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RESUMO 
 
 

Dissertação de mestrado que se propôs a refletir sobre o processo de trabalho em 
equipe na Estratégia Saúde da Família (SF) do município de Barra Mansa-RJ, 
identificar as estratégias utilizadas pelas equipes de SF em seu processo de 
trabalho e analisar as tecnologias empregadas pelas equipes no processo de 
trabalho. Trata-se de um estudo de caso qualitativo e descritivo, que foi realizado 
com duas equipes de saúde da família do município de Barra Mansa- RJ. Os 
aspectos éticos foram respeitados conforme a resolução 196/96. A coleta de dados 
se deu através de entrevistas abertas individuais, entrevistas em grupo, diário de 
campo e observação descritiva. O estudo tem base na metodologia caso traçador. 
Para análise de dados foi utilizada a análise de conteúdo temática com 
categorização dos dados. As categorias encontradas foram: “O processo de trabalho 
das equipes: foco nas tecnologias do cuidado”, “O trabalho em equipe: entre 
aproximação e distanciamento”, e “A verticalização da assistência e a autonomia dos 
sujeitos cassada”. Após a análise das entrevistas verificou-se que os profissionais 
têm dificuldade em modificar as práticas em saúde, assim baseiam suas atividades 
em tecnologias duras e leve-duras, valorizando o uso de equipamentos, porém 
existe abertura para incorporação de outras práticas e do uso de tecnologias leves. 
Os profissionais entrevistados tendem a orientar os pacientes de forma verticalizada, 
a interação entre os membros da equipe ocorre de forma hierarquizada e o trabalho 
em equipe está majoritariamente organizado como equipe agrupamento. Existem 
várias conformações das equipes, mas o centro do trabalho se mantém no centro do 
núcleo profissional, e não no do usuário. Investir em educação permanente para os 
profissionais que foram formados sob outra lógica, a hospitalocêntrica, médico 
centrada e biologista, pode ser uma forma de facilitar a efetivação de outros modos 
de cuidar e produzir saúde em curto prazo. 
 
Descritores: Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde, Equipe de Saúde 
Multidisciplinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

ABSTRACT 
 
 

 
Research that aimed to reflect about the process of teamwork of the Family Health 
Strategy (SF) in the city of Barra Mansa-RJ, identify the strategies used by SF teams 
in their working process and analyze the technologies employed by teams in their 
working process. This is a qualitative and descriptive case study, which was 
conducted with two teams of family health in the city of Barra Mansa-RJ. The ethical 
aspects were respected, according to resolution 196/96. Data collection was through 
individual open interviews, group interviews, and descriptive observation. The study 
is based on tracer methodology. For data analysis was used thematic analysis with 
data categorization. The categories found were: "The working process of teams: 
focus on technologies of care", "Teamwork: between approximation and distance," 
and "The vertical integration of care and personal autonomy revoked." After 
reviewing the interviews it was found that the professionals have difficulty in 
modifying health practices, and base their activities on hard and soft-hard 
technologies, valuing the use of equipment, but there is openness to incorporate 
other practices and use soft technologies. The interviewed professionals tend to 
guide patients in a vertical structure, the interaction between team members occurs 
in a hierarchical way and teamwork is largely organized as a team grouping. There 
are different conformations of the teams, but the work’s center is on the professional, 
not on the user. In short-term investing in continuing education for professionals who 
were trained under other logic, focus on the hospital care and biologist, can be a way 
to facilitate the execution of other ways to produce health care. 
 
Descriptors: Family Health; Primary Health Care; Multidisciplinary Health Team 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

  Durante a graduação em enfermagem a Saúde Coletiva foi uma disciplina que 

motivou o interesse pela possibilidade de atuar fora do ambiente hospitalar e por 

perceber que na atenção básica o enfermeiro possui mais autonomia. A 

compreensão da Saúde Coletiva ampliou-se, em 2007, com a monitoria de Saúde 

Coletiva II. Após o término da graduação em 2008, ao atuar na Estratégia Saúde da 

Família do município de Barra Mansa - RJ foi possível identificar que tal estratégia 

ainda passa por dificuldades para sua consolidação como elemento reestruturante 

da atenção básica. Isto porque consolidar-se como ordenadora da atenção básica 

pode ser considerado um grande desafio. Será que a Saúde da Família consegue 

alcançar o que almeja ou existem fatores que ultrapassam os limites da Estratégia 

SF que limitam tal proposta? 

  Como enfermeira “ferista”1 da estratégia Saúde da Família (SF) de Barra 

Mansa-RJ, nos anos de 2008 e 2009, foi possível identificar que ainda existem 

dificuldades por parte das equipes em entender e atuar como equipe de Saúde da 

Família. Isto porque na maioria das vezes acaba-se priorizando ações centradas na 

doença em detrimento do trabalho e da produção centrada na saúde. Parece 

também que há uma maior valorização dos procedimentos, exames e medicamentos 

tanto por parte dos profissionais como por parte dos usuários, deixando-se de lado, 

                                                           
1 Enfermeira que trabalha cobrindo férias de outros profissionais, assim, cada mês está inserida em 
uma Unidade de Saúde da Família diferente. 
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então, um modo diferente de trabalhar em saúde, em que a saúde não é entendida 

apenas como a ausência de doenças. 

  Outro ponto que merece destaque é a forma como as equipes de Saúde da 

Família são avaliadas mensalmente, através do Sistema de Informação da Atenção 

Básica - SIAB, que expressa principalmente a quantidade de atendimentos 

realizados e não a qualidade com a qual a assistência foi prestada ao usuário, 

sendo, portanto, uma avaliação com enfoque quantitativo, baseada em indicadores 

que são importantes apenas para caracterização do perfil epidemiológico de 

determinada população, não levantando, porém, outras possibilidades de cuidado 

em saúde. 

  No Brasil, a busca por novas formas de produzir saúde pode ser identificada 

em diferentes ações políticas, assistenciais e na formação profissional. Tal contexto 

pode ser percebido de forma mais orgânica e institucionalizada, após outras 

tentativas, a partir da proposta de dois programas: Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), a partir de 1991, e Programa de Saúde da Família 

(PSF), a partir de 1994. 

  A Estratégia SF foi escolhida como foco de investigação para este estudo por 

hoje ter ganhado um espaço de destaque na atenção básica, visto que esta 

estratégia vem sendo implantada em todo o Brasil e tem garantido a ampliação do 

acesso e da abrangência para uma parcela significativa da população. Passados 

quinze anos de sua implantação, são mais de 29 mil equipes de saúde da família 

que cobrem cerca de 93 milhões de pessoas em todo território nacional (BRASIL, 

2009). 

  No município de Barra Mansa, a primeira Unidade de Saúde da Família foi 

inaugurada no ano de 2000 e em 2009, após nove anos de implantação, existiam 27 
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equipes de saúde da família atuando em 27 unidades e garantindo a cobertura de 

52, 73% da população do município (BRASIL, 2009). 

 A Estratégia SF foi concebida pelo Ministério da Saúde em 1994, com o 

objetivo de proceder a reorganização da prática assistencial em novas bases e 

critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência, orientado para a cura 

de doenças e no hospital (FRANCO e MERHY, 1999). 

 Porém, na prática, existe ainda um predomínio do modelo médico 

hegemônico, centrado nas doenças, visto que no modelo vigente o fluxo assistencial 

nas Unidades Básicas é centrado na consulta médica, onde há um predomínio das 

tecnologias duras2. Para o mesmo autor, um processo de trabalho centrado nas 

tecnologias leves3 e leve-duras é a condição para que o serviço amplie sua 

produção de cuidado. 

 Os princípios da Estratégia SF são: caráter substitutivo, integralidade e 

intersetorialidade, territorialização, equipe multiprofissional, responsabilização e 

vínculo, estimulação à participação da comunidade e ao controle social (BRASIL, 

2006). Tais princípios serão descritos detalhadamente adiante, no item 2.5. 

 A partir da experiência como enfermeira da Estratégia SF, pode-se dizer que 

o citado anteriormente por Franco e Merhy (1999) é condizente com o cenário da SF 

de Barra Mansa, uma vez que nas Unidades de SF deste município há um 

predomínio das atividades focadas na doença, no biológico e nos procedimentos, o 

que afasta estas equipes de um processo de trabalho com foco na necessidade de 

saúde do usuário. 

                                                           
2 Tecnologias duras são as que estão inscritas nas máquinas e instrumentos e têm esse nome porque 
já estão programadas a priori para a produção de certos produtos (MERHY, 2007) 
 
3 Tecnologias leves dizem respeito às relações que são fundamentais para a produção do cuidado 
(MERHY, 2007) 
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Pires (2004) e Merhy (2007) caracterizam o trabalho em saúde como 

essencial para a vida humana e parte do setor de serviços, que se encontra na 

esfera da produção não material, que se completa no ato de sua realização.  

O processo de trabalho na Estratégia SF se caracteriza como adiantam os 

autores acima, como um trabalho cujo desenvolvimento não leva à produção de um 

bem material. Sendo assim, vale ressaltar a importância do trabalho na Estratégia 

SF como sendo um trabalho que visa à produção de saúde não só como a ausência 

de doenças, mas também busca formas para gerar uma melhor qualidade de vida à 

população, garantindo o acesso a serviços baseados na promoção da saúde e no 

fortalecimento do vínculo com a comunidade.  

 O trabalho na Estratégia SF também é caracterizado por ser um trabalho em 

equipe, articulando, assim, em sua lógica, distintos saberes. Conforme Lancetti 

(2008, p. 93) “a regra fundamental do funcionamento das equipes é fazer circular o 

saber – tanto o técnico e o científico, como cultural e o popular.” A ação dos agentes 

comunitários de saúde (ACS), quando operada em singular parceria com os outros 

membros da organização sanitária, torna essa relação uma arma fundamental para 

fazer funcionar a máquina de produzir saúde, eles são peças preciosas dessa 

máquina em virtude de sua condição paradoxal, pois são ao mesmo tempo membros 

da comunidade e integrantes da organização sanitária. E nesse funcionamento os 

ACS confirmam sua potencialidade. 

  Diante do atual cenário, em que muitas questões em relação ao trabalho em 

equipe devem ser levadas em consideração neste contexto, pode se identificar as 

questões norteadoras deste estudo:  

- Como se dá o processo de trabalho em equipe na estratégia SF do município de 

Barra Mansa-RJ?  
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- Quais as estratégias que as equipes de SF do município de Barra Mansa-RJ 

empregam no seu processo de trabalho? 

- Quais as tecnologias estão sendo empregadas no processo de trabalho das 

equipes de SF de Barra Mansa? 

 

 

1.2 OBJETO DO ESTUDO 

 

 

 O objeto do estudo é o processo de trabalho das equipes de Saúde da 

Família do município de Barra Mansa-RJ.  

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 

- Refletir sobre o processo de trabalho em equipe na Estratégia SF do município de 

Barra Mansa-RJ. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 

- Identificar as estratégias utilizadas pelas equipes de SF do município de Barra 

Mansa-RJ em seu processo de trabalho. 
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- Analisar as tecnologias empregadas pelas equipes de SF do município de Barra 

Mansa-RJ no processo de trabalho. 

 

 

1.5 LACUNA DO CONHECIMENTO 

 

 

Ao trazer o trabalho da equipe de SF como objeto deste estudo, busca-se 

uma análise sobre a produção em equipe no campo da saúde, ao mesmo tempo em 

que se preenche uma das lacunas na produção de conhecimento nesta área do 

trabalho em saúde. Pois, ao realizar um levantamento sobre a produção cientifica, 

encontram-se poucos artigos sobre o trabalho em equipes na SF. 

 Ao realizar o levantamento de artigos publicados em revistas científicas 

através dos descritores Atenção primária à saúde e Programa Saúde da Família, de 

1994 – ano em que o Programa foi implantado – a 2009, foram encontrados 27 

artigos na base de dados Scielo, dos quais 08 falavam sobre o processo de trabalho, 

mas nenhum incluía toda a equipe de SF. Na base de dados LILACS, usando os 

mesmos descritores, foram encontrados 49 artigos, dos quais 10 tratavam do 

processo de trabalho e apenas 02 abordavam a equipe multiprofissional. 

Um destes artigos que abordam a equipe multiprofissional é de autoria de 

Reis et al (2007) e é um estudo de caso que analisa os processos de trabalho 

desenvolvidos em uma unidade de SF, que constatou que há necessidade de 

mudanças na formação dos trabalhadores da saúde, e o outro artigo, de Marques et 

al (2007), é uma pesquisa bibliográfica com objetivo de verificar a contribuição da 

equipe multiprofissional na SF e discutir as dificuldades apresentadas por esta 
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interação, cujos resultados demonstraram que a multidisciplinaridade mostrou-se 

benéfica, pois permite criar idéias que serão discutidas por diferentes visões, 

contudo a relação entre as diferentes categorias profissionais é pouco alcançada. 

 Diante disso, surge a necessidade de analisar a maneira com a qual vem 

sendo desenvolvido o processo de trabalho em saúde pela equipe multiprofissional 

da Estratégia SF do município de Barra Mansa e se este processo está levando em 

consideração a mudança do modelo de atenção à saúde, com o intuito de efetivar os 

princípios do Sistema Único de Saúde como a universalidade, a integralidade e a 

eqüidade (FILGUEIRAS e ABRAHÃO, 2010). 

 Ressalta-se ainda a importância de estudar o processo de trabalho da equipe 

multiprofissional e todos os membros desta equipe, visto que um dos princípios 

norteadores da Estratégia SF é o trabalho em equipe multiprofissional (FRANCO e 

MERHY, 1999). 

 

 

1.6 CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO 

  

 

  Pretende-se com este estudo refletir sobre as formas do processo de trabalho 

em saúde na Estratégia SF de Barra Mansa-RJ e trabalhar as possibilidades desta 

Estratégia a fim de inserir os sujeitos deste estudo em um contexto de mudança da 

prática no cotidiano em saúde daquele município, uma vez que após a conclusão do 

trabalho, pretende-se apresentá-lo à coordenadora da Estratégia SF do município e, 

se possível, às enfermeiras gerentes das unidades de saúde da família daquele 

local.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 AS TRANSFORMAÇÕES NA SOCIEDADE E SEU IMPACTO NA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE  

 

 

 As transformações que ocorrem na sociedade impactam de maneira 

significativa no campo da saúde e sobre a forma como está organizado o processo 

de trabalho neste setor. Daí a importância de trazer um pouco da história para 

entendimento de como se configura atualmente o trabalho em saúde. 

 Com o processo de industrialização, iniciado no século XVIII, foi possível 

notar profundas mudanças na divisão do trabalho e no surgimento do modo de 

produção capitalista que visa acumulação, tornando o trabalhador dependente da 

“venda” de sua força de trabalho para sobreviver. Desde então, várias alternativas 

tecnológico-organizacionais têm sido realizadas pelo capital para controlar o 

processo de trabalho, aumentar a margem de lucro e controlar as crises econômicas 

conseqüentes desse modo de produção (MARTINS e DAL POZ, 1998). 

Essas transformações são mais presentes a partir do final do século XIX e é 

no pós Segunda Guerra Mundial, cujo fim se deu em 1945, que há a difusão de um 

padrão de desenvolvimento nos principais países capitalistas. Este padrão era 

caracterizado pela organização do trabalho sob o modelo taylorista-fordista, baseado 

na produção em série, no consumo de massa e a gestão da mão de obra com base 

na extrema divisão do trabalho e na fragmentação do saber, decorrentes do 

parcelamento das tarefas e da separação entre concepção e execução (DELUIZ, 
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1997). Pires (1996) acrescenta que este modelo é caracterizado por rápido 

crescimento internacional da produção e da produtividade, pela liderança do setor 

industrial, a produção em massa de bens de consumo duráveis, a produção de bens 

de capital e indústria química, em particular a petroquímica e o crescimento do 

mercado interno como responsável pelo crescimento econômico em geral. Neste 

período há a expansão do desenvolvimento norte- americano e a internacionalização 

da produção. 

Tal modelo de desenvolvimento econômico começa a demonstrar suas 

fragilidades a partir dos anos 70, com diminuição dos ganhos com a produtividade, 

elitização do consumo e aumento da competição mundial. Com isso, já na década 

de 80 aparece mais claramente um novo modelo de produção industrial baseada na 

reestruturação produtiva, no complexo eletrônico e na automação integrada flexível. 

(PIRES, 1996; MARTINS e DAL POZ, 1998). O novo modelo de produção baseava-

se na economia de escopo, onde a regulação da produção se dava através da 

demanda, invertendo a cadeia de produção tradicional. Assim, o ponto de partida 

passava a ser a “encomenda do produto” (grifo do autor) (MARTINS e DAL POZ, 

1998). 

A ênfase do trabalho no novo modelo está colocada na equipe, os 

trabalhadores passam a ser submetidos à vigilância coletiva, visto que falhas 

individuais se refletem no resultado do trabalho conjunto. O trabalhador passa a ter 

autonomia e responsabilidade, como elementos de destaque na produção de 

mercadorias (MARTINS e DAL POZ, 1998). 

No Brasil, a década de 80 foi marcada por aumento excessivo da inflação, 

incapacidade do Estado em orientar a economia e uma crise política e institucional 

instalada. Com isso, houve o aumento do desemprego, desigualdade de renda e 
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aumento do estado de pobreza. No início dos anos 90 a crise social e econômica se 

agravou, com um aumento do emprego no setor de serviços com escritórios e 

comércio, os níveis salariais ficaram diversificados e as atividades passaram a ser 

diferentes da produção material do tipo industrial (SANTANA e CARMAGNANI, 

2001). 

Neste mesmo momento, o país passava por problemas de diversas ordens 

graças ao aumento da desigualdade social. Na saúde, era alta a prevalência de 

mortalidade por doenças infecciosas e o predomínio das doenças crônico-

degenerativas, aumentando a morbidade. Tais mudanças alteraram 

significativamente a demanda por serviços de saúde, e exigiram - e exigem - a 

adoção de novos tipos de ações, equipamentos e intervenções. Esse contexto, 

formado por múltiplos problemas, de diferentes ordens, incidiu de forma bastante 

aguda na demanda e na oferta de saúde (SANTANA e CARMAGNANI, 2001). 

Para Peduzzi (1997) a gestão dos serviços de saúde, embora ainda realizada 

na lógica taylorista, vem sofrendo, desde a década de 80, no Brasil, influências do 

planejamento estratégico e do gerenciamento flexivo participativo, aliadas a projetos 

de controle de qualidade em saúde. A cobrança de maior produtividade, a crescente 

incorporação de tecnologia e a constante inovação tecnológica, bem como a 

complexidade do objeto de trabalho – que requer ao mesmo tempo o conhecimento 

especializado e sua integração – demandam articulação entre os membros das 

equipes multiprofissionais, redimensionamento da autonomia profissional e maior 

qualificação técnica especializada e ético-política. 

Historicamente, os serviços na saúde têm se estruturado de forma 

verticalizada, hierarquizada e fragmentada. O impacto das mudanças tecnológicas 

no campo da saúde ocorre da difusão do progresso tecnológico, pela biotecnologia e 
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química fina, e na utilização desses produtos, como no caso da informática 

(MARTINS e DAL POZ, 1998). Porém, a partir do surgimento de novas demandas ao 

setor saúde, é possível perceber que o modelo taylorista por si só não conseguiria 

resolver os problemas de saúde da população. 

E a partir desta dificuldade em manter somente o modelo de organização do 

trabalho fragmentado para a saúde que há o incremento da atenção básica no 

cenário da saúde brasileira. Neste sentido, Nogueira (1997) aponta que a mudança 

na lógica assistencial no setor saúde passou a privilegiar o modelo preventivo, 

reorientando espacial e tecnologicamente o trabalho na direção da saúde da família. 

Sobre o processo de trabalho no Brasil, Pires (1998) acrescenta que, 

especialmente a partir dos anos 80, estabeleceu-se uma disputa em relação à 

definição de diretrizes políticas para o campo da saúde. De um lado, as forças que 

defendem o direito à saúde e à vida e de outro lado, os interesses do setor privado. 

Para Pires (2004), a recuperação da prática clínica assentada no vínculo é a 

maneira prática de se combinar autonomia e responsabilidade profissional. 

Organizar o atendimento clínico com base no vínculo permitiria que as instituições 

acompanhassem e identificassem os resultados do trabalho das equipes e ainda 

fomentaria o exercício da cidadania pelo paciente. 

Neste sentido, Merhy (2007, p. 39) acrescenta que: 

 

 

[...] Para superar o modelo médico hegemônico neoliberal, devem constituir-
se organizações de saúde gerenciadas de modo mais coletivo, além de 
processos de trabalho cada vez mais partilhados, buscando um 
ordenamento organizacional coerente com uma lógica usuário-centrada, 
que permita construir cotidianamente vínculos e compromissos estreitos 
entre os trabalhadores e os usuários nas formatações das intervenções 
tecnológicas em saúde, conforme suas necessidades individuais e coletivas. 
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Observa-se, deste modo, que o processo de trabalho de uma maneira geral 

vem sofrendo modificações importantes ao longo do tempo e o trabalho em saúde 

seguiu evoluindo sob a mesma lógica. 

Para superação do modelo médico hegemônico ou hospitalocêntrico é 

imprescindível o compartilhamento dos processos de trabalho entre os profissionais 

que compõem as equipes de saúde e a organização dos serviços com base na 

demanda dos usuários, valorizando a criação de vínculo entre equipes de saúde e a 

população. Tal modo de se trabalhar é o proposto pela Estratégia SF. 

 

 

2.2 A SAÚDE DA FAMÍLIA COMO ESTRATÉGIA REESTRUTURANTE DA 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

 A partir das outras demandas ao setor saúde que foram surgindo ao longo 

dos anos foram sendo propostas novas formas para organização do trabalho e do 

sistema de saúde como um todo. Assim, neste item haverá uma apresentação de 

como a Estratégia SF foi a opção para reorganização da atenção básica. Vale 

ressaltar que esta estratégia ainda apresenta dificuldades para sua consolidação no 

cenário da saúde do Brasil. 

 Desde o final dos anos 40 já era evidente uma inversão dos gastos públicos, 

favorecendo a assistência médica em relação à saúde pública no Brasil. Nos anos 

60, a dicotomia assistência médica - saúde pública reforçava um modelo assistencial 

que mostrava ações pontuais e desordenadas, incapazes de conter a miséria e as 
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péssimas condições de saúde da população brasileira. Nesse período, propunha-se 

um padrão tecnológico mais racional, de menor custo, integrado em seus vários 

campos de atuação e sem a influência das leis de mercado, subordinando a 

assistência médica à lógica da saúde pública (MERHY e QUEIROZ, 1993). 

 A derrota destas propostas, em 1964, estimulou uma reforma sanitária que, 

de acordo com os limites financeiros impostos pela crise econômica, efetivamente 

pudesse oferecer melhores condições de saúde à maioria da população (SANTANA 

e CARMAGNANI, 2001). 

 A partir dos anos 70, duas posições político-ideológicas organizaram-se em 

torno da disputa por um novo modelo de política social de saúde: a conservadora e a 

reformadora. A posição conservadora defendia uma lógica de mercado para a 

organização dos serviços de saúde cujo eixo tecnológico principal era a assistência 

médica baseada no produtor privado. Neste modelo, a intervenção estatal só se 

justificaria para cuidar ou dos que ficavam fora do sistema, por não terem 

"capacidade social" de se integrarem ao mercado, ou das questões que não 

interessavam nem ao produtor privado nem ao seu modelo tecno-assistencial. Já a 

posição reformadora preconizava a constituição de uma rede básica de serviços 

públicos de saúde descentralizada e universalizada, ou seja, que atendesse a 

população coberta ou não pela previdência social. A Reforma Sanitária significou 

uma tentativa de derrota da proposta conservadora (SANTANA e CARMAGNANI, 

2001). 

 Segundo Silva (2009), o modelo de saúde à época da Reforma Sanitária era 

altamente fragmentado, excluía a população mais pobre e não-inserida no mercado 

formal de trabalho do acesso aos serviços assistenciais públicos, centrando a 

atenção à saúde em consultórios médicos e hospitais privados.  
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 O esgotamento desse modelo coincide com o início do movimento sanitário 

brasileiro, que surge, portanto, impulsionado pela crítica ao modelo vigente e pela 

construção de uma imagem-objetivo de um novo sistema de saúde para o país, que 

pode ser visualizada por dois ângulos: o da conquista do direito universal ao acesso 

e o da organização de serviços de saúde (SILVA, 2009) 

Apesar de o anteriormente citado apresentar a Reforma Sanitária como 

tentativa de derrota do modelo médico hegemônico, tem-se que a proposta 

conservadora ainda está em cena, o que pode ser visto a partir de programas de 

atendimento que vislumbram o modelo curativista, como as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) no estado do Rio de Janeiro. 

 Com a estruturação do Sistema Unificado Descentralizado de Saúde (SUDS), 

na década de 80, e posteriormente com a formação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), ocorreu um deslocamento das responsabilidades de gestão dos serviços de 

saúde para o nível estadual, por parte do primeiro, permitindo uma efetiva 

descentralização administrativa (SANTANA e CARMAGNANI, 2001). Silva (2009) 

ressalta que o SUS tem sido considerado a principal política de inclusão social da 

história brasileira, apesar das dificuldades ainda hoje encontradas, principalmente no 

que se refere ao acesso e a qualidade dos serviços prestados, visto que os hospitais 

públicos apresentam freqüentes problemas de estrutura e ineficiência de gestão, 

ainda existe a segmentação da rede de serviços e a fragmentação no cuidado ao 

usuário e os indicadores de cobertura muitas vezes são inadequados. 

Conforme Viegas e Penna (2009), o desenvolvimento da atenção básica à 

saúde no Brasil experimentou um crescimento expressivo a partir da década de 

1980, com a ampliação dos serviços de atenção básica, com significativo aumento 

na produção de serviços, acessibilidade e cobertura populacional, especialmente em 
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áreas antes não assistidas. Com a implementação do SUS, através da Constituição 

Federal de 1988, foi definido o princípio do universalismo para as ações de saúde, a 

descentralização municipalizante e um novo formato organizativo para os serviços, 

sob a lógica da integralidade, da regionalização e da hierarquização. Além disso, as 

ações preventivas e curativas passaram a ser responsabilidade dos gestores 

públicos municipais (SANTANA e CARMAGNANI, 2001).  

A construção da Estratégia SF tem início quando o Ministério da Saúde (MS) 

formula o PACS, em 1991. A partir daí começou–se a enfocar a família como 

unidade de ação programática de saúde e não mais (tão somente) o indivíduo 

(SANTANA e CARMAGNANI, 2001). 

 O Ministério da Saúde (2007) complementa que a estratégia utilizada pela SF 

visa à reversão do modelo assistencial vigente. Por isso, sua compreensão só é 

possível através da mudança do objeto de atenção, forma de atuação e organização 

geral dos serviços, reorganizando a prática assistencial em novas bases e critérios. 

Essa perspectiva faz com que as famílias passem a ser objeto precípuo da atenção, 

entendida a partir do ambiente onde vive. Mais que uma delimitação geográfica, é 

nesse espaço que se constroem as relações intra e extrafamiliares e onde se 

desenvolve a luta pela melhoria das condições de vida - permitindo, ainda, uma 

compreensão ampliada do processo saúde/doença e, portanto, da necessidade de 

intervenções de maior impacto e significação social. 

 Merhy e Franco (1999) corroboram a idéia do Ministério da Saúde (2007) e 

Santana e Carmagnani (2001), ao dizerem que na Estratégia Saúde da Família a 

atenção está centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente 

físico e social.  

A percepção do ambiente em que vive determinada população permite que as 
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equipes de SF identifiquem a situação de saúde das comunidades e planejem o 

trabalho a ser feito, em consultório ou no domicílio, visando resolução precisa e 

oportuna dos problemas, bem como um contato estreito que permita a compreensão 

das reais necessidades de saúde da população e a busca das alternativas mais 

adequadas para a superação dos problemas e promoção da saúde (MERHY E 

FRANCO, 1999). 

Campos (1992) complementa que o MS propõe a estruturação de equipes 

multiprofissionais, às quais se adscrevem um dado número de usuários. Cada uma 

dessas equipes deve se responsabilizar por um conjunto de problemas muito bem 

delimitados, com planejamento e execução de ações capazes de resolvê-los, o que 

ocorreria por meio da vinculação de cada equipe a certo número de usuários 

previamente inscritos. 

Desta forma, cabe ressaltar que a adoção da Estratégia SF como foco político 

das ações no nível primário encontra dificuldades para ser uma estratégia de 

reestruturação da atenção básica, visto que modificar práticas em saúde de 

profissionais cuja formação ainda vislumbra o modelo biológico é uma tarefa árdua. 

 

 

2.3 O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE: UM TRABALHO DIFERENCIADO  

  

  

Para caracterizar o trabalho em saúde serão apresentadas neste item as 

características que diferenciam o trabalho em saúde do trabalho em outros setores, 

como o industrial, por exemplo. E também serão apontadas as tecnologias que 

compõem o trabalho em saúde e a sua classificação, segundo Merhy. 
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 Segundo Marx e Engels4 (1989 apud Perna e Chaves, 2008), o trabalho é um 

ato ontológico, pelo qual o homem, necessariamente com outros homens, 

transforma a natureza, e isto fazendo acaba por transformar a si próprio. Os seres 

humanos, na sua necessidade ontológica social e histórica de transformar a 

natureza, fazem uma interposição de instrumentos entre si e a matéria (prima), para 

assim produzir os novos objetos de que precisam. 

 Diferente do proposto por Marx, Pires (2004) caracteriza o trabalho em saúde 

como um trabalho que não tem como resultado um produto material e não é 

comercializável no mercado. O produto é indissociável do processo que o produz, é 

a própria realização da atividade. 

 Gonçalves (1992) ampara os autores anteriormente citados ao dizer que o 

trabalho em saúde contempla a esfera não material, sendo que seu produto consiste 

na própria prestação da assistência de saúde, a qual é produzida ao mesmo tempo 

em que é consumida. 

 Corroborando Gonçalves (1992) e Pires (2004), Merhy (1997) diz que o 

trabalho em saúde refere-se a um mundo próprio, complexo, criativo, dinâmico, em 

que cotidianamente usuários se apresentam portadores de algum problema e 

buscam, junto aos trabalhadores que ali estão, resolvê-los. O momento do trabalho é 

ao mesmo tempo de encontro entre esse trabalhador e o usuário. 

 Esse encontro é permeado pela dor, o sofrimento, os saberes da saúde, as 

experiências de vida, as práticas assistenciais, subjetividades que afetam os sujeitos 

trabalhadores e usuários. Enfim, há um mundo complexo a ser pesquisado que 

envolve, sobretudo, a produção do cuidado (MERHY, 1997). 

 A função social do trabalho em saúde é a manutenção das condições normais 

de saúde. O trabalho em saúde ocorre entre uma determinada estrutura 
                                                           
4 MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. 7ª ed. São Paulo: Hucitec. 1989. 
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(intersubjetiva) e com significativo grau de autonomia (MARTINS e DAL POZ, 1998).  

 Desta forma, pode-se entender que o trabalho em saúde difere dos demais, 

pois sua produção e consumo ocorrem simultaneamente e não há produção de um 

bem material. E a tecnologia na saúde é vista também como um conceito, que 

aporta significação, diferente de outras áreas, como será apresentado a seguir. 

Merhy (1997) expôs as tecnologias de trabalho em saúde em três tipos: 

“tecnologias duras” que são as que estão inscritas nas máquinas e instrumentos e 

têm esse nome porque já estão programadas a priori para a produção de certos 

produtos; “tecnologias leves” que dizem respeito às relações que são fundamentais 

para a produção do cuidado e se referem a um jeito ou atitude próprios do 

profissional que é guiado por certa intencionalidade vinculada ao campo cuidador, 

ao seu modo de ser, à sua subjetividade. São tecnologias, também, porque dizem 

respeito a um saber, isto é, competências para os trabalhadores de saúde lidarem 

com os aspectos relacionais que envolvem os atos produtivos. E as tecnologias 

“leve-duras”, que são as que estão relacionadas ao conhecimento, aos saberes 

científicos estruturados que os profissionais que atuam na área da saúde utilizam na 

produção do cuidado. 

Na saúde, então, além dos tipos de tecnologia já identificados nos processos 

produtivos, as que estão inscritas nas máquinas e no conhecimento técnico, há outra 

absolutamente fundamental, que é a tecnologia das relações, a tecnologia leve. O 

que significa que para estabelecer relações de assistência e cuidado à saúde, é 

necessário um conhecimento que seja aplicado para essa finalidade, porque não 

são relações como outra qualquer, elas têm certa finalidade que é a saúde (MERHY, 

1997). 
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Para exemplificar as diferenças das tecnologias do trabalho em saúde e em 

uma indústria, Merhy (1997, p.) afirma que:  

 

 

No caso da saúde, diferente da indústria, o trabalhador que faz a 
assistência, podendo ser o enfermeiro, médico, dentista, psicólogo, auxiliar 
ou técnico de enfermagem, entre muitos outros, são os produtores de saúde 
e nessa condição interagem com o consumidor (usuário), enquanto estão 
produzindo os procedimentos. Mais do que isso, esses serão produzidos ao 
mesmo tempo em que serão consumidos pelos usuários. Por exemplo: ao 
fazer um curativo, a auxiliar de enfermagem está produzindo algo, o 
curativo, em relação com o consumidor desse produto, o usuário, que o 
consome no mesmo momento. 

 

 

 Isso determina uma característica fundamental do trabalho em saúde, a de 

que ele é relacional, isto é, acontece mediante a relação entre um trabalhador e o 

usuário, seja ele individual ou coletivo. Por exemplo, a consulta só se realiza quando 

o profissional de saúde está diante do usuário e, assim, com os demais atos 

produtores de procedimentos, tais como o curativo, a vacina, os diversos tipos de 

exames, atos cirúrgicos, reuniões de grupos, visita domiciliares etc. (MERHY, 1997). 

 Além da classificação das tecnologias dos processos produtivos em saúde 

existe também a caracterização do trabalho em saúde em outros dois tipos: trabalho 

vivo em ato e trabalho morto. Merhy (1997) diz que as tecnologias leves são aquelas 

mais dependentes do trabalho vivo em ato. E caracteriza o trabalho vivo como a 

expressão que dá significado ao trabalho vivo em ato, isto é, no exato momento da 

sua atividade produtiva, e trabalho morto como sendo as máquinas e instrumentos. 

Tem esse nome porque sobre as máquinas e instrumentos existentes já se aplicou 

determinado trabalho anterior, ou seja, eles já trazem uma carga de trabalho 

pregresso, que lhes deu forma e função (MERHY, 1997). 
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 No trabalho vivo, o trabalhador tem uma grande margem de liberdade para 

ser criativo, relacionar-se com o usuário, experimentar soluções para os problemas 

que aparecem e, o que é mais importante, interagir, inserir o usuário no processo de 

produção da sua própria saúde, fazendo-o sujeito, isto é, protagonista de seu próprio 

processo saúde-doença. Já quando hegemonizado pelo trabalho morto, o processo 

de trabalho é pré-programado, porque fica sob o comando dos instrumentos, age 

como se ele fizesse um aprisionamento do trabalho vivo, limitando a ação do 

trabalhador àquilo que já foi determinado pela programação da máquina, protocolo, 

formulário etc. Neste tipo, há pouca interação entre trabalhador e usuário, há apenas 

um processo duro e frio de produção de procedimentos (MERHY, 1997). 

 Então trabalho morto, segundo Merhy, pode ser entendido sobre duas 

vertentes: uma primeira que determina certo trabalho anterior agregado em máquina 

ou similar e uma segunda forma que constituiu aquilo que pouco mobiliza as ações 

em saúde, como os protocolos que já organizam determinado fluxo de assistência 

sem levar em consideração as especificidades de cada sujeito, o que só seria 

percebido durante a interação com o profissional de saúde. 

 Ao falar sobre o trabalho em saúde na SF, Pires (2004, p. 89) afirma que: 

 

 

O trabalho no PSF pretende, segundo seus defensores, constituir-se em uma 
"estratégia estruturante" de um novo modelo assistencial em saúde. No 
entanto, os estudos sobre a realidade atual, após nove anos de 
implementação do PSF no Brasil, mostram que existem tanto pontos 
positivos na proposta, em direção à ruptura com a lógica taylorista de 
organização e gestão do trabalho, quanto problemas em relação a condições 
de trabalho. Além disso, verifica-se a persistência dessas características no 
trabalho em saúde e, também, no trabalho desenvolvido no PSF. 
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Conforme a mesma autora, uma das características do trabalho no setor de 

serviços é requerer uma forma mais flexível de planejamento, em virtude da 

imprevisibilidade da demanda, do momento de consumo e do tipo de serviço que 

será necessário.  

 

 

2.4 TRABALHO EM EQUIPE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

 A importância do trabalho em equipe na Estratégia SF é ressaltada, 

principalmente, pelo princípio da integralidade nos cuidados de saúde. A abordagem 

integral dos indivíduos e famílias é facilitada pelos olhares dos distintos profissionais 

que compõem as equipes interdisciplinares (BRASIL, 2001). Considerado um dos 

princípios doutrinários do SUS, a integralidade reveste-se, no decorrer dos anos 90, 

e principalmente nesse início de século, de uma importância estratégica ímpar para 

a consolidação de um novo modelo de atenção à saúde no Brasil (ARAÚJO e 

ROCHA, 2007). A integralidade busca uma apreensão ampliada das necessidades 

de saúde da população atendida. Portanto, pode ser entendida como um modo de 

produzir saúde que pode incluir os aspectos objetivos e subjetivos resultantes da 

interação dos profissionais em suas práticas no cotidiano das instituições 

(PINHEIRO e LUZ, 2003). 

 Dessa maneira, pode-se obter um maior impacto sobre os diferentes fatores 

que interferem sobre o processo saúde-doença. É sempre bom lembrar que a 

estruturação do trabalho em equipes multiprofissionais na Estratégia SF por si só, 

não garante uma ruptura com a dinâmica médico-centrada; para tanto, há 
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necessidade de dispositivos que alterem a dinâmica do trabalho em saúde, nos 

fazeres do cotidiano de cada profissional (FRANCO e MERHY, 1999). 

Pires (2004) complementa dizendo que o trabalho em saúde, hoje, é coletivo, 

ou seja, é desenvolvido por profissionais de diversas áreas que desenvolvem uma 

série de atividades necessárias para a manutenção da estrutura institucional.  

Merhy (1999) acrescenta que quanto maior a composição das caixas de 

ferramentas - entendidas como o conjunto de saberes que se dispõe para a ação de 

produção dos atos de saúde, utilizadas para a conformação do cuidado pelos 

trabalhadores de saúde, individualmente ou em equipes - maior será a possibilidade 

de se compreender o problema de saúde enfrentado e maior a capacidade de 

enfrentá-lo de modo adequado, tanto para o usuário do serviço quanto para a 

própria composição dos processos de trabalho. 

Colomé, Lima e Davis (2008) ressaltam que trabalhar em equipe na SF de 

maneira integrada significa estabelecer conexões entre os distintos processos de 

trabalho, fundamentando-se em certo conhecimento sobre o trabalho do outro e na 

valorização das contribuições deste na produção do cuidado. O estabelecimento de 

consensos entre os profissionais, no que se refere aos objetivos e resultados a 

serem contemplados e à melhor forma de atingi-los, também caracteriza um trabalho 

integrado. 

 Nesta perspectiva, Peduzzi (1998, 2001) sustenta os autores dizendo que o 

trabalho em equipe consiste numa modalidade de trabalho coletivo que se configura 

numa relação de reciprocidade entre as intervenções técnicas e a interação de seus 

agentes e afirma que existem duas dimensões inerentes ao trabalho em equipe, 

sendo que uma diz respeito à interação dos profissionais e a outra que se refere à 

articulação das ações, a qual pode ser definida como momentos em que os agentes, 
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ativamente, colocam em evidência as conexões ou nexos existentes entre as 

distintas ações e os variados saberes técnicos.  

Peduzzi (2001) classifica o trabalho em equipe multiprofissional em dois tipos: 

equipe agrupamento, em que há o agrupamento dos agentes e justaposição das 

ações, e equipe integração, em que há articulação das ações e interação dos 

agentes. 

A equipe agrupamento é caracterizada pela fragmentação e a equipe 

integração pela articulação em busca da integralidade das ações de saúde. Peduzzi 

(2001) demonstra a diferença entre as duas e afirma que na equipe agrupamento a 

comunicação é externa ao trabalho, quando os agentes não exercem a comunicação 

ou a exercem com objetivo de aperfeiçoar a técnica, e/ou estritamente pessoal, 

quando os agentes baseiam as relações pessoais no sentimento de amizade e 

camaradagem. Na equipe integração a comunicação é inerente ao trabalho, quando 

os agentes atuam e comunicam-se com um objetivo comum, com um processo 

assistencial comum e com propostas comuns. 

Pedduzzi (2001) cita também que a diferença técnica entre trabalhos 

especializados está presente nos dois tipos de equipe, o que significa que há 

relações de subordinação hierárquicas entre os diferentes profissionais. Para 

Peduzzi (2001, p. 107):  

 

 

Todos partilham o valor comum atribuído ao modelo biomédico, deixando 
para segundo plano os saberes e as ações de outros âmbitos da produção 
do cuidado, tais como o educativo, preventivo, psicossocial, comunicacional, 
que aparecem periféricos ao trabalho nuclear – a assistência médica 
individual. 
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 A especificidade dos trabalhos especializados não deve ser abolida pelo 

trabalho em equipe, pois as diferenças técnicas expressam a possibilidade de 

contribuição da divisão do trabalho para a melhoria dos serviços prestados, à 

medida que a especialidade permite aprimoramento do conhecimento e do 

desempenho técnico em determinada área de atuação, bem como maior produção 

(Peduzzi, 2001). 

Em relação à especificidade dos trabalhos especializados e flexibilidade da 

divisão do trabalho, Peduzzi (2001) afirma que quanto maior ênfase no segundo 

mais próximo se está da equipe integração e quanto maior a ênfase no primeiro, 

mais próximo se está da equipe agrupamento.  

 A flexibilidade da divisão do trabalho foi citada por Peduzzi (2001) no sentido 

de coexistência de ações privativas das respectivas áreas profissionais e ações que 

são, indistintamente, executadas por agentes de diferentes áreas de atuação. Desta 

forma, a autora afirma que os dois tipos de atividades, comuns ou específicas aos 

profissionais, compõem o projeto assistencial construído pela equipe. 

Para finalizar a discussão sobre os tipos de trabalho em equipe, Peduzzi 

(2001, p. 108) afirma que:  

 

 

No trabalho em equipe do tipo integração há complementaridade e 
colaboração no exercício da autonomia técnica e não há independência dos 
projetos de ação de cada agente. No trabalho em equipe do tipo 
agrupamento, a complementaridade objetiva dos trabalhos especializados 
convive com a independência do projeto assistencial de cada área 
profissional ou mesmo de cada agente, o que expressa a concepção de 
autonomia técnica plena dos agentes. 
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Almeida e Mishima (2001) complementam que o núcleo de competência de 

cada profissional, isoladamente, não dá conta da complexidade do atendimento das 

necessidades de saúde de uma população, portanto é necessário flexibilidade nos 

limites das aptidões para proporcionar uma ação integral. 

Sobre o trabalho na SF, Almeida e Mishima (2001, p. 151) citam que “o 

trabalho em equipe na saúde da família requer a compreensão das várias disciplinas 

para lidar com a complexidade que é a atenção primária”, a qual toma a saúde no 

seu contexto pessoal, familiar e social, bem como a promoção da saúde, e 

prevenção e reabilitação, trazendo a intersetorialidade como parceira na 

resolutividade dos problemas de saúde. 

Assim, sobre o trabalho em equipe multiprofissional, Peduzzi (2000) cita que o 

trabalho multiprofissional refere-se à recomposição de diferentes processos de 

trabalho que, concomitantemente devem flexibilizar a divisão do trabalho; preservar 

as diferenças técnicas entre os trabalhadores especializados; argüir a desigualdade 

na valoração a partir dos distintos trabalhos e respectivos agentes, bem como nos 

processos decisórios e levarem em consideração a interdependência dos trabalhos 

e o exercício da autonomia técnica, dada a necessidade de autonomia profissional 

para a qualidade da intervenção em saúde. 

Pires (2004, p. 91) defende a posição de que:  

 

É preciso pensar e propor formas de organização do trabalho que tenham 
um impacto na qualidade da assistência e, ao mesmo tempo, considerem a 
possibilidade da realização de um trabalho interdisciplinar, criativo e 
integrador da riqueza da diversidade de formação dos profissionais da 
saúde. Um trabalho que possibilite a satisfação pessoal e a integração do 
potencial humano do trabalhador, com vistas a superar a realidade 
majoritária do lócus do trabalho com deformidade. 
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Conclui-se, então, que o trabalho em saúde é um trabalho que exige 

sensibilidade e competência, pois ao trabalhar diretamente com o usuário, espera-se 

que a capacidade de resolução de problemas seja grande, ou que o profissional de 

saúde possua uma “caixa de ferramentas” cheia e que tenha capacidade de 

entender o ser humano como um ser pensante, que está ali para receber uma 

assistência de qualidade. E é preciso entender o trabalho em saúde diferente das 

demais formas de trabalho uma vez que o consumidor está presente no momento de 

consumo do produto final. 

Além disso, o trabalho em equipe deve ser entendido como um trabalho em que 

todos os membros da equipe interatuem mais que serem apenas componentes de 

certa equipe com membros de diversas categorias, objetivando alcançar um dos 

princípios do SUS, o da integralidade. O trabalho em equipe na SF também deve ser 

programado e planejado a partir de uma lógica centrada na demanda dos usuários 

 

 

2.5 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SEUS PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

 

 Segundo o Ministério da Saúde (2006), incorporando e reafirmando os 

princípios básicos do SUS – universalização, integralidade, equidade e participação 

social – o trabalho na Estratégia Saúde da Família é desenvolvido com base nos 

seguintes princípios norteadores:  

1. Caráter substitutivo: a estratégia SF não propõe a criação de novas estruturas, 

exceto em áreas desprovidas de qualquer tipo de serviço. Implantá-la significa 

substituir as práticas tradicionais de assistência, com foco nas doenças, por um novo 
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processo de trabalho comprometido com a prevenção, com a promoção da 

qualidade de vida da população e com a resolubilidade da assistência. Franco e 

Merhy (1999) reforçam que este princípio se caracteriza pela substituição às práticas 

convencionais de assistência por um novo processo de trabalho, centrado na 

vigilância à saúde. 

2. Integralidade e Intersetorialidade: a Unidade de Saúde da Família está inserida no 

âmbito da atenção básica, configurando-se como o primeiro contato da população 

com o sistema de saúde do município. Espera-se que o resultado do trabalho da 

equipe, com seus saberes e práticas, possa identificar e responder às necessidades 

de saúde, captadas em sua expressão individual. As unidades devem, ainda, estar 

vinculadas a rede de serviços, de modo que sejam asseguradas a referência e 

contra referência para os demais níveis de complexidade, sempre que o estado de 

saúde da pessoa assim exigir. Compreendendo a integralidade no seu sentido mais 

amplo, para além da garantia de assistência em outros níveis de atenção, a 

coordenação municipal e as equipes devem buscar junto a outros setores sociais a 

complementaridade necessária as suas ações e práticas, visando atender aos 

requisitos essenciais da promoção da saúde e prevenção de doenças. 

3. Territorialização: o trabalho organiza-se localmente com base nas informações 

epidemiológicas e sociais da população, disponíveis no município. A equipe 

implantada nessa lógica trabalha com definição da área de abrangência e população 

adscrita (podendo variar de 2400 a 4500 pessoas), realizando o cadastramento das 

famílias, o acompanhamento das situações de saúde, da exposição a agravos e das 

condições ambientais, desenvolvendo ações programáticas. No espaço de atuação 

das equipes, a definição de micro áreas para o acompanhamento das condições de 

vida e de saúde das famílias permite identificar as eventuais desigualdades 
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existentes no seu espaço de atuação, oferecendo, desta maneira, uma atenção 

diferenciada aos grupos e famílias mais vulneráveis. 

 O Ministério da Saúde, em 2007, acrescenta que a territorialização não deve 

ser entendida somente como a divisão geográfica das equipes. A escolha das áreas, 

quase sempre, é orientada prioritariamente à existência de riscos sociais e 

ambientais e a organização do trabalho leva em conta o perfil de cada localidade, 

tendo-se em conta as características demográficas como sexo, faixa etária, moradia 

e distribuição espacial; as principais doenças e agravos diagnosticados e as 

condições que influenciam esses problemas. Para tanto, é realizado um 

levantamento de informações a partir do cadastramento de cada família e seus 

componentes. 

4. Equipe multiprofissional: conforme Franco e Merhy (1999) a equipe de Saúde da 

Família é composta minimamente por um médico generalista ou médico de família, 

um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários 

de saúde (ACS). A partir de dezembro de 2000, com a criação do incentivo 

financeiro para inserção de uma equipe de Saúde Bucal para cada duas equipes de 

Saúde da Família, observou-se um crescimento progressivo desses profissionais 

trabalhando na estratégia. Desta forma, quando ampliada, a equipe de saúde da 

família contará com um dentista e um auxiliar de consultório dentário (BRASIL, 

2006). 

 Outros profissionais - a exemplo de psicólogos, nutricionistas, assistentes 

sociais e fisioterapeutas poderão ser incorporados formando equipes de apoio, de 

acordo com as necessidades e possibilidades locais.  Em 2008, foi introduzido no 

Brasil o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o objetivo de aumentar a 
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resolutividade no nível primário e implementar a troca de experiências das equipes 

básicas de SF com outras categorias profissionais (BRASIL, 2008). 

5. Responsabilização e vínculo: as equipes assumem como sua responsabilidade 

contribuir para melhoria da saúde e da qualidade de vida das famílias na sua área 

de abrangência. Para isto devem desenvolver esforços para oferecer atenção 

humanizada, valorizando a dimensão subjetiva e social nas suas práticas, 

favorecendo a construção de redes cooperativas e da autonomia dos sujeitos e dos 

grupos sociais. 

6. Estímulo à participação da comunidade e ao controle social: a gestão local deve 

favorecer e estimular a criação e utilização dos canais de participação social para o 

planejamento e controle das ações previstas na estratégia. A equipe, por sua vez, 

deve ser indutora na promoção e participação das organizações sociais e seus 

membros no planejamento, na gestão e na avaliação da saúde local e desenvolver 

projetos conjuntos para a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

 

2.6 ATRIBUIÇÕES DAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

 O trabalho na SF, a partir da proposta do Ministério da Saúde, deve ser em 

equipe, portanto a cada componente da equipe são estabelecidas atribuições 

individuais ou coletivas, que serão apresentadas neste item. 

O trabalho das equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a 

busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre 

os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de 

Saúde (BRASIL, 2004). 
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 Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de duas mil e 

quatrocentas a quatro mil e quinhentas pessoas ou de mil famílias de uma 

determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A 

atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas 

residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-se como porta de 

entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter território 

definido, com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir 

sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta; por prestar 

assistência integral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação 

e promoção da saúde (BRASIL, 2004). 

As atividades deverão ser desenvolvidas de forma dinâmica, com avaliação 

permanente através do acompanhamento mensal dos indicadores de saúde de cada 

área de atuação, pelo SIAB. Assim, de acordo com o Ministério da Saúde (1997), as 

equipes de Saúde da Família devem estar preparadas para:  

- conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase 

nas suas características sociais, demográficas e epidemiológicas;  

- identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco aos quais 

a população está exposta;  

- elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 

enfrentamento dos determinantes do processo saúde/doença; 

 - prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada 

à demanda organizada ou espontânea, com ênfase nas ações de promoção à 

saúde; 

- resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e contra-

referência, os principais problemas detectados; 
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 - desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à melhoria do 

autocuidado dos indivíduos; 

 - promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos problemas 

identificados; 

A base de atuação das equipes são as unidades básicas de saúde, incluindo 

as atividades de visita domiciliar - com a finalidade de monitorar a situação de saúde 

das famílias. A equipe deve realizar visitas programadas ou voltadas ao atendimento 

de demandas espontâneas, segundo critérios epidemiológicos e de identificação de 

situações de risco. O acompanhamento dos ACS em microáreas, selecionadas no 

território de responsabilidade das unidades de SF, representa um componente 

facilitador para a identificação das necessidades e racionalização do emprego dessa 

modalidade de atenção - internação domiciliar - não substitui a internação hospitalar 

tradicional. Deve ser sempre utilizada no intuito de humanizar e garantir maior 

qualidade e conforto ao paciente (BRASIL, 1997).  

 

AS ATRIBUIÇÕES DO MÉDICO DE FAMÍLIA 

 

Preferencialmente, o médico da equipe deve ser um generalista; portanto, 

deve atender a todos os componentes das famílias, independentemente de sexo e 

idade. Esse profissional deverá comprometer-se com a pessoa, inserida em seu 

contexto biopsicossocial, e não com um conjunto de conhecimentos específicos ou 

grupos de doenças. Sua atuação não deve estar restrita a problemas de saúde 

rigorosamente definidos. Seu compromisso envolve ações que serão realizadas 

enquanto os indivíduos ainda estão saudáveis (BRASIL, 1997). 
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O Ministério da Saúde (1997) ressalta que o profissional médico deve 

procurar compreender a doença em seu contexto pessoal, familiar e social. A 

convivência contínua lhe propicia esse conhecimento e o aprofundamento do vínculo 

de responsabilidade para a resolução dos problemas e manutenção da saúde dos 

indivíduos. E por isso seria importante a permanência deste profissional em uma 

comunidade por um longo período de tempo, o que nem sempre acontece 

(MATUMOTO et al, 2008). 

 Para Júnior (2003) o médico que faz parte da equipe de saúde da família 

deve atender a todos integrantes de cada família, independente de sexo e idade, e 

desenvolver com os demais integrantes da equipe ações preventivas e de promoção 

da qualidade de vida da população.  

Suas atribuições básicas, segundo o Ministério da Saúde (1997, p. 16), são: 

 

 

-prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; 
-valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um 
processo terapêutico e de confiança; 
- oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 
abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; 
- empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer venham às 
consultas ou não;  
- executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua 
área de abrangência; 
- executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao 
adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando 
também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas 
cirurgias ambulatoriais, entre outros;  
- promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja 
mais saudável; 
- discutir de forma permanente - junto à equipe de trabalho e comunidade - 
o conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais 
que os legitimam;  
- participar do processo de programação e planejamento das ações e da 
organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; 
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ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO DE FAMÍLIA 

 

O enfermeiro de SF desenvolve seu trabalho em dois campos essenciais: na 

unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na comunidade, apoiando e 

supervisionando o trabalho dos ACS, bem como assistindo às pessoas que 

necessitam de atenção de enfermagem (BRASIL, 1997). 

Suas atribuições básicas, a partir do proposto pelo Ministério da Saúde (1997, 

p. 16), são: 

 

 

- executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de 
vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao 
adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso; 
- desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem, 
com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; 
- oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 
promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; 
- promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-
se mais saudável; 
- discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e comunidade, o 
conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais 
que os legitimam; 
- participar do processo de programação e planejamento das ações e da 
organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA 

 

As ações do auxiliar de enfermagem são desenvolvidas nos espaços da 

unidade de saúde e no domicílio/comunidade, e suas atribuições básicas, conforme 

o Ministério da Saúde (1997, p. 17) são: 
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- desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de 
identificação das famílias de risco;  
- contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se refere às 
visitas domiciliares;  
- acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às 
situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas 
condições de saúde; 
- executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de 
vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à 
mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle 
da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infecto-
contagiosas; 
- participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade 
de saúde; 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

O ACS desenvolverá suas ações nos domicílios de sua área de 

responsabilidade, sua microárea, e junto à unidade para programação e supervisão 

de suas atividades. 

As atribuições básicas deste profissional, de acordo com Ministério da Saúde 

(1997, p. 17) são: 

 

 

- realizar mapeamento de sua área de atuação; 
- cadastrar e atualizar as famílias de sua área; 
- identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 
- realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 
famílias sob sua responsabilidade; 
- coletar dados para análise da situação das famílias acompanhadas; 
- desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção à criança, à 
mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, com ênfase na 
promoção da saúde e prevenção de doenças; 
- promover educação em saúde e mobilização comunitária, visando uma 
melhor qualidade de vida mediante ações de saneamento e melhorias do 
meio ambiente; 
- incentivar a formação dos conselhos locais de saúde; 
- orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde; 
- informar os demais membros da equipe de saúde acerca da dinâmica 
social da comunidade, suas disponibilidades e necessidades; 
- participação no processo de programação e planejamento local das ações 
relativas ao território de abrangência da unidade de Saúde da Família, com 
vistas a superação dos problemas identificados. 
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O ACS, neste cenário, apresenta-se com um papel de destaque na atenção 

básica, visto que atua como elo entre a equipe de saúde, famílias e usuários. 

Segundo Nascimento e Nascimento (2005), o trabalho do ACS produz-se pelo fato 

dele pertencer ao mesmo universo do usuário e, portanto, supostamente 

compreender esses conflitos. Por essa mesma razão, a superação dessas 

dificuldades é, em alguns casos, buscada por esse ator a partir de uma perspectiva 

de dentro do universo de sentido das pessoas da comunidade. 

 Para efetivo alcance dos objetivos da Estratégia SF, faz-se necessário que as 

ações e serviços de saúde sejam desenvolvidos por profissionais que possam 

assumir novos papéis e responsabilidades, e que estejam dispostos a se envolver 

com os princípios norteadores desta estratégia. 
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3 PROPOSTA METODOLÓGICA  

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

  Trata-se de um estudo de caso qualitativo e descritivo, visto que o mesmo 

busca descrever uma realidade, identificando suas características, sua mudança ou 

sua regularidade.  Segundo LEOPARDI (2002, p. 139): 

 

 

O produto de uma pesquisa descritiva não se circunscreve unicamente a 
expor, explicar ou detalhar fenômenos. Os seus resultados, como em toda 
investigação formal, são sempre aproveitáveis, no futuro, na alteração 
efetiva de certas práticas inoperantes. 

 

 

3.2 ABORDAGEM 

 

 

 A abordagem adotada por este estudo é a qualitativa. Conforme afirma 

Leopardi (2002), a pesquisa qualitativa é utilizada quando não se pode utilizar 

instrumentos de medida precisos, ou quando fazem-se estudos de avaliação de 

programas ou propostas de programas, ou ainda quando não  se possui informações 

sobre determinado assunto. Tal pesquisa tenta compreender um problema a partir 

da visão dos sujeitos que o vivenciam, ou seja, parte de seu cotidiano, satisfação, 

descontentamento, surpresas, emoções, sentimentos e desejos. Este tipo de 
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pesquisa prioriza o caráter subjetivo, a partir do contexto social no qual o evento 

ocorre. 

 

 

3.3 A DEFINIÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

 

 O campo de pesquisa é composto por duas Unidades de Saúde da Família do 

município de Barra Mansa – RJ, localizado a 137 km da cidade do Rio de Janeiro. O 

município foi escolhido por ser onde havia certa facilidade de entrada do 

pesquisador, visto que já havia trabalhado no local no ano anterior.  

 Foram escolhidas duas unidades, uma mais próxima ao centro da cidade e 

aos centros de especialidades e hospitais do município, e uma mais na periferia da 

cidade, onde há certa dificuldade de acesso ao centro da cidade. A escolha das 

unidades se deu através do contato com a Coordenadora da SF do município de 

Barra Mansa, possibilitando a identificação das unidades que poderiam ser 

incorporadas na pesquisa, seguindo os critérios de inclusão e exclusão que foram 

definidos previamente. 

  

 

3.3.1 Critérios de inclusão das Unidades de SF 

 

 

- Ser uma unidade em que a rotatividade de profissionais da equipe fosse baixa; 

- Ser uma unidade em que a rotatividade de profissionais da equipe fosse alta; 
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- Ser distante do centro do município; 

- Ser próxima ao centro do município; 

- Ser orientada pela coordenadora de SF do município a incluir as unidades; 

- A equipe básica ser completa. 

  

 

3.3.2 Critérios de Exclusão das Unidades 

 

 

- Não ser indicada a incluir a unidade no estudo, pela coordenadora de SF do 

município; 

- Equipes incompletas; 

- Equipes que não aceitem participar do estudo. 

 

 

3.3.3 Descrição das unidades selecionadas para o estudo 

 

 

 Foram duas unidades selecionadas para o estudo, uma que fica localizada na 

periferia leste do município, que foi descrita como Unidade de Saúde da Família 01 e 

possui 747 famílias cadastradas, e outra que fica localizada na área central da 

cidade, que foi descrita como Unidade de Saúde da Família 02 e possui 885 famílias 

cadastradas. 
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A Unidade de Saúde da Família 01 

 

 

A unidade funciona em um imóvel, onde antigamente funcionava uma escola, 

possui dois consultórios grandes - um de ginecologia com banheiro, ventilação boa, 

iluminação ruim e outro consultório médico também com ventilação boa e iluminação 

ruim. Os consultórios são divididos por uma parede menor que o pé direito da 

construção, e isto dificulta a privacidade dos profissionais e pacientes na hora do 

atendimento. Existe um grande salão onde são realizadas as atividades educativas, 

reuniões de equipe e também onde os ACS realizam suas atividades quando estão 

em serviço interno. Existe uma sala de vacina bem pequena e sem ventilação, uma 

sala de curativo com boa luminosidade, porém com ventilação ruim.  A recepção é 

boa, organizada e bem localizada, na entrada da unidade, o que facilita o acesso 

dos usuários. Há também banheiros para os usuários e uma cozinha pequena para 

uso dos funcionários. Problemas como infiltrações e pintura também foram 

percebidos. 

Nesta unidade trabalham diariamente 10 funcionários (seis ACS, uma 

enfermeira que faz assistência e gerência, uma médica, uma técnica de enfermagem 

e uma auxiliar de serviços gerais). Outros profissionais de saúde também compõem 

a equipe, porém não estão na unidade diariamente. São os profissionais do NASF. 

A primeira impressão que se tem é de que a estrutura física da unidade pode 

comprometer o trabalho dos profissionais que ali estão. Mas depois de passar algum 

tempo no lugar pôde-se perceber que outros problemas seriam mais evidentes.  
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A Unidade de Saúde da Família 02 

 

 

A unidade foi estruturada em uma casa antiga, os consultórios são pequenos 

e o acesso para pacientes é ruim, visto que existem degraus entre os corredores da 

unidade e os consultórios e salas. Existe uma sala de curativo, onde também fica 

armazenada a medicação, a sala de vacina é no mesmo local que a de triagem, 

existe um consultório ginecológico e um consultório médico. Há também uma 

recepção pequena e uma sala de arquivo. A ventilação em toda a unidade é ruim e a 

iluminação também. Não existe um banheiro só para funcionários, os quais utilizam 

o banheiro da sala de ginecologia. 

Nesta unidade trabalham diariamente nove funcionários (cinco ACS, um 

enfermeiro que faz assistência e gerência, um médico, uma técnica de enfermagem 

e uma auxiliar de serviços gerais). Há também a presença dos profissionais do 

NASF em alguns dias da semana. 

A primeira impressão que se tem é de que a estrutura física da unidade, como 

na Unidade 1, pode comprometer o trabalho dos profissionais que ali estão. Mas 

depois de um tempo na unidade pode-se perceber que a equipe é integrada e os 

ACS são motivados para desempenhar suas funções. O enfermeiro é comprometido 

e passa isso pra todos os membros da equipe. A técnica de enfermagem trabalha na 

unidade há bastante tempo e conhece bastante os usuários da unidade e pareceu 

ser muito querida por todos eles. Ela é uma pessoa comunicativa, o que favorece 

também a criação de vínculo com a comunidade. 
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3.3.4 O município de Barra Mansa-RJ: caracterização do município e do sistema de 

saúde. 

 

 

 O município de Barra Mansa fica localizado às margens do Rio Paraíba do 

Sul, na região fluminense do Médio Vale do Paraíba, entre as Serras do Mar e da 

Mantiqueira. Segundo estatísticas do Censo 2000 do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), a população estimada é de 172 mil habitantes, para uma 

área total de 547,55 km² (BRASIL, 2010). 

 

Figura 1: Mapa do Estado do Rio de Janeiro, com destaque para o município de Barra 
Mansa-RJ. 
 

 A cidade dispõe de uma significativa bacia hidrográfica e é servida pelo mais 

importante tronco ferroviário do país (MRS Logística e Ferrovia Centro Atlântica). 

Além disso, conta com excelente sistema rodoviário, que faz a ligação com as 

principais capitais e cidades da Região Sudeste. A Rodovia Presidente Dutra é o 

eixo central (BRASIL, 2010). 

 A cidade possui um Centro Universitário, que possui seis cursos da área da 

saúde: Biologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. 
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A economia de Barra Mansa é representada pelo setor industrial com 

crescimento de micro e pequenas empresas, responsáveis por 60% dos empregos 

nesta área. Levando-se em conta a proximidade entre os municípios e a facilidade 

de locomoção criada por estes fatores, o setor industrial da região tornou-se um dos 

mais importantes do estado do Rio de Janeiro, dados o grande porte das instalações 

e a conseqüente presença das empresas fornecedoras de insumos, das prestadoras 

de serviços e das que terceirizam as operações das grandes empresas. 

Barra Mansa possui um forte e tradicional centro comercial, concentrado 

principalmente na avenida Joaquim Leite, possuindo lojas variadas e dois shopping 

centers. Também há muito movimento em ruas adjacentes, como a avenida 

Domingos Mariano, famosa por seu comércio de móveis. 

 O município de Barra Mansa- RJ possui quatro hospitais, todos localizados na 

área central da cidade e apenas dois atendem ao SUS. O município também dispõe 

de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas. A rede pública de saúde é 

formada pelo Hospital Maternidade, o Hospital Santa Isabel e a UPA 24 Horas, há 

também vários centros de referência, unidades de diagnóstico, 27 unidades de 

saúde da família, laboratórios públicos, além do Hemonúcleo Municipal. A cidade 

também conta com diversas clínicas e laboratórios particulares (BRASIL, 2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_Mansa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rios
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Fotografia 1: Estação ferroviária, Barra Mansa. 

 

Fotografia 2: Igreja Matriz de São Sebastião, Barra Mansa. 
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Fotografia 3: Ponte dos Arcos, Barra Mansa 
 

 

3.4 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

 

Os sujeitos da pesquisa são os membros das equipes de Saúde da Família 

selecionadas para este estudo, compostas por médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Foi escolhido apenas um ACS 

de cada equipe para participar do estudo para que a amostra seja numericamente 

igual, composta por um sujeito de cada categoria profissional. A escolha de tal 

componente da equipe foi aleatória. Houve a apresentação da proposta do estudo 

aos sujeitos da pesquisa e a leitura e explicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, a fim de orientar dúvidas possíveis, de acordo com as especificações 

éticas e legais da Resolução 196/ 96, do Ministério da Saúde. 
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É importante esclarecer que este estudo respeita, em todos os seus 

aspectos, a Resolução n° 196/96 sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

Desse modo, foram observados pela pesquisadora os princípios éticos na pesquisa, 

que de acordo com o descrito em Gauthier (1998), implica em: assinatura ao Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido dos indivíduos-informantes; ponderação entre 

risco e benefício, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de 

riscos; relevância social da pesquisa, o que garante igual consideração dos 

interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação no que tange a 

justiça e a eqüidade.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro – HUAP/ UFF, CAAE: 0183.0.258.000-09 em 29 de 

setembro de 2009. 

 No total foram entrevistados oito profissionais de saúde da família, porém na 

entrevista individual somente sete profissionais puderam participar, pois no primeiro 

momento o médico da Unidade 02 estava envolvido em outras atividades. 

 

 

3.5 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

 

 

 A coleta de dados se deu em dois momentos diferentes, num primeiro 

momento foram realizadas entrevistas abertas individualmente para os componentes 

das equipes selecionadas para o estudo, e num segundo momento foi realizada uma 

entrevista em grupo para aprofundamento de como se dá o trabalho em equipe nas 
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unidades de SF estudadas. Como recursos de coleta de dados também foram 

utilizados o diário de campo e a observação descritiva. 

 A entrevista aberta, segundo Minayo (2007) é aquela que evidencia um 

discurso dinâmico em que espontaneidade e constrangimento são simultâneos e em 

que o trabalho de elaboração se configura, ao mesmo tempo, como emergência do 

inconsciente. Com este objetivo, foram feitas perguntas referentes ao processo de 

trabalho das equipes de Saúde da Família e foi solicitado aos entrevistados que eles 

falassem sobre um caso bem sucedido que tinham cuidado na Estratégia SF e sobre 

um não tão bem sucedido, a partir do entendimento dos entrevistados sobre ser ou 

não um caso bem sucedido. 

No segundo momento, utilizando a entrevista em grupo, foi solicitado aos 

membros de cada equipe que falassem sobre como se dá o trabalho em equipe na 

unidade em que atuam. Tal instrumento foi utilizado com o objetivo de complementar 

as entrevistas e perceber como o tema é tratado diferentemente numa entrevista 

individual e na interação grupal (MINAYO, 2007). 

 O estudo tem base na metodologia caso traçador, cuja lógica de construção 

tem o objetivo de observar mais atentamente a micropolítica do trabalho em saúde 

na produção do cuidado de um usuário (MERHY, 1997). 

 Traçadores configuram-se como estratégia de investigação tanto em estudos 

quantitativos como em estudos qualitativos e podem ser desenhados 

prospectivamente ou identificados retrospectivamente (como marcadores para 

analisar processos do cuidado, de mudança ou educacional). A análise de 

traçadores permite examinar “em situação” as maneiras como se concretizam na 

prática processos de trabalho complexos, como os da saúde e da educação, que 

envolvem um importante grau de autonomia dos profissionais (SILVA et al, 2010).  
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 Conforme Silva et al (2010), na cena concreta, expressam-se valores, 

conceitos e tecnologias que não necessariamente são captados numa entrevista 

(quando geralmente se fala do "dever ser" - e não do que realmente é - ou de como 

cada um interpreta a cena vivida - sem expressar necessariamente os conflitos). 

Dependendo do marcador, observam-se diferentes tipos de atuação da equipe, 

diferentes configurações de interação entre os trabalhadores e dos trabalhadores 

com os usuários, diferentes repertórios tecnológicos, diferentes arranjos 

organizacionais. O caráter de traçador do caso selecionado para estudo foi 

determinado por características tais como ser uma situação de sucesso ("bem 

sucedido") e uma situação de difícil resolução que marcou o profissional em sua 

atuação (“mal-sucedido”). 

 Desta forma, foi realizada uma adaptação do modelo caso traçador, uma vez 

que na metodologia original o estudo estende-se aos usuários de determinado 

serviço para coleta e interpretação de dados. No caso, neste estudo, a investigação 

foi feita com os profissionais. 

 As entrevistas foram realizadas nas Unidades de Saúde da Família 

selecionadas para o estudo, gravadas em um aparelho de MP4 da marca Sony® e 

transcritas integralmente, a fim de diminuir o tempo da entrevista e garantir a 

preservação dos dados. Os instrumentos de coletas de dados estão apresentados 

nos APÊNDICES A e B. 

 Como estratégia para coleta de dados também foi utilizado o diário de campo, 

um caderno de notas, em que o investigador, dia por dia, vai anotando o que 

observa. Nele devem ser escritas impressões pessoais que vão se modificando com 

o tempo, resultados de conversas informais, observações de comportamentos 
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contraditórios com as falas e manifestações dos interlocutores quanto aos vários 

pontos investigados (MINAYO, 2007). 

 Para esta autora, este acervo de impressões e notas contidas no diário de 

campo é que tornam a pesquisa de campo mais verdadeira. Este instrumento foi 

utilizado com intuito de confrontar os dados encontrados nas entrevistas e, portanto, 

foi de caráter complementar às entrevistas. 

A observação descritiva, segundo Minayo (2007), é a que se realiza de forma 

totalmente livre, embora se deva estar sempre focado no que constitui o objeto de 

estudo. 

 

 

3.5.1 A EXPLORAÇÃO DO CAMPO 

 

 

 A entrada no campo aconteceu através do contato prévio com a 

Coordenadora da SF do município, a qual permitiu o acesso às unidades 

selecionadas para o estudo e comunicou as enfermeiras gerentes sobre os dias em 

que as visitas seriam feitas. 

 Desta forma, foi possível chegar às unidades mais facilmente e as duas 

equipes foram bastante receptivas e acessíveis. 

 Para a observação e coleta de dados por meio das entrevistas foram três dias 

em cada unidade, para que detalhes fossem percebidos e registrados no diário de 

campo. 

 As entrevistas ocorreram sem dificuldades e todos os entrevistados 

colaboraram neste momento. 
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 Para o segundo momento da coleta de dados foi realizada uma entrevista em 

grupo, a partir de um roteiro previamente estabelecido, que estimulava o 

aprofundamento do tema. A partir dos dados obtidos no primeiro momento, através 

das entrevistas, foi solicitado aos componentes do grupo que falassem sobre como 

acontece o trabalho em equipe, se eles realizavam alguma atividade em conjunto e 

como era a experiência de atuar com o outro profissional. 

 A coleta de dados através de entrevista foi realizada nos meses de fevereiro e 

março de 2010. A entrevista em grupo foi feita nas unidades em outubro e 

novembro, conforme a disponibilidade das equipes.  

 Em média, as entrevistas individuais duraram 10 minutos e as entrevistas em 

grupo duraram 20 minutos. 

 

 

3.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Conforme Flick (2009), a interpretação dos dados é a essência da pesquisa 

qualitativa, embora sua importância seja vista de forma diferenciada nas diversas 

abordagens.  

 Para análise dos dados neste estudo foi utilizada a categorização dos dados 

que segundo Leopardi (2001) deve ter homogeneidade, sem mistura de critérios de 

classificação e exaustividade, para abranger todo o texto. Para Pope, Ziebland e 

Mays (2008), a classificação deve ser inclusiva, são adicionadas categorias para 

refletir tantas nuances nos dados quanto for possível, em vez de reduzi-las a uns 
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poucos códigos numéricos. É esperado também que seções de dados incluam 

múltiplos temas e sejam, assim, codificados em diversas categorias. 

 A técnica que será utilizada para análise do material qualitativo é a análise de 

conteúdo, que segundo Minayo (2007) diz respeito a técnicas de pesquisa que 

permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado 

contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos. Flick (2009) afirma 

que uma das características essenciais da análise qualitativa de conteúdo é a 

utilização de categorias, as quais são normalmente obtidas a partir de modelos 

teóricos. 

 Foi utilizada a análise temática, por ser a mais adequada para investigações 

qualitativas em saúde, segundo Minayo (2007).   

 Para fazer uma análise temática devem-se descobrir os núcleos de sentido 

que compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência signifiquem alguma 

coisa para o objeto analítico visado. Operacionalmente, a análise temática desdobra-

se em três etapas (MINAYO, 2007): 

Primeira etapa: Pré-Análise, que consiste na escolha dos documentos a serem 

analisados e na retomada dos objetivos iniciais da pesquisa. A leitura flutuante, a 

constituição do corpus e a formulação e reformulação dos objetivos constituem esta 

primeira etapa. Nesta fase, determinam-se a unidade de registro, a unidade de 

contexto, os recortes, a forma de categorização, a modalidade de codificação e os 

conceitos teóricos mais gerais que orientarão a análise. Nesta pesquisa, a primeira 

etapa pode ser identificada pela leitura das entrevistas individuais e em grupo 

transcritas. 

Segunda Etapa: Exploração do material, que consiste essencialmente numa 

operação classificatória que visa alcançar o núcleo de compreensão do texto. Para, 



   61

isso, o investigador busca encontrar categorias que são expressões ou palavras 

significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado. No 

estudo, tem-se como segunda etapa a organização dos trechos das entrevistas de 

acordo com os temas mais encontrados. 

Terceira etapa: Tratamento dos resultados obtidos e interpretação. A partir daí são 

propostas inferências e interpretações. Após a leitura e organização do material, 

houve a análise dos dados encontrados, com a elaboração de críticas, 

interpretações e possibilidades de intervenção nos problemas identificados pelo 

pesquisador. 

 Após a primeira etapa de análise dos dados, houve uma leitura coletiva do 

material em um encontro do Núcleo de Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde 

da UFF, quando profissionais, pesquisadores, professores e estudantes de outras 

carreiras da saúde puderam explorar o material e auxiliaram na interpretação dos 

dados, o que facilitou o encontro dos núcleos de compreensão do texto e, por fim, as 

categorias. 

Assim, as categorias encontradas foram: 

§ O processo de trabalho das equipes: foco nas tecnologias do cuidado, 

que expressa, através da fala dos entrevistados e das anotações de 

diário de campo, as tecnologias mais freqüentemente usadas no 

processo de trabalho das equipes de SF do município de Barra Mansa-

RJ e as formas de intervenção na saúde dos sujeitos. Esta categoria foi 

dividida em duas subcategorias: Tecnologias duras e leve-duras no 

centro do trabalho; e A possibilidade de outras intervenções na saúde 

dos sujeitos, além das tecnologias leves no processo de trabalho. 
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§ Trabalho em equipe: entre aproximação e distanciamento, que 

aborda o trabalho em equipe, buscando nos dados da pesquisa de 

campo expressões dos profissionais que aproximam ou distanciam 

as equipes de SF do município de Barra Mansa-RJ do trabalho em 

equipe na SF e busca uma classificação do trabalho em equipe 

conforme tipologia proposta por Peduzzi (2001). Esta categoria 

apresenta as subcategorias: Equipe agrupamento: a hierarquização 

do trabalho em equipe e a interferência das diferenças pessoais na 

integração das equipes; A busca por um objetivo comum ou a 

justaposição de ações?; O reconhecimento da importância do 

trabalho em equipe do tipo integração. 

§ A verticalização da assistência e a autonomia dos sujeitos 

cassada, categoria em que houve uma busca por dados que traduzam 

a maneira como está organizada a assistência nas unidades de SF 

utilizadas do município em estudo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   63

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Nesta seção, haverá a apresentação, discussão e interpretação das 

entrevistas realizadas individualmente e em grupo, e também a incorporação 

analítica das anotações de diário de campo e da observação descritiva. 

 Como mencionado na seção anterior, para análise dos resultados foi utilizada 

a análise de conteúdo temática, com a criação de categorias analíticas 

estabelecidas a partir da leitura do material obtido na pesquisa de campo. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 Foram sete profissionais de saúde da família entrevistados nas entrevistas 

individuais: dois enfermeiros, duas técnicas de enfermagem, uma médica e duas 

agentes comunitárias de saúde. A partir dos dados encontrados para caracterização 

dos sujeitos da pesquisa foram construídas tabelas para facilitar a visualização. 

Tabela 1: Distribuição dos entrevistados segundo categoria profissional, 2010. 

Categoria profissional N % 
Enfermeiro 2 28,6% 

Técnico de Enfermagem 2 28,6% 
ACS 2 28,6% 

Médico 1 14,3% 
Total 7 100,0% 

Fonte: Entrevistas com profissionais de saúde do município de Barra Mansa, RJ, 2010 
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 A segunda tabela mostra o tempo de atuação dos profissionais entrevistados 

na SF. Os dados encontrados foram agrupados em faixas de tempo, variando de um 

ano até 6 anos. 

Tabela 2: Distribuição dos entrevistados segundo tempo de atuação na Estratégia SF, 2010. 

Tempo de atuação na Estratégia SF N % 
1 a 2 anos 1 14,30% 
2 a 3 anos 1 14,30% 
3 a 4 anos 0 0,00% 
4 a 5 anos 3 42,80% 
5 a 6 anos 1 14,30% 

Mais de 6 anos 1 14,30% 
Total 7 100% 

Fonte: Entrevistas com profissionais de saúde do município de Barra Mansa, RJ, 2010 

 A partir dos dados apresentados na tabela anterior pode-se perceber um 

predomínio de profissionais que atuam na SF há mais de quatro anos, mas este 

dado por si só não pode ser traduzido em maior aproximação destes profissionais 

com o processo de trabalho na Estratégia SF, é necessária uma análise mais 

próxima da realidade vivenciada no exercício do processo de trabalho. 

Em relação à formação, os dados estão apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 3: Distribuição dos entrevistados, segundo a Formação profissional, 2010.  
Formação Profissional N % 

Nível Técnico 3 42,9% 
Pós Graduação Latu-sensu Concluída 1 14,3% 
Pós Graduação Latu-sensu a concluir 1 14,3% 

Ensino médio completo 1 14,3% 
Superior Completo 1 14,3% 

Total 7 100,0% 

Fonte: Entrevistas com profissionais de saúde do município de Barra Mansa, RJ, 2010 

 A tabela 3 evidencia um predomínio (42,9%) de profissionais de nível técnico, 

no caso as duas técnicas de enfermagem e uma ACS, que concluiu o técnico de 

Magistério. Um dos enfermeiros entrevistados é especialista em Enfermagem do 
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Trabalho e Saúde da Família e o outro está cursando a Pós-Graduação em Saúde 

da Família. O profissional de nível superior sem especialização é o médico e um dos 

ACS possui apenas o Ensino Médio Completo. 

É importante destacar neste item a importância da continuidade da formação 

dos profissionais que atuam no campo da SF, dado que ao mesmo tempo existe um 

incentivo das políticas de saúde para expansão desta estratégia no território 

nacional, porém esta lógica ainda tem sido pouco acompanhada pela formação dos 

profissionais de saúde. 

 

4.2 A PRODUÇÃO DAS CATEGORIAS 

 

Para discussão e interpretação, os dados coletados foram agrupados em 

categorias, organizados, agrupados e colocados de maneira lógica, sistematizada e 

embasados em diferentes modelos conceituais. As categorias foram expressas a 

partir dos temas mais freqüentemente encontrados nas falas dos entrevistados. 

Foram identificadas as seguintes categorias:  

§ O processo de trabalho das equipes: foco nas tecnologias do cuidado. Esta 

categoria foi subdividida em outras duas subcategorias: 

• Tecnologias duras e leve-duras no centro do trabalho;  

• A possibilidade de outras intervenções na saúde dos sujeitos, além 

das tecnologias leves no processo de trabalho. 
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§ Trabalho em equipe: entre aproximação e distanciamento. Esta categoria 

apresenta as subcategorias:  

§ Equipe agrupamento: a hierarquização do trabalho em equipe e a 

interferência das diferenças pessoais na integração das equipes;  

§ A busca por um objetivo comum ou a justaposição de ações?; 

§ O reconhecimento da importância do trabalho em equipe do tipo 

integração. 

§ A verticalização da assistência e a autonomia dos sujeitos cassada. 

 

 

4.2.1 O PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES: FOCO NAS TECNOLOGIAS 

DO CUIDADO 

 

 

Esta categoria expressa, através da fala dos entrevistados e das anotações 

de diário de campo, as tecnologias mais freqüentemente usadas no processo de 

trabalho das equipes de SF do município de Barra Mansa-RJ e as formas de 

intervenção que os profissionais utilizam no cuidado ao usuário. As tecnologias do 

cuidado em saúde foram descritas por Merhy (1997) em três tipos: as tecnologias 

duras, que são expressas pelos equipamentos; as tecnologias leve-duras, que são 

representadas pelos saberes estruturados que os profissionais empregam no 

cuidado em saúde; e as tecnologias leves que são as tecnologias das relações 

interpessoais. 
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O processo de trabalho das equipes deve ser estruturado a partir de 

conexões entre os distintos processos de trabalho, fundamentando-se em certo 

conhecimento sobre o trabalho do outro e na valorização das contribuições deste na 

produção do cuidado. 

Esta categoria foi subdividida em outras subcategorias: Tecnologias duras e 

leve-duras no centro do trabalho; e A possibilidade de outras intervenções na saúde 

dos sujeitos, além das tecnologias leves no processo de trabalho. 

 

Tecnologias duras e leve-duras no centro do trabalho 

 

Durante o trabalho de campo, observação, diário e as entrevistas individuais e 

em grupo algumas questões se destacaram na descrição do processo de trabalho 

em equipe das quais, após o processo de análise de conteúdo, temas foram se 

formando e dando condição de entender que o processo de trabalho exercido pelas 

equipes que participaram do estudo está centrado nas tecnologias duras e leve-

duras. Desta forma o conteúdo pode ser expresso na categoria que segue, 

evidenciado pelo seguinte trecho de uma entrevista: 

 

[falando sobre um caso bem sucedido] Foi uma paciente que tava com uma 
úlcera, muito grave a lesão, por ela ser diabética... Estava complicado 
mesmo. Aí eu... Todo dia lá fazendo curativo, fazendo curativo. E assim, foi 
um sucesso. Aí fechou e como a pele dela era muito fina abre ferida a toa, 
eu achei que durante as minhas férias eu ia voltar e a perna ia estar cheia 
de ferida. Mas não, a ferida dela está cicatrizada. (TEC ENF 1) 
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Nesta fala de uma técnica de enfermagem entrevistada fica claro que cuidado 

bem sucedido está na cura da doença. Baseado naquilo que o corpo exibe e que o 

profissional encontra forma de cuidar centrado em tecnologias originárias do modelo 

biológico, em que o principal objetivo está em curar determinada patologia. 

Apesar disso, pode-se identificar que o trabalho desta profissional vai de 

encontro à atribuição proposta para esta categoria profissional pelo Ministério da 

Saúde, como foi mostrado anteriormente, que inclui a realização de procedimentos 

de enfermagem na unidade ou em domicílio. Mas o questionamento que surge é se 

este modelo realmente dá conta de atender as reais necessidades de determinada 

população.  

A técnica de enfermagem que deu este depoimento, apesar de nas 

entrevistas ter falado prioritariamente dos aspectos curativos do cuidar, durante a 

pesquisa de campo foi possível perceber que a maneira com a qual ela se envolve 

com os pacientes que freqüentam a unidade é muito interessante, ela conhece a 

história e os familiares de boa parte dos pacientes que ela atende, conseguindo criar 

vínculo com estes. Como exemplo, ela estava realizando a triagem de pacientes que 

iam ser atendidos pela médica e chamou o paciente pelo nome, o acompanhou até a 

porta, perguntou sobre como estavam sua filha e seu neto, se estava tudo bem com 

sua família. Porém, cabe ressaltar que a entrevistada não julga este modo de 

produzir saúde como o mais importante do seu trabalho, visto que não levou em 

consideração este seu jeito próprio de operar ao contar o caso bem sucedido. 

Outras entrevistas também apontam para esta característica de associação 

de um resultado bem sucedido à cura de doenças, conforme o trecho a seguir: 



   69

 

[falando sobre caso bem sucedido] [...] Aí em determinado período depois 
da cirurgia ela [a paciente] em acompanhamento com oncologista [...] e aí 
depois foram vários exames, aí Graças a Deus, o diagnóstico foi benigno, a 
alteração celular dela foi benigna. (ENF 1) 

 

 Neste trecho pode-se perceber a preocupação da enfermeira com a saúde da 

paciente, mas saúde neste caso entendida somente como ausência de doenças. O 

discurso está centrado no modelo biológico, adensado com o exercício da ciência 

experimental, no que pode ser confirmado por exames laboratoriais. Busca-se a 

causa da doença fora do corpo, o diagnóstico da doença se dá na ausência do 

sujeito.  

 Durante a pesquisa de campo, foi possível identificar no diário de campo e na 

observação que a enfermeira (ENF 1), como assistente e gerente da unidade, acaba 

por se desdobrar nestas duas funções, ela tenta fazer um elo entre todos os 

profissionais da equipe, mas nem sempre consegue, principalmente pelo fato de a 

equipe como um todo ainda estar resistente a sua chegada, pois havia acontecido 

um remanejamento de profissionais enfermeiros recentemente. Não foi possível 

acompanhá-la em um atendimento a um paciente, pois ela estava bastante 

envolvida com as atividades gerenciais. Assim, os dados de diário de campo ficaram 

restritos à observação desta profissional em funções administrativas, o que limita o 

desenvolvimento das possibilidades do trabalho do enfermeiro na SF, pois muitas 

vezes os enfermeiros são responsáveis pelas questões burocráticas, que 

demandam muito tempo de seu trabalho e impedem que a capacidade criadora 

oportuna deste profissional surja. 
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 Em trecho da entrevista com outro enfermeiro verifica-se a importância que 

este profissional dá às tecnologias duras e leve-duras nas intervenções de saúde de 

uma determinada população, quando em sua fala, apresentada a seguir, é possível 

constatar que os exames e as referências a especialistas são tidas como o principal 

foco de seu trabalho. Tal valorização das tecnologias duras e leve-duras aparece 

tanto no caso bem sucedido como no caso mal sucedido da fala deste entrevistado. 

 

[falando sobre um caso mal sucedido] [...] E esta biópsia veio com 
carcinoma in situ e... rapidamente ela foi encaminhada ao INCA. Para tentar 
fazer a mastectomia e tudo. E... acompanhada pela gente, fez radioterapia, 
fez quimioterapia. Infelizmente seis meses depois do preventivo, ela veio a 
óbito, foi uma situação bastante desagradável pra gente, pela idade da 
mulher, por a gente ter conseguido identificar este nódulo bem recente na 
mama dela... (ENF 2) 

 

[falando sobre um caso bem sucedido] [...] A gente colheu o preventivo dela, 
veio com carcinoma também o preventivo. A gente encaminhou pro 
cirurgião ginecológico, Dr S., ele realizou a cirurgia dela também bem 
rápido. Fez uma histerectomia radical, já até pela idade dela, ela já não 
tinha mais pretensão de engravidar, nada disso. Retirou todo o útero, retirou 
trompa, retirou ovário, retirou colo inclusive. Esta paciente fez uma 
complementação de seis sessões de radioterapia somente. E... hoje em dia 
uma paciente que está muito bem, a gente vem mantendo contato com ela, 
vem mantendo até exames periódicos de preventivo com ela, até pelo fato 
de câncer de vagina, a gente desconfia e tenta buscar isso. (ENF 2) 

 

Como nos conteúdos das falas dos entrevistados anteriores, estes dois 

depoimentos revelam o comprometimento com o discurso da ausência do doente e 

da valorização das tecnologias que destacam a doença. Neste sentido, há a 

importância de entender e analisar os diferentes processos que passam a ser 

operados, nesta lógica, pelas equipes de SF, que leva para o território da família e 

das comunidades a mesma prática idealizada e exercida no território do hospital.
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Um dos enfermeiros entrevistados é especialista em saúde da família e o 

outro está cursando esta mesma especialização. Mesmo conhecendo os princípios 

da Estratégia SF e absorvendo os conceitos desta, percebe-se que estes 

profissionais possuem dificuldade em operacionalizar o aprendido, pois na maioria 

das vezes sua formação ainda está voltada para a cura de doenças e para a 

valorização dos procedimentos, exames e tratamentos medicamentosos ou 

cirúrgicos. 

 Conforme Camelo e Angerami (2004), o enfermeiro desenvolve seu trabalho 

em dois campos: na unidade de saúde, junto às equipes de profissionais, e na 

comunidade, apoiando e supervisionando o trabalho dos agentes comunitários de 

saúde. Dentre as atribuições do enfermeiro está o desenvolvimento de atividades 

para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem. Assim, este profissional 

precisa estar bem informado, pois na maioria das vezes ele é a principal referência 

de toda a equipe de saúde da família a que pertence.  

 O médico da Unidade mais próxima ao centro da cidade, não pôde participar 

da entrevista, pois estava envolvido em outras atividades, mas a sua atuação é 

quase que exclusivamente de caráter curativo, o que foi percebido durante a ida ao 

campo. Suas consultas são rápidas e abordam somente aspectos curativos e 

biológicos, deixando de lado outros componentes fundamentais do modelo de 

assistência proposto pela Estratégia SF, como, por exemplo, o trabalho que valoriza 

a família e seu contexto social para planejamento das intervenções em saúde de 

uma determinada família/ paciente. 

Nesta perspectiva, Merhy (2007) afirma que o trabalho em saúde não pode 

ser globalmente capturado pela lógica do trabalho morto, nas tecnologias duras e 
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leve-duras, nos equipamentos e nos saberes tecnológicos estruturados, pois o seu 

objeto não é plenamente estruturado e suas tecnologias de ação mais estratégicas 

configuram-se em processos de intervenção em ato, operando como tecnologias de 

relações, de encontros de subjetividades, para além dos saberes tecnológicos 

estruturados, comportando um grau de liberdade significativo na escolha do modo 

de fazer essa produção. Os entrevistados demonstram prioridade às tecnologias 

duras e leve-duras, mas como ressalta o autor este modo de trabalho destacado até 

o momento pelas entrevistas, que toma como referência as tecnologias duras e leve-

duras no centro do trabalho, comporta neste processo elementos que não são 

valorizados pelos profissionais, mas que produzem um novo significado ao modo de 

cuidar em saúde. Assim, o trabalho não é plenamente capturado pela lógica do 

trabalho morto, há na intervenção um limiar que é sentido pelos profissionais, mas 

não revelado nas entrevistas. Como exemplo, a atuação de uma técnica de 

enfermagem que consegue criar vínculo com os pacientes por ela cuidados e 

percebe que o procedimento por si só não garante o sucesso de uma intervenção. 

 Estudos recentes vêm apontando a dificuldade que a Estratégia SF tem 

enfrentado para reorientar o modelo biomédico. Costa et al (2009) apontam que as 

ações ofertadas na Atenção Básica, apesar da ampliação do acesso, não 

alcançaram o parâmetro universal de resolução de 90% dos problemas de saúde 

demandados neste nível. Neste sentido questiona-se por que uma estratégia 

respaldada em um modelo teórico expressivo, capaz de modificar aspectos 

medulares importantes do sistema de saúde, não estaria sendo resolutiva. 

 Um dos desafios para implementação das diretrizes da SF apontados por 

Costa et al (2009) consiste em envolver os profissionais inseridos na estratégia em 

um amplo processo de reorientação do trabalho em saúde. Nesta questão, devem-
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se levar em conta especificidades disciplinares – particularmente no que se refere à 

racionalidade dominante em cada campo de conhecimento – às experiências de 

formação e à inserção profissional destes sujeitos, sem esquecer a interferência do 

mercado neste processo, que supervaloriza o especialista e o desenvolvimento das 

especialidades médicas e facilita a penetração tecnológica, interessado na 

capacidade lucrativa do setor saúde. 

Um dos problemas para consolidação da SF como estratégia de 

reorganização da Atenção à Saúde conforme Matumoto et al (2005) é que grande 

parte dos médicos investigados não é egressa de cursos de pós-graduação em 

Saúde Coletiva ou, especificamente, Atenção Básica/Saúde da Família; são 

pediatras, generalistas e recém-formados. Conforme Machado (2000) o perfil destes 

profissionais corresponde plenamente aos dados encontrados pelo estudo nacional 

sobre as equipes de SF, destacando dois aspectos em particular: de um lado a 

residência e especialidades mais comuns dos médicos do PSF são as consideradas 

básicas: medicina interna, geral comunitária, pediatria e gineco-obstetrícia; de outro, 

com relação ao tempo de experiência profissional destacam-se dois grupos com 

situações radicalmente opostas: recém formados que ainda não têm carreiras 

consolidadas e para os quais a Estratégia SF se apresenta como uma alternativa de 

mercado de trabalho e profissionais com larga trajetória profissional, incluindo aqui 

aposentados ou prestes a recorrer à aposentadoria. 

Diante destas informações e dos dados encontrados nas entrevistas deste 

estudo pode haver uma aproximação com uma das dificuldades encontradas pelas 

equipes em trabalhar com elementos que vão além da doença. É um desafio para os 

profissionais e gestores trabalhar com saúde, baseando as ações nas necessidades 



   74

dos usuários, quando a formação e a prática dos profissionais ainda é o modelo 

clínico. 

 A partir do que foi exposto nesta subcategoria, pode-se destacar então que o 

processo de trabalho, na maioria das vezes, se orienta pela via do procedimento, 

como a única ferramenta possível de ser empregada durante o cuidado. O destaque 

do trabalho centra-se nos sinais e sintomas que o corpo emite. 

 

 

A possibilidade de outras intervenções na saúde dos sujeitos, além das 

tecnologias leves no processo de trabalho 

 

 Nesta subcategoria evidencia-se a análise do conteúdo encontrado nas 

entrevistas que se direcionam mais ao modelo de intervenção em saúde que a SF 

considera importante para garantir a melhoria das condições de vida da população. 

A fala de uma ACS entrevistada leva a pensar que o trabalho deste 

importante membro da equipe se direciona menos ao modelo biológico, e, portanto, 

se aproxima ao conceito ampliado de saúde. Isto pode ser percebido na fala a 

seguir: 

 

[falando de um caso bem sucedido] Foi bem sucedido porque foi uma coisa 
muito gratificante não só como profissional, mas também como pessoa. Foi 
o caso da Dona N.[...] Ela caiu da laje, teve uma fratura na bacia e fratura 
de fêmur [...] E assim, quando a gente começou a fazer o cadastro, a gente 
passou lá, viu a situação dela e, a partir daí, começou a tratar ela [...] Ela 
não tomava remédio direito, a gente tinha que acompanhar ela a tomar 
medicação [...] Uma pessoa muito deprimida, ela não gostava de sair de 
casa, não conversava muito com os vizinhos. Depois daí, ela se 
restabeleceu, depois de seis meses, mas se restabeleceu, voltou a andar, a 



   75

gente colocou ela na caminhada orientada. Voltou a falar. Começou a ir. A 
psicóloga que vinha na época pra cá, conversou com ela. Hoje ela trabalha, 
estuda, faz caminhada orientada e ainda cuida das outras pessoas que 
necessitam. (ACS 1) 

 
 

 

 A partir deste trecho pode-se identificar que a preocupação deste profissional 

é relacionada não só à ausência de doenças, mas também em relação ao bem estar 

da paciente, em como esta se insere na sociedade e como se relaciona com os seus 

próximos. Esta disponibilidade dos profissionais em buscar e promover a qualidade 

de vida da população que é o grande desafio para toda a equipe de SF. Por outro 

lado, o traço da vigilância está presente “[...] acompanhar ela a tomar medicação 

[...]”. Uma prática valorizada na estratégia SF, incorporada e pouco criticada pelas 

equipes. 

Vale ressaltar a importância do ACS como membro da equipe 

multiprofissional de SF que atua como elo entre famílias e equipes. Segundo 

Nascimento e Nascimento (2005), o trabalho do ACS produz-se pelo fato dele 

pertencer ao mesmo universo do usuário e, portanto, supostamente compreender 

esses conflitos. Por essa mesma razão, a superação dessas dificuldades é, em 

alguns casos, buscada por esse ator a partir de uma perspectiva de dentro do 

universo de sentido das pessoas da comunidade. 

 Outro trecho da entrevista que se aproxima ao conceito ampliado de saúde é 

o da entrevista em grupo 1, quando o grupo reconhece a importância das atividades 

educativas e de prevenção, mas falam da dificuldade de adesão da população, 

como pode ser visto no trecho a seguir. 
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[falando sobre como se dá o trabalho em equipe e a dificuldade de adesão 
da população nas atividades educativas] Igual ontem a gente foi atrás das 
pacientes, ligamos hoje, pra participar do grupo de diabéticos, a gente 
chamou, e vieram duas, uma tinha consulta agendada pra  mais tarde e em 
vez de chegar cedo pro grupo, não, só veio pra consulta 10 horas. [...] A 
comunidade tem dificuldade em aceitar [...]. Eles não tem noção de 
prevenção (Grupo 1). 
 
 

O grupo reconhece que o trabalho pode ser desenhado nas bases da 

prevenção, com a realização de grupos educativos voltados a determinados 

segmentos da população. Entretanto vale ressaltar que tais segmentos são foco da 

vigilância em saúde e estão pautados na lógica programática. 

A entrevista individual com uma técnica de enfermagem também revela uma 

aproximação com a visão ampliada de saúde, quando esta profissional destaca os 

aspectos subjetivos do cuidar em suas intervenções em saúde, no caso um curativo 

que foi bem sucedido graças ao vínculo e capacidade de escuta que esta 

profissional leva em consideração no desempenho de suas atividades. Ressalta-se a 

possibilidade do uso de tecnologias leves, que dizem respeito às relações que são 

fundamentais para a produção do cuidado e se referem a um jeito ou atitude 

próprios do profissional, ao seu modo de ser, à sua subjetividade (MERHY, 1997). 

Neste caso a profissional utiliza seu jeito próprio para conquistar a confiança do 

usuário.  

 
 
 
[contando sobre uma paciente que fazia curativo] [a paciente] Com a ferida 
nos pés, aí quando entrei estava muito profundo, aí todos os dias no posto 
fazendo curativo, fazendo curativo. E foi indo até que fechou essa ferida. Aí 
ela disse: Eu sempre tive essa ferida e nunca fechou, mas na sua mão, 
assim, ela quis dizer que minha mão era boa, que eu fazendo curativo, 
melhorou. E até hoje ela me liga, ela diz que eu sou como se fosse uma 
filha pra ela. [...] todos os dias ela ia lá no posto, ela conseguia andar. Aí foi 
assim, passo a passo, aí tinha dia que piorava, a gente conversava muito, aí 
estes dias ela me ligou e falou que abriu a ferida de novo. Ela falou com o 
esposo dela: - Ah eu sei que é que tá faltando pra fechar minha ferida... A 
N. aqui no posto pra fazer meu curativo. Aí eu falei: - Vai no posto fazer. 
Porque assim, a técnica é tudo igual, mas eu converso muito... Incentivo, 
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falo que vai melhorar, porque assim, chega um paciente que vai fazer 
curativo, fez o curativo e pronto. Mas agora se você fizer, falar que vai 
melhorar, incentivar, fica bom, porque é tudo da cabeça, né? Igual outro dia 
aconteceu isso aqui, uma senhora veio fazer o curativo, aí fui fazendo, tinha 
umas duas vezes que eu tava fazendo, aí um dia a estagiária fez, aí ela 
voltou e falou: - Ah N., minha perna doeu muito, num foi você que fez... eu 
queria que você que fizesse hoje. É mais da cabeça, porque a gente tem 
que passar uma segurança pras pessoas. Igual você chegar com um 
machucado aqui, eu vou, faço o curativo. Se eu conversar um pouquinho 
com você, perguntar o que foi. [falando sobre como fazia o curativo] olha eu 
fazia assim, lavava com soro, passava a pomada, porque o médico às 
vezes falava, usa a Colagenase. Todo dia era eu, às vezes tinha piorado, aí 
ficava vazando aquela água, aí depois tava melhorando, aí eu falava olha 
dona B., está granulando já, está vermelhinho, não está saindo mais a 
secreção. Aí fechou mesmo, e hoje ela falou que tá até caminhando [...]. 
(TEC ENF 2)  

 

 

 Destaca-se, então, nestes três últimos trechos das entrevistas a presença, 

ainda que em menor número, da possibilidade de se trabalhar com outros aspectos 

nas intervenções em saúde, que não seja só os procedimentos. Neste caso observa-

se a presença das tecnologias leves e a visão ampliada de saúde, seja por meio de 

atividades educativas ou pela valorização das necessidades dos usuários. 

 Em relação ao processo de trabalho das equipes de SF estudadas pode-se 

considerar, então, que há ainda um predomínio de atividades que enfocam as 

tecnologias duras e leve-duras nas intervenções em saúde, com valorização dos 

procedimentos como a principal forma de cuidado, mas com abertura, no processo 

de trabalho, de operar sob outras lógicas.  
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4.2.2 TRABALHO EM EQUIPE: ENTRE APROXIMAÇÃO E DISTANCIAMENTO 

 

 

 Esta categoria aborda o trabalho em equipe, buscando nos dados da 

pesquisa de campo expressões dos profissionais que aproximam ou distanciam as 

equipes de SF do município de Barra Mansa-RJ com uma proposta sedimentada em 

outras lógicas de cuidar em saúde.  Utiliza-se para a construção desta categoria a 

classificação do trabalho em equipe conforme tipologia proposta por Peduzzi (2001). 

Assim, as seguintes subcategorias foram construídas: Equipe agrupamento: a 

hierarquização do trabalho em equipe e a interferência das diferenças pessoais na 

integração das equipes; A busca por um objetivo comum ou a justaposição de 

ações?; O reconhecimento da importância do trabalho em equipe do tipo integração. 

 

Equipe agrupamento: a hierarquização do trabalho em equipe e a 

interferência das diferenças pessoais na integração das equipes 

 

 

Esta subcategoria se propôs a analisar os dados das entrevistas individuais e 

em grupo e da observação e diário de campo com um olhar para as características 

da equipe agrupamento, caracterizada por Peduzzi (2001) pela fragmentação dos 

processos de trabalho. 

Nas entrevistas realizadas individualmente, apenas as ACS falaram sobre o 

trabalho em equipe, quando contaram os casos bem ou mal sucedidos, apresentado 
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como forma de tirar dúvida sobre como proceder tecnicamente em determinada 

situação. 

 

 

[falando sobre um caso bem sucedido] [...] A técnica de enfermagem me 
mostrou como tinha que fazer [o curativo], não tirar do lugar. Que não pode 
ficar levantando o paciente, essas coisas. Ia lá três vezes durante o dia, 
ajudava a menina a fazer o curativo que era muito extenso.( ACS1) 
 
 
[falando sobre um caso bem sucedido] É quando ela [a paciente] fez uma 
cirurgia, bem simples, é uma verruga que ela tirou dois pontos só que ela 
levou no braço. Aí eu cheguei lá pra fazer visita... ela falou assim: Você 
pode fazer meu curativo? Aí eu falei: Não... mas isso aí você mesmo pode 
fazer seu curativo, porque é uma coisa pequena, aí eu falei assim, espera aí 
rapidinho que eu vou ligar pra técnica de enfermagem, aí peguei meu 
celular e liguei pra perguntar como ela poderia proceder. Aí ela falou que 
era só ela passar o álcool a 70 ou o Merthiolate® incolor e num tem nada 
demais, aí eu fui e falei com ela [...] (ACS 2) 
 
 
[falando sobre como acontece a integração com outros membros da equipe] 
Assim, paciente chega lá na frente com bula de medicamento, eu pergunto 
à técnica de enfermagem quando eu não sei responder. (ACS1 na 
entrevista em Grupo 1)  
 
 
[falando sobre como ocorre a integração coma equipe] [...] Assim, eu tô na 
recepção, aí vou até a técnica de enfermagem, eu recorro a ela sobre 
alguma coisa que eu não sei responder, pergunto sobre um medicamento 
de um paciente, quando tá passando mal, aí eu recorro a ela. Aí ela fala 
com a médica que tiver atendendo ou com a enfermeira. (ACS 1 na 
entrevista em grupo 1) 
 

 

 

Estes trechos das falas das ACS caracterizam o trabalho em equipe nas 

unidades em estudo como uma equipe agrupamento, conforme a tipologia 

apresentada por Peduzzi (2001) no item 2.4 deste estudo, quando a comunicação se 

dá com a finalidade de aperfeiçoamento da técnica. Neste caso as ACS pedem 

orientação às técnicas de enfermagem que compõem as equipes em que estão 
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inseridas sobre como realizar um curativo e tiram dúvida em relação a algum 

medicamento.  

A seguir são apresentados mais dois trechos da entrevista individual com uma 

ACS em que o trabalho em equipe aparece como forma de levar um problema ao 

gerente ou profissional capacitado para resolução daquele. 

 
 
[falando sobre um paciente cujo joelho estava atrofiando] [...] Aí eu falei 
[com o paciente], mas o senhor tem que ver direitinho num médico lá, pra 
poder fazer tudo direitinho, esse aqui é só o exercício de rotina, que não 
tem contra-indicação, porque o certo é você ir lá pra ver direitinho. Aí ele: 
Não, não precisa, você agora é a minha doutora. [após ser indagada se 
pediu para alguém avaliar o paciente] Eu cheguei a falar com o 
fisioterapeuta, aí ele inclusive ia agora. Foi em novembro que eu falei com 
ele, aí em dezembro eu entrei de férias, aí quer dizer, não tive contato com 
ele, aí em janeiro eu voltando, aí tive lá, mas ele não tava mais na casa 
dele, justamente quando o fisioterapeuta ia, porque, porque na casa dele 
caiu barranco, aí ele foi obrigado a mudar. (ACS 2) 
 
 
[falando sobre um caso mal sucedido] [...] Aí ela [uma paciente] tava com 
problema de... o útero dela tava saindo pra fora, entendeu? Aí fui conversei 
com o enfermeiro, passei pra ele, aí ele disse que o ginecologista que tem 
que ir lá. Aí tá, falei com a ginecologista. Aí passei pra Doutora, 
ginecologista, aí ela falou que ela tem que vir até aqui pra examinar ela, 
porque se ela fosse até a casa dela, ela não vai ter como examinar. Aí eu 
fui, agendei, num tinha nem vaga, ela agendou uma consulta pra ela (ACS 
2).  
 
 
 

A comunicação nestes fragmentos das entrevistas aparece como maneira de 

transferir o problema ao profissional supostamente habilitado a resolvê-lo, havendo, 

portanto, uma justaposição das ações e não a integração das atividades com um 

objetivo comum. Isto demonstra uma maior ênfase dada pela equipe à 

especificidade dos trabalhos especializados, caracterizando uma equipe 

agrupamento, conforme tipologia sugerida por Peduzzi (2001). 

No caso das unidades de SF utilizadas para a pesquisa, pode-se identificar 

pelas entrevistas que o trabalho em equipe é visto de forma hierarquizada. E, 
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através das falas das ACS, pode-se concluir que a interação ocorre somente quando 

há uma situação de difícil resolução para eles. 

Sobre o trabalho em equipe propriamente dito, as entrevistas em grupo 

apontam para a caracterização da equipe como equipe agrupamento. O que pode 

ser visto nos trechos a seguir. 

 

 

[falando sobre como acontece o trabalho em equipe] O trabalho em equipe 
era muito tranqüilo, a gente tinha problemas como toda equipe tem, um ou 
outro problema. Mas na medida do possível, a gente conseguia levar numa 
boa. Com relacionamento de respeito entre todos, que é o mínimo que a 
gente tem que ter em equipe. E conseguia pensar junto, conseguia trabalhar 
junto, acho que a gente não tinha grandes problemas além do que é natural 
ter quando a gente junta 10, 12 pessoas com a criação diferente. (Grupo 2) 
 
 
[quando perguntados sobre como é trabalhar em equipe, junto com outras 
categorias profissionais] [...] É cada um com suas peculiaridades, cada um 
com suas características, cada um tem uma forma de pensar, e esta 
questão de coletividade é muito complexa [...] A equipe de trabalho, bom a 
equipe de trabalho é a mais problemática porque cada um tem sua forma de 
pensar, cada um foi criado de uma forma. (Grupo 1) 
 
[quando perguntados sobre como é trabalhar em equipe, junto com outras 
categorias profissionais] O trabalho em equipe é difícil, porque são 
personalidades diferentes, mas que a gente tem que se adaptar cada um à 
personalidade do outro, porque a gente tá em equipe, porque a gente vai  
precisar do apoio de cada um, a gente precisa do apoio do médico, do 
enfermeiro, do técnico de enfermagem, do faxineiro, de todo mundo. A 
gente tem que tá tratando de acordo com a necessidade aqui dentro. 
(Grupo 1) 

 

 

O grupo 2 fala no passado, uma vez que o enfermeiro da unidade que ali 

estava no primeiro momento de coleta de dados em campo já não estava mais 

atuando naquela Unidade de SF, portanto ele era membro da equipe de SF 

estudada. 

O grupo 1 fala das dificuldades de se trabalhar com pessoas diferentes.  Os 

trechos acima, das entrevistas em grupo, caracterizam a comunicação e a interação 
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como de caráter estritamente pessoal, o que caracteriza as equipes em equipes 

agrupamento, quando os agentes baseiam as relações pessoais no sentimento de 

camaradagem e respeito pelo outro. E também quando apontam como principal 

dificultador do trabalho em equipe as diferenças de personalidades e as diferentes 

formas como cada membro foi criado ou educado. 

As anotações de diário de campo e da observação descritiva revelaram que a 

equipe na Unidade de SF 01 parece não ser muito integrada, dois dos profissionais 

ACS mostraram-se totalmente desengajados, principalmente porque ali naquela 

unidade a enfermeira havia acabado de chegar e a que eles tinham antes como 

“chefe” tinha sido transferida para outra unidade. A rotatividade de profissionais pode 

ser um ponto que dificulta o trabalho em equipe do tipo integração nas Unidades 

estudadas. A convivência contínua propicia esse conhecimento e o aprofundamento 

do vínculo de responsabilidade para a resolução dos problemas e manutenção da 

saúde dos indivíduos. E por isso seria importante a permanência dos profissionais 

em uma comunidade por um longo período de tempo, o que nem sempre acontece 

(MATUMOTO et al, 2008). De acordo com Matumoto et al., tem-se que as unidades 

estudadas podem ter sido prejudicadas devido à rotatividade de profissionais 

enfermeiros. 

Na entrevista individual com a enfermeira (ENF 1) e a médica (MED 1) 

também apareceu o trabalho em equipe, mas apenas no discurso, pois quando 

foram contar o caso bem ou mal sucedido, tal modo de se trabalhar em saúde não 

surgiu nas falas. 

 

[falando sobre a Estratégia Saúde da Família] Na verdade, eu acredito 
muito na Estratégia Saúde da Família, em decorrência mesmo de ter uma 
equipe, hoje uma equipe multidisciplinar, devido ao NASF, que é o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família e a gente percebe que realmente esta equipe 
multidisciplinar consegue modificar até mesmo em relação à promoção, 



   83

prevenção à saúde, que é o principal objetivo hoje da Estratégia SF. (ENF 
1) 
 
[falando sobre um caso bem sucedido] [...] [A paciente] Era hipertensa e 
diabética. Eu acho que principalmente por ter esta equipe multidisciplinar 
[...] (MED 1) 
 

 

As duas falas permitem a percepção de que estas profissionais que atuam na 

SF reconhecem a importância do trabalho em equipe, porém apresentam dificuldade 

em operacionalizá-lo em seus processos de trabalho, visto que quando contam os 

casos de pacientes, bem ou mal sucedidos, não aparece a construção coletiva de 

um plano de cuidado em saúde.   

Desenvolver um bom trabalho em equipe multiprofissional tem sido uma das 

maiores dificuldades da Estratégia SF. Um dos motivos é a ausência de habilidades 

para estabelecer relações construtivas entre os membros da equipe, já que estas 

habilidades não são desenvolvidas pelos cursos de graduação da maioria destas 

categorias que se encontram hoje trabalhando na SF. A criação de cursos de pós-

graduação multiprofissionais, com predomínio de atividades em serviço, vem sendo 

defendida como uma das iniciativas para resolver esse problema (DUNCAN, 

SCHMIDT, GIUGLIAN, 2004). 

 

 

A busca por um objetivo comum ou a justaposição de ações? 

 

 

Nesta subcategoria há a análise do conteúdo encontrado nas entrevistas, na 

observação e diário de campo que possibilita o entendimento de que há, na maioria 
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das vezes, a justaposição das ações ao invés da busca por um objetivo comum 

pelas equipes. 

Através dos dados obtidos nas entrevistas em grupo foi possível verificar que 

a articulação das equipes nas unidades estudadas ocorre apenas em determinadas 

situações especiais, quando há uma mobilização dos membros da equipe para 

atingir um determinado objetivo. Isto pode ser visto em: 

 
 
[falando sobre uma atividade que envolve toda a equipe] Na área de saúde 
da criança que a gente teve uma atividade muito legal. A festa das crianças, 
né? E vai ter agora de novo, este ano. E a gente conseguiu a participação, a 
comemoração do dia das crianças, a gente conseguiu algumas doações de 
pessoas da comunidade, a gente também arcou com algumas coisas e foi 
uma festa pra 150 crianças na época, né? As escolas fecharam as turmas e 
mandaram as crianças pra participar. Então foi muito, muito bem proveitoso 
pras elas. Crianças muito carentes, que a gente ofereceu alimentação, 
bebidas, coisas que eles não estão acostumados a comer no dia a dia. E foi 
uma coisa interessante, que envolveu toda a equipe, né? Todo mundo 
ajudou, todo mundo participou, todo mundo contribuiu, não só 
financeiramente, mas com o trabalho no dia, né? Foi muito legal. (Grupo 2) 
 
 
[falando sobre uma atividade que envolve toda a equipe de SF] Na verdade 
assim tem que existir um chamariz pra esta população, pra eles 
conseguirem contar com a participação no grupo de todos. Porque na 
verdade a população tem um modelo muito hospitalocêntrico... Então até 
pensando em prevenção, pra gente conseguir a adesão dessa população, 
teoricamente você tem que ter algo que chame mesmo.  E o que é legal? A 
gente pensou em brinde, a gente pensou em sempre tá dando um lanche, e 
aí assim acaba que rapidinho: - Olha fulano dá pra fazer isso, dá pra fazer 
aquilo, você traz pão, você traz leite. Enfim. E isso, assim, isso acontece 
quinzenalmente. Tem época que tem mais envolvimento e tem época que é 
mais tranqüilo. Mas de qualquer forma todo mundo contribui pra que isso 
aconteça (Grupo 1). 
 

 

 Nestes trechos observa-se que a comunicação entre os membros da equipe 

no Grupo 2 ocorre em atividades que não fazem parte da rotina da unidade em 

questão. Neste caso o Grupo 2 fala sobre uma festa que acontece uma vez ao ano 

naquele local. O grupo 1 fala sobre o encontro de gestantes que acontece 

quinzenalmente na unidade.  
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As duas atividades relatadas pelos grupos são semelhantes, visto que a 

integração ocorre no sentido de contribuir financeiramente ou participar na 

organização de um grupo educativo ou de um evento. A mobilização ocorre centrada 

em outra lógica, o que possibilita, segundo Merhy, a expansão do objeto de trabalho 

e a liberdade de se fazer saúde, mesmo que esta ação tenha a face inicial de uma 

ação comemorativa. 

Ao falar sobre como acontece o trabalho em equipe, os grupos trazem como 

ponto central a necessidade de um ajudar o outro e de complementaridade dos 

processos de trabalho. Isto pode ser visto nos trechos a seguir: 

 

 

[falando sobre como acontece o trabalho em equipe] É um querendo ajudar 
o outro, né? Porque, assim, o enfermeiro, ele passa pra gente alguma coisa, 
a gente tenta ajudar, ele igualmente, o agente traz informações e assim a 
gente vai fazendo o trabalho né? Um complementa o outro, né? (Grupo 2)  
 
 
[falando sobre como acontece na prática o trabalho em equipe] [...] Então a 
gente tem que um tentar ajudar o outro. Um procurando o outro. (Grupo 1) 

 

 

Apesar de os fragmentos acima apresentarem uma característica de equipe 

integração, quando os agentes atuam com um objetivo comum, através das 

observações e anotações de diário de campo foi possível identificar um 

distanciamento desta afirmação do grupo, uma vez que na maioria das vezes foi 

percebida uma transferência de problemas, por exemplo, o ACS leva um problema 

ao enfermeiro, não com o objetivo de discutir o caso do paciente, mas com o intuito 

de transferir a responsabilidade de determinada situação para o outro.  
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O reconhecimento da importância do trabalho em equipe do tipo 

integração 

 

Esta subcategoria expressa, através da fala dos entrevistados e das 

anotações de diário de campo, o reconhecimento que os profissionais dão ao 

trabalho em equipe do tipo integração, em que há articulação das ações e interação 

dos agentes, quando os agentes operam e comunicam-se com um objetivo comum, 

com um processo assistencial comum e com propostas comuns (Peduzzi, 2001). 

Uma aproximação com o trabalho em equipe do tipo integração é visto na 

entrevista em grupo do Grupo 1, quando a fala do grupo demonstra uma 

preocupação com um objetivo comum.  

 

 

[Ao falar sobre como acontece o trabalho em equipe] [...] se nós não 
tivermos a mesma meta e não criarmos um objetivo a ser atingido, não 
anda, não anda. Alguns entram do tipo ah vamos fazer e vamos, são 
extremamente envolvidos, outros não, permanecem na zona de 
acomodação, você percebe isso na maioria das equipes [...] até que ponto 
eles trabalham em conjunto? [...] E na verdade a gente percebe assim, uns 
são engajados e outros permanecem numa zona de conforto. E infelizmente 
isso acaba prejudicando, tem alguns momentos que é prejudicial porque 
acaba que aquele que sempre faz tem momentos que cansa, do tipo: - ah 
num vou fazer mais, fulano não faz, beltrano não faz. E assim, a gente não 
pode pensar no que o outro não faz, a gente tem que pensar no melhor que 
a gente pode fazer. Não posso ficar agindo conforme o outro age, se eu 
posso fazer eu vou tentar fazer. Algumas vezes isso também é prejudicial 
para integração. E assim, infelizmente existe muita fofoca, e isso tem 
mesmo, eu acredito assim que as equipes tem a mesma forma de agir. 
Percebemos que tem pessoas que gostam e gostam mesmo. Agora têm 
outras também que Deus me livre, que não colaboram. (Entrevista em grupo 
2) 

 
 
 

Neste trecho percebe-se a importância que o grupo dá a existência de um 

objetivo comum para a efetivação do trabalho em equipe, apesar de não acontecer 
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na prática deste grupo devido às diferenças entre os membros da equipe, como foi 

relatado no discurso acima apresentado. 

Com base nos achados pode-se afirmar que o trabalho em equipe apresenta-

se com grandes limitações. Estudos sobre o trabalho da equipe multiprofissional na 

SF revelaram: ausência de responsabilidade coletiva do trabalho e baixo grau de 

interação entre as categorias profissionais, onde apesar do discurso de teor 

igualitário, os membros das equipes de saúde da família mantêm representações 

sobre hierarquia entre profissionais e não profissionais, nível superior e nível médio 

de educação, médico e enfermeiro (COSTA et al, 2009). 

A proposta de um trabalho que faça a integração de saberes na prática do 

cuidado em saúde, como revelado pelas equipes estudadas, traduz a dificuldade da 

criação de espaços em que os saberes circulem livres de suas amarras corporativas. 

O objetivo comum pode ser uma primeira aproximação da construção deste espaço, 

mas outros elementos se fazem necessários, como o olhar para a prática coletiva 

das equipes. Neste sentido a Educação Permanente constitui um espaço potente de 

revisitar a prática das equipes. 

Com os dados encontrados nesta categoria “Trabalho em equipe: entre 

aproximação e distanciamento” pode-se compreender que não existe uma linha 

única de comportamento das equipes, elas se movimentam de acordo com o caso 

ou situação e, às vezes, estão justapostas. Conforme a classificação de Peduzzi 

(2001), pode-se dizer que ora são equipes integração e ora equipes agrupamento. 

Cabe destacar também que o conteúdo do trabalho não modifica a lógica da 

centralidade e do conteúdo no profissional, na especificidade que cada categoria 

possui e não na lógica de um trabalho em equipe centrado no usuário.  
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4.2.3 A VERTICALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E A AUTONOMIA DOS SUJEITOS 

CASSADA 

 

 A organização da assistência na SF foi apresentada nesta categoria, em que 

através das informações da pesquisa de campo houve uma busca por dados que 

traduzam a maneira como está organizada a assistência nas unidades de SF 

utilizadas do município em estudo. A autonomia cassada é entendida como a 

impossibilidade de o sujeito intervir em seu próprio processo terapêutico. 

A maioria das entrevistas aponta para a verticalização da assistência e a 

interferência na autonomia dos sujeitos, conforme apontam os trechos a seguir.   

 

“[falando sobre uma paciente que teve dificuldade em cuidar] Uma paciente, 
Dona E. diabética, não faz dieta, por mais que a gente orientasse, eu, a 
médica, a enfermeira da época e a técnica de enfermagem. [...] Eles comem 
carne, comem doce o dia inteiro, não dão medicamento na hora certa. Ela 
não vinha na consulta [...] Vai na casa, orienta e você vê que não tem 
resultado [...] Uma senhora que mora na roça, então tudo quer comer, fala 
que nada faz mal”. (ACS1) 

 
“[falando sobre casos de difícil resolução] [...] Tem paciente que você fala 
que tem que fazer repouso, tem que tomar remédio na hora certinha, e tem 
paciente que num, num faz isso. Tem um senhor que vem aqui, Sr. S., que 
tomava bastante remédio, nifedipina, AAS [...] eu sei que a pressão dele 
tava sempre alta, aí eu falava: Olha, o senhor tem que ir ao posto, tem que 
fazer a dieta, tem que comer pouco sal, tem que fazer a dieta também que 
ajuda a baixar a pressão. [...] Ah eu gosto muito de coisa gordurosa, ele 
falou pra mim, eu gosto de uma comida bem temperada, aí eu falei: mas 
não pode, não pode fazer isso. Ele melhorou, hoje tava mais baixa, tava 15 
por 8, mas ele é muito rebelde.” (TEC ENF 2) 
 

  

O modelo da Vigilância em Saúde, adotado pela SF implica em uma prática 

que passa a ser orientada por programas, de forma verticalizada, incorporando 
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muito pouco os interesses dos usuários e, principalmente sem considerar o que 

realmente dá prazer e alegria a estas pessoas.  

Segundo Reis et al (2007), o trabalhador da saúde tem sempre muito a dizer: 

tome isso, não tome isso, faça assim, não faça assim; bom seria se tivessem mais a 

ouvir do a que dizer, pois assim abririam possibilidades de descobrir novas 

necessidades e a interação com os usuários poderia pautar-se na escuta, e não 

apenas em prescrições que, a priori, desconsideram as condições de existência das 

pessoas. 

Um estudo realizado no interior do estado de São Paulo por Reis et al 

complementa os achados nesta categoria da pesquisa, pois em tal estudo percebeu-

se que uma parcela de usuários, ao buscar assistência na Unidade de SF, não teve 

sua necessidade de escuta atendida, pois os profissionais freqüentemente 

apresentavam orientações prévias, sem se dar conta do verdadeiro motivo da ida do 

usuário à unidade (REIS et al, 2007). 

 
Reis et al (2007) afirmam que é mais fácil falar do que escutar, pois a escuta 

aproxima as pessoas, tornando-as responsáveis umas pelas outras. Mas para que a 

escuta e a conversa se efetivem, há necessidade de uma predisposição de ambas 

as partes, baseada na valorização do outro, de um ambiente adequado para o 

assunto a ser tratado e, também, de tempo para um ou mais contatos. 

Franco e Merhy (2003) entendem a Estratégia Saúde da Família baseada na 

diretriz da autonomização do usuário, dentre outras. A autonomização é o resultado 

da produção de cuidados que represente ganhos de autonomia, melhorando as 

condições de viver a vida de forma singular. 

A interferência na autonomia do usuário pode ser vista em alguns trechos da 

entrevista com uma das enfermeiras entrevistadas: 
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[Falando sobre um paciente hipertenso] “... E ele [um paciente hipertenso] 
só queria ir à unidade no dia que ele achava que era pertinente a ele. [...] E 
a gente sempre insistindo que ele fosse... ‘o senhor precisa acompanhar, 
porque vale a pena, porque é importante. É que o senhor não pode deixar 
de fazer este tratamento...’. (ENF 1)  

[Falando sobre um caso mal sucedido] “... Descobrimos que ele [um 
paciente hipertenso] tinha um barzinho e tinha churrasquinho nesse 
barzinho, e todos os dias ele comia aquela carne com gordura e tomava 
cerveja, que era muito contra até mesmo às informações básicas que a 
gente dá ao indivíduo que é portador de hipertensão”. (ENF 1) 

“[falando sobre um paciente que tinha dificuldade em aderir ao tratamento] 
[...] Na verdade, [um paciente hipertenso] não respeitava nenhum tipo de 
orientação, muito menos a prescrição medicamentosa, como a gente sabe 
que o tratamento é uma tríade entre reorientação alimentar, atividade física 
e ao mesmo tempo a medicação de uso adequado. E, na verdade ele não 
fazia nada do que era orientado. E em determinado dia ele falou que não 
queria ser mais tratado. E... começou a impor que queria consulta aquele 
dia... E a médica falou que naquele dia não tinha jeito”. (ENF 1) 

 

 

A maior dificuldade deste processo de permitir e valorizar a autonomia dos 

sujeitos reside no fato da saúde ser, antes de qualquer coisa, uma experiência 

individual. As formas como as pessoas percebem sua saúde e os meios como 

cuidam dela são tão diversas quanto as diferentes formas de significar e 

experimentar a vida (TRAVERSO-YÉPEZ, 2007).  

No entanto, deve-se considerar que as relações entre os trabalhadores de 

saúde e usuários, historicamente, se pautaram por diferenças de poder baseadas no 

saber técnico: quem fala detém o poder de prescrever ao outro como proceder. O 

vínculo pressupõe outra forma de relação com horizontalização e reconhecimento do 

outro como detentor de poderes/direitos e saberes/culturas (REIS et al, 2007). 

Os serviços de saúde, freqüentemente fazem com que o usuário saia da 

unidade com uma prescrição de mudança de hábito a ser implementada em seu 

cotidiano, sem levar em conta seus valores e modo de viver (REIS et al, 2007). 
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Não é quase permitido ao usuário participar de seu projeto terapêutico. É 

comum uma desvalorização do saber popular, e isto acaba por diminuir a adesão do 

usuário ao tratamento ou mudanças propostas pela equipe. Para a construção do 

projeto terapêutico pautado pela autonomia, o trabalhador da saúde precisa lançar 

mão de todas as suas competências e ferramentas disponíveis, dentre elas a da 

escuta e compreensão dos saberes dos usuários (REIS et al, 2007). 

Segundo Campos, Barros e Castro (2004), a autonomia implica 

necessariamente a construção de maiores capacidades de análise e de co-

responsabilização pelo cuidado consigo, com os outros, com o ambiente; enfim, com 

a vida. Para tanto, uma Política Nacional de Promoção da Saúde terá maior eficácia 

à medida que construa ações quanto aos modos de vida que apostem na 

capacidade de auto-regulação dos sujeitos sem que isso signifique a retirada das 

responsabilidades do Estado quanto às condições de vida e, ao mesmo tempo, 

opere na formulação de legislações que dificultem a exposição às situações de risco, 

reduzindo a vulnerabilidade da população. 

A promoção da saúde é um campo teórico-prático-político que, em sua 

composição com os conceitos e as posições do Movimento da Reforma Sanitária, 

delineia-se como uma política que deve percorrer o conjunto das ações e projetos 

em saúde, apresentando-se em todos os níveis de complexidade da gestão e da 

atenção do sistema de saúde. Tal política deve deslocar o olhar e a escuta dos 

profissionais de saúde da doença para os sujeitos em sua potência de criação da 

própria vida, objetivando à produção de coeficientes crescentes de autonomia 

durante o processo do cuidado à saúde. Uma política, portanto, comprometida com 

serviços e ações de saúde que coloquem os sujeitos – usuários e profissionais de 

saúde – como protagonistas na organização do processo produtivo em saúde, 
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entendendo que aí se produz saúde e sujeitos. (CAMPOS, BARROS e CASTRO, 

2004). 

A questão dos modos de viver nos coloca num dilema que é próprio à vida: 

como nos conduzirmos no limite sobreviver/arriscar-se, que escolhas realizarmos no 

limite precaução/excitação. Como dilema não tem solução única. Existem várias e 

sempre parciais possibilidades de respondê-lo. Contudo, para encontrar saídas 

devemos nos afastar de certo modo de pensar que centrado na exacerbação da 

competitividade e na produção de culpas desconsidera a produção social, histórica, 

cultural e econômica de necessidades, hábitos e desejos e fragiliza os processos 

mais coletivos e públicos de gestar a vida (CAMPOS, BARROS e CASTRO, 2004). 

Dessa forma, os autores destacam o trabalho pela autonomia dos sujeitos e 

coletividades, para estabelecer possibilidades crescentes de que eles criem normas 

para suas vidas, formas de lidar com as dificuldades, limites e sofrimentos, que 

sejam mais criativas, solidárias e produtoras de movimento. Ao mesmo tempo 

colocam o trabalho para a criação de possibilidades de satisfação de suas 

necessidades e desejos, possibilidades de prazer (CAMPOS, BARROS e CASTRO, 

2004). 

 Por outro lado, o modelo de vigilância em saúde, preconizado pelos princípios 

norteadores da Estratégia SF, foi seguido pelas equipes na maioria das falas 

descritas nesta categoria, quando se pode perceber que há uma busca pelo pautado 

em protocolos, em tecnologia leve-dura que limita a ação dos profissionais.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 O estudo se propôs a refletir sobre o processo de trabalho na Estratégia SF 

de um município do interior do estado de Rio de Janeiro, assim foram feitas críticas 

e idéias foram propostas a partir do que foi encontrado na pesquisa de campo.  

Os resultados demonstram que as equipes de SF estudadas ainda possuem 

dificuldade em operar suas ações em uma lógica ampliada em que haja a 

participação do usuário, em que outros modos de produzir saúde sejam valorizados 

como forma de cuidar e promover saúde. As equipes operam com valises 

tecnológicas que contém pouca bagagem, sendo que o maior peso é o das 

tecnologias leve-duras e duras, mas com abertura, no processo de trabalho, de 

operar sob outras lógicas, com a possibilidade do uso de tecnologias leves do 

cuidado para as intervenções em saúde. É preciso incorporar outras ferramentas 

para execução do trabalho em equipe na SF. 

O processo de trabalho está na maioria das vezes estruturado sob a lógica 

das tecnologias duras e no trabalho morto, com enfoque no modelo biológico, 

valorizando a cura de doenças e o uso de equipamentos, o que dificulta a 

implementação de estratégias que favoreçam a promoção à saúde em seu conceito 

mais amplo, como completo bem estar físico, social e mental, e não somente a 

ausência de doenças. 

Os profissionais entrevistados tendem a orientar os pacientes de forma 

verticalizada e assim acabam interferindo na autonomia dos sujeitos, sem levar em 

consideração os sentimentos e desejos de cada indivíduo, o que pôde ser percebido 
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na análise do conteúdo da pesquisa de campo. Isto pode estar relacionado à 

dificuldade em entender o outro, já que a saúde é uma experiência individual.  

 O trabalho em equipe está majoritariamente organizado como equipe 

agrupamento, conforme tipologia proposta por Peduzzi (2001), o que dificulta a 

busca pelo princípio da integralidade das ações de saúde, visto que a articulação 

entre as diferentes categorias profissionais acontece de forma hierarquizada, 

fragmentada e com justaposição das ações, sem levar em consideração um objetivo 

comum a todos. As equipes transitam entre os tipos equipe propostos por Peduzzi, 

ora se comportam como equipe agrupamento ora apresentam características de 

equipe integração. Assim, existem várias conformações, mas o centro do trabalho se 

mantém no centro do núcleo profissional, e não no do usuário. 

Assim, vale ressaltar a importância da educação permanente como uma 

aliada para se trabalhar outros modos de cuidar com os profissionais de saúde da 

família, desde que programada levando em consideração as necessidades de cada 

local. De fato investimentos têm sido feitos pelo Ministério da Saúde no que diz 

respeito à formação de profissionais para atuarem no SUS e as universidades já 

estão inseridas nos serviços em determinados municípios, com o recente programa 

PET Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde).  

O Programa, que teve início em 2009, tem como pressuposto a educação 

pelo trabalho e disponibiliza bolsas para tutores, preceptores (profissionais dos 

serviços) e estudantes de graduação da área da saúde, sendo uma das estratégias 

do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o 

PRÓ-SAÚDE, em implementação no país desde 2005. O PET Saúde tem como fio 

condutor a integração ensino-serviço-comunidade, e é uma parceria entre a 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES, Secretaria de 
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Atenção à Saúde – SAS e Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS, do Ministério da 

Saúde e a Secretaria de Educação Superior – SESU, do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2010). 

Além disso, as CIES (Comissão de Integração Ensino Serviço) já estão em 

funcionamento em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, e 

podem contribuir em longo prazo para inserir os profissionais que saem das 

universidades públicas e particulares nos serviços do SUS com outra percepção 

sobre saúde.   

 Em curto prazo, investir em educação permanente para os profissionais que 

foram formados sob outra lógica, a hospitalocêntrica, médico centrada e biologista, 

pode ser uma forma de propiciar a efetivação de outros modos de cuidar e produzir 

saúde. 
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ANEXO A 

PARECER SOBRE PROJETO DE PESQUISA – CEP CMM/HUAP 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS I 

 

Dados de identificação: 

- Nome; 

- Formação; 

- Tempo de trabalho na SF; 

 

Entrevista semi-estruturada: 

- Conte para mim um caso bem sucedido que você tenha cuidado na Estratégia 

Saúde da Família. 

- Conte para mim um caso não tão bom assim que você tenha cuidado na Estratégia 
Saúde da Família. 
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APÊNDICE B 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS II 

 
 
 
Vocês me falaram em um primeiro momento de casos bem sucedidos e de casos 
que não tiveram tanto sucesso. Agora vamos conversar um pouco sobre algumas 
situações que envolvem toda a equipe. Como é trabalhar junto com profissionais de 
outras categorias? Como é estar atuando ao mesmo tempo em que o outro sobre a 
mesma situação? Vocês podem me contar como é? 
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APÊNDICE C 

           TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 
Título do Projeto: “O Processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família: uma 
abordagem multidisciplinar” 
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Ana Lúcia Abrahão da Silva 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 9384-7823 - (21) 2705-0755  

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 
Idade: _____________ anos               R.G.___________________________ 
 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: “O 
Processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família: uma abordagem multidisciplinar”, 
de responsabilidade do pesquisador (a) Profª Drª. Ana Lúcia Abrahão da Silva. Os objetivos 
da pesquisa são analisar os princípios fundamentais da Estratégia SF no processo de 
trabalho da equipes de Saúde da Família (SF) do município de Barra Mansa-RJ, identificar 
as estratégias utilizadas pelas equipes de SF, em sua rotina de trabalho, para aproximação 
dos princípios norteadores da Estratégia SF e descrever as tecnologias empregadas pelas 
equipes no processo de trabalho. Apresenta como justificativa a necessidade de entender a 
maneira com a qual vem sendo desenvolvido o processo de trabalho na Estratégia SF do 
município de Barra Mansa, estratégia esta que propõe uma mudança do modelo de atenção 
à saúde, com o intuito de efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde como a 
universalidade, a integralidade e a eqüidade. Será aplicada uma entrevista semi-estruturada 
para a obtenção de dados necessários. A pesquisa não constitui risco ou agravo a 
integridade física do entrevistado (a), mas se qualquer desconforto for causado proveniente 
das questões formuladas, poderão ser esclarecidos durante a entrevista, ou durante o 
campo. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas 
científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita 
a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos para o entrevistado. Será mantido o 
caráter confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela 
qual sou responsável. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo 
representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador durante o 
período de cinco anos, considerando os aspectos éticos. 
 
Eu, ____________________________________________, RG nº ____________________, 
declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto 
de pesquisa acima descrito. 

Barra Mansa, _____ de ____________ de _____ 

 

_____________________________________   ______________________________             
            (Entrevistado)                             Andréa Sabino Filgueiras 

                                                                         (Responsável por obter o consentimento) 
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