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RESUMO 

A integralidade em saúde, um dos princípios doutrinários do SUS, deve estar presente 

no cotidiano das instituições de saúde, para a realização da assistência aos usuários. 

Frente ao exposto, esta pesquisa apresenta como objeto a integralidade das ações do 

enfermeiro na Atenção Básica (AB) no município de Paracambi. Os objetivos (geral e 

específicos) foram: analisar as práticas dos enfermeiros na atenção básica, 

caracterizadas como práticas de integralidade; identificar as atividades exercidas pelos 

enfermeiros inseridos no contexto da atenção básica, que norteiam o conceito de 

integralidade e discutir como a integralidade se faz presente no cotidiano dos 

enfermeiros da atenção básica. Trata-se de um estudo de caso, com abordagem 

qualitativa, tendo como campo de pesquisa, as unidades de atenção básica do município 

de Paracambi/RJ. Como critérios de inclusão foram utilizados os enfermeiros inseridos  

na atenção básica, por um período superior a 60 dias e que não estejam afastados de 

suas atividades por algum motivo(férias, licença médica etc). A coleta de dados ocorreu 

através de um roteiro de entrevistas individuais com os sujeitos da pesquisa e também 

por observação não-participante nas unidades de saúde. Os dados foram tratados a partir 

da análise temática, proposta por Minayo (2006) e através dos resultados obtidos, 

emergiram quatro categorias temáticas: O enfermeiro e sua percepção de integralidade; 

Identificando ações de integralidade na prática do enfermeiro; A transversalidade do 

conceito de integralidade em saúde na atenção básica; Entraves para a integralidade das 

ações do enfermeiro. Conclui-se que o estudo em questão pode proporcionar reflexões 

diretas sobre a forma pela qual o enfermeiro da atenção básica entende o exercício da 

integralidade no seu cotidiano assistencial e como este profissional pode contribuir para 

melhoria na atenção à saúde. 

Descritores: enfermagem de atenção primária, cuidados de enfermagem, estratégia de 

saúde da família, integralidade em saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The integrality in health, one of the doctrinal principles of SUS, must be present in the 

daily life of health institutions, in order to provide assistance to users. In view of the 

above, this research presents as object the integrality of the actions of the nurse in 

Primary Care (AB) in the Paracambi city. The objectives (general and specific) are: to 

analyze the nurses' practices in primary care, characterized as integrality practices; to 

identify the activities carried out by nurses inserted in the context of basic care, which 

guide the concept of integrality and discuss how integrality is present in the daily 

routine of primary care nurses. It is a case study, with a qualitative approach, having as 

research field, the basic care units of the county of Paracambi / RJ. As inclusion criteria 

were applied to the nurses enrolled in the AB, for a period of more than 60 days and 

who were not away from their activities for any reason (vacation, medical leave, etc.). 

The data collection was done through a script of individual interviews with the subjects 

of the research and also by non-participant observation in the health units. The data 

were treated based on the thematic analysis, proposed by Minayo (2006) and through 

the results obtained, emerged four thematic categories: The nurse and his perception of 

integrality; Identifying integrality actions in the practice of the nurse; The transversality 

of the concept of integrality in health in primary care; Obstacles to the integrality of 

nurses' actions.It is concluded that this study can provide direct reflections on the way in 

which the primary care nurse understands the exercise of integrality in his daily care and 

how this professional can contribute to improve health care. 

 

Keywords: primary care nursing, nursing care, family health strategy, integrality in 

health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

La integralidad en salud, un de los princípios  del SUS, debe estar presente en el 

cotidiano de las instituciones de salud, para la realización de la asistencia a los usuários. 

Delante de lo que fue expuesto, esta pesquisa tiene el siguiente objeto: la integralidad de 

las acciones de los enfermeros en la Atención Primaria en la ciudad de Paracambi/RJ. 

Los objetivos (general y específicos) fueran: analizar las prácticas de los enfermeros en 

la Atención Primaria, caracterizadas con prácticas de integralidad desarrollada por 

enfermeros; identificar las actividades realizadas por dichos enfermeros en el contexto 

de la  Atención Primária, que orientan el concepto de integralidad y hace la discusión de 

como la integralidad se hace presente en el cotidiano de los enfermeros de la Atención 

Primaria. Se trata de un estudio de caso con abordaje calitativa, tiene como campo de 

investigación los servicios sanitários de Atención Primaria de la ciudad de 

Paracambi/RJ. Como criterios de inclusión fueron utilizados los enfermeros insertados 

en la Atención Primaria por un período superior a 60 días y que no estuvieran  lejos de  

sus actividades por alguna razón (vacaciones,baja médica, etc). La recolecta de datos 

ocurrió a través de una ruta de entrevistas individuales con los sujetos de la pesquisa y 

también la observación no participante en los servicios sanitários. Los datos fueron 

tratados a partir del análisis temático propuesto por Minayo(2006) y por medio de los 

resultados obtenidos surgieron cuatro categorías temáticas: el enfermero y su percepción 

de integralidad; identificando acciones de integralidad en la práctica del enfermero; la 

transversalidad del concepto de integralidad en salud en la Atención Primaria; barreras 

para la integralidad de las acciones del enfermero. Se concluyó que el estudio en 

cuestión puede proporcionar reflecciones directas sobre el modo por el cual el 

enfermero de la Atención Primaria entiende el ejercicio de la integralidad en su 

cotidiano asistencial y como este profesional puede contribuir para la mejoría de la 

Atención Primaria. 

 

Descriptores: Enfermería de Atención Primaria; Atención de Enfermería; Estrategia de 

Salud Familiar; Integralidad en Salud. 
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1 Introdução 

A integralidade como princípio do Sistema Único de Saúde, chamou-me a 

atenção desde o meu processo de formação em Enfermagem e Licenciatura/UFF; pois 

neste período debruçava-me sobre seus conceitos teóricos, e tal concepção 

acompanhou-me durante os anos acadêmicos e tornou-se mais significativo quando 

exerci a monitoria da disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva II, no curso 

supracitado, pois pude me aproximar como profissional em formação, do sujeito do 

cuidado e reconheci o princípio da integralidade como ferramenta de extrema 

importância na assistência à saúde.  

Posteriormente, nos anos que frequentei o curso de Especialização em Moldes 

de Residência de Enfermagem em Saúde Pública, da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro, realizei o estudo intitulado: A Prática de Integralidade Desenvolvida por 

Enfermeiros da Atenção Primária à Saúde: uma revisão integrativa de literatura; o qual 

apresentei como trabalho de conclusão de curso. Prosseguir com esta temática nos 

estudos de mestrado deveu-se às perspectivas de conhecer as atividades desenvolvidas 

pelos enfermeiros na atenção básica no município de Paracambi, cidade a qual nasci e 

passei parte da vida, antes de ingressar no ensino superior da Universidade Federal 

Fluminense.  

A partir do exposto, “mergulhar em águas mais profundas” deste princípio do 

Sistema Único de Saúde (SUS), levou-me a pensar como seria a prática do profissional 

enfermeiro inserido no contexto da atenção básica, em relação ao exercício da 

integralidade na assistência aos usuários deste segmento de atenção.  

Conforme descrita por na Lei 8080/90, a integralidade é um princípio norteador 

do SUS e a sua prática é percebida pelo profissional, como a busca do entendimento das 

necessidades do usuário em seu contexto familiar e ambiental (MATTOS, 2001), além 

da importância do encontro entre profissionais e usuários, desenvolvido de forma 

individual ou em grupo (CAVAGNA e CORRÊA, 2015).  

A integralidade como princípio constitucional retrata-se como atendimento 

integral, a partir da prioridade das atividades preventivas, sem qualquer prejuízo dos 

serviços assistenciais, porém, buscou-se uma definição mais contundente para este 

princípio e de acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, em sua base de Descritores 
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(DeCS), retrata a integralidade em saúde como princípio essencial de sistemas públicos 

de saúde que garante ao cidadão o direito ao atendimento desde a prevenção de doenças 

até o tratamento de uma difícil patologia, sem excluir qualquer doença.  A integralidade 

irá supor um cuidado à saúde e uma gestão setorial que reconheça a autonomia e a 

diversidade cultural e social das pessoas e das populações.  

Conforme demonstrado por Cecílio e Merhy (2003), a integralidade também é 

um objetivo da atenção à saúde e vai além do consumo ou acesso a determinados 

serviços como também nos leva a construção de novos saberes e práticas em saúde. Este 

autor ainda destaca que tal princípio do SUS deve ser resultado do esforço e da 

confluência dos saberes de uma equipe multiprofissional no espaço concreto e singular 

dos serviços de saúde, sejam eles um centro de saúde, uma equipe de Programa de 

Saúde da Família (PSF) ou um hospital.  

 A prática de integralidade exercida pelos enfermeiros na atenção básica no 

município de Paracambi coloca-se como temática desta investigação, pois, como 

morador da cidade em questão, apresentei inquietações acerca deste modelo 

assistencial; e por ser profissional de saúde, pensava como poderia contribuir para 

melhoria da assistência, contudo, aliando meus pontos de vista de usuário e enfermeiro;  

e ao se tratar de uma cidade com aproximadamente cinquenta mil habitantes (IBGE, 

2010), tal fato despertou os seguintes questionamentos: se estes profissionais inseridos 

no contexto acima citado, compreendem a integralidade como princípio organizador do 

sistema de saúde e se em suas atividades, este se faz presente.  

As unidades de atenção básica de Paracambi,  cenário deste estudo, apresentam-

se em um total de doze; sete estão sob o modelo de Estratégia Saúde da Família e cinco 

sob o modelo de unidade básica (CARTEIRA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE PARACAMBI, 2016) com isso, cabe demonstrarmos que modelo de 

estratégia saúde da família, em âmbito nacional, sofreu um processo evolutivo, no qual 

o Programa de Saúde da Família (PSF) foi concebido a partir de uma reunião ocorrida 

nos dias 27 e 28 de dezembro de 1993 em Brasília, Distrito Federal; sobre o tema 

“Saúde da Família”, convocada pelo gabinete do Ministro da Saúde Henrique Santillo 

com apoio do UNICEF, conforme retratam Rosa e Labate (2005).  A reunião esteve 

assentada na discussão de uma nova proposta partir do êxito do Programa de Agentes 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Patologia
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Doen%C3%A7a
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Diversidade%20Cultural
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pessoas
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Comunitários em Saúde (PACS) e da necessidade de incorporar novos profissionais 

para que os agentes não funcionassem de forma isolada. As autoras acima citadas 

apontam que para o Ministério da Saúde, o PSF é uma estratégia que visa atender 

indivíduo e a família de forma integral e contínua, desenvolvendo ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Tem como objetivo reorganizar a prática assistencial, 

centrada no hospital, passando a enfocar a família em seu ambiente físico e social e que 

também reflete a tendência de valorização da família na agenda das políticas sociais 

brasileiras. (ROSA e LABATE, 2005) 

O processo de trabalho das equipes de saúde da família, conforme aponta Brasil 

(2012), consiste, de maneira geral em definir o território de atuação e de população  sob 

responsabilidade das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das equipes, desenvolver 

ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, 

alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a 

persistência de doenças e danos evitáveis; prover atenção integral, contínua e 

organizada à população adscrita.   

 Ainda sob a visão de Brasil (2012) uma equipe multiprofissional inserida no 

contexto da ESF, é composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em 

Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) 

agentes comunitários de saúde. Ainda acrescentam-se a essa composição os 

profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da 

Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. 

A atenção básica de Paracambi percebe-se em expansão, já que, o município 

apresenta dezenove bairros (IBGE, 2010) e apenas doze unidades de atenção básica, 

aprofundar-se sobre a temática desta modalidade assistencial e como os enfermeiros 

deste contexto exercem suas atividades nas unidades de saúde, é entender como se 

proporciona a continuidade do cuidado da saúde aos cidadãos paracambienses no SUS.  

 A assistência ao usuário na atenção básica vai além do encontro com o 

profissional; como também com o gestor da unidade de saúde, em consonância à 

secretaria de saúde, atua para que os usuários tenham atendimento integral conforme a 

Lei 8080/90 (MATTOS, 2001). Esta lei é compreendida como diretriz organizativa e 
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integrante de uma rede regionalizada e hierarquizada, expressa como um conjunto 

articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 

(BRASIL, 2012) 

1.1  Delimitação do Problema de Pesquisa  

Durante o primeiro ano de residência de enfermagem em saúde pública, estive 

inserido em uma unidade de estratégia de saúde da família do município do Rio de 

Janeiro e pude perceber que a prática de integralidade pelos meus colegas de profissão 

ainda encontrava-se incipiente, pois, não visualizava de maneira clara, a continuidade 

do cuidado dentro da rede de saúde municipal.  

 Ao prosseguir os estudos no curso de mestrado sobre a temática em questão, 

resolvi aplicá-la ao cotidiano dos enfermeiros na atenção básica no município de 

Paracambi, pois, no exercício de suas atribuições, dentre as quais, podemos citar a 

realização de atividades programadas e de demanda espontânea e ainda planejar, avaliar 

e gerenciar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde (ACS), em 

conjunto com os demais integrantes da equipe de saúde (PNAB, 2012) os enfermeiros 

do contexto estudado devem praticar a “essência” de tal princípio, contudo, ter a ciência 

de tal ato, levou-me a refletir se meus colegas assim o entendem.  

As atividades exercidas pelos profissionais da atenção básica, ao que concerne a 

assistência à população, além do cadastro dos usuários às unidades e a atenção 

continuada à população, deve conter também a formação do vínculo e o exercício do 

acolhimento, no qual, através destes, é possível maior acesso aos serviços, pois este irá 

se sentir mais próximo do profissional e com isso, e assim proporcionar  maior adesão 

ao tratamento. (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 2012) 

1.2   Justificativa e Relevância 

A partir do cotidiano dos enfermeiros na atenção básica no município de 

Paracambi e como a integralidade insere-se no contexto acima citado, este estudo 

justifica-se como contribuição a assistência à saúde da população paracambiense, pois, 

no momento em que levamos estes profissionais a repensarem sobre sua prática 

profissional, esta ação reflete na assistência ao usuário.  
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A atenção básica, conforme aponta Brasil (2012), caracteriza-se como porta de 

entrada do usuário no sistema de saúde; com isso, estudar a integralidade exercida pelos 

enfermeiros na atenção básica da cidade, a qual foi o campo de coleta de dados, torna-se 

relevante, devido às contribuições que poderão ser feitas a partir da apresentação dos 

resultados obtidos durante o período da pesquisa.  

A integralidade em saúde, de acordo com Viana (2014), se faz presente no 

encontro, na conversa, onde a atitude do profissional de saúde busca reconhecer para 

além das necessidades explícitas da população, as demandas dos cidadãos no que diz 

respeito a sua saúde.  

Com o propósito de efetivar o princípio da integralidade na assistência e na 

organização do SUS, os profissionais contam com manuais técnicos produzidos pelo 

Ministério da Saúde (MS) e políticas de saúde que norteiam as práticas nos serviços de 

saúde, tais como: Pré-Natal e Puerpério (2006) – Atenção Qualificada e Humanizada, 

que enfatiza a constituição de uma nova visão sobre o processo saúde/doença e o 

indivíduo em sua totalidade; a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(2007), que aponta a integralidade referida às questões psicológicas, sociais, biológicas, 

sexuais, ambientais e culturais; e por fim a Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e 

Envelhecimento (2010), que põe em pauta a atenção ampliada em saúde e para isto, faz-

se indispensável a produção de um ambiente sociocultural mais favorável à pessoa 

idosa. (CAVAGNA e CORRÊA, 2015) 

Conforme descrito por Brasil (2012) na Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), a atenção básica orienta-se através dos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, como também a integralidade da 

atenção; pois a atenção básica considera o indivíduo em sua singularidade e inserção 

sociocultural, com a busca na produção do cuidado integral.  

Neste sentido, conhecer como a integralidade é desenvolvida pelos enfermeiros 

na Atenção Básica (AB), contribui para a discussão do papel destes profissionais na 

assistência, organização e formulação de práticas e políticas de saúde; e entender como 

acontecem as ações dos enfermeiros na AB no município de Paracambi, irá trazer 

reflexões de como o pesquisador pode contribuir para o exercício profissional de seus 

colegas de profissão e assim, com os resultados deste estudo, colaborar com a qualidade 
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da assistência não apenas no contexto da atenção primária, mas, fornecer subsídios para 

os gestores locais, com o intuito de melhoria à saúde da população paracambiense.  

1.3  Questão Norteadora, Objeto e Objetivos. 

Para responder as inquietações que levaram a proposição deste estudo, foram 

traçados a seguinte questão norteadora, objeto e objetivos. 

- Questão norteadora: 

 Como a integralidade é inserida na prática profissional do enfermeiro da atenção 

básica? 

 - Objeto:  

 A integralidade nas ações do enfermeiro na atenção básica no município de 

Paracambi.  

- Objetivo Geral:  

 Analisar as práticas dos enfermeiros na atenção básica, caracterizadas como 

práticas de integralidade.  

- Objetivos Específicos:  

 Identificar as atividades exercidas pelos enfermeiros inseridos no contexto da 

atenção básica, que norteiam o conceito de integralidade; 

 Discutir como a integralidade se faz presente no cotidiano dos enfermeiros na 

atenção básica.  
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2 Bases Conceituais 

2.1   Os Sentidos da Integralidade – Ruben Araújo de Mattos  

Avaliando a integralidade em saúde, como um dos princípios doutrinários do 

SUS, Aguiar (2011) pontua-se que este deve estar presente no cotidiano das instituições 

de saúde para a realização da assistência aos usuários. Compreendida como uma diretriz 

organizativa e integrante de uma rede regionalizada e hierarquizada, expressa como o 

conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema 

(BRASIL, 1990).  

Falar sobre integralidade  remete-nos as pesquisas de Mattos (2001), o qual, em 

sua principal obra “Os Sentidos da Integralidade”, serviu como definição conceitual em 

relação com a prática profissional do enfermeiro inserido no contexto da AB, o qual faz 

parte do objeto deste estudo. Tais sentidos abordam a integralidade como: dimensão das 

práticas; organização dos serviços e das práticas de saúde; e respostas governamentais 

às necessidades de grupos específicos.  

O sentido de dimensão das práticas configura-se através do encontro do 

profissional com o usuário. Compete a este profissional o desenvolvimento da 

integralidade, ou seja, procurar entender as necessidades do usuário, seu contexto 

familiar e ambiental, para construir as intervenções necessárias e assim, exercer a 

integralidade. A prática da escuta qualificada e a formação do vínculo com o usuário 

devem ser marcas do profissional, para que se tenha o exercício da integralidade neste 

encontro. (CAVAGNA e CORRÊA, 2015) 

Já a organização dos serviços e das práticas de saúde abordam um sentido que 

transcende o encontro com o usuário. Apresenta-se como um método de organizar o 

processo de trabalho de forma a constituir os serviços de saúde para a apreensão das 

necessidades da população a qual atendem. Entende-se que a organização do trabalho 

dentro dos serviços de saúde para atender as necessidades dos segmentos populacionais 

não pode acontecer apenas de forma a priorizar os agravos mais frequentes e que são 

passíveis de ações preventivas e de controle, mas deve ampliar-se para garantir o 

acolhimento e resolutividade das necessidades de saúde dos usuários. (CAVAGNA e 

CORRÊA, 2015) 
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Por fim, o sentido de respostas governamentais às necessidades de grupos 

específicos volta-se à outro aspecto da integralidade: a capacidade de englobar os 

diversos grupos atingidos por problemas de saúde, respeitando suas especificidades. 

Desta forma, busca-se o entendimento das situações de saúde e sociais daqueles que 

serão alvos das políticas e considera-se a participação do usuário como fator importante, 

pois a adesão irá retratar as possibilidades de prevenção e possibilidades assistenciais 

(CAVAGNA e CORRÊA, 2015).   

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) – em seu anexo IV, descreve que 

a integralidade expressa-se na atenção básica através da integração de ações 

programáticas e demanda espontânea, da articulação das ações de promoção da saúde e 

prevenção de agravos e da ampliação da autonomia dos usuários e coletividades, o que 

qualifica a gestão do cuidado integral ao usuário e coordena o conjunto da rede de 

atenção (BRASIL, 2012).  

Para o desenvolvimento de políticas que buscam orientar e direcionar a 

implementação de atividades que respondam às demandas e necessidades da população, 

nos diversos níveis de atenção, Viana (2014), aponta que a integralidade da assistência à 

saúde tem sido fundamental e a busca pela concretização deste princípio, na atenção à 

saúde, por meio do SUS, vem tomando forma a partir dos processos de educação no 

desenvolvimento profissional, alicerçados em uma concepção ampliada do cuidado em 

saúde, necessária para uma assistência holística ao indivíduo, família e sociedade.  

A partir da visão de Brasil (2012), na Política Nacional de Atenção Básica, este 

modelo de atenção apresenta como um de seus fundamentos e diretrizes, coordenar a 

integralidade nos seus variados aspectos, dos quais, integram-se ações programadas e de 

demanda espontânea; com a articulação das ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos, vigilância à saúde e ainda trabalhando de forma multiprofissional, 

interdisciplinar e em equipe, realizando a gestão do cuidado integral dos usuários, 

realizando sua coordenação no conjunto da rede de atenção. 

A integralidade no cotidiano da prática, de acordo com Merhy (2012), pode 

revelar as maneiras de apreensão ou de possíveis espaços de liberdades que operamos, 

individual ou coletivamente, no fazer do trabalho do cuidar; ou seja, que a prática deste 

princípio, pode nos trazer experiências que podem nos apontar estratégias de como 



16 

 

coletivizar ações que podem trazer a resolutividade nas demandas tanto individuais 

quanto coletivas, daqueles que nos procuram nas unidades de saúde, pois cada 

profissional sentindo-se responsável em originar efeitos positivos para as necessidades 

da população, conforme aponta Vieira (2014), a integralidade do cuidado à saúde pode 

ser realizada a partir da ampliação das atividades entre equipes multidisciplinares, 

inseridas no contexto da atenção básica.  

Dentre os princípios e diretrizes do SUS, Mattos (2004) retrata que o princípio da 

integralidade talvez seja o menos visível na trajetória do sistema de saúde e de suas 

práticas. É válido salientar que nas práticas em saúde, tais profissionais se relacionam 

com sujeitos e não com objetos, com isso, estas práticas devem assumir um caráter de 

conversação, na qual, devemos entender as necessidades de ações e serviços, os quais, 

cada sujeito busca, e assim, possamos suprir as demandas destes que nos procuram.  

Ao refletir acerca da integralidade como forma de organizar a demanda, Moraes 

(2006) pontua que tal ação implica sobre mudanças no formato de se produzir saúde, 

seja na relação com os usuários, como também na composição ou ainda na 

administração das equipes de saúde; contudo, Santos et. al.(2008), demonstram que a 

integralidade deve ser um eixo prioritário para reorientação dos sentidos das práticas em 

saúde e que tal princípio é de extrema relevância, seja ele na produção de conhecimento 

ou ainda na prestação de serviços para a manutenção da saúde dos usuários.  

2.2   O Trabalho do Enfermeiro na Atenção Básica – A Estrutura de Sistemas Abertos e 

a Teoria da Obtenção de Metas a partir de Imogene King. 

De acordo com o descrito por Brasil (2012), na Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), o enfermeiro apresenta variadas atribuições ao que concerne a sua 

função no contexto da atenção básica; com isso, em seu cotidiano, este profissional 

realiza funções que partem do individual ao coletivo, tanto na supervisão de outros 

profissionais (técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, entre outros), 

como também ser o eixo norteador da equipe, pois o trabalho do enfermeiro é 

multidimensional, entrelaçando práticas de cuidado e gerenciamento. (GALAVOTE 

et.al., 2016).  
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Ainda sob a ótica de Brasil (2012), conforme relatado na PNAB, o enfermeiro 

possui as seguintes atribuições específicas:  

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 

cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento 

humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 

atividades em grupo e conforme protocolos ou outras 

normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 

legais da profissão, solicitar exames complementares, 

prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, 

usuários a outros serviços; 

III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea; 

IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 

ACS em conjunto com os outros membros da equipe; 

V - Contribuir, participar e realizar atividades de educação 

permanente da equipe de enfermagem e outros membros da 

equipe;  

VI - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para 

o adequado funcionamento da UBS.  (POLÍTICA NACIONAL 

DE ATENÇÃO BÁSICA, 2012, p.46) 

 

 A prática clínica do enfermeiro da atenção básica, segundo Matumoto et. 

al.(2011), tem se restringido à produção de  procedimentos e pronto atendimento; sejam 

estes: a realização de testes rápidos para detecção precoce de doenças 

infectocontagiosas, como as hepatites e o HIV ou como também socorrer um paciente 

com picos hipertensivo na sua unidade de saúde; entretanto, há necessidade destas 

práticas serem revistas, para que elas se constituam de maneira integral e resolutiva, 

tendo seu foco no usuário, além de considerar sua singularidade, com respeito a 

autonomia do sujeito que necessita de cuidados.  

 Ainda sob a visão das autoras acima citadas, o trabalho da enfermagem tem o 

papel de proporcionar assistência ao indivíduo sadio ou doente, família e comunidade, 

exercendo atividades para promoção, manutenção e recuperação da saúde, assim, 

colaborando com a implementação e estabilização do SUS.  As autoras continuam 

trazendo em seu relato que, o trabalho do enfermeiro da atenção básica acontece na 

dupla dimensão gerencial e assistencial: voltado para o indivíduo, na gestão dos projetos 
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terapêuticos; como também no monitoramento da situação de saúde da população e 

ainda o gerenciamento da equipe de enfermagem e do serviço de saúde para a produção 

do cuidado.  

 Sob os aspectos gerencial e assistencial do trabalho do enfermeiro na atenção 

básica – Matumoto et.al. (2011), retratam que as ações gerenciais deste profissional são 

as predominantes neste contexto, mas, nas ações assistenciais, a consulta de 

enfermagem prevalece como prática clínica reconhecida como importante pelo próprio 

profissional, contudo, retrata-se na lógica do tratamento curativo e individual, sem a 

perspectiva de ampliar a compreensão do processo saúde/doença como produção social; 

pois, para as autoras acima citadas, o enfermeiro inserido no contexto da atenção, tem 

sua prática clínica entendida como prática social, pois esta é realizada a partir de 

necessidades sociais de cada momento histórico do indivíduo.  

 Na conjuntura da integralidade da atenção, a enfermagem vem expandindo sua 

atuação na área da saúde, tanto no contexto nacional quanto internacional. Nos países 

industrializados, os enfermeiros têm desempenhado papel importante na AB, 

evidenciado pelo desenvolvimento de políticas de saúde nas quais os enfermeiros 

colaboram significativamente na prestação de cuidados nessa esfera de atenção 

(DUTRA et al. 2016) 

 No âmbito da atenção básica, Dutra et. al. (2016) retratam que a enfermagem 

vem reorientando suas ações para contemplar as necessidades de saúde dos usuários, 

não se limitando à racionalidade médico- curativa e na ESF, o trabalho do enfermeiro ao 

prestar um cuidado qualificado,  precisa incluir os fatores que influenciam o 

funcionamento da saúde da família, como a cultura, a classe social, a própria família e 

os profissionais de saúde envolvidos no contexto do cuidado. A participação e o 

envolvimento de famílias no cuidado à saúde são extremamente importantes para 

prática de enfermagem, pois a família contribui para o bem-estar e para a saúde dos seus 

membros. A escuta ativa, o conforto e as orientações em saúde oferecidas pelo 

enfermeiro fortalecem os laços entre a equipe e as famílias (DUTRA, SOARES, 

MEINCKE E MATOS, 2016).  

 A partir do descrito sobre o trabalho e cotidiano do enfermeiro na atenção 

básica, buscou-se um suporte teórico, no qual reconhecemos este contexto em 
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associação à Teoria de Enfermagem Imogene King, a qual retrata Estrutura de Sistemas 

Abertos, levando a compreensão do indivíduo dentro de seus sistemas pessoal, 

interpessoal e social.  

 De acordo com Moreira e Araújo (2002), as teorias de enfermagem são uma 

construção, a partir da idealização de uma prática, na qual, anseia-se aperfeiçoar a 

assistência, como também, caracterizar-se como um modelo conceitual, o qual, sob a 

visão das autoras acima citadas, é aquele que é designado por um quadro de conceitos 

e/ou proposições gerais ou abstratas, nas quais fornece uma estrutura de referência ou 

perspectiva distinta em um campo de investigação característico.  

 Os seres humanos, de acordo com George (2000), são sistemas abertos, em 

permanente interação com o ambiente em que vivem; e ainda aponta que de acordo com 

King, a teorista em questão, o enfoque da enfermagem é a interação dos seres humanos 

com o meio em que vivem e a meta desta classe profissional é ajudar os indivíduos e os 

grupos a manterem a saúde.  

 A  estrutura conceitual do sistemas abertos de King é composta de três sistemas 

interatuantes, os quais descrevem-se em sistema pessoal (individuais) , o sistema 

interpessoal(duplas, trios e grupos pequenos e grandes) e o sistema social(família, 

escola, indústria, organizações e sistemas de fornecimento de atendimento de 

saúde).(GEORGE, 2000) 

 Os sistemas pessoais, de acordo com George (2000) são formados por cada 

indivíduo; e nestes sistemas, os conceitos relevantes são a percepção, o ser, o 

crescimento e o desenvolvimento, a imagem corporal, o espaço, o aprendizado e o 

tempo; contudo, apresentando a percepção como o principal conceito do sistema 

pessoal, o qual influencia todos os comportamentos e através dele, todos os conceitos 

estão relacionados.  

 Já os sistemas interpessoais, a partir do descrito pela autora acima citada, são 

formados pelos seres humanos interagindo e à medida que o número de indivíduos que 

interagem, aumenta, proporcionalmente a complexidade das interações assim se faz. A 

autora também pontua que os conceitos relevantes para os sistemas interpessoais são a 

interação, a comunicação, a transação, o papel do estresse. (GEORGE, 2000).  
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 Dentro dos sistemas interpessoais, o principal conceito é a interação, a qual é 

definida como comportamento observável de duas ou mais pessoas na presença mútua; 

e caracteriza-se por valores e por mecanismos para o estabelecimento de 

relacionamentos humanos e implicitamente a este conceito é apresentado a 

comunicação, seja ela verbal ou não-verbal,  através do aprendizado ocorrendo  quando 

a comunicação é efetiva, unidirecional e irreversível. (GEORGE, 2000).  

 Sobre os sistemas sociais, estes exemplificam-se através de famílias, grupos 

religiosos, sistemas educacional e de trabalho; e os grupos de amigos. Os conceitos 

relevantes para tais sistemas são a organização, a autoridade, o poder, o estado, a 

tomada de decisão e o controle, como ainda, todos os conceitos dos sistemas 

anteriormente citados ( sistemas pessoais e interpessoais). ( GEORGE, 2000) 

 A figura a seguir, demonstra como estes sistemas se interagem, fazendo com que 

se entenda o meio pelo qual, tais sistemas se relacionam. 

Figura 1:  Teoria dos Sistemas Abertos  – Imogene King 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: George, J.B. 2000. Teorias de Enfermagem. Imogene King, p.171. 

 

Dentro dos sistemas sociais, o principal conceito é a organização, a qual é 

caracterizada pela estrutura que ordena as posições e as atividades e relaciona acertos 
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formais e informais; e ainda, indivíduos e grupos para atingir metas pessoais e 

organizacionais. Com isso, George (2000) pontua que King define a organização sendo 

formada de seres humanos que tem papéis e posições prescritas e que faz o uso dos 

recursos para preencher metas, as quais,  foram anteriormente explicitadas.  

 A partir do exposto, constata-se que na teoria de obtenção de metas de King, os 

principais elementos visualizados nos sistemas interpessoais, através dos quais, duas 

pessoas que geralmente não se conhecem juntaram-se em uma organização de 

atendimento de saúde para ajudar e receber ajuda, mantendo um estado de saúde que 

permite o funcionamento em seus campos de trabalho. O enfoque da teoria de obtenção 

de metas sobre os sistemas interpessoais, reflete, de acordo com que King acreditava 

que a prática de enfermagem é diferenciada dos outros profissionais de saúde, através 

do que as enfermeiras fazem com/para os indivíduos; os principais conceitos desta 

teoria são a interação, a percepção, a comunicação, a transação, o ser, o papel, o estresse 

o crescimento e o desenvolvimento, o tempo e o espaço pessoal. (GEORGE, 2000) 

 A autora acima citada denota que a partir da teoria de obtenção de metas de 

King, desenvolveu-se as seguintes propostas: exatidão perceptiva, congruência de 

papéis e comunicação em uma interação enfermeira-cliente leva à transação; as 

transações levam à obtenção de metas e crescimento e desenvolvimento; a obtenção de 

metas leva à satisfação e à assistência  de enfermagem efetiva. (GEORGE, 2000).  

 Através deste ponto de vista, George (2000) ainda pontua que a interação é 

definida como um processo de percepção e comunicação entre pessoa e ambiente e 

entre pessoa e outra pessoa, representada por comportamentos  verbais e não-verbais 

que são dirigidos às metas.  

Sob a perspectiva de Sousa, Sousa, Paiva e Coutinho (2014), ressaltamos que 

atrelado ao modelo conceitual de sistemas abertos interatuantes, especificamente a 

teoria para a obtenção de metas, no trabalho da enfermagem se faz completamente 

presente, visto que o propósito desta classe trabalhadora, de acordo com Backes, 

Backes, Erdmann e Büscher (2012) é identificar as necessidades de cuidado da 

população, como ainda a promoção e proteção da saúde dos sujeitos em suas diferentes 

dimensões e com isso, sendo a meta da enfermagem, a ajuda aos indivíduos a manterem 

sua saúde.  
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Sabe-se que o enfermeiro em suas ações, segundo Coimbra, Pereira e Martins 

(2011), é um profissional que possui atribuições relacionadas à promoção da saúde. 

Entre elas, cita-se o importante papel que esse profissional adquire como educador, não 

restringindo-se na organização de grupos de educação em saúde,  mas, atuando ainda na 

visita aos domicílios e também nas consultas de enfermagem ou realização de 

procedimentos técnicos.  

No contexto da ESF, o enfermeiro consegue cuidar da família quando for capaz 

de perceber que é por meio de retroalimentações que estes indivíduos em ação/interação 

buscam o equilíbrio e alcançam os seus ideais. São os enfermeiros que se preocupam 

em cuidar da família; que percebem a importância da mesma no bem-estar individual e 

grupal e que a reconhecem como contexto central para a manutenção deste bem-estar 

(SOUSA, SOUSA, PAIVA e COUTINHO, 2014). 
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3  Estado da Arte – A prática de integralidade  

 Com a finalidade de investigar a respeito de publicações sobre a temática da 

Integralidade, realizou-se a busca de artigos disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde, 

através das bases de dados Lilacs, BDEnf e MedLine.  

Os descritores escolhidos para realizar a pesquisa, foram: cuidados de 

enfermagem, assistência integral à saúde, atenção primária à saúde, enfermagem de 

atenção primária, saúde do adolescente, serviços de saúde da mulher e integralidade em 

saúde.  A escolha destes descritores justifica-se devido sua empregabilidade à temática 

estudada, contudo, justificamos os descritores “saúde do adolescente” e “serviços de 

saúde mulher”, por possuírem o termo integral em sua definição e apresentarem a 

integralidade como princípio fundamental. 

No momento inicial da pesquisa, após a confirmação da existência dos 

descritores no DeCS, realizou-se a busca individualizada por descritor de assunto nas 

bases de dados abaixo relacionadas no mês de dezembro de 2015 para verificar o 

número de produções indexadas.   

Através da utilização dos descritores acima citados, realizou-se a busca 

individual,que resultou em um grande quantitativo de publicações. Na perspectiva de 

refinar os resultados e apresentar a articulação entre eles, realizou-se a intersecção 

destes descritores nas mesmas bases de dados e para refinarmos ainda mais os 

resultados, aplicou-se os seguintes critérios de inclusão e exclusão, os quais são 

discriminados abaixo, como também, a leitura de seus resumos.  

 Critérios de Inclusão: 

- Artigos que retratem o desenvolvimento da prática de integralidade na atenção      

primária à saúde no Brasil; 

- Artigos indexados nas bases Lilacs, BDEnf e MedLine, no período de 1990 a 

2015, escritos em português, inglês e espanhol; o recorte temporal justifica-se 

devido as primeiras publicações sobre integralidade, na Lei 8080/90.  

      - Artigos resultantes de pesquisas primárias, com abordagem qualitativa e 

quantitativa.  
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 Critérios de Exclusão: 

- Artigos que não abordem o contexto brasileiro da prática da integralidade na 

atenção básica; 

- Artigos repetidos 

- Artigos que tenham a metodologia caracterizada por revisão integrativa;  

 

A partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, obtivemos os 

seguintes resultados, os quais, são apresentados apenas a busca final, por sugestão da 

banca avaliadora após o exame de qualificação desta dissertação. 

Quadro 1: Total de artigos resultantes da busca 

Autor Ano Título 

PENNA, C.M.M.; 

FARIA, R.S.R.; 

REZENDE, G.P.   

2014 Acolhimento: triagem ou estratégia para a 

universalidade na atenção à saúde. 

 

MONTEIRO, A.I.; 

MACEDO, I.P.; 

SANTOS, A.D.B.; 

ARAÚJO, W.M.  

 

2011 A enfermagem e o fazer coletivo: acompanhando o 

crescimento e o desenvolvimento da criança. 

 

COSTA, R.F.; 

QUEIROZ, M.V.O; 

ZEITOUNE, R.C.G. 

2012 Cuidado aos adolescentes na atenção primária: 

perspectivas de integralidade 

COSTA, R.F.; 

QUEIROZ, M.V.O; 

ZEITOUNE, R.C.G. 

2012 Cuidado ao adolescente: contribuições para a 

enfermagem. 

CAMARGO, R.A.A.; 

ANJOS, F.R.; 

AMARAL, M.F. 

2013 Estratégia de saúde da família nas ações primárias de 

saúde ao portador de hipertensão arterial sistêmica.  

 

ANDRADE, A.M.; 

CAÇADOR, B.S.; 

FREITAS, L.F.C.; 

2013 Atenção domiciliar na estruturação da rede de atenção 

à saúde: trilhando caminhos da integralidade.  
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PENNA, C.M.M.  

 

 

MATSUMOTO, O.S.; 

VIEIRA, K.C.S.; 

PEREIRA, M.J.B.; 

SANTOS, C.B.; 

FORTUNA, C.M.; 

MISHIMA,S.M. 

2012 Produção de atendimentos de enfermeiros em unidades 

básicas de saúde. 

 

ABREU, K.P.; 

KOHLRAUSCH, E.R.; 

LIMA, M.A.D.S. 

 

2008 Atendimento ao usuário com comportamento suicida: a 

visão dos agentes comunitários de saúde.  

 

SOUZA, M.C.M.R.; 

FREITAS, M.I.F.  

 

2009 Representações de profissionais da atenção básica 

sobre HIV/AIDS. 

 

MACIEL, L.M.; LAGE, 

A.M.D. 

2011 O cuidado vivenciado pelos enfermeiros na equipe de 

saúde da família.  

 

Fonte: Resultado das buscas nas bases de dados Lilacs, BDEnf e MedLine 

 

 Os estudos demonstraram que a integralidade pode estar presente nos mais 

diversos âmbitos da assistência da atenção primária à saúde, contudo, faz-se a ressalva 

que na maioria dos casos, o protagonista do cuidado é o profissional enfermeiro.  

Retrata-se também que os enfermeiros identificam como práticas de 

integralidade: o acompanhamento e vínculo com a clientela; a responsabilização com o 

cuidado; a apreensão das necessidades de saúde do usuário; e a resolutividade no 

cuidado em saúde. Tais práticas caracterizam o encontro entre profissional e o usuário 

na busca pela compreensão de suas necessidades de saúde
 

e demonstram a 

responsabilidade deste profissional com a saúde da população. (MATTOS, 2001) 

A análise também possibilitou a apreensão da prática de integralidade presente 

no cotidiano do enfermeiro como práticas organizativas, as quais são evidenciadas nos 

estudos analisados pelo trabalho em equipe; acolhimento como etapa do cuidado; a 
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referência e contrarreferência como instrumento do processo do cuidar; práticas de 

planejamento; interdisciplinaridade; e ações de organização das linhas de cuidado.  

Estas práticas visam organizar as ações e serviços de saúde para que a 

integralidade possa desenvolver-se. Desta forma, os profissionais de saúde devem 

pensar suas práticas a partir das necessidades da população que atendem e a partir daí, 

organizar suas ações para suprir as demandas,
 
conforme demonstra Mattos (2001). Tais 

práticas implicam na reflexão sobre as modificações na forma de se produzir saúde, 

quer na relação com os usuários, quer na composição e no gerenciamento das equipes, 

de acordo com o exposto por Moraes (2006).  

Assim, as produções, ao pesquisarem a integralidade na prática do enfermeiro na 

AB, apontam em sua descrição que estes profissionais enfatizam o encontro com o 

usuário, a articulação com outras unidades e com equipes interdisciplinares como 

importantes para o alcance da integralidade em saúde. Nos estudos apontados neste 

trabalho, tais ações são planejadas de acordo com os grupos populacionais específicos, 

ou seja, na habilidade de abarcar os diversos grupos, sejam estes, hipertensos, 

diabéticos, gestantes, adolescentes, idosos etc e de acordo com Mattos (2001) deve-se 

respeitar suas especificidades
  
sobre determinado segmento populacional.  

Dentro desta perspectiva, a integralidade em saúde apresenta-se nos artigos 

selecionados, através das ações de acolhimento ao paciente, como também na gestão e a 

organização do processo do cuidar em diferentes grupos populacionais, nos quais, 

destacam-se adolescentes, portadores de hipertensão e ainda os soropositivos, e sob o 

aspecto da integralidade, deve-se pensar em como conseguir atender as demandas destes 

pacientes, pois estes pacientes não necessitam apenas de um “olhar” profissional. 

De acordo com Queiróz e Penna (2011), a integralidade acontece quando vemos 

o paciente como um todo, de maneira não-fragmentada; e para que consigamos 

“enxergar” além das necessidades daqueles que nos procuram nas unidades de saúde, 

faz-se necessário que nos aproximemos mais de sua realidade e assim, entender como 

este paciente vive e se relaciona em seu meio social, para assim, conseguirmos intervir 

na sua saúde, de maneira eficaz.  

Nos estudos acima relacionados, ressalta-se que a integralidade é exercida 

quando toda a equipe de atenção primária à saúde intervém na maneira a atender seus 

pacientes de forma a contemplar suas necessidades; também é válido salientar a ação da 

gestão das unidades de saúde, pois, de acordo com os artigos, os gestores atuando na 
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organização dos serviços contribuem para que a integralidade possa acontecer ao nível 

de rede de atenção, quando assim se fizer necessário.  

 Com isso, pensar sobre trabalho das equipes de saúde da família ao que concerne 

o exercício da integralidade, leva-nos a reflexão do que traz Merhy (2005), quando 

relata sobre os processos de captura do trabalho vivo em ato, como um modelo de 

atenção, pois, com a inserção dos profissionais no território adscrito a unidade de saúde, 

estes conseguem vivenciar a realidade de seus usuários e a partir destas vivências, 

planejar estratégias que sejam resolutivas às demandas de saúde da população. E de 

acordo com que Mattos (2001) em sua obra “Os Sentidos da Integralidade”, retrata 

sobre dimensão das práticas,  o profissional deve entender o contexto familiar, social e 

ambiental deste paciente, para que possa realizar as intervenções necessárias para 

contemplar as demandas que este nos traz.  

 A integralidade, a partir do exposto, corrobora o exposto por Moraes (2006), 

quando pontua que ao refletir sobre este princípio do SUS, implica sobre mudanças no 

formato de produzir saúde, seja na relação com os usuários, como também na 

composição ou ainda na administração das equipes de saúde; porém, Santos et.al. 

(2008), demonstram que a integralidade deve ser um eixo prioritário para a reorientação 

dos sentidos das práticas em saúde e que tal princípio é de extrema relevância, seja ele 

na produção de conhecimento ou ainda na prestação de serviços para a manutenção da 

saúde dos pacientes.  

 Dentre os princípios e diretrizes do SUS, Mattos (2004) retrata que a 

integralidade talvez seja o menos visível na trajetória do sistema de saúde e de suas 

práticas. Os estudos acima apresentados mostram que para que aconteça a integralidade 

nas práticas de saúde, os profissionais devem se relacionar com os sujeitos e não com 

objetos, com isso, Mattos (2004) pontua que estas práticas devem assumir um caráter de 

conversação e que no encontro do profissional com o paciente, deve-se entender as 

necessidades de ações e serviços, os quais cada sujeito busca, e assim, suprir as 

demandas daqueles que procuram o profissional, seja em quaisquer situações.  
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4 Percurso Metodológico 

4.1  Abordagem e Tipo de Estudo 

Estudo caracterizado como estudo de caso, com abordagem qualitativa, e foi 

desenvolvido no município de Paracambi/RJ, em que o campo para coleta de dados 

foram todas as unidades de AB da cidade. A justificativa para englobá-las, trata-se de 

abarcar todos os enfermeiros inseridos no contexto abordado no estudo e ainda 

contribuir para que a assistência de enfermagem na atenção básica municipal ganhe 

novas perspectivas, as quais,  poderão ser sugeridas a partir da finalização deste estudo.  

Em relação ao estudo de caso, Ventura (2007) descreve que deverá haver sempre 

a preocupação de se perceber o que o caso sugere a respeito do todo e não o estudo 

apenas daquele caso. A autora citada anteriormente também apresenta o estudo de caso 

como instrumento de investigação, uma modalidade de pesquisa que pode ser aplicada 

em diversas áreas do conhecimento. 

De acordo com Yin (2007), o estudo de caso representa uma investigação 

empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta 

e da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso único quanto de múltiplos, 

assim como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 

O estudo de caso torna-se significativo, completo, quando se consideram 

perspectivas alternativas, apresentando evidências suficientes e ser elaborado de uma 

maneira atraente. Conforme a apresentação dos objetivos da investigação do estudo de 

caso pontua-se também sua classificação, a qual se distingue em intrínseco ou 

particular, quando procura compreender melhor um caso particular em si, em seus 

aspectos intrínsecos; instrumental, ao contrário, quando se examina um caso para se 

compreender melhor outra questão, algo mais amplo, orientar estudos ou ser 

instrumento para pesquisas posteriores, e coletivo, quando estende o estudo a outros 

casos instrumentais conexos com o objetivo de ampliar a compreensão ou a teorização 

sobre um conjunto ainda maior de casos (VENTURA, 2007)  

Os pesquisadores, ainda sob a visão do autor supracitado, devem buscar a partir 

dessa categorização, tanto o que é comum quanto o que é particular em cada caso, e o 

resultado final provavelmente mostrará alguma coisa original em decorrência de um ou 
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mais dos seguintes aspectos: a natureza e o histórico do caso; o contexto em que se 

insere; outros casos pelos quais é reconhecido e os informantes pelos quais pode ser 

conhecido.  

O estudo de caso, de acordo com Handem et. al. (2008), apresenta como 

objetivo, investigar a descrição de determinada realidade, o que viabiliza que os 

objetivos atingidos permitam a formulação de hipóteses para o andamento de outros 

estudos, contudo, neste tipo de pesquisa, os resultados são válidos só para o caso 

estudado.  

Ao que concerne à abordagem qualitativa, Lacerda e Labronici (2011) revelam 

que este tipo de pesquisa apresenta uma visão subjetivista e interpretativa da realidade, 

possibilitando uma visão compreensiva das relações que se estabelecem durante as 

situações de encontro/interação em que palavras, gestos, arte, e vários fatores 

simbólicos se entrelaçam e permitem ser interpretados de forma singular e particular.  

As autoras supracitadas relatam que pesquisa qualitativa propicia ao pesquisador 

captar o modo como os seres humanos pensam, operam e reagem diante de questões 

focalizadas; proporciona o conhecimento da dinâmica e estrutura da situação sob 

estudo, do ponto de vista de quem a vivencia; contudo, Silveira e Córdova (2009) 

discorrem que a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização e que os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências e ainda 

retratam que na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto 

de suas pesquisas. 

4.2  Cenário de Estudo/ Instituição Co-Participante da Pesquisa  

A cidade de Paracambi, chamada anteriormente de Tairetá, significa “macaco 

pequeno”, tendo sido dado por motivo de já existir o Rio dos Macacos. O progresso da 

antiga vila acentuou-se com a inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil, então 

denominada Dom Pedro II, em 1861 e com a instalação de uma fábrica de tecidos em 

1895 (IBGE, 2010).  
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o 

município de Paracambi pertencente a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, possui 

179.680 km, com 47.124 habitantes: 23.793 homens e 23.331 mulheres; com densidade 

demográfica de 262,27 hab/km², contudo, apresentando estimativa de 50.071 pessoas, 

para o ano de 2016. A Prefeitura Municipal de Paracambi, instituição co-participante 

desta pesquisa, possui o Cadastrado Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sob o seguinte 

registro: 29.138.294/0001-02.  

Mapa 1: Localização de Paracambi no Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: http://www.agenciario.com/municipios/dados-gerais-geograficos.asp?codMunic=50, 

acesso em 07 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 

http://www.agenciario.com/municipios/dados-gerais-geograficos.asp?codMunic=50
http://www.agenciario.com/municipios/dados-gerais-geograficos.asp?codMunic=50
http://www.agenciario.com/municipios/dados-gerais-geograficos.asp?codMunic=50
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Mapa 2: Localização de Paracambi na Região Metropolitana 

 

Fonte: http://www.scielo.br/pdf/esa/v19nspe/1413-4152-esa-19-spe-0043.pdf  , acesso em 07 de 

janeiro de 2017.  

O território paracambiense é dividido em 19 bairros: Centro ,Lages, Fábrica, 

Vila Nova, Sabugo, Cascata, Jardim Nova Era, Bom Jardim, Amapá, Cabral, Guarajuba, 

Ponte Coberta, Saudoso, São José, Mário Belo, Mutirão, Floresta, Ramalho e Paraíso.  

Mapa 3:  Território Paracambiense 

 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3303609 , acesso em 19 de março de 

2017.  

http://www.scielo.br/pdf/esa/v19nspe/1413-4152-esa-19-spe-0043.pdf
http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3303609
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No que diz respeito à assistência em saúde, o instituto supracitado, também no 

ano de 2010, aponta que o município possui cerca de 30 estabelecimentos de saúde, dos 

quais, 27 são vinculados ao SUS e destes, 12 unidades de atenção básica, o que resulta 

apenas de 63,1% de cobertura pela Estratégia Saúde da Família (BRASIL, 2014).  

Conforme demonstra Brasil (2015), o número de famílias cadastradas no 

município de Paracambi, até o mês de dezembro de 2015, foi de 7523 famílias e as 

demandas agendadas por município, segundo registros no Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB), até o mesmo período citado anteriormente, foram de 2632, o 

que corrobora com o resultado demonstrado anteriormente pelo IBGE, o qual, 

demonstra que a cobertura da estratégia de saúde da família não está próxima aos 100%.  

De acordo com o Plano Municipal de Saúde de Paracambi (2014), o processo de 

planejamento, na saúde deve compatibilizar a percepção de governo com as 

necessidades e os interesses da sociedade. A busca pela solução de problemas de uma 

população deve definir as intervenções que possam mudar uma realidade de modo a 

alcançar uma nova situação em que haja melhor qualidade de vida, maiores níveis de 

saúde e bem estar e que propicie um maior desenvolvimento social desta população.  

4.3  Campo de Pesquisa 

A pesquisa desenvolveu-se nas unidades de atenção básica da cidade de 

Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, município o qual, o pesquisador é morador. Estas 

unidades de saúde são referenciadas à policlínica de especialidades, denominada como 

“Centro Municipal de Saúde Coletiva”, no centro da cidade em questão, quando algum 

paciente precisa ser encaminhado a consultas especializadas.  

A rede assistencial do município é composta, na atenção básica, por unidades de 

saúde da família e unidades básicas de saúde. Já a atenção secundária é composta por 

uma policlínica de especialidades ( Centro Municipal de Saúde Coletiva) e três Centros 

de Atenção Psicossocial (uma unidade de atendimento geral; uma unidade para 

atendimento de usuários de álcool e outras drogas – Caps Ad e uma unidade para 

atendimento infanto-juvenil – Caps I).  Ainda na atenção secundária, a cidade de 

Paracambi possui um hospital geral, um laboratório de análises clínicas, duas unidades 

de diagnóstico por imagem – sendo um serviço de radiologia; e um centro de promoção 
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à saúde da mulher. (CARTEIRA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

PARACAMBI, 2016) 

 A maioria dos serviços da rede assistencial do município de Paracambi, 

funcionam em horário comercial (de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 17:00h), com 

exceção do hospital municipal e os serviços de análises clínicas e radiologia, os quais, 

funcionam por vinte e quatro horas, em todos os dias da semana. (CARTEIRA DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI, 2016) 

4.4   Participantes do Estudo e Amostragem 

A amostragem caracterizou-se pelos enfermeiros inseridos na atenção básica no 

município de Paracambi, no cargo por um período superior a 60 dias e profissionais que 

não estivessem afastados de suas atividades por algum motivo (férias, licença médica 

etc).  Como critérios de exclusão não participaram da pesquisa, os profissionais de 

enfermagem de nível médio e fundamental (técnicos e auxiliares de enfermagem).   

Após o exame de qualificação de dissertação realizado em 10 de janeiro de 2017, 

a banca examinadora solicitou  dados sobre a caracterização mais detalhada dos sujeitos 

da pesquisa – o quantitativo geral dos profissionais enfermeiros em atividade no 

município; o pesquisador, posteriormente, retornou a Secretaria Municipal de Saúde 

para a obtenção destes dados, contudo, estes não foram cedidos pela administração 

municipal.  

4.5   Técnicas e Instrumento de Coleta de Dados 

Para realizar o levantamento dos dados do estudo, foram efetivadas entrevistas 

semiestruturadas, as quais, seguiram um roteiro (Apêndice 1) que versaram sobre 

aspectos objetivos e subjetivos do cotidiano do enfermeiro inserido no contexto da 

atenção primária à saúde. Os dados destas entrevistas foram registrados em gravador e 

após foram transcritos na íntegra, pelo pesquisador responsável.  

Realizou-se também a observação não-participante (Apêndice 2) a qual,  Lakatos 

e Marconi (2010) apontam que trata-se de uma condição de pesquisa onde observador e 

observado encontram-se face a face, e o processo de coleta de dados se dá no próprio 

ambiente natural de vida dos observados que passam a ser vistos não mais como objetos 

de pesquisa, mas como sujeitos que interagem em dado projeto de estudos.  
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A coleta de dados aconteceu posteriormente à apresentação do projeto aos 

participantes, em dois momentos nas unidades de saúde, sendo estes no mesmo dia ou 

em dias distintos: 

- Entrevista semiestruturada em roteiro, com os participantes do estudo 

- Realização de observação não-participante do campo de coleta de dados (unidades de 

AB do município de Paracambi). 

4.6    Análise dos Dados 

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram avaliados a partir da análise de 

temática proposta por Minayo (2006), a qual afirma que este tipo de método comporta 

um agrupamento de afinidades, as quais podem ser apresentadas através de uma palavra, 

frase ou um resumo.  

A autora acima citada retrata que este tipo de análise consiste em desvendar 

núcleos de sentido que compõem um tipo de relação, na qual, a presença ou frequência 

podem significar alguma característica do objeto estudado. E de modo a operacionalizar 

este processo, a autora destaca que este método se desdobra em 03 etapas, as quais,  são 

descritas a seguir:  

“ Primeira etapa: Pré-Análise – consiste na escolha dos documentos a 

serem analisados e na retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais 

da pesquisa. O investigador deve se perguntar sobre as relações entre 

as etapas realizadas, elaborando alguns indicadores que orientem na 

compreensão do material e na interpretação final. A pré-análise pode 

ser decomposta nas seguintes tarefas: Leitura Flutuante – do conjunto 

das comunicações [...] A dinâmica entre as hipóteses iniciais, as 

hipóteses emergentes e as teorias relacionadas ao tema tornarão a 

leitura progressivamente mais sugestiva e capaz de ultrapassar à 

sensação de caos inicial. Constituição do Corpus – termo que diz 

respeito ao universo estudado em sua totalidade, devendo responder 

algumas normas de validade qualitativa[...]; pertinência: que os 

documentos analisados sejam adequados para dar resposta aos 

objetivos do trabalho. Formulação e reformulação de hipóteses e 

objetivos – processo que consiste na retomada da etapa exploratória, 

tendo como parâmetro da leitura exaustiva do material as indagações 

iniciais. Os procedimentos exploratórios devem ser valorizados neste 

momento [...] Nesta fase pré-analítica, determinam-se a unidade de 

registro (palavra-chave ou frase), a unidade de contexto (a delimitação 

do contexto de compreensão da unidade de registro), os recortes, a 

forma de categorização, a modalidade de codificação e os conceitos 

teóricos mais gerais [...]que orientarão a análise.  

Segunda etapa: Exploração do Material – a exploração do material 

consiste essencialmente numa operação classificatória que visa 
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alcançar o núcleo de compreensão do texto. Para isso, o investigador 

busca encontrar categorias que são expressões ou palavras 

significativas em função das quais, o conteúdo de uma fala será 

organizado [...] A análise temática tradicional trabalha essa fase em 

primeiro, recortando o texto em unidades de registro que podem se 

constituir de palavras, frases, temas, personagens e acontecimentos, 

indicados como relevantes na pré-análise. Em segundo lugar, o 

pesquisador escolhe as regras de contagem, uma vez que 

tradicionalmente a compreensão é construída por meio de codificações 

e índices quantitativos.  Em terceiro lugar, ele realiza a classificação e 

a agregação dos dados, escolhendo as categorias teóricas ou empíricas, 

responsáveis pela especificação dos temas.  

Terceira etapa: Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação – 

os resultados brutos são submetidos (tradicionalmente) a operações 

estatísticas simples (porcentagens) ou complexas (análise fatorial) que 

permitem colocar em relevo as informações obtidas. A partir daí, o 

analista propõe inferências e realiza interpretações, inter-relacionado-

as com o quadro teórico desenhado inicialmente ou abre outras pistas 

em torno de novas dimensões teóricas e interpretativas, sugeridas pela 

leitura do material.” (MINAYO, 2006, p.318-319) 

 

 A proposta de desenvolver a análise temática dos resultados  alcançados com o 

desenvolvimento da pesquisa, justifica-se pela necessidade de identificar as práticas 

desenvolvidas por enfermeiros na AB apresentadas como práticas que tangem ao 

princípio da integralidade. 

4.7   Aspectos Éticos da Pesquisa  

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, do Hospital 

Universitário Antônio Pedro; instituição a qual estão vinculados a Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa e o Programa de Mestrado Acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde e gerado um parecer de aprovação com o número 

1.775.964 e CAAE: 59602716.4.0000.5243 (Anexo 3).   

Foi entregue aos sujeitos do estudo, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice 3),  com esclarecimentos pertinentes ao conteúdo do 

trabalho que foi desenvolvido, assim como todo o rigor científico que a pesquisa 

apresenta. 
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5  Resultados e Discussão 

A pedido da coordenação de atenção básica do município, o projeto foi 

apresentado àqueles que se destinariam a participação na pesquisa.  Esta exposição 

aconteceu no início do mês de dezembro do ano de 2016; a mesma ocorreu na sala da 

Coordenação Municipal de Atenção Básica, localizada na Avenida dos Operários, 186 – 

Centro/Paracambi – RJ.  

5.1   Perfil dos Participantes 

 A atenção básica de Paracambi é constituída de 11 enfermeiras, das quais, foram 

entrevistadas 10, pois 01 não se enquadrava nos critérios de inclusão.  As participantes 

da pesquisa, usando a não identificação pessoal, receberam o nome de flores como 

codinome; muito embora elas tenham escolhido este tipo de nomenclatura, foram 

adotadas as siglas de E1 a E10.  

Quadro 2: Perfil etário dos participantes do estudo 

Participante Idade 

E1 37 anos 

E2 53 anos 

E3 34 anos 

E4 45 anos 

E5 36 anos 

E6 26 anos 

E7 31 anos 

E8 59 anos 

E9 42 anos 

E10 40 anos 

 

Fonte: O autor, 2017.  
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 Os participantes do estudo eram todas mulheres; a média de idade em 40,3 anos: 

07 encontram-se na faixa etária de 30 a 50 anos (70%); 01 abaixo dos 30 anos (10%) e 

02 entre 50 e 60 anos (20%);  todas  são moradoras de Paracambi.  

 Ainda sob o aspecto do detalhamento do perfil das participantes, das dez 

participantes, conseguiu-se contato apenas com sete e através deste, obtivemos o 

seguinte resultado: 

Quadro 3: Informações complementares sobre o perfil dos participantes: tempo em anos  na unidade de 

trabalho e formação em saúde da família 

Participante 
Tempo de trabalho 

na unidade 

Formação em 

Saúde da 

Família 

E1 Não informado Não informado 

E2 05 anos Sim 

E3 08 anos Sim 

E4 07 anos Sim 

E5 10 anos  Sim 

E6 03 anos  Não 

E7 06 anos Não 

E8 06 anos Sim 

E9 Não informado Não informado 

E10 Não informado Não informado 

Fonte: O autor, 2017. 
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Gráfico 1. Análise percentual do tempo de trabalho na unidade dos participantes  
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Fonte: O autor, 2017.  

 

Gráfico 2. Análise percentual do total de participantes que apresentam formação em 

saúde da família 
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Fonte: O autor, 2017. 
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A partir do resultado explicitado acima, notamos que as unidades municipais de 

atenção básica do cenário de estudo são gerenciadas por mulheres com tempo de 

atuação médio de 6,4 anos nos serviços de atenção básica de Paracambi, o que 

corrobora com a afirmação de Fernandes (2013) na qual demonstra que a inserção da 

mulher no mercado de trabalho aponta para uma conquista da voz feminina ativa, sendo  

um ato constante  da mulher na sociedade e amplia, cada vez mais, sua inserção como 

cidadã que goza de todos os direitos sociais.  

 O fator acima explicitado, para o município em questão, mostra-se de extrema 

importância, pois, por se tratar de uma cidade de aproximadamente cinquenta mil 

habitantes (IBGE, 2010), demonstra que em cidades relativamente pequenas, a mulher 

preocupa-se com sua independência financeira, além de ser, em alguns casos, um dos 

pilares de sustento familiar.  

Quando falamos em formação complementar específica em saúde da família, os 

resultados mostram que apenas 50% das participantes (cinco enfermeiras) possui esta 

formação, 30%  não responderam a questão (três enfermeiras) e 20% delas (duas 

enfermeiras) não tem formação específica neste modelo de atenção; este resultado 

demonstra que seria importante que esta formação fosse possibilitada para todas as 

profissionais, por se tratar de um programa específico do Ministério da Saúde e atingir 

os mais diversos grupos populacionais, sendo necessário entender a dinâmica e como é 

desenvolvido este modelo de atenção, Brasil (2012), na PNAB, retrata que esta 

modalidade assistencial é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e 

gestão, sendo estas, de maneira democrática e de forma participativa de trabalho em 

equipe com direcionamento à populações e territórios definidos; por isso, faz-se 

importante estar proporcionando formação complementar adequada para toda população 

estudada, no sentido de qualificar a atenção aos paracambienses.  

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2016), a 

inserção das mulheres no mundo do trabalho constitui-se em tema de grande interesse 

quando se trata de discutir a igualdade de gênero na sociedade brasileira.  A presença da 

mulher no mercado de trabalho é de acordo com a tradição, medida por 

meio do indicador de taxa de atividade, que aponta a proporção de pessoas de uma 

determinada faixa etária que está disponível para o mercado de trabalho (ocupada ou 
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procurando uma ocupação) ou seja, a proporção de pessoas economicamente ativas. É 

este o indicador utilizado para se falar a respeito da feminização do trabalho ao longo 

das últimas décadas. (IPEA, 2016) 

 Dados do Conselho Federal de Enfermagem (2015) retratam que a força de 

trabalho da enfermagem é predominantemente feminina – 84,6%,  a qual, segundo 

Machado et.al. (2015), a enfermagem é uma profissão em pleno rejuvenescimento, pois, 

40% dos trabalhadores da classe encontram-se na faixa etária de 36 a 50 anos; 38% 

entre 26 e 35 anos e 2% acima dos 61 anos, o que nos mostra que a prevalência da força 

de trabalho nos dias atuais, encontra-se mais jovem atualmente. 

 O fator predominante da enfermagem – a força de trabalho ser feminina – para o 

município estudado,  apresenta-se como um fator facilitador para a adesão da população 

de mulheres do local, pois, conforme demonstrado anteriormente, Paracambi apresentou 

uma estimativa de cinquenta mil habitantes, segundo estimativas do IBGE(2010), para o 

ano de 2016, com isso, demonstrando características de cidade pequena, ou seja, para  

determinadas ações de enfermagem na atenção básica, como a coleta de citopatológico, 

acredita-se que não haveria grande adesão, se este tipo de procedimento fosse realizado 

por um enfermeiro, pois, por se tratar de uma cidade na qual todos se conhecem, a 

população feminina não iria aderir/ aceitar que um homem realizasse este procedimento.  

 Ainda sob a visão de Machado et. al. (2015), há bases sociológicas profissionais 

que podem definir fases da vida profissional do trabalhador de enfermagem, as quais 

subdividem-se em 04, sendo demonstradas a seguir:  

“A 1ª Fase, denominada de “Início da vida profissional”, 

refere-se aqueles com até 25 anos de idade, seja ele, auxiliar, 

técnico ou enfermeiro (7,6%). Nesta etapa, estão os recém-

formados, recém egressos das escolas técnicas ou das 

escolas de enfermagem, propriamente ditas. Estes jovens 

estão ainda sem definição clara da área de atuação e como se 

dará sua inserção no mercado de trabalho.   

Já na 2ª Fase, chamada de “Formação Profissional”, estão 

aquelas pessoas entre 26-35 anos de idade (38%). Nesta 

etapa, sejam enfermeiros, técnicos ou auxiliares, buscam se 

qualificar para os serviços, especializando-se por meio de uma 

Pós-Graduação (enfermeiros) ou uma Pós-formação (para os 

técnicos). Essa busca por especialização está diretamente 

associada à perspectiva de inserção no mercado de trabalho 

em funções de maior complexidade e destreza cognitiva. 

Ele se encaminha para a academia, procurando um curso 

no âmbito do lato sensu ou stricto sensu, seja um curso de 
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atualização, curso de especialização, Programa de Residência 

em Enfermagem ou afins, Mestrado Profissional, Mestrado 

Acadêmico ou mesmo o Doutorado.  

Na 3ª Fase, denominada de “Maturidade profissional”, 

encontram-se os indivíduos com idade entre 36-50 anos 

(40,1%). São profissionais em pleno desenvolvimento de suas 

capacidades cognitivas, técnicas e práticas de enfermagem. 

Já preparados e devidamente qualificados, estes se inserem, 

em definitivo, no mercado de trabalho. Neste momento, as 

escolhas são guiadas pela lógica racional e feitas com olhar 

atento as oportunidades de trabalho. Ele assume a plenitude 

de sua vida profissional e passa a ter domínio de suas 

habilidades e destrezas cognitivas. 

A 4ª Fase, definida como “Desaceleração profissional”, 

encontram-se aquelas pessoas com idade entre 51-60 

anos (11,4%) que, já buscam, seletivamente, se manter nas 

atividades, trabalhos e empregos que lhes assegurem a 

aposentadoria. Já não se aventuram em trabalhos, empregos 

ou mesmo atividades novas ou guinadas bruscas em sua 

vida profissional. A mudança, caso ocorra, será movida por 

escolhas e por interesses e desejos pessoais de realização, 

comodidade e segurança pessoal.” ( MACHADO et. al., 2015, 

p.11) 

 

Relacionando os dados acima apresentados por Machado et.al (2015), 

demonstra-se que a maioria das enfermeiras de Paracambi encontram-se na fase 

formação e maturidade profissional, as quais, estão buscando consolidação dos 

conhecimentos profissionais, como também, retratar no seu cotidiano, toda sua bagagem 

profissional e através disso, proporcionar melhor assistência a população.  

A partir da aplicação do roteiro de entrevistas (APÊNDICE 1) e da análise 

proposta para este estudo, as 04 categorias de análise surgiram a partir da confluência de 

respostas das participantes, as quais, serão explicitadas sistematicamente a seguir. Logo 

após, foram expostos os resultados oriundos da observação realizada nas unidades de 

saúde, caracterizados como campo de coleta de dados desta pesquisa.  

5.2  Categorias de Análise 

Dentro da proposta de análise temática trazida por Minayo (2006), realizou-se a 

análise do material coletado, o qual emergiu as categorias que se seguem.  
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 5.2.1 Categoria 01 : O enfermeiro e sua percepção sobre integralidade  

 A partir do questionamento sobre o que este profissional entende sobre 

integralidade, emergiram as seguintes respostas: 

Enfermeira E1: “Eu entendo por integralidade que o sistema de saúde deve inserir o 

usuário e atender as demandas e as necessidades [...] com qualidade no atendimento, 

inserindo o contexto social”. 

Enfermeira E2: “Bem, integralidade eu entendo, é a gente dar uma assistência ao 

paciente como um todo, em cima de todas as suas necessidades que o paciente vem nos 

procurar.” 

Enfermeira E5: “É você tentar olhar o outro inteiramente, integralmente e ajudar em 

todos os sentidos, mesmo não sendo nada científico; ciência quanto agente cientista, 

enquanto enfermeiro, enquanto técnico. Ouvir o outro, às vezes resolve muita coisa.” 

Enfermeira E6: “Pra mim, integralidade é o fator de você se doar totalmente para o 

trabalho; gostar realmente do que você faz, não dependendo só daquilo que você vai 

receber em troca.” 

Enfermeira E7: “A integralidade é a gente conseguir assistir o usuário como um todo, 

dentro das nossas possibilidades.” 

 

 A partir das falas, nota-se que as participantes entendem que a integralidade 

ultrapassa os limites das unidades de saúde, o que demanda de seu trabalho, um “olhar 

além da clínica”; pois 80% das entrevistadas pontuam que a prática deste princípio do 

SUS, no exercício de suas atividades, é “olhar o paciente como um todo” e as demais 

participantes (20%) relatam que exercer a integralidade é ajudar as famílias cadastradas 

nas unidades, como também doar-se ao trabalho, sem expectativas de receber algo em 

troca; ou seja, mostram-se satisfeitas com o exercício profissional no seu contexto de 

trabalho e com isso, conseguem desenvolver suas ações de maneira que conseguem 

atender as necessidades dos pacientes que as procuram, como também pensam de que 

forma podem estar colaborando para a promoção da saúde de maneira contínua, fora do 

contexto da unidade de saúde, o que, indiretamente, também reflete na 

atenção/assistência àqueles que estão sob seus cuidados no território adscrito à 

instituição de saúde. 
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 As características acima mencionadas foram percebidas na primeira unidade de 

saúde, na qual foram observados que a enfermeira, participante da pesquisa encontrava-

se em consulta de pré-natal conjunta com a médica obstetra, em que ambas procuravam 

atender as pacientes em suas necessidades que vão muito além da unidade de saúde.  

 Sob a perspectiva do “olhar integral” ao paciente, o trabalho em saúde considera 

a esfera não-material, sendo que na própria prestação da assistência em saúde, a qual é 

produzida ao mesmo tempo em que é consumida, conforme descrevem Filgueiras, 

Santos e Souza (2012), pois, sua produção e seu consumo ocorrem de maneira 

simultânea, ou seja, não existe a produção de um bem material; pois, através da 

formação do binômio profissional-paciente e a utilização de tecnologias leves 

(MERHY, 2005), faz-nos refletir como este profissional, através de suas relações 

institucionais que caracterizam a produção do cuidado e referem-se a atitude deste à 

maneira de como conduzir este cuidado.  

 Ainda na primeira unidade de saúde, a qual foi coletado os dados da observação 

não-participante, em que notou-se um ambiente amplo e tranquilo, com movimentação 

razoável de usuários, a enfermeira, em conjunto com a equipe, procurava mediar 

intercorrências que fugiam do aspecto integral,  ou seja, buscava fazer com que o 

paciente em questão, não saísse da unidade sem a maioria de suas demandas 

solucionadas. Tal fato comprova-se a partir da chegada de um paciente apresentando 

uma extensa lesão em região cervical, com grande quantidade de exsudato de aspecto 

serossanguinolento, a qual drenava abundantemente. A enfermeira juntamente com a 

médica da unidade avaliou a lesão e realizaram alguns contatos para o seguimento do 

caso em unidade hospitalar.  

 Nesta perspectiva, o produto do trabalho em saúde, o qual, sob a visão de 

Filgueiras, Santos e Souza (2012) é caracterizado como o cuidado, contudo, Abrahão 

(2007) pontua que este cuidado compreende a produção de ações de forma 

integralizada, atuando ao longo do processo de saúde, centrado nas necessidades dos 

usuários.  

 Ao que diz respeito à satisfação do exercício profissional, Melo, Barbosa e 

Souza (2011), a satisfação no trabalho consiste em sentimento de bem-estar. resultante 

da interação de vários aspectos ocupacionais, podendo influenciar a relação do 

trabalhador com a organização, clientes e família.   
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 Sob a ótica de Lima, Pires, Forte e Medeiros (2014), a satisfação com o trabalho 

exercido na atenção básica mostra aplicações entre o modelo de satisfação no trabalho 

da atenção básica tradicional e o modelo de satisfação de trabalho na ESF, os quais 

trazem a afinidade com a assistência prestada como também, com a profissão e a 

resolubilidade da assistência, respectivamente.  Este último aspecto, também se mostra 

como fator de satisfação no modelo tradicional; o que nos leva a refletir sobre o “gostar 

do que se faz” implica na resolubilidade da assistência ao usuário, pois, de acordo com 

Abrahão et.al. (2014), implicar-se aquilo que se faz, é uma análise que se amplia no 

movimento de produção do sujeito e sua motivação e a partir disso, abre-se espaço para 

o exercício de produzir um conhecimento interessado, implicando na transformação de 

práticas e saberes do profissional.  

 Sob o olhar das atribuições do enfermeiro na atenção básica, Bassoto (2012) 

retrata que este profissional desenvolve atividades diversas à proporção de seu cargo, 

contudo, envolvendo ações de maior ou menor complexidade e com isso, a 

implementação de ações de integralidade se dão desde a porta de entrada do paciente 

nas unidades, onde, através da escuta qualificada e por ações de acolhimento (BRASIL, 

2012), podemos apreender as necessidades de nosso usuário; e dentro das possibilidades 

das enfermeiras inseridas na rede municipal de saúde de Paracambi, através da 

articulação entre os níveis de atenção, conseguir assistir aqueles que precisam ter sua 

demanda atendida.   

 Dentro do aspecto relacionado às atribuições do enfermeiro na atenção básica, a 

partir das observações realizadas, as atividades de educação em saúde na unidade, a 

enfermeira relata que os temas já vêm programados da coordenação de atenção básica e 

que na unidade em questão, a segunda observada, os pacientes frequentam assiduamente 

as atividades desenvolvidas, sendo a última atividade realizada no dia anterior à ida do 

pesquisador.  

 Conforme relatos das participantes do estudo, a integralidade é entendida como 

o profissional apreende as necessidades do paciente, contudo não só naquele momento 

que este o procura, mas, ainda aquelas que estão implícitas a sua fala, sejam estas no 

contexto familiar, social ou ambiental deste, o que confirma o sentido da integralidade 

de Mattos (2001), o qual relata na dimensão das práticas do profissional, que através da 
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compreensão dos contextos acima citados, conseguimos implementar as ações que irão 

suprir as demandas de nossos usuários.  

Ao discorrermos sobre integralidade enquanto princípio do SUS, Souza, Araújo, 

Souza, Vilela, Reis e Franco (2012) mostram que este princípio apresenta como 

objetivo, garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática 

curativa, contemplando o indivíduo em todos os níveis de atenção e considerando o 

sujeito inserido em um contexto social, familiar e cultural, com isso, é importante que as 

enfermeiras que estão inseridas nas unidades básicas e de estratégia de saúde da família 

do município de Paracambi compreendam que a partir deste princípio, seus pacientes 

devem “circular” pela rede assistencial municipal, para que tenham suas necessidades 

em todos os aspectos, supridas; com isso, atendendo a  este princípio.  

5.2.2 Categoria 02:  Identificando ações de integralidade na prática do enfermeiro 

 Sobre a prática profissional do enfermeiro, questionou-se a respeito do seu 

cotidiano no contexto de trabalho e sobre a prática de integralidade em suas ações, 

resultando nas falas a seguir:  

Enfermeira E4: “A gente tem as consultas agendadas, nós agendamos e aí as mulheres 

vêm até a coleta do preventivo e nesse momento é que a gente consegue ouvi-las [...] Eu 

creio que sim; o paciente vem sozinho e ele chega aqui na unidade se queixando de 

alguma coisa e quando você começa a conversar com ele e você que aquilo ali não é tão 

importante, que ele tem coisas mais importantes”. 

Enfermeira E5: “Então eu faço a visita domiciliar às sextas, divido por microárea; 

então a minha última agora foi a microárea 5, que é uma das áreas críticas que a gente 

tem, crítica em todos os sentidos: onde as pessoas têm mais receio de serem visitadas, 

porque são pessoas muito pobres [...] Sim, porque lidar com pessoas dentro do âmbito 

da saúde exige isso de nós, profissionais, principalmente dentro da atenção básica, onde 

nosso profissional não se limita a ser enfermeiro.”  

Enfermeira E8: “Na terça-feira de manhã, estar nas visitas domiciliares com a médica, 

com isso, eu divido cada semana em uma unidade  [...] Na 1ª e 3ª semana de cada mês, 

eu colho preventivo [...]Sim, a gente tenta da melhor maneira”.  
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Enfermeira E9: “além de a gente fazer palestras, de nós estarmos orientando, eu coloco 

o DVD de cada doença, de cada coisa e então eles vão se soltando [...] Sempre, tem que 

estar sempre”.  

Enfermeira E10: “Uma coisa assim que eu acho muito importante quando eu realizo as 

atividades de educação em saúde, porque é uma maneira que eu tenho de integrar toda a 

minha equipe [...] Eu acho que ela está presente em todas as atividades, pois ela é de 

total importância.” 

 

 A partir dos relatos acima descritos, podemos constatar que a atenção à saúde da 

mulher, com 40% do total das respostas das participantes, o qual se desdobra em 

atenção ginecológica (30% das respostas) e atenção pré-natal (10% das respostas), 

retratam que a integralidade está presente nestes âmbitos de atenção.  As participantes 

demonstraram que é neste momento que conseguem vislumbrar particularidades que 

suas pacientes, muitas vezes mostram-se “tímidas” em perguntar para outras pessoas e 

sentem-se mais tranquilas em tirar suas dúvidas com as enfermeiras, conforme retrata-se 

na fala a seguir:  

 

“Eu gosto bastante do dia de quarta-feira, porque é o dia de coleta de 

citopatológico, onde eu recebo mulheres, que por mais que estejam numa 

faixa etária, às vezes são perguntas que muitas vezes ficam com vergonha e 

ali elas conseguem se abrir e eu fico mais feliz ainda em poder estar 

respondendo e ajudando. Então você que ela entra aqui de uma forma e ela 

sai de uma forma totalmente diferente; satisfeita e meio que assim, aliviada 

em eu ter respondido e ter tirado as dúvidas dela; acabar com as dúvidas 

dela.” (ENFERMEIRA E6 ) 

  

 

 Dentro do exercício profissional em seu contexto de trabalho, as participantes 

destacam que a educação em saúde (30% das respostas) e as visitas domiciliares (30% 

das respostas) são ações que apontam a importância do desenvolvimento da 

integralidade, pois, conseguem se aproximar da realidade deste paciente, incluindo as 

ações de outros profissionais da equipe, como o agente comunitário, por exemplo; para 

que consigam atuar de forma mais próxima do usuário da unidade e assim, atender suas 

demandas, sejam estas no contexto social, ambiental ou familiar, caracterizando assim, 

o cuidado integral. (MATTOS, 2001) 
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 A temática da saúde da mulher, de acordo com Santos, Oliveira, Carcereri e 

Tognoli (2010), está presente nas políticas públicas de saúde no cenário brasileiro desde 

o início do século passado, mais especificamente nas primeiras décadas, estando restrita 

às necessidades relacionadas à gestação, parto e puerpério.  Porém, apenas em 2003, 

inicia-se a formulação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

sendo instituída em 2004, a partir do lançamento da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher - Princípios e Diretrizes. (SANTOS, OLIVEIRA, 

CARCERERI e TOGNOLI, 2010).  

 De acordo com o observado na terceira unidade de saúde, houve um certo 

incômodo inicial na unidade, com a presença de um pesquisador, contudo, a enfermeira 

me apresentou aos funcionários e esta impressão extinguiu-se. Enquanto as pacientes 

aguardavam a chegada do médico ginecologista-obstetra, a enfermeira realiza o grupo 

de planejamento familiar. As pacientes movimentam-se bem durante este período, de 

acordo com as instruções da própria profissional, pois era um dia de dinâmica neste 

grupo.  

 O processo de construção do SUS, de acordo com Brasil (2004), tem grande 

influência sobre a implementação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) e dentro deste aspecto, a humanização e qualidade da atenção em saúde, são 

condições essenciais para que as ações de saúde se traduzam na resolução dos 

problemas identificados, na satisfação das usuárias, no fortalecimento da capacidade das 

mulheres frente à identificação de suas demandas, no reconhecimento e reivindicação de 

seus direitos e na promoção do autocuidado. (BRASIL, 20004) 

 Ainda na perspectiva do olhar à mulher, Brasil (2004) propõe que a elaboração, 

a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher devem nortear-se sob a ótica 

de gênero, de raça e de etnia, rompendo as fronteiras da saúde sexual e da saúde 

reprodutiva, para abranger todos os âmbitos da saúde da mulher. A gestão da Política de 

Atenção à Saúde deverá estabelecer uma dinâmica inclusiva, para atender às demandas 

emergentes ou demandas antigas, em todos os níveis assistenciais, pois a atenção 

integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção, proteção, 

assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção à saúde 

(da básica à alta complexidade).  Este fato é comprovado na prática do enfermeiro da 

atenção primária à saúde, conforme descrito na fala a seguir:  
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“E eu pergunto: “- Por que você veio colher o preventivo?” Elas respondem: 

“ Porque de vez em quando eu sinto que tem algo diferente comigo, meu 

corpo tem mudado, eu tenho sentido calor, eu tenho sentido umas diferenças 

no meu corpo.” E aí, não só a coleta do preventivo, mas, às vezes, 

encaminhamento para o ginecologista; em alguns momentos até 

endocrinologista, porque só o ginecologista não vai resolver. E aí a gente 

começa a perceber que essa mulher tem outros problemas além da 

ginecologia[...] Então eu vejo nessa pessoa que ela precisa de uma ajuda mais 

específica e a gente encaminha para o psicólogo e aí já entra um tratamento 

mais específico.” (ENFERMEIRA E4 )´ 

 

 Sobre as ações de educação em saúde, Morosini, Fonseca e Pereira (2009), 

pontuam que sob uma perspectiva crítica, tal ato parte de análise das realidades sociais, 

as quais buscam demonstrar as características das relações que as determinam e 

condicionam. Desta forma, estes autores ainda retratam que esta forma de conceber 

saúde,  caracteriza-se como um conceito amplo, pois não se limita a saúde à ausência de 

doença promovendo a ideia de que uma situação de vida saudável não se resolve 

somente com a garantia do acesso aos serviços de saúde; uma vida saudável amplia-se a 

instrumentalizar o sujeito a promover sua saúde, conforme demonstra Brasil(2006) e 

ainda reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde.  

 É importante ressaltar, segundo Machado e Wanderley (2013), retratam que a 

prática educativa em saúde, além de proporcionar educação permanente em saúde para 

o profissional neste contexto, apresentando dimensões que levem ao desenvolvimento 

de potencialidades individuais e coletivas, com vistas a progresso da qualidade de vida e 

saúde da comunidade assistida pelos serviços de saúde.  

 Ainda sob a visão dos autores acima citados, a educação em saúde na conjuntura 

dos serviços de saúde pública tem importantes questões a serem tratadas: a educação 

permanente em saúde como política direcionadora dos processos educativos contínuos 

nos diferentes âmbitos assistenciais do SUS, com suas várias designações (capacitações, 

treinamentos, cursos, atualizações etc); e a educação popular em saúde, que reconhece 

que os saberes são construídos diferentemente e, por meio da interação entre sujeitos, 

esses saberes se tornam comuns ao serem compartilhados, atividade esta que é muito 

comum nas unidades que fizeram parte da coleta de dados. Tal fato é comprovado na 

seguinte fala:  
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“Nas ações de educação em saúde, a gente tem conseguido 

trazer bastante pacientes nas rodas de conversa. Nós 

trabalhamos aqui um momento das plantas medicinais, aí 

fizemos aquela roda e o paciente vem e assim ele se sente 

valorizado.” (ENFERMEIRA E8) 

 

Através disso, ainda na perspectiva de Machado e Wanderley (2013), tanto a 

saúde quanto a educação buscam meios para estabelecer um sujeito em nível de 

constante aprendizagem,  para o contexto da qualificação das práticas de saúde do SUS.  

É válido ressaltar que é de interesse das equipes de saúde da família, em suas áreas de 

saber e sob as demandas do serviço, concretizar as ações de Educação Permanente em 

Saúde, de forma colaborativa e contextualizadora, não se limitando a ações 

verticalizadas e programáticas focadas na doença. (MACHADO e WANDERLEY, 

2013).  

Considerando a educação em saúde uma prática educativa neste ramo, esta 

amplia-se de forma que Brasil (2007) pontua que os profissionais deste campo, os 

grupos sociais usuários da rede de serviços e os gestores  adquirem identidade. Ainda 

sob a ótica de Brasil (2007), podemos dizer que a educação em saúde se  constitui como 

um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, político e 

científico, que no âmbito das práticas de atenção à saúde deve ser vivenciada e 

participada pelos trabalhadores da área, pelos setores organizados da população e 

consumidores de bens e serviços de saúde.   

O processo de educação em saúde ainda se retrata como um artifício ordenado, 

ininterrupto e constante que objetiva a formação e o desenvolvimento da consciência 

crítica do cidadão, estimulando a busca de soluções coletivas para os problemas vividos 

e a sua participação real no exercício do controle social. (BRASIL, 2007). 

 O intuito da ação de educação em saúde, ainda sob a visão de Brasil (2007) é a 

transformação. Esta ação, como área do conhecimento, contribui de forma decisiva para 

a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS: universalidade, integralidade, 

equidade, descentralização, participação  e controle social; com isso, o exercício da 

educação em saúde nas ações do enfermeiro da AB, mostra-se de grande relevância, 

pois, seus constituintes – educação e saúde – são atreladas, conforme aponta uma das 
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entrevistadas: “Porque se não tiver educação, você não tem saúde; porque é a base de 

tudo.” (Violeta (E8) ).  

Acerca das visitas domiciliares (VD), que estão como uma das atribuições do 

enfermeiro da AB, conforme aponta Brasil (2012), ao que concerne na realização da 

atenção à saúde dos usuários e famílias cadastradas nas equipes e quando indicado, 

realizar esta ação em domicílio, esta retrata-se num aspecto em que o enfermeiro 

consegue vislumbrar a realidade do seu paciente, o qual, muitas vezes apresenta certa 

timidez ou receio em receber o profissional de saúde. Tal fato é comprovado no campo 

de coleta de dados, quando uma das participantes dá a seguinte fala: 

 “E eu já sei que eu não posso ir com tênis muito bonito lá, 

porque as pessoas não vão querer que você entre em casa, me 

conhecem, vêm até o posto, a gente recebe bem, mas você ir na 

casa é outra coisa; eles vão ver que minha “água” é feia, a 

minha pia é suja. Mas eu não ligo, eu não estou ali pra ver isso, 

a gente não está ali pra tá olhando esse contexto, e sim pra ver 

porque eu estou medicando, que a gente está dando conta 

destas e de outras coisas.” (ENFERMEIRA E5). 

 

As ações de saúde domiciliares de acordo com Abrahão, Silva e Souza (2012)  

são definidas como aquelas realizadas na residência do indivíduo ou do grupo familiar, 

o qual se retrata como alvo do cuidado; contudo, essas ações podem ser de origens 

distintas e é por isso que encontramos diversas nomenclaturas para as atividades de 

cuidado em domicílio, os quais foram denominados como assistência domiciliar, 

cuidados domiciliares, e por fim, visita domiciliar.  

As autoras citadas acima retratam que a visita domiciliar refere-se ao 

monitoramento na residência de situações específicas de saúde, sendo estas temporárias 

ou não, bem como a orientação das demais situações presentes no cenário familiar, 

buscando ações de promoção da saúde.  E por se tratar de relevante instrumento de 

trabalho do agente comunitário de saúde (ACS) para as famílias sob sua 

responsabilidade na sua área de abrangência, estas visitas podem variar de 01 mensal ou 

de acordo com as necessidades da família; sendo que nesta ação, há de se identificar as 

demandas daquele indivíduo, de sua família ou comunidade, realizando o 

direcionamento adequado para os programas do MS, como também para os grupo de 
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risco: criança, portadores de doenças crônicas não-transmissíveis (diabetes e 

hipertensão) e gestantes.  

É válido salientar que o profissional de saúde, quando realiza este tipo de ação, 

este entra em um espaço, possuidor de um saber o qual lhe confere poder e no entanto, 

torna-se convidado a participar da privacidade familiar ao mesmo tempo que divide seu 

“poder sanitário” conferido pelo Estado e também disputado pelo saber e conhecimento 

da família, a qual, está sob sua responsabilidade dentro da área adscrita à unidade de 

saúde. ( ABRAHÃO, SILVA e SOUZA, 2012).  

Para Albuquerque e Bosi (2009) o PSF pressupõe a visita domiciliar como 

técnica de interação no cuidado à saúde, sendo um instrumento de influência primordial 

utilizado pelas equipes de saúde como meio de inclusão e de conhecimento da realidade 

de vida da comunidade, favorecendo a formação de vínculos com esta população e a 

compreensão de pontos de vista importantes da dinâmica das relações familiares.   

As autoras acima ainda retratam que a atenção as famílias e as comunidades, 

mostra-se como o objetivo principal da visita domiciliar, sendo estas, os fatores 

motivadores do adoecimento destes indivíduos, os quais se estabelecem, a partir das 

relações entre os indivíduos em seus contextos sociais. Ao que tange a integralidade no 

exercício da visita domiciliar, as autoras em questão ainda pontuam que este princípio 

assume importante papel na reorientação do SUS, pois, com sua criação, a integralidade 

aparece como uma das bases na construção da atenção básica, pois articula ações de 

promoção, prevenção e recuperação, além da abordagem integral dos indivíduos e 

familiares (ALBUQUERQUE e BOSI, 2009).  

De acordo com o observado na quarta unidade de saúde da pesquisa, a 

enfermeira responsável precisou ausentar-se durante um momento para realizar de 

visitas domiciliares, em companhia com um dos médicos que estavam na unidade no 

momento. Após o retorno da enfermeira com o médico, das visitas domiciliares, cerca 

de uma hora depois, precisou realizar uma visita domiciliar  para dar seguimento a 

internação de um paciente, contudo, o realizado por ela, foram procedimentos 

burocráticos para que a internação se efetivasse, segundo relato da própria enfermeira.  

Sob a perspectiva de Andrade , Guimarães, Costa, Machado e Gois (2014), a VD 

é avaliada como a atividade externa à unidade de saúde mais ampliada pelas equipes de 
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saúde. Ela se caracteriza por utilizar-se de uma tecnologia leve, permitindo o cuidado à 

saúde de forma mais humana, acolhedora, estabelecendo laços de confiança entre os 

profissionais e os usuários, a família e a comunidade, ampliando o acesso da população 

às ações da Saúde em um dos pontos de sua rede de atenção: o domicílio, a unidade 

residencial de determinada família.  

Como estratégia de assistência dentro da ESF, para Cruz e Bourget (2010),  as 

visitas domiciliares são ações preconizadas pelo MS e, quando realizadas, passam a 

constar mensalmente do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), deixando-

nos perceber por meio de indicadores quantitativos que esta é uma interferência 

produzida periodicamente pelos profissionais, contudo, estes indicadores não permitem 

o  acompanhamento da realização das visitas domiciliares. A busca por informação 

qualitativa permite maior aprofundamento na subjetividade dos atores envolvidos, por 

meio da relação entre serviço, profissional e família.  

A atenção à saúde da mulher, práticas de educação em saúde e as visitas 

domiciliares, retratam-se como as mais evidentes ações de integralidade no cotidiano 

das enfermeiras de Paracambi. Com isso, proporcionar métodos de apreensão às 

enfermeiras, de como entender o contexto daqueles as quais atendem nas unidades de 

saúde; métodos, os quais, podem ser trazer meios para as mesmas se capacitarem 

através de cursos, palestras  e até mesmo estarem mais próximas de seus usuários para 

que através desta proximidade entendam o contexto pelo qual estes vivem para 

implementarem as devidas ações e proporcionar melhor qualidade de vida; entendendo 

que a integralidade se propõe à trazer múltiplos olhares sobre o usuário, para contemplar 

as mais diversas especificidades do indivíduo como também da população.  

Com isso, para a atenção básica municipal, é de extrema importância que as 

enfermeiras consigam entender de que forma podem realizar ações de integralidade, por 

mais que esta ainda encontra-se incipiente em suas ações, pois, de acordo com relatos 

das participantes da pesquisa, a rede municipal de saúde ainda não proporciona meios 

para que a integralidade aconteça de maneira clara; pois, ainda há dificuldade de 

marcação de exames clínicos, há dificuldade de continuidade do acompanhamento 

médico na policlínica municipal através da referência e contrarreferência, como outros 

fatores que foram explicitados pelas enfermeiras do estudo em questão; fatores estes que 
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serão explicitados na categoria que retrata os entraves da integralidade, os quais, serão 

expostos posteriormente.  

5.2.3 Categoria 03 – A transversalidade do conceito de integralidade em saúde na 

atenção básica 

A respeito da aplicação do conceito de integralidade e o seu exercício nas 

equipes de saúde da atenção básica do cenário de estudo, emergiram as seguintes 

respostas: 

Enfermeira E3: “Então eu posso dizer que é na coleta de preventivos e com as 

gestantes. [...] Não, nunca. Desde o vigia até o médico que atua. Toda a equipe”.  

Enfermeira E6: “Na verdade eu acho que em todas as áreas, basta ter força de vontade, 

você saber falar e saber lidar, mas acho que na saúde da mulher prevalece mais [...] A 

equipe toda está preparada”.  

Enfermeira E7: “Eu vejo que nós conseguimos fazer a integralidade em quase todos os 

sentidos.[...]  Não, toda a equipe pode, né? Desde o agente que está lá dentro da casa até 

o médico”. 

Enfermeira E8: “Eu acho que na visita domiciliar, porque você consegue ver mais de 

perto o paciente, quais as necessidades básicas dele.[...] Não, a equipe toda. Porque se 

eu não puder contar com todo mundo, eu não vou conseguir fazer isso, o enfermeiro é 

apenas um guia”. 

Enfermeira E9: “Eu acho que na saúde do adolescente. [...] Não, é essencial a equipe 

estar presente em tudo”.  

 Como podemos observar nos relatos das participantes do estudo, as ações que 

norteiam o conceito de integralidade, permeiam praticamente todos os ramos de atenção 

do contexto deste estudo e ao que concernem as ações do enfermeiro da atenção básica, 

as participantes relatam que em suas ações, a integralidade se faz presente, em sua 

maioria, na visita domiciliar, pois é nesta ação que este profissional consegue entender a 

contexto social, familiar e ambiental que o paciente se encontra (MATTOS, 2001); e a 

partir desta nuance, há a implementação dos devidos cuidados àquele que é o centro da 

nossa assistência como também aos demais profissionais da equipe de saúde, pois, 

quando questionamos se o exercício da integralidade restringe-se apenas ao enfermeiro, 
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nota-se que 100% das respostas apontam que tal ato deve ser desenvolvido por toda a 

equipe de saúde, pois, os pacientes não necessitam apenas de um profissional, conforme 

um dos relatos acima apresentados. 

 De acordo com Brasil (2012), as ações comuns da equipe de saúde da família 

permeiam os mais diversos aspectos, contudo, frisamos a garantia da atenção à saúde, 

através da busca à integralidade das ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde e prevenção de agravos e ainda a garantia de atendimento da demanda 

espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde.  

 Devido a capilaridade do conceito de integralidade, pois este pode ser aplicado 

nas mais diversas áreas de atenção à saúde no contexto da AB, Brasil (2012) pontua que 

a atenção básica apresenta como objetivo de desenvolver a atenção integral que traga 

impacto na situação de saúde e na autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades; e por isso, Pinheiro (2009), retrata que a 

integralidade  existe em ato e pode ser demandada na organização de serviços e na 

renovação das práticas de saúde, sendo reconhecida nas práticas que valorizam o 

cuidado e que têm em seus pontos de vista,  a ideia-força de considerar o usuário como 

sujeito a ser atendido e respeitado em suas demandas e necessidades.  

 Na quarta unidade de saúde observada, esta encontrava-se com muitos pacientes, 

porém, aguardando atendimento médico e odontológico; e para o primeiro tipo de 

atendimento citado, todos os pacientes têm a pressão arterial aferida. Alguns pacientes 

transitam pela unidade e questionam a demora do atendimento e ainda porque o médico 

não sai do consultório para chamá-los para consulta. A enfermeira passa todo tempo 

resolvendo pendências da unidade, além de exercer suas atividades, confirmando que a 

integralidade, além de questões assistenciais, esta também dá-se em aspectos 

burocráticos que levam a organização dos serviços de saúde.   

A partir do observado na sexta unidade de saúde, quando cheguei a esta, os 

pacientes aguardavam consulta médica, com isso, a equipe de saúde pensava que eu era 

mais um, contudo, após me apresentar, pude perceber certo mal-estar com a minha 

presença, mas, quando a enfermeira me apresentou, a má impressão passou. De acordo 

com o relato desta profissional, o atendimento de pré-natal é realizado de acordo com 
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protocolo municipal, onde apenas a primeira consulta é realizada pelo enfermeiro e as 

demais, pelo profissional médico.  

 De acordo com o descrito na  Política Nacional de Atenção Básica, Brasil (2012) 

aponta que coordenar a integralidade em suas diversas nuances, as quais, demonstra-se 

na integração de ações programáticas e demanda espontânea, pela articulação das ações 

de promoção da saúde e a prevenção de agravos é uma das diretrizes da atenção básica; 

com isso, podemos relatar que este conceito consegue tramitar nas mais diversas searas, 

pois, como se apresenta na integração de ações (programáticas+demanda espontânea), 

esta integração acontece em sua grande maioria,  nas ações de acolhimento, conforme 

relatam Cavagna e Corrêa(2015), pois é neste momento, o profissional deve exercer a 

prática de escuta qualificada para que consiga alcançar as demandas trazidas pelos 

pacientes que nos procuram nas unidades de saúde.  

 De fato, é notório salientar que a concepção de integralidade foi construída a 

partir do desenvolvimento de modelos de atenção à saúde, conforme demonstra Moraes 

(2006), em que tais modelos destinam-se a maior inclusão como também para 

formulação de estratégias que podem fortalecer a atenção básica. É importante relatar 

também que, ainda sob a visão da autora citada anteriormente que, a utilização de uma 

abordagem epidemiológica, a equipe de saúde consegue definir atividades programadas 

para cada segmento da população, o que pode representar um avanço no que tange a 

integralidade, pois dessa forma, configura-se uma atenção de maneira mais transversal.  

 Repensar a forma de organizar os serviços de saúde par ao atendimento das 

demandas dos pacientes, faz-nos refletir sobre a forma de se produzir saúde, pois, como 

retrata-se em uma das falas das participantes que para se exercer a integralidade, basta-

se ter boa vontade, é notório que na relação com usuário, o estabelecimento do vínculo 

também pode contribuir para que a integralidade aconteça.  

 As participantes da pesquisa confirmam que é necessário toda a equipe de saúde 

participe das ações de integralidade, pois, como há a organização dos serviços para o 

atendimento das demandas dos usuários (MATTOS, 2001), desde a porta de entrada, 

quando este paciente busca uma auxílio para a resolução de suas demandas; pois o 

princípio da integralidade irá implicar não apenas na organização do processo de 

trabalho na saúde, é importante que atentemos para a integralidade daquele sujeito que 
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nos procura, ou seja, enxergar além das demandas que nos são solicitadas(MATTOS, 

2001) ou ainda pensar no cuidado individual integrador (MORAES, 2006); levando em 

consideração a existência de uma rede de serviços que podem contribuir para que 

nossos pacientes tenham a continuidade do cuidado que foi iniciado na AB. 

 Sobre a transversalidade do conceito de integralidade, reportar tais 

conhecimentos ao contexto paracambiense, é importante retratar que a rede de atenção 

básica municipal ainda precisa se estruturar de forma que, num primeiro momento 

alcance maior cobertura populacional, pois, demonstramos anteriormente que a 

cobertura pela ESF ainda não chegou aos 100% e para uma cidade de cinquenta mil 

habitantes, estimada para o ano de 2016 (IBGE, 2010), há a necessidade que se tenham 

ampliação dos programas do MS à população, para que consiga ter um melhor 

desempenho assistencial por parte das enfermeiras inseridas no contexto deste estudo; 

pois vislumbra-se que a integralidade ainda não se encontra a “plenos vapores” no 

cotidiano das participantes desta pesquisa no contexto de trabalho, como também das 

equipes de suas unidades, para que esta abrangência de conceito de integralidade se 

torne mais clara no cotidiano destes profissionais 

5.2.4 Categoria 04:  Entraves para a integralidade das ações do enfermeiro 

Sobre os obstáculos que impedem a integralidade das ações na prática do 

enfermeiro inserido na atenção básica, obtivemos os seguintes resultados: 

Enfermeira E1: “É o acesso a determinados serviços que me impedem de prestar um 

cuidado integral”. 

Enfermeira E2: “A gente não pode desenvolver a integralidade com totalidade, porque 

aqui nós somos uma unidade básica e o que atrapalha é que nós não temos todas as 

especialidades aqui para oferecer para o paciente”. 

Enfermeira E3: “E eu já tentei ajudar muito os meus idosos, mas esbarrei muito nas 

questões da secretaria do idoso”.  

Enfermeira E4: “O entrave é o sistema. [...] Então a questão de referência e 

contrarreferência não funciona”. 
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Enfermeira E5: “Então a política impede com o que o meu fluxograma de 

continuidade de atendimento seja exercido de forma correta”. 

 As participantes da pesquisa demonstram através de suas falas, os mais diversos 

aspectos que intervém no desenvolvimento da integralidade das ações do enfermeiro no 

contexto em questão.  

 De acordo com dados do IBGE (2010), a população do município 

paracambiense tem estimativa populacional de 50.071 habitantes para o ano de 2016, o 

que no cenário nacional enquadra-se no patamar das 324 cidades que apresentam 

população entre 50 e 100 mil habitantes. Tal fato é explicitado, pois, 10% das 

participantes deste estudo, retratam que a influência política interfere no andamento do 

fluxo de continuidade do cuidado aos pacientes, retratado na seguinte fala:   

“As pessoas não querem saber da necessidade daquilo ali; ela quer 

saber e quer falar que a regra, que a política que é feita, é que não 

funcione naquela hora e naquele momento e aí você vira as costas e 

tem alguém, algum representante político ou alguém mais envolvido 

com a política do que você e aquela coisa ali acontece, se desamarra. 

É muito ruim, porque a gente vê que por conta da política, a gente 

assiste a isso, na verdade; eu na verdade, não tenho muitos problemas 

com isso, graças a Deus.” (ENFERMEIRA E5) 

  

 É notório que as pessoas ainda têm a consciência de que apenas por influência 

de algum político ou de algum conhecido, consegue-se resolver determinado entrave 

que o impede de ter uma consulta médica realizada ou a realização de algum exame, no 

qual você não consegue um agendamento.  

Em um dos dias da coleta de dados, presenciei uma situação na qual, um usuário 

em busca de atendimento médico pediátrico, sendo que seu filho não estava presente 

com ele na unidade, se encontrava em outro bairro, e o profissional não pode atender, 

pois já tinha finalizado seu horário de trabalho; e este usuário relata que se ligasse para 

determinado político local, conseguiria que este profissional fizesse o atendimento à 

criança, sendo que tal ação não era uma emergência.  

 Outro entrave apontado por uma das participantes é a questão da formação da 

rede de atendimento. De acordo com Brasil (2012) pelo descrito no decreto 7508/2011, 

o acesso universal e igualitário, através da atenção básica, que se caracteriza como porta 
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de entrada do SUS, se completa na rede regionalizada e hierarquizada, apresentando-se 

com características resolutivas e coordenadora do cuidado (BRASIL,2012) contudo, no 

sistema de saúde municipal paracambiense mostra-se incipiente no conceito de rede, o 

que é demonstrado na fala a seguir:                                                                                                                                                    

“ A  gente fala muito em trabalhar em rede; mas está muito 

longe de trabalhar em rede [...], a gente tem o hospital, a gente 

tem o posto no centro da cidade que é uma policlínica e a gente 

tem dificuldade de entrada. Se a gente não tiver uma pessoa lá 

dentro, que conheça a gente, a gente não consegue encaminhar 

esse paciente. Ele até vai, mas ele fica perdido; ele não volta 

pra gente. Se a gente não perguntar, não falar: “- E aí, como é 

que foi? ” Ele responde:  “ – Eu não consegui fazer aquela 

consulta.” E eu pergunto: “ – E porque você não conseguiu? “ 

Ele responde: “- Não tinha vaga.” Então a questão de 

referência e contrarreferência não funciona.” (ENFERMEIRA 

E4)  

 

 A integralidade, conforme aponta Mattos (2001), emerge como uma organização 

contínua do processo de trabalho, contudo, quando pontuamos questões que levam ao 

entrave do exercício deste princípio, podemos refletir o quanto o desenvolvimento do 

trabalho na atenção básica pode ser prejudicado, pois, de acordo com o relatado por uma 

das participantes o próprio município de Paracambi tem as suas regras a nível de gestão, 

pois ela montou um protocolo de regras para exames, para consultas com especialistas e 

outras coisas que as enfermeiras da rede de atenção básica precisam dar conta, com isso, 

quando há a interferência externa neste processo, o maior prejudicado é o paciente.  

 Outro entrave apontado por uma das participantes da pesquisa, retrata-se na 

rotatividade de profissionais. Um alto nível de rotatividade é considerado problema 

grave dentro de qualquer organização conforme apontam Awad, Both e Demarchi 

(2013) pelo fato de comprometer os resultados da mesma, em face de perda técnica 

(com a saída de profissionais) e financeira (com os custos desta saída e os custos de 

atração de um novo colaborador).  

 Um entrave característico da sétima unidade de saúde, conforme observado 

durante o período de coleta de dados, em muitas vezes, a enfermeira doa as medicações 

que alguns pacientes não têm condições de adquirir, as quais consegue através de 

doações.  Há também um entrave notado na unidade de saúde nove em que não há 

atendimento odontológico, sendo os pacientes encaminhados ao Centro Municipal de 
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Saúde Coletiva, o qual fica há doze quilômetros da unidade, porém, como a maioria da 

população cadastrada é muito carente, segundo informações da enfermeira, estes não 

dão continuidade ao tratamento, pois não têm condições financeiras  para se deslocar ao 

à unidade acima citada, porque no horário de agendamento das consultas, estes 

pacientes precisam levar algum filho ou algum acompanhante e por consequência, tendo 

um custo alto para a maioria dos usuários 

 Dentre outros entraves apontados pelo estudo, o que mostrou significância foi a 

comunicação, a qual, se dissocia no sentido da comunicação interpessoal na equipe de 

saúde e ainda no sentido da falta de infraestrutura comunicativa, devido a ausência de 

linha telefônica na unidade de saúde, fazendo com que os profissionais se utilizem de 

seus telefones próprios. 

 Sobre o processo de comunicação na equipe de saúde da família, Souza (2012) 

retrata que tal ato deve fazer parte do exercício cotidiano de equipe inserida no contexto 

da atenção primária à saúde, pois, através de uma comunicação efetiva, se proporciona 

uma assistência em nível de excelência para os usuários da unidade de saúde.  

  A falta de comunicação entre a equipe, conforme demonstra uma das 

participantes do estudo, retrata-se na maioria das vezes como um grande entrave que 

impede o exercício da integralidade, contudo, através das reuniões de equipe que 

acontecem semanalmente, tem-se tentada amenizar este processo, contudo, ainda se 

mostrando como um fator agravante para o desenvolvimento da integralidade das ações, 

pois, muitas informações importantes se perdem durante o processo de acolhimento do 

usuário na unidade de saúde.  

 A ausência de seguimento nas ações intersetoriais também demonstra-se como 

entrave para o desenvolvimento da integralidade nas atividades do enfermeiro, em que 

tal fato é comprovado na seguinte fala: “E eu já tentei ajudar muito os meus idosos, mas 

esbarrei muito nas questões da secretaria do idoso (Enfermeira E3 ).”  

 Para que a intersetorialidade aconteça, devemos compreendê-la como uma 

relação reconhecida entre uma ou várias partes do setor saúde com uma ou várias partes 

de outro setor que se tenha formado para atuar em um tema tendo em vista, alcançar 

resultados de saúde de uma maneira mais efetiva, eficiente ou sustentável do que 

poderia alcançar o setor saúde agindo por si só, de acordo com Silva e Rodrigues 



60 

 

(2010), contudo, no contexto trazido pela participante da pesquisa, apareceram questões 

que impediram o desenvolvimento da integralidade da assistência aos usuários.  

 Ao discorrermos sobre a ausência da intersetorialidade ao contexto 

paracambiense, o impacto que tal ação ocasiona na atenção básica municipal é no 

maior/melhor desenvolvimento das ações que têm início nas unidades de saúde, pois, 

conforme demonstrado por Brasil (2012), a atenção básica é a porta de entrada do 

usuário no sistema de saúde, com isso, o acolhimento de suas demandas faz-se de 

extrema necessidade para que os profissionais consigam recomendar as ações propostas 

pelos gestores, entre as quais, integrar os níveis primário e secundário de atenção em 

saúde e ainda fazer com que os usuários tenham um melhor nível de assistência.  

 Faz-se de extrema importância citarmos que o fator político, de acordo com as 

participantes, é o que mais incomoda a algumas profissionais, pois este inviabiliza o 

seguimento do fluxo de atendimento na rede e devido a isso, os pacientes não 

conseguem agendar as consultas na policlínica de especialidades ou no nível secundário 

de atenção.  

 É notório que a influência política e o conhecimento dentro dos serviços 

municipais de saúde vem acarretar uma problemática na continuidade do cuidado, pois, 

quando algum morador consegue esta articulação, interfere-se no andamento do 

processo que foi iniciado quando outro morador procurou auxílio do profissional 

enfermeiro da unidade mais próxima de sua casa, para ser inserido no sistema de saúde 

e assim, buscar atendimento a sua demanda.  
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6 Conclusão 

O estudo possibilitou identificar que a  integralidade na atenção básica no 

município de Paracambi ainda mostra-se incipiente ao que diz respeito a sua prática 

neste contexto, pois, as enfermeiras participantes do estudo,  mostraram que através de 

suas ações, o princípio do SUS em questão, ainda encontra-se incipiente dentro de seu 

cotidiano profissional. 

A população estudada caracterizou-se em 10 enfermeiras, distribuídas em 

unidades de zonas urbana e rural, as quais prestam cuidados dentro de suas 

possibilidades para a  população adscrita ao território das unidades em questão, 

contudo, não obtendo o devido suporte da gestão muncipal para que possa desenvolver 

as ações de integralidade na sua prática cotidiana.  

O estudo em questão, realizado em 2 etapas: observação não-participante e a 

realização das entrevistas; acontecendo no mesmo dia ou em dias distintos,  

inicialmente proposto à investigação das ações de integralidade no cotidiano dos 

enfermeiros da atenção básica municipal, demonstrou-se de maneira clara para as 

participantes da pesquisa, contudo, a partir dos resultados obtidos, fica claro que o 

princípio do SUS em questão, ainda encontra-se incipiente no contexto estudado.  

Ao concluir a coleta de dados e ao iniciar a análise dos dados obtidos, 

emergiram quatro categorias temáticas, as quais, foram: O enfermeiro e sua percepção 

de integralidade; Identificando ações de integralidade na prática do enfermeiro; A 

transversalidade do conceito de integralidade em saúde na atenção básica; Entraves para 

a integralidade das ações do enfermeiro; sendo, tais categorias analisadas à luz de 

Minayo (2006), percebeu-se inúmeros problemas apresentados como entraves para a 

integralidade das ações do enfermeiro, como por exemplo, a interferência da política 

local, a qual, impede o seguimento do fluxo assistencial como também, a alta 

rotatividade profissional, pois, de acordo com as enfermeiras do estudo, consome-se 

muito tempo para capacitar os profissionais de nível médio (técnicos de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde) e quando o processo termina, o funcionário que 

participou do processo de capacitação, já não encontra-se mais no cargo.  

A partir do explicitado, as práticas das enfermeiras na atenção básica no 

município de Paracambi, caracterizadas como práticas de integralidade, perpassam os 
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mais diversos aspectos da saúde, os quais podemos citar a saúde do adolescente, a visita 

domiciliar, contudo, sendo mais evidente a saúde da mulher, sejam nos aspectos 

ginecológicos ou obstétricos, pois, de acordo com estas profissionais, a formação do 

vínculo com a usuária possibilita maior compreensão do contexto a qual esta vivencia, 

com isso, proporcionando as enfermeiras, maiores possibilidades de intervenção na 

saúde desta parcela populacional. 

Vislumbra-se a integralidade no discurso das participantes da pesquisa, contudo, 

este princípio ainda encontra-se incipiente em suas ações, pois, dentro do seu contexto 

de trabalho, muitos fatores levam a ausência da integralidade na sua prática profissional 

como também em seu cotidiano; os quais, são evidenciados pela falta de articulação da 

rede assistencial, ausência de infraestrutura das unidades de saúde, interferência política 

e situacional para o seguimento da continuidade do cuidado. 

Durante o período vivenciado nas unidades, observou-se  que a partir dos 

sentidos da integralidade propostos por Mattos (2001): a dimensão das práticas; a 

organização dos serviços de saúde e as respostas governamentais aos grupos 

específicos;  o sentido mais evidente no cotidiano das enfermeiras de Paracambi, foi a 

dimensão das práticas, pois através da observação não-participante, notou-se que as 

profissionais articulam meios dentro da própria equipe para suprir as demandas dos 

pacientes; pois, este sentido denota que através do encontro entre profissional e 

paciente, este profissional deve buscar atender as demandas trazidas por aquele que o 

procura, com também entender o seu contexto social, ambiental e familiar para 

conseguir implementar as ações que irão satisfazer suas necessidades, no que podemos 

citar também que, implicitamente, a organização dos serviços de saúde e do processo de 

trabalho, também estava presente, porém, com menos evidência do que o primeiro 

sentido citado.  

 Salienta-se que a articulação da rede de saúde municipal ainda não é clara, pois, 

as participantes da pesquisa relataram que, alguns procedimentos, como a marcação de 

exames laboratoriais ainda dependiam delas para acontecer; como também a 

continuidade do cuidado em outras esferas assistenciais, ainda apresenta dificuldade de 

seguimento. 
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Através do desenvolvimento da pesquisa, conseguiu-se alcançar os objetivos 

propostos, os quais, foram descritos a partir da identificação das atividades exercidas 

pelos enfermeiros na atenção básica de Paracambi, as quais, além das citadas no 

parágrafo anterior, podemos retratar a visita domiciliar com um dos mais abrangentes 

métodos de entender como o paciente vive, pois é no contexto do lar do paciente é que 

vivenciamos a realidade, na qual, na maioria das vezes, o paciente não leva ao 

profissional o qual procura na unidade de saúde, sendo o enfermeiro, aquele que indica 

os cuidados que serão prestados a este paciente, sendo a maneira ideal, após reconhecer 

a realidade deste, seja esta no contexto social, familiar e ambiental.  

Ressalta-se que a partir das reflexões trazidas por Imogene King, quando esta 

teórica de enfermagem sobre os sistemas abertos e a teoria da obtenção de metas, a 

identificação desta teoria com atenção básica  é extremamente clara, pois, o enfermeiro 

da atenção básica atua nos três sistemas citados por King (pessoais, interpessoais e 

sociais), realizando ações individuais, nos grupos e na sociedade; com isso, indo de 

encontro aos sentidos de integralidade propostos por Mattos(2001), nos quais estão 

relacionados à dimensão das práticas do profissional como também à integralidade e 

políticas especiais, no qual, este evidencia-se na assistência aos grupos com 

necessidades de saúde específicas, que são respondidos por políticas públicas de saúde. 

Ainda sobre a teórica Imogene King, salientamos também que a partir de sua 

teoria do alcance de metas, enfatiza-se que a meta da enfermagem é o bem-estar do 

paciente, com isso, na assistência da atenção básica prioriza-se tal aspecto em seu 

contexto, com isso, o profissional de enfermagem em questão, prioriza ações e serviços 

que irão proporcionar o alcance de nossa meta que é o bem-estar do nosso paciente.  

Através da realização das entrevistas e da observação não-participante no 

cenário de estudo, pode-se perceber que as unidades de saúde ainda encontram-se 

desestruturadas, com grandes demandas de atendimento, sejam estes de demanda 

espontânea ou programada, contudo, não contando com devida infraestrutura para o 

exercício profissional. Salienta-se também o fato que, no momento da realização da 

pesquisa, a cidade passava pelo período de transição de gestão, com isso, presenciou-se 

momentos de tensão nas equipes, devidos as demissões que estavam acontecendo em 

muitas equipes.  
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A fragilidade do vínculo empregatício ainda é fator bastante sensível aos 

trabalhadores da saúde de Paracambi, pois, após o período de qualificação, quando 

precisou-se coletar novas informações solicitadas pela banca, algumas participantes já 

não se encontravam nas unidades de saúde, pois foram demitidas de seu trabalho; e 

conforme foi apresentado neste estudo, as enfermeiras já possuíam em média 6,4 anos 

de trabalho nas unidades.  

Sobre o aspecto acima mencionado, sabe-se que a formação do vínculo é de 

extrema importância para a implementação das ações no contexto da atenção básica; e 

quando este vínculo é rompido através da demissão de um trabalhador, perde-se tempo 

formulando novas estratégias para vinculação deste profissional recém-chegado com a 

população, com isso, complementando o discurso levantado na categoria “entraves para 

a integralidade das ações do enfermeiro”.  

Buscou-se através da imersão no cotidiano das unidades de atenção básica de 

Paracambi, entender como é proporcionada à população, a sua inserção no sistema de 

saúde e como a continuidade da assistência é realizada por parte dos profissionais 

responsáveis pelas unidades de saúde, nas quais, os enfermeiros apresentam-se como 

protagonistas deste contexto; e como pesquisador, pude perceber que dentro de suas 

possibilidades, estes profissionais tentam proporcionar o cuidado, contudo, não 

contando com o suporte necessário.  

Acreditamos que este estudo, a partir de sua finalização, pode contribuir para a 

reflexão dos profissionais da atenção básica, em especial, o enfermeiro, pois, é a partir 

deste profissional, recebendo novos pacientes, capacitando sua equipe e ainda assistindo 

aqueles que já estão sob seus cuidados; o enfermeiro da atenção básica de Paracambi 

tenta exercer a integralidade em suas atividades e por mais que este tenha ciência de seu 

significado,  o sistema público de saúde ainda impede que o seguimento do processo de 

cuidar continue seu fluxo dentro da rede assistencial. 

Como contribuições para o contexto estudado, espera-se que haja a viabilização 

de meios que possam proporcionar condições de trabalho e desenvolvimento de ações  

dos enfermeiros, para que estes consigam melhorar seu cotidiano assistencial, como 

também gerenciar suas equipes para melhor atender aqueles que necessitam das 

unidades de saúde para serem inseridos no sistema de saúde e assim, terem a 
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continuidade do cuidado em outros níveis assistenciais. E ainda, levar reflexões aos 

gestores municipais sobre a vinculação empregatícia sólida, para que os profissionais 

tenham incentivo para o exercício de suas funções, com isso, mantendo sua ligação com 

a população que está sob seus cuidados. 

Nota-se também que se faz  necessário maior integração intersetorial, para que a 

população assistida pelo poder público municipal tenha melhores condições de vida, as 

quais, começam por uma assistência digna em saúde.  

Espera-se que as participantes da pesquisa tenham refletido sobre sua prática 

profissional e de que forma estas podem começar a pensar numa inserção mais visível 

da integralidade em suas ações, pois, devido aos entraves já apresentados anteriormente, 

o princípio do SUS em questão, ainda não se encontra de maneira clara no cotidiano 

profissional das enfermeiras na atenção básica de Paracambi.  
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8 Apêndices  

8.1 – Apêndice 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) O que você entende por integralidade? 

 

2) Dentro de sua carga horária de trabalho semanal, escolha 1 dia e fale sobre suas 

atividades. 

 

3) Você acha que em suas atividades a integralidade está presente?  

 

4) Em quais ações no seu contexto de trabalho, você acha que a integralidade pode 

ser desenvolvida?  

 

5) Quais os entraves que impedem a prática de integralidade no seu ambiente de 

trabalho?  

 

6) Você acha que apenas o enfermeiro pode exercer ações de integralidade? 
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8.2  –  Apêndice 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO NÃO-PARTICIPANTE 

1- Descrição prévia do ambiente 

 

2- Pessoas presentes no ambiente observado (profissionais e/ou usuários). 

 

3- Comportamento das pessoas no ambiente observado  

 

4- A presença do observador gera incômodo aos observados?  

 

5- Movimentação das pessoas no ambiente observado 
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8.3 – Apêndice 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO DE PESQUISA: A PRÁTICA DE INTEGRALIDADE DESENVOLVIDA PELOS 

ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI – RJ.  

Pesquisador responsável: Mestrando Vitor Machado Cavagna.  

Pesquisadora Participante: Profª Drª Marilda Andrade (Orientadora) 

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa / Universidade Federal Fluminense.  

Telefones de contato do pesquisador: (21)9837-2195/98102-8156/2683-4288 

Nome do Voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: ___________     RG: _________________________ 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A PRÁTICA DE 

INTEGRALIDADE DESENVOLVIDA POR ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE PARACAMBI – RJ  

O(A) Sr.(a) será convidado(a) a responder um roteiro de perguntas; destas, as respostas serão gravadas em 

aparelho de mp4 e posteriormente serão transcritas e farão parte de um banco de dados que integrarão 

categorias de análise sobre as atividades do  enfermeiro inserido no referido contexto citado 

anteriormente; estas informações serão armazenadas com o pesquisador responsável, no período de 5 

anos, após estas, serão apagadas da memória do aparelho. A participação na pesquisa envolve riscos 

mínimos, como constrangimento ao responder algumas das questões propostas no roteiro – dano 

imediato. Muitos serão os benefícios desta pesquisa, dentre eles: contribuir para o trabalho do enfermeiro 

na atenção primária à saúde e evidenciar a importância da prática da integralidade na atenção à saúde.  As 

informações obtidas na entrevista serão quantificadas, avaliadas e publicadas. O(A) Sr.(a) não será 

identificado (a) em nenhum momento deste estudo sendo garantido o seu anonimato. E será dado ao (a) 

Sr.(a) também o direito de desistir de participar deste trabalho a qualquer momento. A participação é 

voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento. Tendo tomado conhecimento 

das características da sua participação, e caso esteja de acordo, solicito sua assinatura na parte inferior 

deste documento.  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

deste projeto ou demais informações. E-mail: etica@vm.uff.br    Tel/Fax: (21) 2629-9189 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, ______________________________________, portador do RG nº: __________________ , declaro 

ter sido informado(a) e concordo voluntariamente em participar do  projeto acima descrito.  

 __________________________________                     _______________________ 

Nome e assinatura do entrevistado                                Vitor Machado Cavagna 

__________________________________                     ________________________  

        Testemunha                                                                            Testemunha 

                                                                                                                                     Niterói, ___/___/2016.  

 

mailto:etica@vm.uff.br
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8.4 – Apêndice 4 

Imersão na Prática Assistencial do Enfermeiro na Atenção Básica: relatos da 

observação não-participante 

Durante o período de coleta de dados nas 10 unidades de saúde, pode-se 

observar o quantitativo de profissionais, estrutura das unidades e sua inserção no 

contexto ambiental da cidade.  

Em relação as características em questão, realizou-se observações as quais 

levaram aos seguintes resultados:  

Unidade 1 -  Zona Urbana  

Equipe fixa na unidade: 07 agentes comunitários de saúde, 3 técnicos de enfermagem, 1 

enfermeira,1 médico generalista, 1 dentista e 1 técnico de higiene bucal, 1 auxiliar de 

serviços gerais.  

Nº da famílias cadastradas: 1041  

Especialistas - médicos: 1 dermatologista, 1 pediatra, 1 obstetra e 1 endocrinologista;  

nutricionista; psicólogo. 

Estrutura física: 2 consultórios médicos, sendo 1 para atendimento em saúde da mulher; 

1consultório odontológico; 1 sala de vacinas; 1 sala de acolhimento/procedimentos; 1 

sala de enfermagem (na qual tem função de sala dos agentes comunitários); 2 banheiros 

para pacientes; 1 banheiro para profissionais, 1 cozinha e 1 área de convivência com 

recepção.  

Quando cheguei à unidade, esta encontrava-se com ambiente tranquilo, com 

pacientes aguardando atendimento obstétrico. A enfermeira da unidade encontrava-se 

com a médica obstetra, realizando consultas de pré-natal, contudo, auxiliando-a. 

Questionei a enfermeira sobre tal procedimento e ela disse que foi uma estratégia 

tomada por ela, para que se tenha maior adesão as consultas; mas, de acordo com o 

protocolo de atenção em saúde da prefeita municipal, o profissional enfermeiro atende 

apenas a primeira consulta, mas, no caso de sua unidade, as demais consultas são 

realizadas conjuntamente.  
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Após o período das consultas, a unidade ficou vazia e a enfermeira me 

apresentou aos demais profissionais da unidade, os quais me receberam muito bem. 

Aconteceram alguns atendimentos pontuais de vacinação, marcação de exames e 

direcionamento de usuários para as suas unidades de referência.  

A unidade como apresenta característica mista, há atendimentos que desafogam 

o fluxo no Centro Municipal de Saúde Coletiva, o qual tem características de Policlínica 

Regional, com isso, sendo encaminhados a este, apenas os casos de maior necessidade. 

Em relação a rotina da unidade, percebe-se que a mesma acontece a partir das demandas 

pontuais e agendamentos prévios. Durante o período que permaneci na unidade, havia 

um carro da prefeitura à disposição na unidade. Este foi utilizado pela médica para a 

realização de visitas domiciliares.  

Unidade 2 –  Zona Rural 

Equipe fixa na unidade: 1 enfermeira, 1 técnica de enfermagem, 2 agentes comunitários 

de saúde, 2 médicos generalistas, 1 auxiliar de serviços gerais. 

Nº de famílias cadastradas: 266  

Especialistas: 1 psicólogo, 1 médico pediatra(1 atendimento mensal); 1 dentista+ 1 

técnico de higiene bucal (realizam atendimentos em odontomóvel). 

Estrutura física: recepção, 1 consultório, 1 sala de procedimentos, 1 banheiro de 

funcionários e 1 banheiro para pacientes, 1 cozinha, 1 depósito e 1 área de convivência.  

Cheguei à unidade juntamente com a médica, que estava sendo aguardada pelos 

pacientes na unidade, a qual é localizada na zona rural do município em que fui muito 

bem recebido pelos profissionais da unidade, como também pelos pacientes que 

estavam aguardando atendimento; minha presença no local não causou incômodo para 

os presentes. Durante o período que estive presente na unidade, a enfermeira ofereceu 

testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites. Algumas pessoas fizeram o teste no local. 

Houve o aconselhamento pré-teste. Dos 5 testes realizados, todos deram negativos.  

Em relação a disponibilidade de carro da prefeitura para a realização de visitas 

domiciliares em áreas de difícil acesso, soube que a instituição disponibiliza 
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quinzenalmente um carro para o exercício destas atividades, contudo, a enfermeira 

realiza as visitas com seu carro particular.  

Unidade 3  – Zona Urbana 

Equipe fixa na unidade: 1 enfermeira, 2 técnicas de enfermagem, 1 médico generalista, 

1 dentista + 1 técnico de higiene bucal e 5 agentes comunitários de saúde.  

Nº de famílias cadastradas: 903 

Especialistas: 1 médico ginecologista-obstetra, 1 médico pediatra, 1 psicólogo e 1 

nutricionista. 

Estrutura física: recepção, 1 consultório médico, 1 sala de preventivos(também utilizada 

para atendimento pediátrico, 1 sala de imunização, 1 cozinha, 2 banheiros (1 para 

pacientes e 1 para funcionários), expurgo (virou depósito de materiais inutilizados), 1 

sala de curativos (que virou sala de procedimentos), 1 sala de esterilização(virou sala de 

curativos), 1 sala de dispensação de medicações, 1 consultório dentário, 1 auditório (que 

funciona como sala dos agentes/arquivo). 

 Me apresentei a algumas funcionárias da unidade, pois senti que minha presença 

estava gerando certo incômodo, pois, naquele horário, seriam atendidas gestantes; no 

momento, haviam 8 gestantes esperando a enfermeira.  

 Quando a enfermeira chega na unidade, ela me apresenta aos funcionários e 

acredito que o incômodo inicial não foi mais prolongado. Ela me relata que com os 

problemas atuais do município (transição política), ela teve 2 funcionários demitidos: 1 

agente comunitário de saúde e 1 auxiliar de serviços gerais; e com a rotatividade dos 

profissionais (técnicos de enfermagem), ela assumiu a sala de vacinas, ou seja, 

realizava-se o treinamento dos profissionais, porém, com a fragilidade do vínculo 

empregatício, estes saíam do emprego. Devido a isso, a própria enfermeira realiza a 

imunização de seus pacientes. 

 Enquanto as pacientes aguardavam a chegada do médico ginecologista-obstetra, 

enfermeira realiza o grupo de planejamento familiar. Dentro de seu território, a 

profissional possui 11 gestantes cadastradas, contudo, realizou o acolhimento de 1 

gestante “fora de área” , totalizando 12 gestantes.  
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 Penso que o momento político atual (o candidato da oposição ganhou as 

eleições), está trazendo tensão para os funcionários da prefeitura, pois, com o grande 

número de demissões a partir da transição na gestão atual, está deixando os 

trabalhadores apreensivos.  

 A enfermeira também é responsável por uma subunidade da ESF – Chacrinha, a 

qual é localizada no bairro de Bom Jardim. Esta possui 350 pessoas cadastradas. A 

enfermeira vai a unidade 1 vez em cada 15 dias, para realizar coleta de preventivos. De 

acordo com a profissional,  esta subunidade tem a seguinte estrutura física: recepção, 

sala de atendimento médico, 1 sala de curativos e 1 cozinha que se divide com a sala 

dos agentes comunitários. Os atendimentos odontológicos são realizados em 

odontomóvel. A equipe é constituída por 2 agentes comunitários, 1 médico pediatra e 1 

clínico geral . Com o intenso crescimento populacional da região adscrita à subunidade, 

a cobertura pela estratégia de saúde da família, deixou de ser 100%.  

Unidade 4 –  Zona Urbana 

Equipe fixa na unidade: 1 enfermeira, 3 técnicas de enfermagem, 2 recepcionistas, 2 

dentistas + 2 técnicos de higiene bucal, 7 agentes comunitários de saúde, 3 médicos 

generalistas, 1 auxiliar de serviços gerais.  

Nº de famílias cadastradas: 902 

Especialistas: 1 médico ginecologista-obstetra e 1 médico pediatra.  

Estrutura física: unidade de médio porte com recepção (acolhimento); sala de curativos; 

sala de dispensação de medicações; sala de curativos/procedimentos; expurgo, 2 

consultórios, sendo 1 para atendimento ginecológico; 1 sala de imunização; auditório 

(funciona como sala de arquivos e sala dos agentes comunitários); 1 consultório 

odontológico; 2 banheiros (1 para profissionais e 1 para pacientes). 

 Fui recebido pela enfermeira, contudo, ela tinha esquecido que eu viria a 

unidade no dia em questão; mostrou-se um pouco preocupada, porém informei que não 

atrapalharia sua rotina, pois só iria observar o funcionamento da unidade e a forma que 

acontece os atendimentos. Ela me informa que está recebendo funcionários novos 

advindos do concurso público do município, com isso, sua rotina está um pouco 

atribulada. Em relação ao atendimento dos profissionais atuantes na unidade, 
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anteriormente havia agendamento de consultas e atendimento de demanda espontânea; 

porém, com os faltosos e a não-aceitação da médica, de atender além do programado, 

fez com que houvesse mudança na rotina, passando a distribuição de senhas para um 

quantitativo de pacientes.  

 No momento que estive presente na unidade, esta encontra-se com muitos 

pacientes, porém, aguardando atendimento médico e odontológico; e para o primeiro 

tipo de atendimento citado, todos os pacientes têm as pressão arterial aferida. Alguns 

pacientes transitam pela unidade e questionam a demora do atendimento e ainda, porque 

o médico não sai do consultório para chamar os pacientes para atendê-los. A enfermeira 

passa todo tempo resolvendo pendências da unidade, além de exercer suas atividades.  

 Os encaminhamentos para as especialidades, quando não se tem a resolutividade 

das demandas, os pacientes são direcionados para o posto de saúde da Enfermeira 

Orquídea; caso não haja a especialidade requerida, estes pacientes são encaminhados 

para o Centro Municipal de Saúde Coletiva, no Centro de Paracambi.  

 É prática comum na rede básica municipal, as enfermeiras recolherem os 

pedidos de exames de rotina para serem marcados no setor responsável, na secretaria de 

saúde. Elas (as enfermeiras) requisitam para a execução da marcação: xerox do RG, 

CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Nota-se também que o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) não é implantado no município.  

Unidade 5 – Zona Urbana 

Equipe fixa na unidade: 1 enfermeira, 2 técnicas de enfermagem, 1 recepcionista, 1 

dentistas + 1 técnico de higiene bucal, 8 agentes comunitários de saúde, 2 médicos 

generalistas, 1 auxiliar de serviços gerais. 

Nº de famílias cadastradas: 926  

Especialistas: 1 médico ginecologista-obstetra, 2 médicos pediatras, 2 fisioterapeutas, 1 

nutricionista, 1 psicólogo, 1 massoterapeuta 

Estrutura física: 1 recepção, 1 sala de imunização, 1 cozinha, 2 banheiros (1 para 

profissionais/ 1 para pacientes), 1 consultório médico, 1 sala de procedimentos, 1 sala 

de agentes.  
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 Quando cheguei na unidade, os pacientes aguardavam a consulta médica; e se 

necessitam de alguma informação, estes chegam a um balcão, onde há uma 

recepcionista resolvendo questões da unidade e encaminhando as demandas para os 

profissionais.  

A estrutura da unidade é bem antiga, tendo apenas ar condicionado nos 

consultórios médico e odontológico, como também na sala de imunização. Nos dias de 

atendimento médico e coleta de preventivos pela enfermeira, a médica atende na sala de 

vacinas, pois, o leito para a realização dos exames citopatológicos fica no consultório 

médico.  

De acordo com o relato da enfermeira, a unidade tem uma grande área de 

abrangência, contudo, a maioria da população é descoberta. Anos atrás, havia uma 

unidade na entrada do bairro, contudo, está foi fechada; fazendo com que a maioria da 

população ficasse sem a assistência da estratégia de saúde da família, devido a falta de 

cobertura.  

Dentro da equipe presente na unidade no momento em que estive na unidade, fui 

bem recebido apenas por 2 pessoas; as demais ficaram indiferentes a minha presença. 

Acredito que tal fato aconteceu, devido ao momento de transição política municipal e as 

demissões em massa. Alguns funcionários pensaram que eu era algum auditor da 

prefeitura ou de alguma instituição contratada pela mesma, para verificar o trabalho da 

rede de saúde. Após a explicação sobre minha pesquisa, estes se tranquilizaram.  

Próximo do meio-dia, o movimento na unidade foi diminuindo; já no período da 

tarde, o estabelecimento estava vazio e apenas realizava atendimentos pontuais para 

prestação de informações, marcação de exames e encaminhamentos para realização de 

marcação de consultas no posto de Centro da cidade (que funciona como policlínica 

regional). Na unidade, cerca de 80% das consultas médicas são agendadas, havendo 

espaço para atendimento de demanda espontânea. Já os atendimentos para realização do 

exame citopatológico, são agendados.  

Neste mesmo dia, a enfermeira atenderá as pacientes agendadas para coleta de 

preventivos. A unidade não tem telefone fixo, possui um orelhão na porta, com isso, 

este é utilizado para comunicação dos usuários com os profissionais.  
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Unidade 6  – Zona Urbana 

Equipe fixa na unidade: 1 enfermeira, 2 técnicas de enfermagem, 1 recepcionista, 3 

dentistas + 1 técnico de higiene bucal, 7 agentes comunitários de saúde, 1 médico 

generalista, 1 auxiliar de serviços gerais. 

Nº de famílias cadastradas: 975 

Especialistas: 1 médico ginecologista-obstetra, 2 médicos pediatras, 1 fisioterapeuta, 1 

nutricionista, 1 psicólogo.  

Estrutura física: 1 recepção, 1 consultório odontológico, 1 consultório médico, 1 sala de 

acompanhamento de gestante/bebê/puericultura (serve de consultório psicológico e sala 

de procedimentos), 1 sala de coleta de preventivos, 1 sala de imunização, 1 auditório 

(serve de sala dos agentes e arquivo), 1 sala de curativos, 1 sala de esterilização, 1 sala 

de expurgo, 1 varanda. 

 Quando cheguei à unidade, os pacientes aguardavam consulta médica. Em 

posterior conversa com a enfermeira, ela relata que o atendimento de pré-natal, por 

protocolo municipal, apenas a primeira consulta é realizada pelo enfermeiro e as demais 

pelo profissional médico. Dentro deste período, uma nova usuária procurou marcação 

de consulta de pré-natal na unidade, contudo, ela ainda não era cadastrada na unidade. A 

enfermeira agendou a consulta, porém, disse que o agente comunitário irá passar em sua 

casa para realização do cadastramento.  

 Após o atendimento médico, a unidade ficou vazia; chegaram alguns pacientes 

na unidade para pedir informações diversas, realizar agendamento de consultas etc. A 

enfermeira saiu para realização de visitas domiciliares; aproximadamente 1 hora depois, 

a profissional voltou e realizou um curativo de paciente diabético, com amputação em 

membro inferior direito. Segundo palavras da enfermeira, este paciente mora sozinho e 

é de difícil adesão ao tratamento. Próximo do horário do almoço, a enfermeira resolveu 

questões gerenciais da unidade, como planejamento de trabalho, fechamento de SIAB 

etc.  
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Unidade 7 – Zona Urbana 

Equipe fixa na unidade: 1 enfermeira, 1 médico generalista, 2 técnicos de enfermagem, 

2 recepcionistas, 1 dentista + 1 auxiliar de saúde bucal, 7 agentes comunitários de 

saúde, 1 auxiliar de serviços gerais.  

Nº de famílias cadastradas: 907 

Especialistas: 1 médico ginecologista, 1 médico pediatra, 1 nutricionista, 2 

fisioterapeutas. 

Estrutura física: 1 recepção, 1 sala de enfermagem, 1 cozinha, 2 banheiros (1 para 

profissionais e 1 para pacientes), 1 sala de curativos, 1 sala de imunização, 1 consultório 

médico, 1 consultório odontológico, 1 área de convivência (acolhimento).  

 Quando cheguei à unidade, fui muito bem recebido pelos profissionais. A 

enfermeira me apresentou o espaço físico local, enquanto as pacientes aguardavam-na 

para atendimento de coleta de citopatológico e outros pacientes aguardavam consulta 

médica;  pelo fato da unidade não possuir muitos consultórios disponíveis, a médica da 

unidade, em dia de coleta de preventivos, realiza seus atendimentos na sala de 

imunização. Devido ao período de transição política municipal, nesta unidade também 

pensaram que eu era fiscal da prefeitura.  

 A enfermeira relata que nas unidades do município, vem acontecendo a 

realização de testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C e que as enfermeiras foram 

capacitadas pela coordenação de DST/Aids para o aconselhamento pré e pós-teste. Na 

unidade em questão, de acordo com as recepcionistas, há grande adesão da população, 

se comparado as demais unidades, pois, todas as enfermeiras são residentes da cidade.  

 A unidade permaneceu com movimento de pacientes durante todo o período no 

qual estive presente. Também na unidade, percebi que havia rotinas de amamentação e 

puerpério ao lado das portas dos consultórios.  

 A médica estava indo embora, quando apareceu um atendimento emergencial, a 

qual era uma lesão de hálux. A enfermeira interviu na situação, dando orientações sobre 

como o paciente deveria proceder, para que ele conseguisse uma radiografia para 

constatação de fratura.  
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Unidade 8  – Zona Rural 

Esta profissional é responsável por 1 grande unidade, a qual se subdivide em mais 3 

bairros.  

Número de famílias cadastradas: 425.  

Unidade principal: 2 agentes comunitários, na qual, possui 112 famílias cadastradas, 1 

técnico de enfermagem, 1 dentista + 1 auxiliar de saúde bucal, 2 médicos generalistas , 

1 ginecologista, 1 nutricionista, 1 pediatra, 1 psicólogo, 1 recepcionista e 1 auxiliar de 

serviços gerais.  

Estrutura física: 2 consultórios (1 médico e 1 odontológico), 1 sala para coleta de 

preventivos, 2 banheiros(1 para pacientes e 1 para profissionais), 1 cozinha, 1 recepção, 

1 varanda, 1 expurgo.  

O movimento na unidade é bem fraco; e não houve nenhum incômodo aparente por 

parte da equipe. Não havia consultas agendadas para aquele momento, apenas 

realização de visitas domiciliares por parte da médica que esteve presente na unidade; a 

técnica de enfermagem realizou 1 atendimento para troca de curativos de um usuário 

diabético e a dentista estava na unidade para realização de prestação de contas de sua 

produção mensal para a enfermeira.  

A unidade não possui telefone. Os profissionais utilizam seus telefones celulares para 

resolver questões da unidade.  

Subunidade 2: 2 agentes comunitários, na qual possui 84 famílias cadastradas, 1 

técnico de enfermagem, 1 dentista+1 auxiliar de saúde bucal (que atendem no 

odontomóvel), 1 médico generalista, 1 psicólogo, 1 recepcionista e 1 auxiliar de 

serviços gerais. 

Estrutura física: anexo a uma escola do município, contendo – 1 recepção, 1 sala de 

curativos, 1 ambiente dividido em 2 partes, no qual 1 é consultório médico e 1 sala de 

atendimento de enfermagem, para coleta de preventivos e 1 banheiro para funcionários. 

Subunidade 3: 2 agentes comunitários, na qual possui 152 famílias cadastradas, 1 

técnico de enfermagem, 1 dentista+1 técnico de saúde bucal, 1 recepcionista, 1 médico 

generalista, 1 ginecologista, 1 psicólogo e 1 auxiliar de serviços gerais.  
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Estrutura física: 1 casa adaptada, a qual, 1 quarto é o consultório odontológico, a 

cozinha é a sala de reuniões e mais 3 quartos, nos quais são 2 consultórios e 1 sala de 

curativos; a sala desta casa adaptada tornou-se a recepção da unidade e 1 varanda, na 

qual é a sala de espera.  

Subunidade 4: 1 agente comunitário, na qual possui 67 famílias cadastradas, 1 técnico 

de enfermagem, 1 médico generalista, 1 dentista+1 auxiliar de saúde bucal, 1 psicólogo, 

1 auxiliar de serviços gerais.  

Estrutura física: 1 varanda, 1 recepção, 1 consultório, 2 banheiros (1 para funcionários e 

1 para pacientes), 1 sala de curativos.  

Unidade 9 – Zona Rural 

Equipe fixa na unidade: 1 enfermeira, 1 médico generalista, 1 técnico de enfermagem, 2 

agentes comunitárias, 1 auxiliar de serviços gerais, 1 arquivista.  

Nº de famílias cadastradas: 217 

Especialistas: 1 psicólogo. 

Estrutura física: casa adaptada, constituída de 1 consultório odontológico (desativado), 

1 sala de medicação (dispensação de materiais/consultório para coleta de preventivos), 1 

consultório, 2 banheiros(1 para profissionais e 1 para pacientes), 1 recepção, 1 área de 

convivência, 1 cozinha+área de serviço, 1 varanda.  

A unidade não tem telefone próprio; há um orelhão dentro do espaço físico local.  

 Durante o período da manhã, a enfermeira permaneceu resolvendo questões 

gerenciais. Pude observar que as agentes comunitárias estavam um pouco “perdidas” no 

seu trabalho, contudo, a enfermeira me explicou que as profissionais eram recém-

chegadas na unidade, pois foram chamadas pelo último concurso público municipal, há 

menos de 15 dias.  

 Devido a pouca demanda, característica da unidade, os exames citopatológicos 

não tem marcação de agenda; as pacientes vão até a unidade e de acordo com 

orientações da enfermeira, as pacientes realizam os devidos cuidados pré-coleta do 

preventivo.  
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Unidade 10 – Zona Urbana 

Equipe fixa na unidade: 1 enfermeira, 7 agentes comunitários, 2 técnicas de 

enfermagem, 1 médico generalista, 1 auxiliar de serviços gerais, 1 dentista+1 técnico de 

saúde bucal.  

Nº de famílias cadastradas: 1100 

Especialistas: 1 psicólogo, 1 médico ginecologista, 1 fisioterapeuta, 1 nutricionista, 1 

odontopediatra, 1 médico pediatra. 

Estrutura física: casa adaptada, constituída de 1 consultório odontológico, 2 consultórios 

médicos, 1 sala de imunização, 1 sala de curativos, 1 auditório (que funciona como sala 

dos agentes), 1 cozinha, 1 expurgo, 2 banheiros(1 para pacientes/1 para funcionários), 1 

recepção, 1 varanda/área de convivência.  

 A enfermeira me apresentou toda a equipe, a qual,  me recebeu muito bem. A 

unidade era localizada em outra rua do bairro, com isso, a unidade deixou de ser UBS e 

passou a ser Estratégia de Saúde da Família.  

 Houve atendimento médico durante o período que estive na unidade, como 

também, a coleta de preventivos. A unidade ficou vazia após os atendimentos. No 

período da tarde, o pediatra realizou consultas, as quais foram distribuídas senhas.  
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9 – Anexos 

9.1 –  Anexo 1 : Declaração de Anuência da Secretaria de Saúde de Paracambi. 
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9.2 – Anexo 2 – Parecer Consubstanciado CEP/UFF 
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