

morrer. Assim adoecimento não se limita a ausência de doenças. Abrange aspectos mais 

subjetivos como a desvalia, a impotência, o aniquilamento/finitude, a descrença 

profunda em instituições/princípios, etc. Tudo isso é muito coerente com a vida de 

Ártemis que foi marcada por muitas privações e perdas. 

  

4.2.1.2. Compreensão dos profissionais sobre cuidado 

Esse item de análise permeia o cerne do nosso objetivo central do estudo, buscar 

compreender como os profissionais de enfermagem, de uma Unidade de Saúde 

assistencial primária entendem sobre o cuidado.  Que ideias, conceitos, afetos e 

representações embasam o entendimento destes profissionais sobre o cuidado? Neste 

tópico, que diz respeito ao eixo do saber, nos deteremos a explanar o cuidado ainda no 

nível da teoria, a partir dos relatos nas entrevistas e das discussões do grupo focal. 

Primeiramente, é importante salientar a ligação que as profissionais fazem entre 

o cuidado com a figura do enfermeiro, como algo indissociável daquela profissão. 

Iniciemos com o discurso da enfermeira Themis para demarcar a discussão: 

O médico é responsável por diagnosticar e passar o tratamento e a enfermagem 

é cuidar. A nossa parte é a parte do cuidado, Você vai cuidar do ser humano, 

que é seu objeto de trabalho, de uma forma geral. E no hospital a enfermagem 

fica 24h com o paciente... Nós, enfermeiras, nos envolvemos com muito mais 

coisa!  

Themis faz uma cisão clara entre o ofício do médico e da enfermagem. Ao 

segundo cabe cuidar, ao primeiro diagnosticar e prescrever. Essa fala nos remete a 

ligação da enfermagem ao ato de cuidar, implicação que reflete sua construção histórica 
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desde os tempos remotos. No século XX é o momento em que surgem as primeiras 

teorias, definindo e sistematizando os conhecimentos da área de enfermagem. (Oliveira, 

Paula & Freitas, 2007). De fato foi possível observar, tanto nas primeiras visitas à UBS, 

quanto em momento das entrevistas o quanto esses profissionais são solicitados, são 

referenciados de um modo que os outros não são. 

A partir da fala de Themis construímos a seguinte reflexão: a) o profissional de 

enfermagem é muito solicitado nos serviços e, portanto, é a referência para o usuário; b) 

a presença da medicina na UBS é mais pontual e a rotatividade dos profissionais é a 

maior entre todos da área de saúde, diminuindo a possibilidade de construção de 

vínculos com a comunidade; c) a atuação do profissional de enfermagem abrange um 

conjunto de “ofícios” (assistente social, psicólogo, etc..) que são exercidos em função da 

inexistência de outros profissionais trabalhando no posto e da vivência que realizam do 

cotidiano do bairro.  

A percepção de Themis vai na linha contrária ao que estamos desenvolvendo 

nesta dissertação. Quando nos apoiamos em Ayres (2004) para discutir o cuidado em 

saúde é porque o autor nos apresenta o argumento de que o cuidado pode ser pensado 

como uma categoria de reconstrução de práticas em saúde, independente da sua área de 

formação. Trata-se de uma proposta de atuação no SUS, politicamente engajada e 

teoricamente problematizadora do modelo de fragmentação do saber que vige nas 

práticas em saúde. 

Para além do entendimento inerente a racionalidade médica, focado no êxito do 

tratamento a partir dos procedimentos técnicos, a visão ontológica, que nos será de 

maior relevância neste estudo, apresenta e discute o cuidado enquanto uma atitude 
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prática, a partir da interação entre profissional-paciente visando a atenuação do 

sofrimento ou alcance do bem-estar. Um cuidado que respeita e se molda segundo as 

diversas formas de existência (Ayres, 2004).  

Uma aproximação com a discussão anterior em Ayres (2004) surge no relato da 

enfermeira Atena que diz: “Cuidado é olhar no todo, não é só a saúde, tanto a saúde 

como a vida da pessoa, como os arredores daquela pessoa, é ele como o ser humano. 

Não é só olhar para doença...” 

A fala de Atena nos traz a ideia de um olhar mais humanizado, um olhar que se 

volta para o paciente e considera-o em seu contexto sociocultural. O aspecto da 

vulnerabilidade do bairro do Guarapes e o entendimento sobre as dificuldades pelas 

quais os moradores dessa comunidade passam é por vezes ressaltado no grupo focal. 

“Olhar no olho”; enxergar “os arredores daquela pessoa”. Não é possível para esses 

profissionais se movimentarem no cotidiano da UBS sem uma convivência massiva 

com os moradores do bairro. Não é possível igualmente desviar o olhar sobre as 

angústias e desamparos que são publicizados nos corredores e na calçada da unidade de 

saúde e na residência de cada um dos moradores de Guarapes atendidos na UBS. 

 Além disso, o discurso de Atena aponta para a necessidade de olhar para além 

dos sintomas físicos, ultrapassando o foco da doença. Nos chama atenção a frase: “é ele 

como ser humano”, que fortalece a ideia de não enxergar o indivíduo em partes, mas de 

maneira integrada. A declaração de Atena é bastante significativa tendo em vista que 

sinaliza um dos grandes desafios para a prática de saúde na atenção primária. 

Entre tantas críticas que envolvem a visão segmentada em saúde; recorremos 

uma vez mais a Ayres (2007) que discute a dificuldade de enxergar o paciente em seu 
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contexto. Certamente que essa dificuldade não é uma “deficiência” dos profissionais, 

mas um registro do modelo de formação dos profissionais em saúde que ainda vigora. 

Outro discurso que faz aproximação com a discussão posta por Ayres (2007) 

aparece através da enfermeira Themis, que relata: 

Cuidado é tudo, é atenção, é amor, é carinho, é cuidar da pessoa dentro de sua 

necessidade. É fazer pelo outro o que ele não pode fazer por ele mesmo. Ele 

precisa de você... Cuidar dele como um todo, não como um pedaço. Por trás 

de uma dor no braço, tem toda uma história, de um filho drogadito, etc.  

Em outro momento esta mesma profissional fala: “Cuidado é você deixar a  

pessoa se sentindo bem e confortável, é enxergá-la como um todo, é escutá-la e se 

sentir bem por ter podido cuidar, do “limpar o cú” ao administrar o medicamento, 

fazer os procedimentos necessários.”  

 No relato de Themis iremos destacar alguns pontos para nossa discussão. 

Começamos apontando o modo como relaciona a técnica e a postura diante do paciente. 

Ela aponta no modo como compreende o cuidado tanto o que é da ordem do 

procedimento quanto o que é da ordem da história de vida de cada um, quando ela fala 

que: “por trás de uma dor no braço tem toda uma história, de um filho drogadito”. Esse 

discurso parece consonante com o de Ayres (2007) ao afirmar que não se deve 

desconsiderar a importância das técnicas pregadas pelo modelo médico tradicional, mas 

sim, superá-las. Não mudar para onde se olhar, mas mudar a maneira do olhar.  

 Seu discurso sobre o cuidado também aparece bastante focado na preocupação 

em satisfazer as necessidades de cada paciente. A entrevistada em vários momentos 

parece remeter-se a um conjunto de fatos vivenciados em sua história de vida. Das faltas 

experimentadas, ela parece escolher a atitude de servir, ao ponto de não conseguir 

enumerar em um dos nossos encontros uma lista das práticas de cuidado consigo 
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mesma. Além disso, é demonstrada em sua fala, a extrema dedicação que a mesma 

possui com sua filha e também sua preocupação em agradar e fazer pelos outros. 

A técnica de enfermagem Ártemis aborda o entendimento sobre o cuidado por 

outra ótica. Para ela, cuidar é ser capaz de se colocar no lugar do outro: 

Cuidado com o paciente é aquilo que eu queria pra mim. Se eu venho aqui em 

busca de resposta, eu preciso sair daqui com uma resposta, mesmo que essa 

resposta seja uma pergunta... Você chegar, conversar, colocar, ver se você 

consegue... não existe nada mais rico e mais saudável no mundo do que o 

conhecimento. Se você acolhe uma pessoa dessa e consegue “abrir” para o 

conhecimento. (Ártemis) 

 O cuidado para Ártemis nos remete a ideia de uma preocupação em dar respostas 

ao usuário. Dar atenção, ser empático, ouvir, acolher, informar, esclarecer para o outro 

tomar suas decisões. Ao refletirmos sobre sua conceituação a respeito do cuidado: “É 

aquilo que eu queria pra mim”, parece uma ideia vaga e confusa. Outro aspecto que nos 

chama a atenção no relato da profissional é o direcionamento que é dado à questão do 

conhecimento. É enfatizada pela técnica a importância dos usuários terem conhecimento 

sobre as doenças, sobre as formas de prevenção principalmente. É claro que o trabalho 

de conscientização é ferramenta importante no trabalho dessas profissionais, que atuam, 

sobretudo, em assistência primária, no entanto, o conceito de cuidado aqui fica 

distorcido e distante de uma dimensão mais humana. 

A visão de Ártemis sobre cuidado, ligado ao conhecimento, reflete em muito sua 

trajetória de vida, que foi permeada por familiares que exerciam a profissão de 

professor, como ela mesma já teve essa experiência antes de ter seguido pela carreira da 

saúde. Além disso, essa visão talvez reflita também a extrema carência do bairro 

Guarapes e a falta de informação pelos moradores. Compreendemos que Ártemis 

defende, entre outras coisas, a bandeira da informação que os equipamentos sociais do 
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bairro (UBS, Escolas, CRAS) poderiam prestar melhor orientação, e isso se refletir em 

algumas melhorias para os moradores do bairro.    

 Já no discurso da técnica de enfermagem Hera, o cuidado parece girar em torno 

da qualidade da escuta e acolhimento que é disponibilizado nos serviços de saúde, como 

podemos ver abaixo: 

Cuidado é dar assistência a quem está necessitando... Atendendo bem, 

escutando o paciente, dando atenção, porque eles chegam aqui e querem ser 

bem recebidos, ter uma palavra de conforto. Quantos chegam aqui com 

problemas que não é da gente e conversam com a gente...  

 Nos chama atenção em seu discurso o fato de que ela expõe sobre a necessidade 

dos usuários de serem ouvidos, bem recepcionados e terem uma palavra de conforto, e 

ao mesmo tempo ela se abstém dessa responsabilidade quando diz que muitos chegam 

lá com problemas que não são da “ossada” deles. Ficam então as perguntas: O que 

poderia ser considerado um problema de saúde afinal?  De que forma o entendimento 

sobre o cuidado influencia sobre a forma de se relacionar com os usuários e com a 

comunidade? 

 Podemos perceber, a partir das análises dos discursos acima, que o conceito de 

cuidado, apesar de vir acompanhado de um atendimento para com o paciente cordial e 

atento, ainda é reduzido aos procedimentos técnicos, o que corrobora com a nossa 

primeira hipótese de que o conceito de cuidado estaria muito mais ligado ao fazer 

técnico. Essa redução, no entanto, aparece em nossa pesquisa em menor grau entre as 

profissionais de nível superior e em maior grau nas profissionais de nível técnico. 

Possivelmente isso nos aponte para a necessidade de discutir a formação dos 

profissionais de saúde, como a literatura nos mostra através de autores como Araújo, 
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Miranda & Brasil (2007), Chiesa, Braccialli, Oliveira & Ciampone (2007) mas que não 

cabe ser discutida nesse momento.  

Finalizar esse ponto, a discussão introduzida por Hera, do cuidado enquanto 

acolhimento e escuta, resvala na compreensão do que deve ser acolhido e ouvido. Em 

um bairro com tantas violações de direitos e expressões de violência como o Guarapes 

essa demarcação é algo bastante delicada.  Some-se a isso a escassez de profissionais 

especializados dentro e fora da unidade de saúde. 

No decorrer do trabalho de campo (visitas iniciais, grupo focal, entrevistas 

individuais) o contato com os profissionais de enfermagem deixou-nos a impressão de 

que a compreensão sobre o cuidado é função das experiências moldadas na trajetória 

pessoal. Com isso queremos afirmar o seguinte: a) reconhecemos que há um 

conhecimento dos profissionais sobre PNH; b) por outro lado há um distanciamento 

sobre estar informado sobre uma política e produzir uma reflexão que possa ser 

incorporada ao fazer dos profissionais; c) o cuidado aparece como acolhimento, como 

informação, como história e como contexto. Em cada uma dessas compreensões está 

menos em jogo os efeitos da formação acadêmica e da formação continuada em saúde e 

mais o impacto da trajetória de vida, as experiências constitutivas da subjetividade das 

profissionais de enfermagem. 

Tabela 2 

Concepções sobre cuidado para equipe de enfermagem da UBS Guarapes 

Profissional Expressão-chave Compreensão sobre cuidado 

Atena “É olhar no todo, não é só a saúde, tanto a saúde como 

a vida da pessoa, como os arredores daquela pessoa” 

Cuidado como contexto.  

Themis “Por trás de uma dor no braço, tem toda uma história, 

de um filho drogadito, etc.”   

Cuidado como história 

Ártemis “Eu preciso sair daqui com uma resposta, mesmo que Cuidado como informação 
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essa resposta seja uma pergunta” 

Hera “Eles chegam aqui e querem ser bem recebidos, ter 

uma palavra de conforto”. 

Cuidado como acolhimento 

 

4.2.1.3. Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que embasam as práticas 

dos profissionais 

 A última temática relacionada ao eixo do saber busca compreender quais os 

conhecimentos, habilidades e competências que envolvem as práticas desenvolvidas 

pelos profissionais de saúde aqui estudados. 

 Sobre os conhecimentos que são inerentes à própria enfermagem, como os 

conhecimentos técnicos e a execução dos procedimentos, é ressaltado na fala das 

profissionais como sendo de grande importância: 

Até para limpar o cú de um ‘véio’, tem que ter técnica. Se você estiver acamado, 

fizer cocô e não tiver uma pessoa que lhe limpe adequadamente, né?! Você pode 

morrer por aquilo, não pode?! Poderá ter infecção, escara etc.” Esse é um 

cuidado da enfermagem. (Themis) 

 No discurso da enfermeira Themis fica claro a necessidade do domínio da 

técnica para que se tenha um atendimento proativo, preciso e qualificado. A técnica 

parece ser primordial para o cotidiano dessas profissionais. A enfermeira ressalta ainda 

outros aspectos que devem ser levados em consideração:  

A enfermagem é ampla e temos que ver o paciente como um todo. Eu deveria ter 

muito mais aprofundamento em farmacologia, fisiologia... Enfermeiro tem que 

estar muito mais preparado... quase 100% dos usuários que entram aqui passam 

pela enfermagem. A gente sempre está presente. Psicologia por exemplo, você 

se foca no psicológico, o dentista está restrito a boca. A gente está focado na 

parte psicológica do paciente, na doença, na higiene... (Themis) 

 A continuação de seu relato reforça  outros aspectos que ela julga como 

importantes para a prática da enfermagem, como: conhecimentos em farmacologia, 
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fisiologia, enxergar o paciente de forma completa e integrada, mas ainda assim, esse 

conhecimento parece não transpassar o âmbito da técnica.  

O foco na técnica é algo que reflete uma construção sócio-histórica da própria 

medicina, de uma racionalidade que busca o êxito no tratamento, uma fábrica de 

pesquisa e de ensino, que constantemente, foi sendo incorporado nessa realidade, 

grandes avanços tecnológicos. (Camargo, Jr., 2005) 

Contudo, outro aspecto relevante na fala da profissional é que essa exigência de 

“ter que saber” ou eu “deveria ter mais conhecimento” que aparece no relato de Themis 

diz um pouco de sua personalidade e de suas vivências. Há uma autocobrança muito 

forte por parte da profissional tanto no que se refere aos aspectos pessoais como 

profissionais. Além disso, sua história foi marcada por dificuldades para conseguir 

alcançar suas conquistas , assim como sua irmã mais velha, pessoa pela qual a ajudou e 

ela tem grande admiração e gratidão. 

 Além disso, Themis coloca que essa necessidade de um profissional preparado 

também é “exigida” diante da enorme demanda do profissional de enfermagem. No 

bairro do Guarapes, particularmente, há um número reduzido de profissionais e pela 

grande carência da comunidade, a equipe de enfermagem parece assumir uma função 

polivalente que abarca as funções de: enfermeira, psicóloga, assistente social, 

educadora, etc. Isso exige das profissionais muitas habilidades e jogo de cintura. 

Contudo, a grande demanda e a falta de uma reflexão acerca das práticas de saúde são 

aspectos que acabam por confundi-las enquanto seus papéis de profissionais da saúde. 

 Essa escassez de uma discussão mais reflexiva e ampliada parece iniciar-se 

desde a formação profissional nos cursos, como coloca Atena:  
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Na faculdade a gente só aprende a como executar as coisas na prática. Como é 

que se troca curativo, como é que faz isso, como é que faz aquilo. No curso de 

enfermagem a gente não aprendia a como acolher de fato as pessoas, mas sim 

como fazer as coisas.  

As competências trabalhadas na graduação parecem valorizar mais os aspectos 

procedimentais e menos a questão da interação interpessoal, vínculo, relação, 

abordagem, escuta, acolhimento, etc... 

 O relato da enfermeira nos faz pensar sobre como acontece a formação dos 

profissionais da saúde. Será que o que está sendo fornecido na formação privilegia mais 

o tecnicismo ou a formação reflexiva e contextualizada? No que parece os profissionais 

que mais sentirão prejuízo serão o enfermeiro e técnico de enfermagem que venham a 

trabalhar na atenção básica, uma vez que esse contexto pressupõe um acompanhamento 

mais próximo e duradouro com os usuários. 

Será que esses profissionais estão sendo formados acompanhando toda essa 

modificação proposta pelo Ministério da Saúde, pelos programas ministeriais, pelas 

políticas de saúde? Como essas competências e habilidades são discutidas e refletidas 

pelos profissionais? 

Todo esse relato vai de encontro ao que Silva & Ayres (2007) e Tesser & Luz 

(2008) colocam: que inseridos num contexto de racionalidade médica o olhar se volta 

para o tecnológico e o instrumental, sendo pouco trabalhadas, no exercício médico, as 

categorias como: sofrimento, vida, saúde e cura. 

Com relação à formação profissional dos enfermeiros, de acordo com Silva & 

Sena (2008); Ito, Peres, Takahashi & Leite (2006) houve um avanço na formação de 

ensino superior no que se refere a instigar reflexões críticas sobre a sociedade, mas 

ainda se revelam conservadoras no modo como ensinam e operam os conteúdos, 
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prevalecendo a ênfase na abordagem da enfermidade, da cura e a atenção individual, 

mas não os mobiliza para operar com os saberes na busca da integralidade. Certamente a 

ênfase dada privilegia algumas competências em detrimento de outras. 

Outro aspecto que é tocado pelas profissionais e que de alguma forma, poderia 

contribuir para aperfeiçoar as habilidades e competências das profissionais são as 

reuniões que acontecem mensalmente com base na política de humanização: “Até que 

melhora... melhora as medicações que estão vindo, material para os preventivos que 

estavam faltando. A gente discute as condições de trabalho, que nós estamos precisando 

de uma autoclave aqui, porque nossas gases vão esterilizar demora demais”. (Hera) 

Essas reuniões das políticas acabam sendo contraditórias, pois as profissionais 

deveriam discutir sobre como seria a produção da humanização naquela unidade, acaba 

sendo mais uma vez um espaço para discutir o burocrático. Fica a questão: Por que isso 

acontece? 

Podemos considerar além de tudo o que já foi anteriormente exposto, a própria 

vivência do cotidiano dos serviços por parte dos profissionais. Poderia ser apontado 

como elemento chave para o enriquecimento das habilidades e práticas. Refletindo 

sobre sua trajetória profissional, Themis coloca que: “Hoje a profissão da enfermagem 

deu um salto no conhecimento como também eu enquanto pessoa, enquanto profissional 

ampliei o meu olhar, ampliei meus sentimentos, vejo de forma amadurecida, real...”   

Fazendo referência a um atendimento com uma usuária em que ela pôde se 

debruçar sobre a história da pessoa e compreender o motivo real pelo seu adoecimento, 

Themis reflete: “Infelizmente só vim perceber que essas coisas eram importantes com o 

passar do tempo, no dia-a-dia da profissão, então, muita história já passou”. Para 
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Themis, as competências que precisavam ser desenvolvidas foram mudando com o 

passar dos anos. O cotidiano da profissão tem indicado para ela, mais do que 

treinamentos, cartilhas e a política que é necessário desenvolver um conjunto totalmente 

novo de habilidades voltadas para a relação.  

É interessante perceber que tudo o que foi discutido nesse tópico sobre as 

competências, habilidades e conhecimento, ligadas a formação profissional “formal” e 

às contribuições das reuniões acerca da política de humanização ficam mais restritas aos 

procedimentos técnicos. O que possibilita a abertura dos profissionais para o encontro 

verdadeiro com o outro, como aconteceu no exemplo trazido por Themis, é a própria 

vivência, é um conhecimento tácito que não pode ser ensinado por meio de teorias e que 

se realiza no cotidiano do trabalho na própria unidade básica. 

O conjunto dos depoimentos dessa seção fortalece a nossa segunda hipótese. Isto 

é, o conceito de cuidado tal qual apresentado pelas profissionais não oferece elementos 

para uma prática reflexiva. 

 E porque sustentamos tal hipótese? Em primeiro lugar porque essa seção discute 

a questão das competências e habilidades. Fica claro que o que é valorizado enquanto 

habilidades do profissional de enfermagem passa pela esfera da técnica e bem pouco 

pela esfera da relação. Com isso somos levados a acreditar que a competência reflexiva 

é pouco valorizada, pois importa mais a destreza e a precisão técnica. A valorização de 

competências relacionais é sentida pelo contato com a vivência na atenção primária em 

bairros como o Guarapes e pela trajetória pessoal que considera 

Tabela 3 

Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes- CHA) 
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Profissional Competências (CHA) Obstáculos 

Hera Reuniões de discussão multiprofissional: 

pensamento contextual 

Burocracia 

Themis Habilidade relacionais (saber ouvir, acolher, 

etc...) 

Pouca experiência profissional 

Atena  Saber fazer (técnica) e saber ouvir 

(competência relacional) 

Formação acadêmica formal 

tradicional. 

 

4.2.2 O EIXO DA TÉCNICA 

O eixo da técnica poderia ser resumido em duas palavras: “como fazer”.  Ayres 

(2009) afirma que há muitas críticas na área da saúde sobre a forma de operar a técnica, 

embutida numa visão segmentada, que foca o olhar para a patologia e relega a segundo 

plano a totalidade do paciente no seu contexto. Como referimos no fim da seção 

anterior, ao tratar no eixo do saber sobre competências, habilidades e atitudes a 

formação do profissional de enfermagem acaba se voltando mais para os saberes 

técnicos do que para os relacionais. Assim o como fazer é diretamente guiado pela 

preocupação com a maestria dos procedimentos, com a eficácia, eficiência, com a 

destreza. Operacionalizar o cotidiano da atenção à saúde passa pela quantidade de 

procedimentos realizados de modo adequado. Embora essa perspectiva esteja mudando, 

ela ainda diz o que é um profissional competente de enfermagem. Por outro lado, em 

nossa pesquisa, as falas em torno do “como fazer” privilegiaram a mesma palavra: 

relacionamento. 

Tabela 4 

Matriz de Análise: Eixo da Técnica 

EIXO TEMAS 

4.2.2 TÉCNICA 

4.2.2.1. Relacionamento dos profissionais com o usuário 

4.2.2.2. Relacionamento dos profissionais com a USF 
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Nota. Ayres (2009) define como o modo de operacionalizar o cotidiano de atenção à Saúde 

4.2.2.1. Relacionamento dos profissionais com o usuário 

 A saúde se faz com pessoas e entre pessoas, dessa forma o fazer prático dos 

profissionais, o modo do acolher e do lidar com os usuários tem uma importância ímpar 

para o tratamento e para a experiência de cada usuário e profissional, e tem sido alvo de 

muitas discussões na atualidade, sobretudo, em críticas ao modelo biomédico (Guedes, 

Nogueira e Camargo Jr., 2006; Tesser & Luz, 2208). 

 A Unidade de Saúde da Família, pela proposta de seu trabalho junto à 

comunidade, tem uma característica diferenciada de outros atendimentos em assistência, 

que é a proximidade com o usuário, vínculos que se organizam ao longo dos anos.  

As profissionais do Guarapes aqui estudadas, estão nessa unidade de saúde básica no 

mínimo há dois anos e a maioria está em média há sete anos, e atendem as mesmas 

pessoas e famílias da área.  

Falando sobre essa aproximação, a enfermeira Atena fala:  “Aqui a gente sabe 

de tudo que acontece, quem casou, quem descasou, quem teve menino, a gente dá 

conselho para o povo e até participa dos aniversários, é madrinha ... Alguns quando 

chegam eu já escuto o barulho lá fora.”  

Diante dessa proximidade entre os profissionais e os usuários, percebe-se que 

acaba sendo criado um vínculo, que se produz no cotidiano. O espaço da UBS favorece 

esse contato intenso com os usuários, porquanto privilegia a estratégia do território no 

qual os usuários vivem. Facilmente o serviço é atravessado pelo contexto de vida, 

4.2.2.3.Relacionamento dos profissionais com a comunidade do Guarapes 
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angústias e perdas, alegrias e frustrações de seus moradores. No entanto, não são todos 

os profissionais que se identificam com esse tipo de atendimento e permitem essa 

abertura mais afetiva com o usuário, como demonstra o relato de Themis: 

Tem colegas que preferem trabalhar em hospital, porque dá o plantão, faz todas 

as atividades lá e pronto, vai embora. Amanhã pode não encontrar mais nenhum 

desses usuários... Trabalhar aqui na estratégia de saúde da família é hoje, 

amanhã, depois, eu tenho que continuar. Você é responsável por aquela pessoal, 

você anda no domicílio dela. 

 A relação estabelecida entre estes profissionais e usuário, como bem relata a 

enfermeira acima, tem uma continuidade no atendimento às pessoas da comunidade e há 

o sentimento de responsabilidade para com estes. O profissional acaba muitas vezes 

entrando na privacidade do outro, é um contato íntimo e as sensações e sentimentos são 

de mão-dupla, uma vez que os profissionais também são afetados/tocados de alguma 

forma.  

É identificada nos discursos das profissionais, a menção de sentimentos 

direcionados aos usuários, como exemplificado nos relatos abaixo da enfermeira Atena, 

que lida, em outro contexto profissional com a saúde mental, da técnica Hera e uma 

passagem ocorrida no grupo focal: 

No meu cotidiano eu vejo o paciente mental, por exemplo, que é abandonado 

pela família. A gente vê que ele não dispõe nem de uma pessoa pra ir saber que 

aquela pessoa teve uma história um dia, que a família teve uma história um dia 

juntos. E só porque o coitado está com um transtorno mental, é abandonado... 

Isso me revolta! Já peguei brigas e brigas com as famílias. Por que eu acho que 

nesse momento é quando ele mais está precisando. Já teve uma vez que eu fui 

deixar um paciente em casa e fui recebida com uma faca. Voltei junto com o 

paciente. Quando adoece uma pessoa, adoece a família toda. (Atena)  

 

“Uma vez eu cheguei na casa de uma gestante, uma casa de tábua e ela pedindo 

socorro, estava chovendo e ela com medo da casa cair... Isso dói, né?!” (Hera). 
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Em um dos encontros do grupo, a enfermeira Themis, chegou com um 

semblante de preocupação e ela falou que era por causa de um paciente dela que não 

estava muito bem. Havia sido internado em um hospital público e não trataram da 

enfermidade corretamente. “Estou muito preocupada com ele, faz dois dias que não 

durmo só pensando nele, já o visitei, tentei pensar em várias formas de ajudá-lo, pois 

ele não consegue nem mexer a perna, mais tarde vou lá novamente”. 

 

Em todos os relatos é possível perceber que há alto nível de compromisso dos 

profissionais para com a UBS, os usuários, o exercício da profissão, enfim. 

Possivelmente esse “como fazer” é o que faz tensionar o eixo do saber, apresentando a 

vida e seus problemas para a formação acadêmica dos profissionais. Esse contato 

maciço com “a vida vivida” que demanda novas competências no campo das relações 

interpessoais. 

A postura do profissional, vigente na contemporaneidade, sob a ótica da 

racionalidade médica, demonstra o olhar na doença e não no doente, comprometendo o 

“pacto de cura” (Tesser & Luz, 2008). Guedes, Nogueira e Camargo Jr. (2006) apontam 

que apesar do foco no aspecto técnico, nem sempre a postura almejada de neutralidade e 

objetividade consegue ser mantida, algo que diz respeito às experiências pessoais dos 

próprios profissionais ganham espaço e são importantes nessas experiências. De fato, as 

histórias de vida das profissionais neste estudo tem demonstrado ter um peso 

significativo nas experiências profissionais e no modo de ser com o outro. 

 Explorando ainda mais a relação entre profissional e usuário, temos alguns 

relatos de como ocorre alguns encontros com o usuário: 

A gente tem que tratar sempre bem o paciente. Você está lá por causa dele, 

tem que fazer seu serviço bem, e tratá-lo muito bem. E respeitá-lo, ouvi-lo, 

saber ouvir. Às vezes o paciente vai lá só pra dizer que está chateado por isso, 
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por isso, você tem que ouvir... Eu acho que a melhor coisa do mundo é ter 

alguém que lhe ouça! Às vezes a gente não diz uma palavra, mas eles ficam 

satisfeitos, por ter externado o que estava dentro. Às vezes eu oriento, 

aconselho para ver se as coisas melhoram (Atena).   

No nível da técnica, o que Ayres chama de “saber fazer” é operacionalizado pela 

postura do profissional de oferecer um continente de acolhimento ao usuário do serviço. 

Mais uma vez, no depoimento aqui registrado, a dimensão relacional se sobrepõe ao 

saber técnico. 

 No relato de Atena transparece uma atitude de solicitude e acolhimento com o 

usuário. Também é apontado o simples fato de se estar presente nesse contato com o 

outro e este sair satisfeito apenas por alguém ter lhe ouvido. Muito dessa atitude da 

profissional reflete, principalmente, sua trajetória de vida pessoal, uma vez que por 

muitos anos ela precisou silenciar as ofensas e dificuldades de um relacionamento, 

carregando suas dores e tristezas sozinha. E hoje essa escuta é muito valorizada por ela. 

Outro discurso é o da enfermeira Themis, referindo-se ao usuário:  

A maioria deles se sente bem a vontade para nos contar as coisas. Eu 

particularmente dou bastante abertura e com o tempo percebi o quanto é 

importante você estar atento ao que o paciente está contando, o seu contexto de 

vida. Por exemplo, às vezes a pessoa não conseguiu dormir porque está 

preocupada com o filho, e às vezes, um medicamento para dormir não é o 

principal. Por trás de uma pressão alta pode ter um filho drogadito. 

A questão do laço afetivo que se estabelece entre esses profissionais e usuários 

deste estudo, como já pontuado anteriormente, parece possibilitar um canal mais aberto 

e confiável para a conversa. Themis aponta que muitos dos usuários se sentem a 

vontade para contar sobre suas vidas e suas intimidades.  É importante citar que tal fato 

ocorre também tendo em vista que as profissionais de enfermagem são as que mais 

tempo passam dentro da UBS, e que também acompanham nas visitas domiciliares os 

agentes de saúde ou dão conta do que os agentes fazem. Tudo isso se soma ao fato da 
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ausência de outros profissionais como psiquiatra, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, etc. Elas acabam se tornando “clínico geral”. Tal fato, também facilita e 

abrange a maneira do olhar profissional sobre a saúde daquele usuário, passando a 

enxergar que uma dor, não necessariamente tem origem orgânica ou fisiológica. 

Os profissionais deveriam trabalhar considerando que o paciente traz consigo 

um sofrimento, uma experiência que acarreta questões singulares da sua vida, aspectos 

psicológicos, culturais e sociais, que fogem ao biológico. (Guedes, Nogueira e Camargo 

Jr.,2006). 

 No relato dessa mesma profissional, identificamos esse olhar mais ampliado no 

cuidado com os usuários, o que favorece um encontro mais autêntico:  

Tem uma moça de 22 anos de idade que é usuária de drogas e já teve várias 

gestações. Ela é de outro bairro, outra área de atuação, mas pelas conversas 

que nós temos, o acolhimento e conselhos que dou ela vem aqui nessa unidade... 

Tem também uma senhora de 60 anos, que veio fazer um preventivo e me 

confidenciou que havia sido estuprada quando adolescente. Ela nunca havia 

falado isso pra ninguém. Naquele momento o preventivo não era mais 

importante, ela precisava ser ouvida. (Themis) 

“É difícil conseguir acolher todos de forma tão intensa, às vezes é preciso cortar a fala 

do paciente porque temos que dar conta de muitas outras pessoas que estão esperando 

por assistência de saúde.” (Themis). 

Destaca-se no relato de Themis a importância que é para alguns esse encontro 

entre usuário e profissional, a ponto de ser revelada histórias íntimas nunca antes 

contada pra ninguém, e de extrema significância para a história de vida daquela pessoa. 

Além disso, fica claro que se trata de um saber aprendido com a prática, no dia-a-dia, 

mas que ainda parece algo isolado na realidade da UBS. São poucas as profissionais que 

além de perceber, se dispõe a ouvir verdadeiramente a demanda do usuário.  
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Outro aspecto relevante é o fato de haver uma demanda quantitativa a ser 

cumprida, o que impede um debruçar mais aprofundado sobre a história do outro. Como 

aparece na fala de Themis, muitas vezes é necessário interromper o relato de um usuário 

porque existem outros esperando por assistência de saúde. Essa demanda quantitativa 

gera uma sobrecarga, porque afinal é pouco trabalhador em saúde para tanta gente a ser 

atendida. Incluindo de outros bairros como Themis mencionou. 

Parece não existir ainda na assistência à saúde um comprometimento com a 

noção do projeto de felicidade, projeto este que remete à ideia de: “experiências vividas, 

valoradas positivamente, experiências estas que, frequentemente, independem de um 

estado de completo bem-estar ou de perfeita normalidade morfofuncional” (Ayres, 

2005, p.551). 

As profissionais chegam a identificar a singularidade e valores de vida de cada 

um, mas dar conta de que fatores psicológicos, ou acontecimentos estressantes da vida 

particular de cada indivíduo podem ser desencadeadores de sintomas físicos, não 

implica que o cuidado seja tomado na mesma direção.  

Um aspecto que surgiu nas discussões do grupo focal e que foi de afirmação 

unânime, a dificuldade de lidar na prática com as demandas de “não saúde”. As 

profissionais reconhecem a importância do ouvir o outro, de acolher bem, de serem 

solícitas e empáticas com a dor do outro. Paradoxalmente, apontam não saberem lidar 

com isso, recebem uma demanda que não sabem como resolver, como cita Ártemis: 

“Eles chegam aqui cheios de problemas, que às vezes não é algo para o médico atender 

sabe, são problemas que tem a ver com a casa, com a família, aí a gente faz o que?” 
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Como coloca Guedes, Nogueira e Camargo Jr. (2006) um dos reflexos do 

modelo biomédico nas práticas de saúde é a segmentação os sintomas objetivos dos 

subjetivos, sendo que muitas vezes este último sequer é considerado ou então não se 

sabe como “dar conta” deles. O foco da medicina contemporânea é a doença e como cita 

os autores: “As doenças se expressam por um conjunto de sinais e sintomas, que são 

manifestações de lesões, que devem ser buscadas por sua vez no âmago do organismo e 

corrigidas por algum tipo de intervenção concreta” (p. 1096). 

Nesse sentido de se operacionalizar a prática temos alguns relatos das 

profissionais da UBS Guarapes: 

A gente dá banho, troca o lençol, faz a higienização oral, dá a medicação e 

enquanto vai fazendo os procedimentos, vai escutando o usuário, a história de 

vida dele, suas angústias, dores, problemas familiares, seus medos, suas 

saudades. Você escuta, orienta no que é necessário, providencia alguma coisa. 

(Themis)  

Você vê que aquela pessoa ficou confortavelmente limpa, ela estava com dor e 

você aplicou a medicação, estava com feridas cheias de secreção, você limpa, 

faz um curativo novo, você cuida e deixa aquela pessoa se sentindo bem. Tirou a 

dor, tirou a sujeira e você deixou ela bem. (Themis) 

Além do aspecto da técnica mais focado no êxito técnico, algo que é bastante 

relevante na realidade do Guarapes e que se sobressai na fala das profissionais é um 

caráter de cunho assistencialista, como podemos verificar nas falas a seguir: “Me sinto 

direcionada a fazer o bem. A superar o que eu encontro, ajudar as pessoas. Quando um 

usuário chega com um remédio e não tem dinheiro pra comprar eu compro no meu 

cartão!” (Atena) 

Tinha uma senhorinha que era muito depressiva, ela tomava remédio e vivia 

chorando. Ela foi me contar da história dela. Sugeri para ela passear, tomar um 

cafezinho no shopping, pintar o cabelo, arranjar um namorado, aproveitar a 

vida...Hoje ela não toma mais nenhum remédio. Eu incentivo a pessoa a sair 

daquela depressão, melhorar a autoestima dela. (Atena) 
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Chegou uma senhora aqui com pressão alta, mas quando fomos conversar com 

ela para saber o que tinha acontecido ela relata que tinha uma companheira, 

que essa companheira tinha um filho e a companheira tinha saído, não sabia 

onde ela estava e não tinha comida, não tinha nada...E nesse dia que ela 

precisou a gente deu comida, arroz, carne, e aí ela saiu daqui com esse 

problema de saúde resolvido. Ela procurou socorro e se desesperou, não tinha a 

quem recorrer e veio pra cá.” (Ártemis) 

 São muitos os relatos acima que demonstram como é a dinâmica da UBS 

Guarapes, como acontece o atendimento entre profissionais e usuários. É marcante a 

boa-vontade das profissionais e a extrema preocupação com o próximo, a atenção e 

escuta que se tenta oferecer no acolhimento. No entanto, também é explícito o caráter 

assistencial que permeia essas relações, como já apontado acima.  

As profissionais estão muito próximas dos usuários, se compadecem com a 

situação de sofrimento e de carência da comunidade e tentam “resolver” a situação, 

fornecendo alimentação, medicamentos, passagens e dinheiro. Os encontros com os 

usuários também são marcados pelos aconselhamentos por parte das profissionais.  O 

sentimento de responsabilidade e o envolvimento afetivo é tão intenso que a “ajuda” e o 

cuidado ultrapassam as barreiras da profissão de enfermagem e confundem o lugar do 

profissional da saúde. 

 O discurso da técnica de enfermagem abaixo ainda vai mais além do que já foi 

exposto: 

Nosso acolhimento é de maneira organizada, tudo que pudemos oferecer para 

eles com conforto a gente faz. Agora a gente percebe que tem pessoas que 

prefere burlar as regras, chega aqui e quer falar comigo... Até a pessoa 

aprender que tem que vir, marcar a ficha, que ela é responsável pela saúde dela, 

aí isso eu vou ensinar. A partir daí ela terá uma consciência. Consciência que 

vai aprender a votar, a criar os filhos, valorizar o que ela tem de graça. Esse 

pra mim é o acolhimento. (Ártemis) 

  Ártemis possui uma visão mais política das coisas, e seu discurso está sempre 

retornando para a questão da importância do conhecimento. Para ela até mesmo o 
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acolhimento e o atendimento no Guarapes visa ampliar o conhecimento e a consciência 

das pessoas. 

 Outro aspecto relevante que foi percebido a partir dos relatos dos atendimentos é 

a importância que as profissionais e que a própria UBS tem para a vida de todos da 

comunidade, não apenas como um lugar para resolver os problemas de saúde, mas 

muitas vezes um lugar de refúgio, como apontam os discursos abaixo: 

Tem uma outra senhora que toda segunda e sexta tá aqui e fomos conversar. Ela 

não se sente bem em casa e aqui tem uma televisão, tem o povo conversando. 

Ela conversa com todo mundo, entra fala com o médico, mas nunca toma o 

remédio ou faz o exame. Não faz mal a ninguém, então a gente oferece um 

cafezinho. (Ártemis) 

Tem outras como ela que vem aqui também pra conversar, uma ficou chateada 

porque eu fui perguntar o que ela estava vindo fazer aqui... Agora tem outras 

profissionais que já se envolvem demais, compram cesta básica, isso, aquilo 

outro e quando as pessoas veem esse tipo de coisa em você aí pega todos os 

problemas dela e lhe responsabiliza por tudo. Eu não posso me responsabilizar 

por isso... Ele tem que procurar nele a resposta e a saída.” (Ártemis) 

 Ao fim desse item que discute acerca da operacionalização do cuidado no 

cotidiano desses profissionais da UBS Guarapes, retomamos um de nossos objetivos 

específicos que é o questionamento: Como cuidado aparece no cotidiano? Arriscamo-

nos a dizer que nessa realidade do Guarapes o cuidado aparece em sua maioria como a 

preocupação e a busca do êxito técnico e, se estendendo para a resolução de problemas 

de ordem financeira e material. 

 Esse resultado está consoante com outros estudos que investigam o cuidado, 

como por exemplo, a pesquisa de Santos, Saunders e Baião (2012) que investigam a 

relação entre profissionais de saúde e gestantes em uma maternidade pública do 

município do Rio de Janeiro. Através da análise de conteúdo das observações dos 

atendimentos, constatou-se que no espaço de intervenção predomina-se uma postura 
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mais biomédica, ficando de lado o espaço para a construção de significados coletivos e 

individuais, interferindo negativamente, na percepção acerca da demanda particular de 

cada adolescente. 

 Também em trabalho com gestantes, Costa et al (2009), buscaram analisar os 

cuidados primários prestados a essas mulheres, em um contexto de PSF, no município 

de Teixeira (MG). Por meio de entrevistas, observou-se como aspectos de interferência 

negativa nas atividades da unidade: a inexistência da participação comunitária, 

intersetorialidade e contra-transferência, se sobressaindo nas ações de saúde, dessa 

forma, o reducionismo biomédico. 

No caso do Guarapes é perceptível a preocupação das profissionais com a boa 

recepção, que é a disponibilidade para a escuta e o acolhimento para com o usuário. 

Esses aspectos existem no contexto dessa unidade básica, fruto, na maioria das vezes da 

própria vivência nesse contexto de assistência, no entanto, ainda distancia-se do cuidado 

ontologicamente trazido por Ayres, um encontro de sujeitos, permeado pelo interesse 

real na existência, na experiência vivida valorada positivamente e no projeto de 

felicidade do outro. (Ayres, 2004b). 

Como estratégias para o resgate desse cuidado nas relações humanas inseridas 

nas práticas de saúde, são apontadas por Ayres (2007): o trabalho da sensibilização da 

opinião pública através da comunicação, a criação de espaços para discussões e 

reflexões de grupos específicos da sociedade, educação continuada para os 

profissionais, e como elemento mais importante: o diálogo. 

 O diálogo é aqui mencionado não como troca de palavras, ou a escrita da 

anamnese, mas como um encontro de subjetividades, um espaço de trocas e 
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compartilhamento mútuo (Ayres, 2007). Um diálogo aberto para ouvir o significado da 

dor do outro. 

4.2.2.2. Relacionamento dos profissionais com a UBS 

 A maioria das profissionais que participaram deste estudo trabalha na UBS do 

Guarapes em média há sete anos e apesar das adversidades do dia-a-dia parecem 

satisfeitas com as atividades que desempenham. 

 Algumas profissionais retratam em seu discurso sua preferência pelo contexto da 

UBS, bem como sensações que lhes são incômodas na prática da profissão. A 

enfermeira Themis, por exemplo, afirma preferir o trabalho na Unidade Básica de 

Saúde, pela característica da continuidade dos atendimentos, de ver a evolução dos 

usuários no dia-a-dia e de poder acompanhar suas histórias de vida. Outro motivo que a 

faz preferir a UBS como ambiente de trabalho é o fato de não precisar presenciar a 

morte no dia-a-dia, um tema tabu para ela. A profissional diz não se sentir bem em 

ambientes como hospital, em que a morte é uma constante. “Não gosto de ver as 

pessoas morrendo, nem gosto de escutar os choros, não gosto de ver a pessoa 

agonizando, fico pensando na pessoa em casa, fico com medo da alma dela”. 

 A escolha de Themis pela área da saúde muito tem a ver com sua trajetória de 

vida, em que foi influenciada pela irmã que era uma base de apoio e de incentivo pra ela 

e fonte de admiração. Também é relevante perceber o quanto sua escolha pelo contexto 

da assistência básica reflete seu modo de ser no mundo, como alguém que visa sempre o 

cuidado e o bem-estar do outro e teme pela separação e pela perda. Tal aspecto fica 

claro quando ela frisa o receio de que sua filha poderia ficar sozinha no mundo, 

desamparada. 
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 Apesar da identificação e satisfação de se trabalhar na UBS com a assistência 

básica de saúde, um aspecto que se sobressaiu no grupo focal e nas entrevistas, de forma 

unânime, foi a dificuldade em lidar com a falta de estrutura, como citado nos relatos 

abaixo: 

Para atender o usuário aqui no Guarapes falta tudo, não tem estrutura, nem 

sequer internet para marcar as consultas... Eu oriento como ele deve dizer para 

conseguir as consultas. Às vezes a gente se programa para alguma atividade e 

não dá certo. Muitas vezes por causa dos próprios profissionais que não são 

comprometidos, deixam muito a desejar. (Atena) 

“O que a gente precisa mesmo aqui é resolver esse problema da água, que sempre 

falta...” (Hera). 

 Não é uma questão nova a falta de estrutura de muitas unidades de saúde 

públicas, mas também não faz disso um problema menor. A falta muitas vezes de 

material e de um próprio local adequado compromete a qualidade do atendimento. A 

falta de água é um problema recorrente na UBS do Guarapes e limita o atendimento 

odontológico e a própria limpeza do local e de materiais. Além disso, desde 2008 que 

por problemas na estrutura física do local o pronto atendimento foi fechado, 

prejudicando ainda mais o acesso da comunidade aos serviços de saúde que já são 

restritos no local. 

 Essa questão da falta de estrutura também vem acompanhada de pontuações 

referente à necessidade de ter outras especificidades de profissionais da saúde na 

unidade e também algumas questões de gestão.  

Como coloca Hera: “Eles conversam demais com a gente, se abrem. Eles ficam 

tão sufocados que aqui precisava de uma psicóloga. Precisava a prefeitura abrir um 
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concurso para a área de psicologia, não só aqui no Guarapes, mas em todas as 

unidades”. 

Sobre a gestão, Themis relata:  

É desumano eu pegar essa mãe e botar pra sair lesando por aí, quando a gente 

poderia resolver por aqui... falta gestão! Os profissionais precisam estar mais 

focados, comprometidos. Devem também ser avaliados, serem punidos quando 

necessário e serem reconhecidos também. Não há estrutura para se trabalhar, 

muitas vezes por falta de gestão, pois alguns problemas são resolvidos rápidos. 

 No discurso de Themis ela reconhece que há uma falta de estrutura, mas que por 

trás de um medicamento que falta ou de um esparadrapo, há algo mais importante que 

poderia amenizar a carência do bairro e a escassez de materiais e equipamentos, que só 

depende de gestão e do comprometimento dos profissionais. 

 O discurso de Themis merece uma reflexão, que resgataremos mais adiante, 

acerca do entendimento e operacionalização da PNH nas unidades de assistência básica, 

partindo do princípio de que atenção e gestão devem andar de mãos dadas.  O aspecto 

que nos remete ao contexto do item em questão, é o quanto essa dinâmica da gestão 

interfere nos próprios relacionamentos entre os profissionais e entre estes e a Unidade. 

Parece-nos que não há uma homogeneidade quanto aos valores e princípios que 

norteiam as atividades da Unidade. Há uma definição sim das atividades cotidianas, mas 

talvez não esteja claro para eles mesmos qual o propósito maior daquela UBS para o 

bairro. Alguns procedimentos ora são aceitos, ora não, para algumas pessoas sim, para 

outras não. Alguns problemas dos usuários que chegam às vezes são dificultados sem 

aparente justificativa. E nesse mar de ambivalência, uns profissionais são mais flexíveis 

para disponibilizar ajuda outros parecem querer “passar” o problema adiante, e a 

dinâmica dos relacionamentos entre os profissionais às vezes fica conflituosa. 
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 É interessante ressaltarmos, então, como é o relacionamento interpessoal entre 

os próprios profissionais. Em se tratando da própria equipe de enfermagem, apesar de 

serem relatadas por elas mesmas as diferentes formas de se trabalhar, conflitos do dia-a-

dia e algumas diferenças entre a equipe que gere a unidade e a equipe da assistência, 

parece haver um sentimento de união e de afeto, como no relato de Ártemis abaixo: 

Estou muito triste com essa questão de Themis, mas estou pedindo a Deus que 

ela passe por esse processo todinho e vença. Themis é muito importante, já 

estou barganhando com Deus... (se emociona e chora) Ela é muito importante e 

muito frágil e eu não estou conseguindo ajudar da formo como gostaria. É um 

processo de crescimento, crescimento espiritual... A gente é uma família, 12 

anos juntas. O respeito é muito grande que temos um pelo outro. 

 Themis no momento estava passando por uma árdua batalha contra o câncer, e 

foi possível perceber no semblante e no próprio discurso das profissionais o quanto esse 

processo de adoecimento afetou a equipe, e como as profissionais estavam envolvidas e 

mobilizadas a ajudá-la.  

 Por outro lado, o relacionamento com os médicos parece ser permeado, 

arriscaríamos dizer, por um sentimento de competição, que reflete também uma 

construção histórica do modelo biomédico que foi instaurado: a medicina como Moral e 

a saúde submissa ao poder médico (Martins, 2004). 

 Ao relatar como se veem nessa profissão de enfermeira, Themis é enfática em 

dizer: “Até hoje a gente ainda sofre a discriminação da profissão, que enfermeira é 

rapariga de médico, é empregada do médico, não tem autonomia...”  

 A técnica de enfermagem complementa: “Eles se acham verdadeiros Deuses, 

chegam aqui e já querem mandar em tudo, acham que sabem de tudo” (Ártemis). 
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Além de acreditarmos no peso da própria construção histórica dessas profissões, 

pensamos que também esses relatos reflitam suas trajetórias de vida, em que Themis por 

falar de um sentimento de discriminação também fala de seu posicionamento perante as 

pessoas de “diminuição” e de baixa-valia consigo mesma. Já Ártemis expressa um 

sentimento mais de revolta, injustiça, padrão que se repete sempre em seu discurso. 

Sobre esse tópico de relacionamento dos profissionais com a UBS Guarapes, o 

que podemos concluir é que de fato há carência de estrutura na unidade, onde faltam 

materiais e equipamentos adequados. Tem alguns impasses de atitudes e condutas entre 

alguns profissionais, mas nada que abale o funcionamento da UBS. Outros aspectos que 

podemos pontuar deste item é que: 

a) Há uma assimetria entre o profissional de medicina e outros. 

b)  O grupo da enfermagem é muito compacto, os laços são bem construídos. O 

ambiente de trabalho é muito positivo. 

c)  A demanda de trabalho é imensa. São poucos profissionais para tanta gente do 

bairro Guarapes, incluindo pessoas de outros bairros que buscam o atendimento 

na Unidade. 

d)  A estrutura de trabalho é diferente do ambiente. O ambiente é subjetivo e se 

baseia nas relações. A estrutura é objetiva. Nos últimos anos a reforma fez a 

UBS ser um canteiro de obras. 

4.2.2.3. Relacionamento dos profissionais com a comunidade do Guarapes 

 No que diz respeito a esse item do segundo eixo, alguns comentários nos 

chamam bastante atenção. Em primeiro lugar é importante ressaltar que todas as 
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profissionais trabalham no bairro de Guarapes há um tempo relativamente significativo 

(tempo médio de 10 anos). Isso significa um conhecimento razoável do bairro, sua 

dinâmica, seus aspectos espaciais, seu cotidiano. Cada uma das profissionais de nível 

superior e as respectivas técnicas, com as quais formam duplas, cobrem uma 

comunidade de aproximadamente 10.000 habitantes. Todas as profissionais realizam 

visitas domiciliares, o que contribui para uma visão mais generalista do bairro, 

reconhecem sua situação de vulnerabilidade e seus problemas: 

Aqui são muitos problemas, principalmente socioeconômico... Se tivesse 

emprego para essas pessoas, era certeza que esses jovens não iam procurar as 

drogas, porque teriam uma atividade. Eles ficam “ociosos” e às vezes o 

próprio pai que os incentivam a roubar, aí já é outro problema também. 

(Hera) 

 Embora, o modo de estruturação das atividades de estratégia de atenção da 

Saúde da Família seja bastante interativo, recolhemos críticas no que diz respeito ao 

modo como os profissionais se relacionam com a comunidade em geral. Vejamos, por 

exemplo, o que diz Ártemis: “O médico fica aqui sentadinho para atender, já pega o 

usuário pronto. Ele não vai para as visitas nas casas, ele não conhece o bairro, não 

sabe o que esse povo passa”. 

 Considerando esse depoimento, retomamos Soares (2005), Scliar (2007) & 

Costa & Gualda (2010) sobre a importância dos fatores socioeconômicos e culturais 

para interpretar mais assertivamente o que dizem os usuários. Acrescentamos, além 

disso, que esse conhecimento da realidade é importantíssimo para um conjunto diverso 

que vai desde a questão da adesão ao tratamento, adequação da linguagem, à realidade 

das pessoas, a compreensão do vivido dos moradores do bairro. Com isso, destacamos 

que juntamente com o conhecimento da história da doença dos usuários Hera levanta a 

necessidade de conhecer a história do bairro em si mesmo. 
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 Fica assim o seguinte questionamento que formulamos: estaria a fala de Hera de 

algum modo apontando que o cuidado é produzido no conhecimento que o profissional 

de saúde tem sobre o bairro que ele trabalha? 

 Considerando que o Guarapes é um bairro formado há 20 anos, a partir da 

realocação de pessoas que viviam nas favelas, Hera levanta um aspecto interessante 

sobre isso: “O Guarapes tem multiculturas, veio pra cá gente de todo canto... Aqui o 

sexo é banalizado, o problema é mesmo cultural. Precisamos prevenir, e dar educação 

de valores para o povo, eles precisam entender as coisas”. 

 Mesmo sabendo que a educação é um problema social no país, sobretudo no 

nordeste, que merece uma atenção especial e que concordamos que sem educação as 

pessoas acabam por se sujeitar a condições desfavoráveis e impróprias de vida, 

enxergamos também que se trata de um problema macro e que talvez uma educação de 

valores, como coloca a profissional acima, não caiba como responsabilidade da equipe 

de enfermagem de uma UBS. Perguntamo-nos de que modo esses profissionais 

poderiam contribuir efetivamente para as vidas desses usuários? Sobre o bairro e como 

as profissionais se implicam diante da vulnerabilidade, elas explicitam: “Lá no 

Guarapes eu enxergo a carência. Carência de tudo, naquele bairro, falta de estrutura, 

falta de oportunidade para a população, até estímulo para estudar aquele povo não 

tem... Eu falo muito com eles.” (Atena)  

Aqui no Guarapes é uma mistura de cultura, as favelas jogaram pra cá e até 

hoje tem três assentamentos, então são culturas muito diferentes. O sexo banal, 

crianças transando com 11, 12 anos... Temos que passar os valores, mostrar que 

o sexo não é uma coisa feia, mas não pode ser banalizado, e deve ser feito com 

responsabilidade. Hoje eu acho que elas começam a enxergar melhor a 

realidade, e até têm menos filhos e passam a se valorizar mais. Quem trabalha 

na saúde pública precisa ter essa responsabilidade, essa parte da cultura 

(Ártemis). 
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“Aqui você vive os problemas da comunidade e o seu. Se você somatizar, você tá 

lascada... Se você pegar as histórias das pessoas e absorver, enlouquece.” (Ártemis).  

Aqui deveria ter um crescimento da vizinhança, abrir essa mata aqui... Fazer do 

Guarapes um bairro popular. O Guarapes ainda está como fosse um 

interiorzinho. O problema é ter um lazer para o Guarapes, um centro de velório, 

espaço para Correios, mercado, ter um ginásio, um cinema. Se não olhar isso 

aqui... Se você notificou, vamos trabalhar, senão você está sendo pior que os 

políticos corruptos... vamos brigar! (Hera) 

No eixo da técnica, refletimos acerca do como fazer. O principal desse eixo é a 

palavra relação. As competências que mencionamos no eixo anterior são aqui exigidas 

pela “vida prática” que suscita ação por parte dos profissionais de saúde. Guarapes é um 

bairro de vulnerabilidade social e o compromisso das profissionais é um ponto muito 

positivo nessa demanda. Por outro lado um bairro assim apresenta problemas muitas 

vezes insolúveis para os profissionais de saúde que ao longo dos anos serão mais uma 

referência, apoio, testemunha da vida que ali se expressa. 

Reforçamos a importância que a Unidade Básica de Saúde tem para o bairro do 

Guarapes, algo que vai muito além da própria assistência à saúde do corpo, é um local 

de refúgio, da busca de consolo para a “dor da alma”, ou de uma simples palavra de 

conforto. 

Da mesma forma, o estudo de Backes et al. (2012) reconhece que a atuação de 

profissionais em uma UBS em comunidade precária e vulnerável está relacionada às 

possibilidades de fortalecer a autonomia dos envolvidos no processo de cuidado em 

saúde, fortalecimento de redes interativas e associativas, bem como, valorização das 

singularidades humanas. 

4.2.3. O EIXO DA ÉTICA 
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Nesse item, que diz respeito ao eixo da ética, buscamos compreender quais os 

valores que orientam a vida pessoal e profissional dos sujeitos aqui estudados. 

Especificamente interessa-nos compreender quais valores orientam as práticas dos 

profissionais de enfermagem da UBS Guarapes na atenção primária. Não foi realizada 

nenhuma pergunta objetivamente direcionada para nomear esses valores, estes foram 

identificados a partir dos relatos no grupo e nas entrevistas individuais. 

 

Tabela 5 

Matriz de análise: Eixo da ética 

Nota. Ayres (2009) define a ética como os valores que orientam as práticas no SUS. 

4.2.3.1. Valores que orientam a vida pessoal e profissional dos profissionais de 

enfermagem 

Nesse item exploramos os valores construídos na trajetória de vida dos 

profissionais de enfermagem. Encontramos valores que se produzem em função de 

determinações sociais, contingências familiares, contexto material na qual a existência 

prática é produzida. Tendo em vista as escolhas possíveis nesses contextos, cada uma 

das quatro entrevistas foi estruturando um ethos pessoal; um modo de relação consigo e 

com o mundo que se faz presente também no modo como constroem sua identidade 

profissional. 

Esquematicamente podemos dizer que: 

EIXO TEMAS 

4.2.3. ÉTICA 4.2.3.1. Valores que orientam a vida pessoal e profissional dos profissionais de 

enfermagem 

4.2.3.2. Valores que orientam o trabalho dos profissionais de enfermagem 
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Themis ao insistir sobre o valor do respeito seja com o usuário, seja com os 

colegas de trabalho, remonta a própria trajetória pessoal na qual aprendeu desde cedo a 

se colocar no lugar dos outros e não julgar alguém apenas pela aparência por exemplo. 

Para Atena educar, esclarecer e conscientizar é um princípio de vida. 

Lembramos que a luta de sua vida era por aprender, conhecer e conquistar “um lugar no 

mundo”. Do mesmo modo com que se sentiu grata pelas pessoas que fizeram parte de 

sua vida, instruindo-a e orientando-a, acredita que também deve fazer isso com filhos, 

amigos e com os usuários que chegam ao serviço. É forte um sentimento de compaixão, 

que às vezes chega a ter um cunho assistencialista. A mesma relata ainda: 

Eu tento ser uma pessoa ética, tento fazer o melhor que posso na minha 

profissão, dentro dos meus limites também, e tento ajudar as pessoas, 

independente de conhecer ou não. Às vezes a pessoa está com fome, eu compro 

algo e dou (Atena). 

Hera ressalta os valores da honestidade e retidão com a coisa pública. Algo que 

pode ser mapeado nos valores transmitidos no seio da família pelos seus pais como 

sendo parte indispensável do “caráter” e da “vergonha na cara” que uma pessoa deve 

ter. 

Ártemis por sua vez enfatiza a necessidade de denunciar o descaso com as 

condições de trabalho. Para ela o senso crítico é um valor fundamental para avaliar o 

mundo ao seu redor. O que pode ser visto também no inconformismo e na revolta com 

as injustiças que ela narra em sua própria trajetória pessoal.  

 Outro valor que aparece no discurso da profissional é a ética: a ética de fazer o 

que é correto, fazer o certo e não agir em razão de interesses financeiros ou políticos. 

Um compromisso com a profissão, no sentido de fazer o que estiver dentro de suas 

possibilidades e competências profissionais para atender o outro, como ela fala: 
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No hospital infantil que eu trabalhei muitos anos, foi uma briga grande que eu 

fiz para deixar de usar a seringa de vidro. Fui obrigada a dizer que ia denunciá-

los porque eles recebiam o dinheiro do SUS e não usavam corretamente. 

(Ártemis) 

Quando eu estava estagiando lá no Passo da Pátria tinha umas 300 famílias 

com problemas de drogas. Não acompanharam essas famílias e hoje esse 

número já deve estar em 30 mil famílias... Então, se você notifica aquilo, vamos 

trabalhar! Você ter uma formação, ir para uma secretaria só para garantir seu 

salário, você está sendo pior do que os políticos corruptos! (Ártemis). 

Em seu senso crítico, aparece muito forte no discurso de Ártemis a questão do 

educar, da importância do conhecimento para as pessoas, prevenir como forma de 

conscientizar.  “A gente trabalha no sentido dessa formação política, pessoal, 

espiritual, brigando sempre pelo que está em falta, a falta de educação...” (Ártemis) 

“Minha responsabilidade com o mundo e aqui no Guarapes no momento é exatamente 

agir assim... esperar minha vez na fila do banco, esperar minha vez de ser atendido e 

ensinar as pessoas a esperar, ensinar!” (Ártemis) 

Outro aspecto importante de ser observado ainda entre as profissionais é acerca 

do cuidado sobre si próprias. Este aspecto não é um de nossos objetivos de estudo, mas 

surge apenas como interesse em entender como estas profissionais, que atuam na área 

da saúde e tem tanta responsabilidade sobre os outros, cuidam de si. Estamos 

considerando “cuidam de si” como uma postura existencial diante da própria saúde e 

não o termo proposto por Foucault num sentido genealógico. 

 Sobre o olhar para a saúde, Nogueira (2006) coloca que a maioria das práticas de 

saúde e dos estudos direciona o foco da saúde sempre para os outros. O tema Saúde é 

falado sempre em terceira pessoa, pertence aos usuários. Nas palavras do autor: “Para 

que eu tenha a intuição existencial da saúde, é preciso que eu a assuma como algo que 

compõe a compreensão do meu ser no mundo” (Nogueira, 2006, p. 339). 
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Pudemos perceber através das entrevistas e do grupo focal, que todas as 

profissionais desse estudo, assim como acreditamos que são a maioria das profissionais 

de enfermagem, têm um ritmo muito intenso de trabalho, assumindo dois ou três 

empregos, sem tempo às vezes sequer de dormir. Como cita Atena: “Quando saio do 

plantão, às vezes passo em casa, tomo um banho, um cafezinho e vou pro Guarapes, só 

descanso à noite do outro dia. Às vezes dou plantão no sábado”. 

Nos relatos, os cuidados para consigo aparecem em sua maioria, apenas 

direcionados a cuidados “necessários” como: cortar o cabelo, fazer a unha, se alimentar 

e repousar. O lazer quase não aparece como algo significante na fala das profissionais, 

apenas Atena relata se dedicar a fazer algo que gosta, que é a leitura, mas ainda assim, a 

própria profissional relata que esse ato também é uma forma de fugir dos problemas 

familiares. O lazer, às vezes, se confunde com ocupar-se com alguma coisa, realizar 

obrigações do lar. Ao ser perguntado a Hera sobre o que ela gostava de fazer, ela 

responde: “Gosto de passar o pano na casa... No fim de semana eu visito minha mãe”. 

Themis toca ainda na questão da autoestima, relata não se sentir tão bem, pois 

não está conseguindo fazer atividades físicas, se sente gorda. Tem muitas vontades que 

não realiza. 

Diante desses aspectos ressaltados, nos questionamos se o cuidado com o 

usuário nessa realidade do Guarapes, podendo ser estendida para outras realidades, não 

fica comprometido, pois, quando não nos olhamos e não cuidamos de nós mesmos, não 

podemos estar por inteiro nas relações.  

 Finalizando com as palavras de Silva et al  (2009, p. 699):  “A partir da 

perspectiva Heideggeriana, não se pode cuidar sem considerar as determinações 
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ontológicas da condição humana, não é possível cuidar de maneira autêntica sem 

assumir propriamente, de maneira livre, sua existência, sem deixar de considerar nossas 

limitações.”   

4.2.3.2. Valores que orientam o trabalho dos profissionais de enfermagem na 

UBS Guarapes. 

Este item complementa o anterior. Especificamente estamos aqui descrevendo 

como os valores pessoais e a identidade profissional construída orienta o trabalho dos 

profissionais de Guarapes na UBS daquela região. Entendendo que o todo excede a 

soma das partes, o que estamos tentando identificar são quais os valores sustentados 

pela equipe de enfermagem da UBS em questão. 

Certamente é possível falar de uma ética que orienta a atividade da equipe. Essa 

ética nos é mostrada através dos discursos ao longo deste estudo como algo que advém 

em maior impacto pelas trajetórias de vida de cada uma, e em menor escala de uma 

formação profissional formal. Os seguintes elementos definem o que poderia ser essa 

ética “coletiva” das profissionais da UBS Guarapes:  

a) afinidade e amor pela profissão 

b) Colocar-se no lugar do usuário.  

c) Compreender qual a necessidade do usuário e dar algum tipo de encaminhamento. 

d) Solidariedade para com a dor de quem chega ao serviço. 

 Nesse sentido, o primeiro sentimento que ficou mais claro em nossa análise, por 

estar presente nos discursos de todas as profissionais foi o amor pela profissão, uma 
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afinidade muito grande pela enfermagem, como podemos ver nas falas: “Eu não 

poderia ter escolhido outra profissão que não fosse a enfermagem” (Themis).  “Meu 

lazer é meu trabalho... Eu adoro o que faço, apesar do baixo salário!” (Atena) 

 É interessante perceber que a identificação com a atividade e a paixão pela 

profissão parece ainda mais forte naquelas profissionais que de alguma forma tiveram a 

influência com base nas experiências familiares de saúde-doença: “Meu pai sofreu um 

acidente, quando a gente era pequeno, ele foi queimado... Quando eu ia visitar ele, 

aquele cheiro de éter, fica, né?! Então eu via tudo aquilo e achava interessante a forma 

delas tratarem” (Ártemis) 

 Sobre o sentimento de empatia, compreender o lugar do outro, a fala de Themis 

retrata a dificuldade e a injustiça que muitos profissionais cometem de não se colocar no 

lugar do outro, de julgar a dor do usuário: 

É muito complicado você julgar que determinada pessoa não está precisando de 

atendimento urgente. Por exemplo, uma pessoa que está com uma dor de 

garganta. Para aquela pessoa que está com dor de garganta, o atendimento 

pode ser urgente sim, ela está sem comer, sem falar direito, sem dormir. Ela 

precisa de uma assistência. Devemos tentar ver o lado da pessoa. Às vezes 

coloca a pessoa para dar um giro desnecessário. 

Numa crítica a essa falta de empatia por parte de alguns profissionais, Themis 

continua em seu relato: “As pessoas devem ser mais treinadas... Será possível ensinar 

um humano a ser humano?   

O discurso abaixo de Hera fala do compreender a necessidade do usuário e 

realizar os devidos encaminhamentos: 

Tem um caso que me lembro, quando eu estava na vacina e a mulher veio 

conversar sobre a filha dela de 11 anos, que ela tinha certeza que era virgem, 

mas o namorado da filha contou que não. Ela estava muito sufocada e 
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angustiada, estava aos prantos... Conversei e encaminhei-a para a enfermeira 

da área para orientar sobre as prevenções e para a assistente social. (Hera) 

 Indo para além dos valores pessoais, temos alguns possíveis norteadores 

externos sobre as condutas dos profissionais e destacamos aqui o código de ética da 

enfermagem e a política Nacional de Humanização. 

 O código de ética da enfermagem, resolução 240/2000 nos seus princípios 

fundamentais tece respeito, em linhas gerais, ao compromisso do profissional com a 

saúde do ser humano e da coletividade, respeitando a vida, a dignidade e os direitos da 

pessoa humana e exercendo sua atividade com justiça, competência, responsabilidade e 

honestidade. (COFEN, 2000)  

 Já a Política Nacional de Humanização (PNH), em sua estratégia de fortalecer o 

Sistema Público de Saúde, visa contribuir para a melhoria da qualidade da atenção e da 

gestão da saúde no Brasil.  

 Não temos dúvida alguma da importância desses instrumentos como balizadores 

da profissão de enfermagem e no contexto da saúde, bem como, do reconhecimento por 

parte das profissionais dos princípios que o código de ética e a PNH regem.  

Contudo, o código de ética não foi comentado pelas participantes, o que nos 

sugere como um instrumento que não se faz presente na prática cotidiana. Por sua vez, 

PNH, muito foi discutido como podemos ver nos relatos abaixo: 

O SUS é mais importante que a UNIMED, que também é planejado e 

valorizado. Não chega aqui de qualquer jeito. Tem que pegar a carteirinha do 

SUS e beijar, porque é melhor que ter UNIMED. A Política de saúde Pública é 

uma política séria, mas sou eu que faço isso, quando eu valorizo isso. Eu atendo 

meu usuário, da mesma forma que eu recebia dinheiro deles antes. Se todo 

mundo paga pra mim, eu tenho que valorizar esse SUS. (Ártemis) 
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Ártemis ressalta a importância do SUS, e a PNH enquanto uma política de 

reencantamento do SUS prioriza o comprometimento e protagonismos dos envolvidos, 

o que vai ao encontro da fala da profissional.  

Por outro lado, Themis fala que a Política Nacional de Humanização traz um 

alicerce teórico para os profissionais, mas que na prática ainda é muito deficiente: 

Gestão e assistência não estão andando de mãos dadas, pois às vezes muitos 

atendimentos são negados quando bastava um bom-senso para que o usuário 

saísse satisfeito e melhor do que chegou, mas às vezes as pessoas se prendem 

muito ao burocrático, isso dificulta um olhar mais humanizado. Tenho certeza 

que muita coisa para melhorar só dependeria da vontade de nós profissionais. 

O relato de Themis nos remete aos princípios da PNH: transversalidade, 

indissociabilidade entre gestão e atenção à saúde, e protagonismo dos sujeitos e do 

coletivo, o que nos aponta para um distanciamento entre a prática e o ideal da política. 

Um distanciamento por, segundo seu relato, não ter um aumento na capacidade de 

comunicação entre sujeitos e coletivo, nem um protagonismos dos mesmos, além da 

gestão não estar andando de mãos dadas com a atenção á saúde, pois a forma de 

condução das organizações é definidor dos processos de trabalho (Pasche & Passos, 

2008). 

O fato de uma falha de gestão, que poderia atuar de forma mais arrojada e 

próxima da própria assistência, nos faz pensar que talvez o entendimento sobre a PNH, 

SUS e sobre a própria UBS existe, mas passível de diversas traduções. O estudo de 

Puccini et al. (2012) com profissionais de saúde em 30 Unidades básicas de saúde, 

realizado por meio de entrevistas, buscou analisar a concepção desses profissionais 

quanto ao papel das UBS na assistência primária. Concluiu-se que há uma visão 
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limitada sobre o papel das UBS na atenção, o que, provavelmente resulta em práticas 

restritivas do acesso a população aos serviços de saúde.  

Em outro discurso da profissional Atena, aparece que: “Com a Política da 

Humanização melhorou um pouco, mas poderia melhorar muito mais. Colocaram um 

balcão, mas acho que deveria ter revistas, uma televisão melhor...”  

Atena discute sobre os problemas da Unidade que poderiam ser melhorados, mas 

o que nos chama a atenção é a distorção feita em relação aos reais valores e princípios 

que visam à melhoria do serviço na saúde colocada pela PNH e enxergada no contexto 

da UBS em questão. Os elementos norteadores da PNH ultrapassam as questões 

estruturais.  

Certamente podemos dizer que há uma ética que surge naquilo que cada uma das 

suas “deusas” vivenciou em suas próprias trajetórias e carregam como referências em 

suas próprias vidas. Ainda não teríamos aqui o cuidado como elemento reconstrutor das 

práticas em saúde como sugere Ayres. Mas já é possível ver uma ética da trajetória de 

vida que poderia refletir a necessidade de pensar a formação e o “como fazer” dessas 

profissionais. 

Para Ayres, em alusão as ideias de Heidegger, a ética do cuidado repousa sobre 

um encontro, um olhar e uma busca em conjunto da totalidade existencial do outro que 

permite compreender de forma significativa o processo de adoecimento, a saúde e o 

próprio projeto de vida. (Ayres, 2004b). 
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23
DEUSA THEMIS 

Era a titânica deusa da Justiça, da lei e da ordem e protetora dos 

oprimidos. Costumava sentar-se ao lado do trono de Zeus para 

aconselhá-lo. Era filha de Urano e Gaia, e, portanto, um titã. 

Considerada a personificação da ordem e dos direitos divinos, 

ratificados pelo Costume e pela Lei, era frequentemente 

invocada por pessoas que faziam juramentos. Era considerada 

a deusa da Justiça e era representada como uma divindade de 

olhar austero, tendo os olhos vendados e segurando uma balança e uma cornucópia.
24

 

Themis tem 51 anos, e viveu sua infância em um sítio, bem humilde e tranquilo, 

no interior do RN, banhando-se no açude e comendo o que a natureza lhes oferecia, 

entretanto, não tinha assistência de saúde, nem de educação. Themis foi ao médico pela 

primeira vez aos 10 anos de idade, com suspeita de hepatite A. Ela relata ter tido todas 

as doenças possíveis que se acomete na infância (catapora, sarampo, etc.). Para a escola, 

só foi aos 14 anos de idade, iniciando o 5º ano, pois havia sido alfabetizada em casa 

mesmo.  

 A irmã mais velha de Themis era dentista e foi trabalhar em um interior próximo 

e posteriormente na grande Natal, e Themis foi junto com ela em busca de 

conhecimento. Fez seu primeiro vestibular para odontologia, pois admirava bastante a 

sua irmã que era muito esforçada, enfrentou o pai para estudar e a ajudou a se 

desenvolver profissionalmente também. Themis não passou no vestibular e no ano 

                                                           
23 Fonte da Figura 8: (http://honestidadeejustica.wordpress.com/tag/deusa-da-justica/) 
24

 Informações retiradas de: www.dec.ufcg.edu.br. Recuperado em 22 de dezembro de 2013. 

Figura 8  

Deusa Themis 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MGZeus00.html
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MGUranus.html
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MGGaia00.html
http://www.dec.ufcg.edu.br/
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seguinte, por eliminação dos cursos, optou por fazer enfermagem, pois sempre 

sobravam vagas. Ela só tinha certeza de que queria a área da saúde, pois era tímida 

demais para seguir pelos campos da educação. A timidez também dificultou sua 

conclusão na graduação de enfermagem, uma vez que a mesma fugia das disciplinas que 

precisavam apresentar trabalhos orais. 

 Sobre a área de enfermagem, no início, foi apenas uma segunda opção de 

carreira, além disso, incomodava e incomoda até hoje a discriminação que o profissional 

de enfermagem passa, por serem chamadas de “rapariga de médico”, ou quando ouve 

expressões do tipo: “enfermeiro é para limpar cú de velho!”. Themis se irrita e compra a 

briga para defender sua profissão, pela qual hoje sente um imenso amor e não se 

imagina fazendo outra coisa.  

 Themis trabalha há 10 anos na Unidade básica de Saúde do Guarapes e ressalta 

que diferentemente de plantões hospitalares, na UBS há uma continuidade no trabalho, 

cria-se um vínculo com as famílias. 

 Em seu discurso, Themis demonstra satisfação com o trabalho da enfermagem e 

uma postura aberta e flexível para o outro, inclusive, preocupando-se tanto com o outro, 

que por vezes esquecia-se de cuidar de si mesma. Dias após a entrevista com Themis, a 

mesma descobriu que está com câncer de mama e fará uma cirurgia.  
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Considerações finais 

 Este estudo nasceu a partir de uma inquietação da minha atuação profissional em 

um hospital privado de Natal/ RN onde se é cobrado uma exímia qualidade nos 

atendimentos e é fornecido um sistema de educação continuada aos profissionais de 

enfermagem que, no entanto, parecem contribuir primordialmente para o 

aprimoramento da técnica.  Inicialmente foi pensado em fazermos uma comparação 

entre a rede privada e a assistência básica, mas por alguns percalços e pela própria 

questão da amplitude do trabalho, optamos por focar na assistência básica, onde 

acreditávamos que, provavelmente, esse cuidado seria ainda mais deficitário. Assim, 

elegemos a Unidade Básica de Saúde do bairro Guarapes, que como colocado e 

enfatizado inúmeras vezes, é um bairro carente e de extrema vulnerabilidade. 

 O estudo foi devidamente aprovado pelo comitê de ética com respaldo na 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde- CNS, através do parecer de número 

461.345. Além disso, ressaltamos o cuidado com o sigilo, o respeito e o cuidado que 

tivemos com a história de cada uma de nossas “deusas” participantes. 

 As dificuldades encontradas para realização deste trabalho foram as mínimas 

possíveis e previsíveis, apenas com relação aos horários, uma vez que era difícil 

conseguir juntar todas as profissionais, mas nada que atrapalhasse o andamento da 

pesquisa de campo. Além disso, o prazer em mergulhar na história de vida de cada 

profissional e nos casos e vivências daquela Unidade de Saúde foi uma experiência tão 

rica e gostosa, que superou qualquer dificuldade. 

E então, o que podemos concluir de todo esse estudo? Retomamos aqui nosso 

objetivo principal que era investigar como o cuidado é compreendido por profissionais 
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da área de enfermagem.  Voltemos também aos nossos objetivos específicos, temos as 

questões: Como o discurso do cuidado se reflete no seu cotidiano? Como é estabelecida 

essa relação do cuidado dentro do trabalho com os colegas e usuários do serviço? 

De forma sucinta, podemos dizer que o cuidado é construído por estas 

profissionais como acolhimento, como informação, como história e como contexto. 

Nesta ideia de cuidado, a prática se estabelece em cima de uma preocupação com o 

usuário, uma preocupação em fazê-lo se sentir bem, tentar resolver seus problemas, 

incluindo até mesmo, os de ordem financeira e material. Há acolhimento e 

disponibilidade para escuta, no entanto, uma escuta que muitas vezes ouve uma 

demanda superficial, distanciando-se ainda do cuidado ontológico proposto por 

Ayres/Heidegger, um cuidado que tem um interesse legítimo sobre a existência do outro 

em sua totalidade. 

É preciso ressaltar que nas compreensões de cuidado e no próprio operar o 

cuidado, os efeitos da formação acadêmica aparecem como fundo, enquanto que a 

formação continuada, as experiências cotidianas em saúde e mais ainda o peso da 

trajetória de vida, se revelam como figura, fazendo desses aspectos a raiz constitutiva da 

subjetividade das profissionais de enfermagem. Contudo, compreendemos que a 

formação acadêmica não deve se dissociar do exercício profissional, sendo ambos 

produtores de conhecimentos. Isso foi apontado em diversos momentos pelas 

profissionais e sem dúvida não é uma questão particular da enfermagem, mas de 

diversos campos da saúde. 
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Todos esses questionamentos são baseados a partir de uma realidade particular 

de uma Unidade Básica de Saúde, num contexto de assistência primária da saúde na 

cidade do Natal. Trata-se de um recorte da comunidade de Guarapes. 

 Embora os resultados não sejam passíveis de generalização para a categoria dos 

profissionais de enfermagem, seja na cidade do Natal ou no estado do Rio Grande do 

Norte, ou ainda no Brasil, podemos refletir sobre algumas questões que este estudo nos 

aponta: 

1 – A formação do profissional de enfermagem ainda se encontra distante do que é 

vivenciado nas unidades básicas de saúde, na atenção primária?  

2 – Não seria um paradoxo o fato de se falar tanto em humanização enquanto os 

mecanismos da PNH são tão distantes da prática dos profissionais? 

3 – Como discutir o cuidado enquanto uma categoria que permita uma reflexão sobre a 

PNH, sem cair em algo vago e abstrato? 

 4 – Seria possível trabalhar com os profissionais a partir de suas trajetórias pessoais 

para chegarmos a uma reflexão que ultrapasse o pessoal e possa ser coletivo quando se 

fala em cuidado? 

Acreditamos que este estudo foi relevante para a contribuição da discussão que 

envolve a humanização/cuidado nas práticas de saúde, ampliando o leque para se pensar 

nessas práticas reconhecendo o peso das trajetórias de vida das profissionais em suas 

práticas cotidianas em detrimento do aprendizado formal.  

Apontamos como retorno dos encontros, para os participantes deste trabalho, o 

fato de poder dar voz a estes profissionais que não teriam como se expressar no dia-a-
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dia do serviço, na rotina burocratizada, a criação de um espaço para reflexão sobre as 

práticas de saúde e sobre a própria história de vida. Além de apontar, para a necessidade 

de avançar na discussão do cuidado como categoria que permite reconstruir as práticas 

de saúde. 

Também esperamos ter contribuído para maiores reflexões entre as participantes 

deste estudo sobre sua prática e como ela se desdobra, envolvendo o lugar que o sujeito 

(usuário/usuário) ocupa na relação com o profissional, a relação entre profissional - 

usuário e o próprio cuidado consigo.  

Ressaltamos ainda a nossa percepção quanto à dificuldade dessas práticas em 

saúde num contexto de muitas adversidades atravessadas por essas profissionais, que ao 

mesmo tempo são mulheres e que, para além da técnica existe a sensibilidade daquilo 

que existe no melhor sentido da palavra humano em cada uma delas. Mesmo levando 

em conta, os problemas pessoais, as condições materiais de trabalho, a má remuneração, 

podemos detectar o esforço, o comprometimento, a persistência para com o trabalho, os 

usuários e o serviço público. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa intitulada: “Investigando o cuidado em equipe de enfermagem de uma UBS na cidade 

do Natal-RN”, coordenada pelo Profº Dr. Marlos Alves Bezerra e pela mestranda em Psicologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Camila Augusta de Rubim Costa 

Gurgel, concordo em autorizar a realização da etapa desta pesquisa. Esta etapa consiste na 

realização de um grupo focal, em 6 (seis) encontros, uma vez por semana, com duração de 

2(duas) horas cada encontro, para discussões e intervenções a respeito da temática do 

cuidado. Os participantes serão selecionados de forma aleatória, a partir de demanda 

espontânea e os encontros serão realizados na própria Unidade de Saúde. Após o fim da 

pesquisa, haverá continuidade das atividades com o grupo a partir de oficinas. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por 

um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

 

Natal, 27 de maio de 2013.  

 

 

___________________________________________________ 

Luis Carlos Xavier 
Diretor da Unidade de Saúde da Família- Guarapes 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Investigando a noção de cuidado 

em  equipe de enfermagem na cidade do Natal-RN,  que tem como pesquisador responsável a 

mestranda Camila Augusta de Rubim Costa Gurgel, com a orientação do Profº Dr. Marlos Alves 

Bezerra (UFRN). 

Esta pesquisa pretende investigar como a noção de cuidado é compreendida por 

profissionais da área de enfermagem, na cidade do Natal-RN. 

 O interesse no tema surge a partir de uma inquietação ao perceber o quanto se fala 

em cuidado nas políticas públicas e o quanto esse cuidado é pouco posto em prática e com 

uma noção ainda restrita dentro da área da saúde. O interesse pela noção de cuidado vai para 

além da relação entre profissional de saúde e usuário/usuário de serviço. Inclui concepções e 

significações que estruturam inclusive o modo como os profissionais de enfermagem se 

ocupam de si mesmos. 

A relevância deste trabalho está em suscitar reflexões sobre o cuidado, numa tentativa 

de trazer maiores contribuições para as práticas de saúde na equipe de enfermagem estudada, 

com o foco na humanização, no lugar que o sujeito (usuário) ocupa na relação com o 

profissional, a relação entre profissional - usuário  e o próprio cuidar de si dos  profissionais da 

enfermagem.  

Caso você decida participar, será realizado um grupo focal em que utilizaremos a 

abordagem autobiográfica, a partir do relato e da escrita da sua própria história de vida. As 

discussões do grupo focal serão realizadas em 6 encontros, uma vez por semana de 2 horas 

cada encontro e abrangerão temas relacionados ao cuidado e ao cuidado de si. Também 

realizaremos entrevistas individuais, que serão gravadas. 

Durante a realização dos procedimentos no grupo e na entrevista a previsão de riscos 

é mínima. Caso haja alguma consequência de ordem psicológica, o profissional será 

encaminhado para o Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Camila Rubim, fone (84) 8749-3669 ou (84)8895-1375, ou por e-mail 

(camila_rubim@yahoo.com.br) 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 
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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 você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para 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 o 

pesquisador responsável. (Camila Augusta de Rubim Costa Gurgel) 

 

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: Investigando a noção de cuidado em equipe de enfermagem  na cidade do Natal-RN, 

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 

 

_______________________________ 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

_________________________________ 
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                                                     APÊNDICE C 

                              ATIVIDADES COM GRUPO FOCAL. 

 

Encontro 1: Destinado ás apresentações e explicações das temáticas de trabalho e da 

metodologia aplicada. (Aplicação do TCLE) 

 

Encontro 2: Trabalhando as histórias de vida (autobiografia) a partir de desenhos   

 Orientação disparadora : Gostaria que agora vocês  desenhassem algo que fosse 

importante para a vida de vocês, algo que tenha um significado especial e a 

partir daí, vocês escrevam a história de vida de vocês. 

 Procedimentos: O tempo era livre e cada participante refletia um pouco consigo 

mesmo, desenhava, escrevia sua história e depois  cada um contava sua história 

para o grupo. 

 

Encontro 3 : Trabalhando com vínculos – através de cenas cotidianas 

 Pergunta disparadora: Como nos relacionamos com as pessoas e quais os valores 

que atravessam as relações de cuidado no trabalho? (Foi especificado que esse 

relacionamento seria entre usuário e profissional e entre os próprios 

profissionais) 

 Procedimentos: Inicialmente foi pedido para, a partir de dramatizações elas 

demonstrarem a questão dos vínculos. No entanto, pelo pequeno número de 

participantes elas pensaram em cenas do cotidiano e a partir disto, foi sendo 

norteada a discussão sobre os relacionamentos com os usuários e entre os 

profissionais da UBS.  
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Encontro 4: Trabalhando o lugar do cuidado através de “foto-linguagem” 

 Pergunta disparadora: Qual o lugar do cuidado nas nossas vidas? 

 Procedimentos: Foram espalhados na sala materiais como: revistas, lápis, cola, 

tesoura, e foi dada a orientação que elas deveriam representar em uma moldura, 

com desenhos e/ou colagens qual seria esse lugar do cuidado na vida de cada 

uma. Após a conclusão das obras, um participante falava sobre o que a 

composição do colega lhe passava de sentimentos e sensações e depois o próprio 

autor comentava sobre a sua obra e a discussão prosseguia no grupo.  

Encontro 5:  Surgimento do profissional da saúde a partir da retomada da autobiografia 

 Orientação Disparadora: Gostaria que vocês contextualizassem, a partir da 

história de vida que vocês já escreveram, como surge o profissional da saúde. 

 Procedimentos: A partir do resgate da história, feita no segundo encontro, as 

profissionais poderiam acrescentar nela os momentos decisivos de escolhas e 

como aconteceu o encaminhamento para a área de enfermagem e a formação 

profissional de cada uma. 

Encontro 6: Fechamento do grupo 

 Primeiramente foi feita uma retrospectiva sobre todos os encontros, qual a 

importância daquele espaço de escuta e de compartilhamento e o que pode ser 

aprendido. Foi aberto para cada uma poder falar, inclusive, a investigadora. 

Após os relatos, houve uma confraternização com lanche. 
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                                 APÊNDICE D 

            ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

Na entrevista em profundidade foi dada a penas a orientação: Gostaria que você me 

contasse sobre sua história de vida, como se  desenvolveu enquanto pessoa e 

profissional da saúde. 
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APÊNDICE E 

EIXOS DE ANÁLISE 

Os eixos de análise que nortearam a discussão dos dados foram baseados em Ayres 

(2009) 

 

1. Matriz de Análise: Eixo do Saber - o eixo do saber fundamenta-se nos 

conceitos, teorias e  pressupostos epistemológicos que instruem os modelos de 

prática (Ayres, 2009) 

  

2. Matriz de Análise: Eixo da Técnica- o modo de operacionalizar o cotidiano de 

atenção à Saúde (Ayres, 2009) 

 

 

 

 

3. Matriz de análise: Eixo da ética- os valores que orientam as práticas no SUS. 

(Ayres, 2009) 

 

EIXO TEMAS 

SABER 

1 Compreensão dos profissionais sobre saúde e doença 

2 Compreensão dos profissionais sobre cuidado 

3 Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que embasam as práticas dos 

profissionais 

EIXO TEMAS 

TÉCNICA 

1. Relacionamento dos profissionais com o usuário 

2. Relacionamento dos profissionais com a USF 

3.Relacionamento dos profissionais com a comunidade do Guarapes 

EIXO TEMAS 

ÉTICA 1. Valores que orientam a vida pessoal e profissional dos profissionais de enfermagem 

2. Valores que orientam o trabalho dos profissionais de enfermagem 


