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RESUMO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem diferentes realidades, estampadas em cada cidade 
do nosso Brasil. No município de Nova Friburgo, região serrana do Estado do Rio de 
Janeiro, não é diferente. Não houve no município grande ampliação da APS, 
principalmente na ESF, sendo que o último concurso público foi no ano de 2007. O 
objetivo geral da pesquisa foi conhecer a formação do enfermeiro que atua na ESF. Os 
específicos foram identificar se os enfermeiros receberam conteúdo teórico e/ou prático 
sobre ESF durante a graduação; verificar se os enfermeiros participaram de ofertas 
formativas de Saúde da Família, APS ou Saúde Pública após a graduação e descrever as 
percepções do enfermeiro acerca dos seus conhecimentos, preparo e atuação na ESF. 
Realizamos uma pesquisa social de natureza qualitativa, através de estudo de caso.  A 
população foi composta pelos enfermeiros que atuam nas equipes de Saúde da Família 
(eSF) do município, totalizando dezoitos entrevistados. Encontramos como resultados um 
grupo homogênio em relação à formação profissional, pois 50% deles são formados na 
mesma instituição e no município da pesquisa, ao mesmo tempo diversificado em relação 
ao tempo de experiência na ESF e no SUS. Dos profissionais que trabalham na mesma 
unidade, apenas sete estão há mais de cinco anos, menos de 50% dos profissionais que 
estão nas unidades de SF do município. A categoria central para discussão foi a formação 
do enfermeiro na ESF. Assim, organizamos quatro subcategorias: múltiplas 
responsabilidades; trabalho em equipe: facilidades, dificuldades e os desafios 
encontrados no cotidiano do trabalho; as questões de saúde mental dos enfermeiros de 
SF e a formação e educação permanente. Identificamos pouca ou quase nada de 
experiência dos entrevistados em sua formação para atuar na ESF. Verifica-se que 
durante a formação, poucos tiveram uma disciplina específica para a ESF e que a teoria 
ficou distante da prática. Percebe-se que a graduação e a pós-graduação se mantiveram 
no campo teórico, não integrando a teoria com as necessidades da prática cotidiana dos 
entrevistados. Sobre a oferta de educação permanente e/ou continuada, foi identificado 
que a oferta de atualizações e formações pela gestão local acontece, porém fragmentada, 
sem participação de toda a equipe. Chama a atenção, a falta de incentivo da gestão para 
investir na formação, o que limita e desmotiva os profissionais a pensarem seu trabalho e 
a realizar não somente ações de assistência em saúde (consulta de enfermagem), mas 
principalmente ações de promoção e prevenção em saúde. Eles se sentem desgastados, 
cansados, estafados, pela sobrecarga de atribuições e dificuldades de dividir o trabalho 
com toda a equipe. Portanto, os enfermeiros da ESF em Nova Friburgo, precisam de 
suporte e estrutura para ampliarem seus saberes e práticas através da formação robusta 
e concisa para a ESF e que deem ferramentas para reforçar/ampliar sua autonomia e 
capacidade de solucionar problemas do cotidiano. 
Palavras-chave: Formação Profissional. Enfermagem. Saúde da Família. Trabalho.  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The National Health System (NHS) has different realities, stamped on each city in our 
Brazil. In the municipality of Nova Friburgo, mountainous region of the State of Rio de 
Janeiro, it is no different. There was no major expansion of Primary Health Care (PHC) in 
the municipality, especially in the Family Health Strategy (FHS), and the last public tender 
was in 2007. The general objective of the research was to know the education of the nurse 
who works in the FHS. The specifics were to identify if the nurses received theoretical 
and/or practical content about FHS during graduation; to verify if nurses participated in 
training offers in Family Health, PHC or Public Health after graduation and describe the 
nurses' perceptions about their knowledge, preparation and performance in the FHS. We 
conducted a qualitative social research, through a case study. The population was 
composed of nurses who work in the Family Health teams in the municipality, totaling 
eighteen respondents. We found as a result a homogeneous group in relation to 
professional training, as 50% of them are trained in the same institution and in the 
research municipality, at the same time diversified in relation to the time of experience in 
the FHS and NHS. About professionals who work in the same unit, only seven are there 
for more than five years, less than 50% of the professionals who are in the FH units in the 
municipality. The central category for discussion was the training of nurses in the FHS. 
Thus, we organized four subcategories: multiple responsibilities; teamwork: facilities, 
difficulties and challenges encountered in daily work; the mental health issues of FH 
nurses and training and continuing education. We identified little or almost no experience 
of respondents in their training to work in the FHS. It appears that during the training, few 
had a specific discipline for the FHS and that the theory was far from practice. It is noticed 
that the undergraduate and graduate programs remained in the theoretical field, not 
integrating theory with the needs of the interviewees' daily practice. Regarding the offer of 
permanent and / or continuing education, it was identified that the offer of updates and 
training by the local management happens, however fragmented, without the participation 
of the entire team. It draws attention, the lack of management incentive to invest in 
training, which limits and discourages professionals to think about their work and perform 
not only health care actions (nursing consultation), but mainly health promotion and 
prevention actions. They feel worn out, tired, tired, due to the overload of assignments and 
difficulties in sharing the work with the whole team. Therefore, FHS nurses in Nova 
Friburgo need support and structure, to expand their knowledge and practices through 
robust and concise training for the FHS and to provide tools to reinforce/expand their 
autonomy and ability to solve everyday problems. 
Keywords: Professional Training. Nursing. Family Health. Work. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 – Distritos de Nova Friburgo, p. 38 

Tabela 1 – Equipes de Saúde da Família em Nova Friburgo, p. 39-40 

Figura 2 Mapa com a localização das Unidades com Equipes de Saúde da Família 

em Nova Friburgo, p. 41 

Gráfico 1 – Profissionais por sexo e idade, p. 46 

Gráfico 2 – Onde realizaram a graduação em enfermagem, p. 47 

Gráfico 3 – Período que concluíram a graduação de enfermagem, p. 48 

Gráfico 4 – Profissionais com pós-graduação, p. 48 

Gráfico 5 – Tempo de atuação na mesma unidade de Saúde da Família, p. 49 

Gráfico 6 – Anos de trabalho na ESF e no SUS, p. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AB – Atenção Básica 

ABen – Associação Brasileira de Enfermagem 

ABS – Atenção Básica à Saúde 

ACE – Agente de Combate a Endemias 

ACS – Agente Comunitário de Saúde 

APS – Atenção Primária à Saúde 

BDENF – Base de Dados da Enfermagem 

BDTD – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

BVS – Biblioteca Virtual em Saúde 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

CES – Câmara de Educação Superior 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

CNTC – Campanha Nacional Contra a Tuberculose 

COFEN – Conselho Federal de Enfermagem 

CONEP – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

CTI – Centro de Terapia Intensivo 

DECS – Descritores 

DNSP – Departamento Nacional de Saúde Pública  

EEAAC – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública 

EPA – Prática Avançada em Enfermagem ou Enfermeira de Práticas Avançadas 

ESF – Estratégia Saúde da Família 

eAB – Equipe Atenção Básica 

eSF – Equipe de Saúde da Família 

Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IES – Instituição de Ensino Superior 

ILP – Instituição de Longa Permanência 

IST´s – Infecções Sexualmente Transmissíveis 

MS – Ministério da Saúde 

NASF´s – Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

NASF-AB – Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica 

OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

PBF – Programa Bolsa Família 

PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

PMF – Programa Médico de Família 

PNAB – Política Nacional de Atenção Básica 

PSF – Programa Saúde da Família 

RAS – Rede de Atenção à Saúde 

SISREG – Sistema de Regulação 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TCLE– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

UFF– Universidade Federal Fluminense 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UNIFESO - Centro Universitário Serra dos Órgãos  

UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

USF – Unidade Saúde da Família 

USP – Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ...................................................................................................... 13 

2. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 14 

2.1. JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 15 

2.2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 17 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................. 18 

3.1.  A CONSTRUÇÃO DA PROFISSÃO ENFERMAGEM NO BRASIL ........................ 18 

3.2. TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE: ASPECTOS PARA A PROFISSÃO DO 

ENFERMEIRO ................................................................................................................ 24 

3.3. ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E A 

ENFERMAGEM .............................................................................................................. 33 

4. CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA ..................................................... 37 

4.1. UNIVERSO EMPÍRICO – SUJEITOS DA PESQUISA E CENÁRIO ........................ 37 

4.1.1.  O Município de Nova Friburgo.......................................................................... 37 

4.1.2. A Estratégia Saúde da Família em Nova Friburgo ............................................ 39 

4.1.3. Critérios de Seleção .......................................................................................... 41 

4.2. COLETA DE DADOS............................................................................................... 42 

4.3. CUIDADOS ÉTICOS ............................................................................................... 44 

4.4.  ANÁLISE DE DADOS ............................................................................................. 44 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................. 46 

5.1. QUEM SÃO OS ENFERMEIROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA? .................................. 47 

5.2. O ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO ..... 52 

5.2.1. Múltiplas responsabilidades .............................................................................. 52 

5.2.2. Trabalho em equipe: facilidades, dificuldades e os desafios encontrados no 

cotidiano do trabalho. .................................................................................................. 57 

5.2.3. As questões de saúde mental dos enfermeiros de Saúde da Família ............... 61 

5.2.4. Formação e educação permanente ................................................................... 64 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 71 

7. REFERÊNCIAS........................................................................................................... 75 

8. APÊNDICE A .............................................................................................................. 84 

8.1. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA ............................................. 84 

8.2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)........................ 85 

9. ANEXOS ..................................................................................................................... 87 

9.1. Carta de Anuência ................................................................................................... 87 

9.2. Parecer Consubstanciado do CEP .......................................................................... 88 

 

 

 



13 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

Graduada e licenciada em Enfermagem, Universidade Federal Fluminense (UFF) - 

2010, realizei a Residência Multiprofissional em Saúde da Família – ENSP/Fiocruz (2011-

2013), trabalhando como residente na Clínica da Família Santa Marta, Botafogo, RJ; Atuei 

como enfermeira no Programa Médico de Família (PMF) Niterói, no PMF Bernardino. Em 

janeiro de 2017, comecei a trabalhar na UBS Ariosto Bento de Mello (comunidade do 

Cordoeira, Centro de Nova Friburgo), como Diretora Técnica da Unidade até o final de 

julho, e passei a fazer parte da Coordenação da Estratégia Saúde da Família (ESF) de 

Nova Friburgo até dezembro de 2017. A experiência na ESF em Nova Friburgo e a 

atualização que realizei, foram o que me impulsionaram a ser candidata à seleção de 

mestrado. 

 O tema da dissertação vem da experiência do cotidiano nos serviços de saúde, das 

dificuldades da educação em saúde acontecer nos espaços propostos e no olhar 

desacreditado dos profissionais que conheci. A formação é fundamental para ter uma 

Atenção Primária à Saúde (APS) forte em um município e região, e a formação do 

enfermeiro voltada para a APS/AB aumenta a potência das equipes da Estratégia Saúde 

da Família e transforma os lugares (territórios) onde estão inseridos. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) em nosso país tem diferentes realidades 

estampadas em cada cidade do nosso imenso Brasil. No município de Nova Friburgo, 

região serrana do Estado do Rio de Janeiro, não é diferente. Não houve no município 

grande ampliação da APS, principalmente na ESF, sendo que o último concurso público 

foi no ano de 2007. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo 

2010, a população do município de Nova Friburgo era de 182.082 habitantes. A cobertura 

das Equipes de Saúde da Família (eSF) no município, que estão cadastradas e 

implantadas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) em 2019 foi de 

25 eSF e 21 Unidades Básicas de Saúde (UBS´s), isso significa aproximadamente 48% 

da cobertura populacional pela ESF no município, se todos os usuários estiverem 

cadastrados pelas eSF.  

Segundo a nova Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2017), em seu 

artigo 2º,  

 
A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 
coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 
realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, 
sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.  

 

No artigo 4º, a nova portaria mantém a orientação que a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) é prioridade na política de expansão e consolidação da Atenção Básica e 

estimula a conversão de outros modelos em ESF.  

Também na nova política, o artigo 5º prevê como condição essencial para o 

alcance de resultados que atendam às necessidades da população a integração entre a 

Vigilância em Saúde e Atenção Básica, usando a perspectiva da intra e intersetorialidade. 

No Parágrafo único do artigo 6º, a política ressalta que todas as Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) sejam consideradas potenciais espaços de educação, formação de 

recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a 

Rede de Atenção a Saúde (RAS).  

 A ESF é considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da 

Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior 
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potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e 

coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 

As Equipes Saúde da Família são compostas, segundo a nova PNAB, no mínimo 

por: 

médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, 
enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou 
técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer 
parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de 
saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da 
família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal. O número de ACS por equipe deverá 
ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, 
epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. Em áreas de 
grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se 
a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS. 
(BRASIL, 2017, p. 12)  

 

Diante do preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica, existem 

atribuições específicas do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família, que precisam ser 

realizadas no dia a dia de trabalho. Essas atribuições envolvem a promoção da saúde, a 

prevenção, o diagnóstico de enfermagem, as intervenções, a reabilitação, a redução de 

danos, a vigilância em saúde e os cuidados paliativos, que são específicas no núcleo de 

saber do enfermeiro, além das atribuições comuns enquanto equipe de Saúde da Família. 

 A questão que norteou esta pesquisa foi: A formação dos enfermeiros que 

trabalham na ESF de Nova Friburgo oferece preparo adequado para a atuação na ESF?  

 Para que a Estratégia Saúde da Família seja um modelo de expansão e 

consolidação do SUS no município de Nova Friburgo, se fez necessário entender quem é 

esse profissional na equipe, como ele se vê nas suas atribuições e se as mesmas são 

realizadas, por isso o tema a Formação do Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família. 

2.1. JUSTIFICATIVA 

 

A ESF é coordenadora e ordenadora do cuidado, ou seja, todas as cidades devem 

ter 100% de cobertura da ESF, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde (MS). 

Algumas das dificuldades encontradas nas unidades de saúde, com relação ao processo 

de trabalho, se referem a difícil efetivação da integralidade, a coordenação e organização 

do cuidado, e incompreensão, por parte dos usuários, do funcionamento do processo de 

cuidado da ESF e dos fluxos na Rede de Atenção à Saúde. 

Segundo Ceccim e Feuerwerker (2004, p.43), a formação em saúde, 
 

não pode tomar como referência apenas a busca eficiente de evidências ao 
diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, etiologia e profilaxia das doenças e 
agravos. Deve buscar desenvolver condições de atendimento às necessidades de 
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saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em 
saúde, redimensionando o desenvolvimento da autonomia das pessoas até a 
condição de influência na formulação de políticas do cuidado. 

 

A partir de algumas reflexões de Ceccim e outros, foi formulado em 2003 o 

conceito de quadrilátero da formação: ensino - gestão - atenção - controle social. Esse 

conceito auxilia a avaliação da qualidade da formação, que vai além da atualização 

técnico-científica, englobando aspectos de produção de subjetividade, habilidades 

técnicas que irão estruturar o trabalho a partir da problematização do processo de 

trabalho e a capacidade do profissional e da equipe de dar acolhimento e cuidar de 

acordo com as necessidades de saúde das pessoas, das famílias, das comunidades e 

das populações. 

Como objeto desta pesquisa, abordamos a formação do profissional de nível 

superior enfermeiro. Essa escolha se justifica pelo fato dele ter muitas atribuições gerais e 

específicas, e por ser aquele que lidera a maioria das equipes.  

Sobre o estado da arte do tema proposto, foram realizadas durante os meses de 

junho de 2018 a janeiro de 2019, buscas em diversas bibliotecas e bancos de dados 

virtuais com os Descritores (Decs validados): formação profissional and saúde da família 

and enfermagem, na língua portuguesa.  Na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foram 

encontrados 294 estudos e refinando, após leitura dos títulos e resumos, 11 estudos. Nos 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

foram encontrados 476 estudos, sendo selecionados 19 estudos após leitura. Na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) foram encontrados 414 estudos, e 

após leitura, selecionado 09. Na Base de Dados da Enfermagem (BDENF), encontramos 

104, porém nenhum foi selecionado, pois todos estavam na BVS. Outros bancos de 

dados e/ou bibliotecas virtuais foram consultados sem sucesso: Scopus, Medline, 

Pubmed.  

Após leitura de artigos, dissertações e teses, apenas uma dissertação de mestrado, 

da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), intitulado 

“A formação profissional do enfermeiro: avanços e desafios para a sua atuação na 

atenção primária à saúde”, de Lívia Cozer Montenegro se aproxima do tema proposto 

nesta pesquisa. Os temas abordados nos artigos são:  

1) O ensino em enfermagem na graduação;  

2) Prática Avançadas em Enfermagem (EPA); 

3) Reflexões sobre o enfermeiro na ESF;  

4) Gerenciamento do enfermeiro na ESF;  
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5) Nível de satisfação do profissional;  

6) Avaliações sobre o conhecimento e o processo de trabalho do enfermeiro na 

ESF ou na Atenção Básica;  

7) História da enfermagem na ESF;  

8) A prática e a construção de competências do Enfermeiro e as questões de 

identidade enquanto categoria profissional.  

Diante do exposto, consideramos que conhecer a formação do enfermeiro que está 

na ESF nos dias atuais, tem grande relevância. Muitos esforços dentro das universidades 

e fora delas foram realizados para que a formação desses profissionais também 

contemplasse a ESF, e pesquisar sobre essa formação ajuda a compreender o que foi 

feito e o que ainda precisa ser feito para consolidar a APS. 

          

 2.2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

Conhecer a formação do enfermeiro que atua na ESF 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar se os enfermeiros receberam conteúdo teórico e/ou prático sobre ESF 

durante a graduação.  

- Verificar se os enfermeiros participaram de ofertas formativas de Saúde da 

Família, APS ou Saúde Pública após a graduação.  

- Descrever as percepções do enfermeiro acerca dos seus conhecimentos, preparo 

e atuação na ESF. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1.  A CONSTRUÇÃO DA PROFISSÃO ENFERMAGEM NO BRASIL 

  

A história da enfermagem é marcada mundialmente pela atuação de Florence 

Nightingale na Guerra da Criméia (1853-1856). Florence muda o perfil de atuação das 

irmãs de caridade nos hospitais e santas casas, para mulheres que se dispuseram a 

exercer uma profissão que tem como base o cuidado.  

No Brasil, sua precursora foi Anna Nery, nascida em 1814. A mesma participou da 

Guerra do Paraguai como voluntária. De acordo com Malagutti e Miranda (2011, p. 85), 

naquela época não existiam escolas de enfermagem no Brasil, as pessoas que 

realizavam algum tipo de cuidado eram denominadas “enfermeiras”, como foi Anna Nery.  

A profissionalização do ensino em enfermagem foi iniciada por decreto, oficialmente 

em 1890. A Escola profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospício Nacional de 

Alienados (hoje área do palácio universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ) foi criada para atender as necessidades da instituição e para garantir o controle 

médico sobre o hospital, mesmo porque, seu corpo docente era formado apenas por 

médicos. (BARREIRA, 2005; PAVA e NEVES, 2011). 

De acordo com Pava e Neves (2011) e Germano (2003), Carlos Chagas, diretor-

Sanitarista, aceitou em 1921 a Missão de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento 

da Enfermagem no Brasil, trazendo ao país, através da Fundação Rockefeller, as 

enfermeiras norte-americanas Ethel Parsons e Clara Louise Kienninver. Foi então criada a 

Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), através do 

Decreto 15799 de 10/12/1922, seguindo os moldes das escolas americanas, constituiu 

uma nova era no ensino de enfermagem no Brasil. 

Essa cooperação foi um marco para a enfermagem brasileira, pois começa a ter 

características de profissão, com uma formação universitária, mais consolidada e voltada 

para as necessidades de saúde pública da população do distrito federal na época. 

Nessa década, existiam no país quatro escolas de formação de enfermeiras, sendo 

que todas tinham a direção e as aulas a cargo dos médicos e com a concepção de formar 

“auxiliares de saúde”. São elas: a Escola Alfredo Pinto (1890, do hospital psiquiátrico); a 

Escola de Enfermeiras do Hospital Samaritano de São Paulo (1901); a Escola da Cruz 
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Vermelha no Rio de Janeiro (1916) e a Escola do Exército (1921). (PAVA e NEVES, 2011, 

p.147). 

 A partir da Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública, 

em 1923, através de um Decreto, foi aprovado o regulamento da escola e estabeleceu-se 

oficialmente o ensino sistematizado da Enfermagem Moderna no Brasil. Foi a primeira a 

funcionar com um currículo proposto pela orientação e organização de enfermeiras. 

Posteriormente, essa escola foi denominada Escola Anna Nery e em 1931 a legislação 

brasileira assinou o Decreto que passou a regulamentar a prática da Enfermagem no 

Brasil, fixando condições para a equiparação das escolas à Escola Anna Nery, que se 

tornou o padrão oficial de ensino de enfermagem para as demais escolas de enfermagem 

(BARREIRA, 2005; PAVA e NEVES, 2011; GERMANO, 2003; PADILHA e BORENSTEIN, 

2006). 

 Em 1943 foi criada, sob a influência política de Alzira Vargas (irmã do então 

presidente Getúlio Vargas), a Escola de Enfermagem da Universidade Federal 

Fluminense, hoje Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC). No mesmo 

ano foi fundada a Escola de Enfermagem da USP. Segundo Pava e Neves (2011), existia 

nesse ano um quadro de 2500 enfermeiras em todo o país e cinco escolas de 

enfermagem reconhecidas. 

 Na década de 1940, a enfermagem no seu interior foi subdividida verticalmente 

para oficialização dos cursos de auxiliares de enfermagem em quatro categorias: 

enfermeiros (com a função administrativa e burocrática), técnicos, auxiliares e atendentes 

encarregados do cuidado ao cliente. Por isso observamos a fundação de muitas escolas 

técnicas, onde o ensino é exercido por enfermeiros com titulação no ensino superior. 

(BARREIRA, 2005; PAVA e NEVES, 2011). 

 De acordo com Germano (2003, p. 15), os serviços de saúde pública até a década 

de 1940 eram os que mais admitiam as enfermeiras imediatamente após a conclusão do 

curso, sendo por muito tempo representado como principal campo de trabalho da 

atividade de enfermagem. 

 Ainda se tratando da participação da enfermagem nos serviços de saúde pública, 

Barreira (2005, p. 484) descreve o papel do enfermeiro na Campanha Nacional Contra a 

Tuberculose (CNCT), que foi criada em 1946, apesar de utilizar a hospitalização como 

base do programa, 

A enfermeira de “alto padrão” era considerada pela Campanha como elemento 
indispensável à garantia da qualidade dos serviços dispensariais e hospitalares. 
Para tanto, a Campanha demandava enfermeiras que fossem capazes de 
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organizar, não somente o serviço de enfermagem de um hospital, mas também de 
elaborar normas e rotinas para cada serviço e para cada cargo; prever, quantificar, 
especificar e avaliar materiais e equipamentos de todos os tipos; recrutar, 
selecionar e treinar diversas categorias de pessoal; auxiliar, chefiar e supervisionar 
grandes grupos de funcionários; implantar e manter as normas de serviço em 
funcionamento. Ademais deveriam estar preparadas para a educação sanitária 
dos doentes. Em 1950, a Campanha passou a contar com 92 enfermeiras em seu 
quadro e foi criada a Superintendência de Enfermagem no âmbito da mesma. As 
verbas destinadas para o pessoal de enfermagem eram elevadas e a 
remuneração compensadora; assim, a instituição era procurada por grande 
número de candidatas a emprego, apesar do medo do contágio.  

 
Portanto, é importante pensar na dimensão histórica sobre a atuação do 

enfermeiro, em uma campanha tão específica e necessária e como principal condutor 

para que os resultados sejam positivos a curto, médio e logo prazo. Para Pereira et al 

(2009, p.772), a enfermagem enquanto uma prática de saúde “está num contexto socio-

histórico sobre o qual interfere e sofre interferências, não é neutra, ou seja, se conforma 

nele ao mesmo tempo em que o conforma”. 

 Entre os anos 1940 e 1950, o modelo capitalista de produção começa a ter a 

inserção no setor saúde, principalmente nos hospitais, com utilização de equipamentos 

mais modernos e desenvolvimento do conhecimento técnico-científico. Germano (2003, 

p.16) chama atenção para a atuação do enfermeiro, que começa a tender para a área 

hospitalar, pelo aumento da oferta no mercado de trabalho. Segundo esse autor, em 

1943, de 334 enfermeiras em serviço ativo, 66% trabalhavam na saúde pública e 9,5% em 

hospitais, em 1950, 49,4% das enfermeiras encontravam-se no campo hospitalar e 17,2% 

na saúde pública. 

 A partir desse quantitativo, percebe-se que a enfermagem teve seu ápice e sua 

força enquanto profissão na saúde pública na década de 1940 por incentivo e 

colaboração de Carlos Chagas. 

 Em 1968, com a Reforma Universitária, a graduação de enfermagem e a profissão 

de enfermeiros tem um grande impulso. Houve aumento do número de vagas oferecidas, 

além da implantação dos cursos de pós-graduação lato-sensu. Isso fortaleceu as 

pesquisas científicas feitas pela enfermagem, retirando da submissão às faculdades de 

medicina (PAVA e NEVES, 2011, p. 149). 

A ABEn (Associação Brasileira de Enfermagem) é reconhecida como a mais 

importante instância de articulação na condução estratégica da formação e qualificação 

da força de trabalho em enfermagem, para a consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), segundo Germano (2003, p. 21). A associação foi criada em 1920, e desde então, 

advoga em favor da categoria. A proposta da ABEn na década de 1980, estava 
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direcionada aos princípios da reforma sanitária, e tinha como ação integrar os seus três 

níveis de ensino (médio, graduação e pós-graduação) com o mundo do trabalho.  

Somente em 1986, a Lei 7498/86 é criada e regulamenta o exercício de 

enfermagem, estabelecendo os cargos em quatro categorias: 1º Enfermeiro, 2º Técnicos 

de Enfermagem, 3º Auxiliares de Enfermagem e em 4º Parteiras, sendo que em dez anos 

a categoria de atendente precisou ser regularizada para auxiliar (PAVA e NEVES, 2011, 

p. 149). 

Nos anos 1980 e ainda nos dias atuais, o ensino de enfermagem concentrou sua 

atenção nas clínicas especializadas, centrada na doença e não no paciente, em razão dos 

avanços científicos de equipamentos e tecnologias duras para o cuidado. Porém, a maior 

concentração dos problemas de saúde da população é de ordem social, no âmbito da 

saúde pública. O parecer CNE/CES 1133/2001, em seu parágrafo único, afirma que “a 

formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS), e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e 

humanização do atendimento”. A partir dos pontos delimitados no parecer supracitado e 

com o apoio da ABEn e de outras instancias representativas da categoria, muitas escolas 

de enfermagem, tiveram que rever seu currículo para que voltassem a atender as 

necessidades da população. 

Germano (2003, p.16) aponta de forma crítica, que o ensino da saúde pública é 

muito importante, até nos países de primeiro mundo. “Mais grave é considerá-Io 

secundário, em um país com elevados índices de morbidade e mortalidade, doenças 

carenciais, parasitárias, infectocontagiosas, doenças endêmicas em todas as regiões, 

entre tantos outros males”. 

A educação na saúde, também aparece nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição, parecer CNE/CES 

1133/2001, como forma de garantir a formação de técnicos e auxiliares de enfermagem 

pelos enfermeiros. Pelas diretrizes, além do enfermeiro generalista, a graduação pode 

formar enfermeiros com Licenciatura em Enfermagem, capacitado para atuar na 

Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem. 

 Germano (2003, p. 25) reforça a importância das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a enfermagem, pois: 

 
a área do ensino tem uma significação especial para a enfermagem, motivo pelo 
qual nos referimos com maior atenção, pois, a formação pedagógica, além de 
conferir uma competência fundamental ao processo de educar/ensinar, aqui 
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pensando sobre o projeto de profissionalização, o trabalho do enfermeiro, em 
qualquer que seja a área, tem um cunho educativo. 

 

 A construção da profissão enfermagem no Brasil, se deu em acordo com as 

necessidades de cada tempo, sendo que boa parte do conhecimento inicial era passado 

de geração em geração, pela história oral. Apesar dos avanços na formação da 

enfermagem, Pava e Neves (2011, p. 150), ressaltam que “não foi suficiente para acabar 

com a figura de que toda enfermeira é auxiliar do médico”. Esse é um processo de 

mudança cultural e que exige dos profissionais de enfermagem uma postura crítica, 

habilidades e competências que mudem o olhar da população diante da sua formação e 

prática. 

A força de trabalho da enfermagem cresceu gradativamente, com a expansão do 

número de faculdades e escolas técnicas de enfermagem. De acordo com os dados da 

Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, em 2013 existiam: 1.804.535 profissionais, 

sendo 414.712 enfermeiros e 1.389.823 técnicos e auxiliares de enfermagem 

(MACHADO, 2017). 

Um fator interessante a ser observado, é o perfil da enfermagem brasileira no que 

se refere ao gênero. Segundo Caetano e Prado (2016, p. 100) a profissão é, desde sua 

origem, comandada por mulheres. Os homens estão ingressando na ocupação, com 

aumentos gradativos no passar dos anos, mas a maioria ainda é feminina, com 85,1% 

dos profissionais registrados. 

 Na história da enfermagem brasileira, a mulher foi considerada a candidata nata, 

ideal para a profissão, devido a suas habilidades e qualidades e pelo ato de cuidar.  

Waldow (1995. p. 17) nos remete que cuidar é uma: 

 
expressão de nossa humanidade, sendo essencial para nosso desenvolvimento e 
realização como seres humanos. Contudo, a enfermagem possui vários requisitos 
e atributos que a distinguem, e a caracterizam por ser uma profissão de ajuda na 
qual o conceito de cuidado é genuíno como um conceito que abrange todos os 
atributos que a tornam uma disciplina humana e de ajuda. 

 

 De acordo com Collierè (1999, p. 40): 

 
As mulheres sempre foram curandeiras (...), trataram por meio de plantas e 
trocaram entre elas os segredos das suas práticas. Como parteiras, deslocavam-
se de casa em casa. Sem acesso a livros, nem a qualquer ensinamento, as 
mulheres exerceram durante séculos uma medicina sem diploma; formaram o seu 
saber no contato umas com as outras, transmitindo-o no espaço e no tempo, de 
vizinha a vizinha, de mãe para filha. 
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O ato de cuidar da mulher, foi base para que a profissão da enfermagem fosse 

construída através de trocas de saberes “da medicina” passada de geração em geração 

para outras mulheres, até que se tornasse uma ciência, a ciência do cuidado. 

Por isso, com o histórico apresentado nesse capítulo, percebe-se que a profissão 

em nosso país perpassou e ainda faz caminhos de superação e participação ativa na 

construção do sistema de saúde brasileiro, em todas as fases de consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e na resistência a precarização enquanto categoria que 

está em todos os âmbitos e setores do sistema. 
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3.2. TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE: ASPECTOS PARA A PROFISSÃO 

DO ENFERMEIRO 

 

O campo da saúde tem como característica o aumento da força de trabalho com o 

aumento de maquinarias (equipamentos), ou seja, o mercado de trabalho precisa 

absorver profissionais de saúde, e na maioria das vezes técnicos para atuarem na 

manipulação das máquinas e equipamentos de tecnologia avançada. Merhy (2013, p. 75), 

ao introduzir o conceito de tecnologias duras – aquelas que permitem processar com os 

seus equipamentos imagens, dados físicos, exames laboratoriais, entre outros – afirma 

que “para esses produtos serem usados, eles consomem além do trabalho da máquina 

(trabalho morto), o trabalho vivo de seu “operador” com os seus saberes tecnológicos”. 

Merhy e Franco (2013, p. 105) reforçam que “a produção da saúde é dependente 

de trabalho humano em ato, ou seja, o trabalho no exato momento da sua atividade 

criativa na construção dos produtos através dos quais se realiza, ali”. 

 É importante aproximarmos de alguns conceitos já expressos nos primeiros 

parágrafos. Karl Marx define o conceito de trabalho vivo e trabalho morto. Daniel Romero 

(2005, p. 94) em seu livro sobre os manuscritos de Marx de 1861-1863 explica que apesar 

da manufatura ter promovido a divisão entre concepção e execução; o trabalho morto 

(todo trabalho passado, não só da máquina) ainda não subsume realmente o trabalho vivo 

(momento em que a produção/intervenção depende exclusivamente do trabalhador para 

acontecer); ao contrário, ‘é ainda o capital que se vale de uma base material limitada e 

dependente da habilidade do trabalhador’. 

 Em relação ao trabalho, Marx (1996, p. 297) afirma que 

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

 

Pereira et al (2009, p. 772), afirmam que o trabalho humano “é marcado pela 

intencionalidade e pela socialidade. Com isso, antes da realização do produto final, o 

homem imagina/desenha o que produzir. Em síntese, o trabalho sempre é uma ação 

transformadora intencional”. 
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A práxis, conceito muito utilizado no campo da saúde, é a articulação de teoria e 

prática na medida em que é sempre a posição teleológica de um fim.  

Sousa Jr. (2015, p. 73) afirma que a práxis é  

 
a atividade humana em geral, que se define enquanto tal pela posição teleológica 
(para uma finalidade). Nesse sentido, o trabalho é uma práxis, a práxis que se 
distingue de todas as outras formas porque é a primeira resposta teórico-prática 
dos homens na luta pela sobrevivência; porque promove a produção material da 
existência; e porque é condição de possibilidade de todas as demais. 

  
 

Quando a práxis tem a relação do sujeito trabalhador e outro sujeito, as relações 

nesse trabalho “envolvem problemas mais complexos justamente porque o objeto a ser 

transformado não é uma coisa meramente física, dada à manipulação, operacionalização, 

transformação, mas outro sujeito” (SOUSA JR., 2015, p. 78) 

O objeto a ser “manipulado” é o próprio ser humano, e nesse caso, existem 

necessidades, desejos, anseios muito específicos e individuais. A enfermagem e outras 

profissões da saúde e demais áreas que prestam serviços à população, tem em sua 

práxis a relação sujeito-sujeito. 

  É preciso entender e ter consciência sobre a práxis, porque ela tem uma dimensão 

transformadora (de transformação) na sociedade. 

 Ainda sobre a relação trabalho e práxis, Sousa Jr. (2015, p. 77) afirma que  

 
o trabalho é a práxis primeira, mas esta abre um processo que se complexifica 
cada vez mais e desenvolve o ser social criando outras formas de práxis que não 
são trabalho e se distinguem dele, mas atuam na formação e desenvolvimento do 
ser social, como práxis, no mesmo metabolismo cujo fundamento é o trabalho. 

  

 Por isso é importante entender as definições dessas categorias, que se 

complementam e constroem teorias que fundamentam e explicam o complexo processo 

de formação do homem.   

 Sujeitos pensantes, que precisam articular teoria e prática nos seus processos de 

trabalho para a construção social da sua categoria/especialidade. 

 Para Gramsci (2001, p. 32) as especializações são tendências da sociedade 

contemporânea, 

todas as atividades práticas se tornaram tão complexas, e as ciências se 
mesclaram de tal modo à vida, que cada atividade prática tende a criar uma escola 
para os próprios dirigentes e especialistas e, consequentemente, tende a criar um 
grupo de intelectuais especialistas de nível mais elevado, que ensinem nestas 
escolas. 
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São assim as universidades, as escolas de ensino médio, o ensino fundamental e 

até a pré-escola. As exigências das especializações lato sensu e stricto sensu para atuar 

nas instituições de formação ou para atuar nas empresas, organizações públicas e 

privadas só aumentam diariamente. E o mercado capitalista exige uma atualização 

contínua para que o profissional possa continuar trabalhando. Talvez seja necessário 

rever o conceito de atualização e capacitação continuada, pois em alguns casos o 

indivíduo vira “colecionador” de certificados e/ou diplomas e não traduz o que recebe de 

teoria em prática no cotidiano do trabalho. 

Para Gramsci (2001, p. 20) a “elaboração das camadas intelectuais na realidade 

concreta não ocorre num terreno democrático abstrato, mas segundo processos históricos 

tradicionais muito concretos”. 

 Por essa razão, os intelectuais estão divididos em dois grupos: intelectuais 

orgânicos (os tradicionais, que estão enraizados em classes sociais – exemplo, os 

eclesiásticos) e os intelectuais cosmopolitas (que transitam sobre os lugares e trazem a 

cultura de outros lugares – exemplo, os italianos da idade média). 

Segundo Gramsci (2001, p. 43) “o princípio educativo no qual se baseavam as 

escolas primárias era o conceito de trabalho”. As escolas ainda se baseiam, não só as 

escolas primárias, - que em vários momentos tem a discussão das profissões durante o 

ano letivo, muitas vezes escolhendo profissões mais reconhecidas para serem 

apresentadas aos estudantes -, as escolas do ensino médio, que ofecerem formação 

profissional durante os três anos de estudo, para que o sujeito saia com uma profissão, 

pelo menos provisoriamente (se não mudar de opinião sobre sua profissão), atendendo as 

necessidades do mercado de trabalho. 

Entende-se que é próprio do capital regular o trabalho e que a escola forma para o 

trabalho, porque o trabalho está na essência do homem. Porém a educação não é 

mercadoria, apesar de ser hoje regulada pelo capital, como trabalho, mas sem a mais 

valia. E refletindo sobre o trabalho e a educação, percebe-se que o trabalho é educativo, 

pois ensina valores, forma pessoas para atuarem com uma profissão na sociedade. 

 Saviani (2011, p. 12) reforça a questão do trabalho e educação,  

 
uma vez que o princípio do trabalho é imanente à escola elementar, no ensino 
fundamental a relação entre trabalho e educação é implícita e indireta. Ou seja, o 
trabalho orienta e determina o caráter do currículo escolar em função das 
exigências da vida social. A escola elementar não precisa, então, fazer referência 
direta ao processo de trabalho. Aprender a ler, escrever e contar e dominar os 
rudimentos das ciências naturais e sociais constituem pré-requisitos para 
compreender o mundo em que se vive, inclusive para depois entender a própria 
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incorporação, pelo trabalho, dos conhecimentos científicos na vida e na 
sociedade. 

 

 A educação se volta para o trabalho, de tal maneira que o conhecimento adquirido 

na formação escolar acontece para o processo produtivo do capitalismo, ou seja, o ensino 

nas escolas hoje, se dá prioritariamente para formar um cidadão para o mercado de 

trabalho. E uma das ferramentas necessárias para o trabalho é saber articular esse 

conhecimento com o processo de trabalho. 

 Para Saviani (2011, p. 08) “uma vez que o trabalho é ‘condição natural eterna da 

vida humana’, em qualquer sociedade o trabalho se comporta como princípio educativo, 

isto é, determina a forma como é constituída e organizada a educação”.  

O professor Gaudêncio Frigotto (2006, p. 247) afirma também que  

 
o trabalho engendra um princípio formativo ou educativo. Esse princípio educativo 
deriva do fato de que todos os seres humanos são seres da natureza e, portanto, 
têm a necessidade de se alimentar, de se proteger das intempéries e criar seus 
meios de vida. O trabalho como princípio educativo, então, não é em Marx e 
Gramsci uma técnica, didática ou metodológica no processo de aprendizagem, 
mas um pressuposto ontológico e ético-político no processo de socialização 
humana. 
 

 

 Portanto, o trabalho é educativo, formativo e social também, à medida que é ele o 

elo entre as relações humanas, pois faz parte do trabalho a convivência entre outros 

“companheiros” trabalhadores, as trocas de informações e de experiências. Essa 

convivência amplia as relações sociais e garante subsídios para a existência e 

sobrevivência, pois enquanto sociedade, ainda podemos contar uns com os outros de 

alguma forma. 

 Para Frigotto (2006, p. 251), a evolução da ciência e a lógica de mercado 

capitalista está: 

 
O desenvolvimento da genética, a descoberta das células-tronco e a clonagem 
também permitem o controle sobre a vida humana e a produção de membros e 
órgãos humanos – possibilidades fantásticas de melhoria de prolongamento da 
vida, mas sob o capitalismo subordinadas à lógica do mercado. Daí esse avanço 
ser monopólio privado de laboratórios e empresas que mercantilizam órgãos 
humanos e células. 

 
 

 A mercantilização da vida é uma questão ética muito importante em nossos dias, 

pois a privatização dos serviços estatais e o olhar sobre o que é humano como se fossem 

máquinas, tem transformado pessoas em objetos e profissionais em máquinas para 

atender as necessidades do mercado capitalista. 
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 Para o mesmo autor (2006, p. 253), essas questões da ciência já foram percebidas 

por 

Gramsci (1976) talvez seja o autor marxista que melhor tenha percebido, ao 
analisar o ‘americanismo’ e o ‘fordismo’ na primeira metade do século XX, que as 
mudanças científicas e técnicas que engendravam alterações qualitativas no 
conteúdo, na forma e na organização do trabalho urbano-industrial não eram de 
tipo novo por estarem subordinadas ao metabolismo do capital e se inscreverem 
na lógica de sua acumulação ampliada e da alienação, mas continham, 
contraditoriamente, elementos de positividade no processo histórico da luta dos 
trabalhadores. 

 

 A evolução da ciência trouxe mudanças importantes para o processo de trabalho e 

positiva para os trabalhadores, mas o excesso de tecnologia em longo prazo foi 

substituindo os trabalhadores por máquinas, o que aumentou o desemprego em vários 

setores, com exceção do setor saúde, como mencionado anteriormente. 

 A enfermagem enquanto categoria da saúde foi construída como profissão para 

atender as necessidades de cuidados da população enferma, ou seja, que não podia 

estar disponível para o trabalho ou que comprometia por sua enfermidade outros 

trabalhadores e precisava se afastar. 

 De acordo com Pereira et al (2009, p. 773),  

 
O interesse a ser preservado pela saúde era a recuperação do corpo dos 
trabalhadores com a finalidade de garantir a produção e a acumulação do capital. 
Neste contexto, a enfermagem respondia e conformava-se nessas condições: 
concentrando-se no âmbito dos serviços privados e hospitalares (especialmente a 
mão de obra não qualificada que aumentava a lucratividade desses 
estabelecimentos). 

 

 Na enfermagem, a formação foi caracterizada por níveis hierárquicos: atendente de 

enfermagem (formação no ensino fundamental e às vezes até analfabetos – hoje 

categoria extinta), auxiliar de enfermagem (formação no ensino fundamental e/ou médio), 

técnico de enfermagem (formação até o ensino médio, com formação complementar de 

um ano e meio a dois anos para técnico de enfermagem) e enfermeiro (formação no 

ensino superior). 

Essas subdivisões e hierarquia estão diretamente ligadas às necessidades do 

mercado de trabalho, que não investiam na mão de obra qualificada, pois aumentariam os 

gastos e não os lucros, como afirmou Pereira et al (2009, p. 773).  

 Na história da enfermagem, o trabalho e a educação caminham juntos, pois a partir 

do momento que se cria a categoria (por necessidade de realizar cuidados que os 

médicos não fariam), se cria uma profissão, e essa profissão precisa do conhecimento 

informal e formal que ao longo dos anos vai evoluir para uma formação técnica (técnico 
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de enfermagem) e universitária (enfermeiro), valorizando a categoria enquanto ciência do 

cuidado. Diante do exposto, a reflexão que Gramsci trás sobre as especializações e os 

grupos de intelectuais criadas a partir delas, é nítido na enfermagem, pois a partir do 

momento que se identifica uma necessidade, se cria uma nova profissão e/ou 

especialidade. A categoria profissional da enfermagem foi criada a partir da identificação 

de necessidades. 

 Pereira et al.(2009, p. 773) afirmam que na década de 70, no Brasil, 

 
Um contingente maior de pessoal de enfermagem no setor público, mais 
especificamente de enfermeiros e auxiliares de enfermagem é verificado. Há um 
crescimento da absorção de pessoal no setor público, sendo uma das possíveis 
explicações à instalação da crise econômica tanto no Brasil (fim do milagre 
econômico) como no mundo, decorrente da crise do petróleo, e mais uma vez a 
oferta dos serviços de saúde se apresenta como recursos para atender demandas 
reprimidas e diminuidores das tensões sociais. 

 
 

 Como objeto político, tanto a saúde como a educação e a segurança, são usadas 

muitas vezes para diminuir tensões sociais, como afirmado por Pereira. 

 A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, foi uma vitória que precisa 

ser reafirmada cotidianamente, pois além de atender demandas reprimidas, diminuiu 

tensões sociais e universalizou o acesso à saúde como um direito de todos e dever do 

Estado.  

 O trabalho da enfermagem com o SUS ganhou mais força pela ampliação da 

atenção primária e secundária na saúde e a criação de serviços como a Estratégia Saúde 

da Família (ESF). Para Padilha e Borenstein (2006, p.534), essa força tem muito da 

história da enfermagem, pois 

 
A Enfermagem é uma profissão que ao longo do tempo vem desconstruindo e 
construindo sua história, libertando-se de antigos paradigmas e introduzindo 
outros mais coerentes com a sua compreensão de enfermagem como ideia, como 

corpo político-social e como formadora de opiniões. 
  
 Diante desses aspectos, muitas superações fazem parte da categoria enfermagem 

e principalmente o reconhecimento enquanto profissão. Mas em nossa sociedade a 

história reproduz concepções e perpetua preconceitos. Pereira et al (2009, p. 775) vai 

afirmar sobre esses paradigmas dizendo que  

 
um grande desafio é romper com as dicotomias construídas social e 
historicamente: curativo e preventivo, hospital e saúde pública, cuidar e gerenciar, 
ensinar e fazer, pesquisar e ensinar, universidade e serviço, teoria e prática, 
dentre outras. 
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 Um dos paradigmas atuais da enfermagem é romper com a posição hierarquizada 

e rígida da categoria (enfermeiros – técnicos – auxiliares – atendentes – agentes 

comunitários de saúde) para uma posição de trabalho em equipe, de horizontalidade nos 

processos de trabalho. Da mesma forma, além da equipe de enfermagem, a dificuldade 

de romper com a hierarquia ocorre entre todos os profissionais da equipe da Estratégia 

Saúde da Família: Dentista, Técnico ou auxiliar em saúde bucal, médico e demais 

profissionais que integram parcialmente ou totalmente as equipes. 

 O trabalho hierarquizado, como linha de produção (fordista) precisa na 

enfermagem ser resignificado no trabalho em equipe. Não só com o discurso de “estamos 

juntos”, “precisamos vestir a camisa”, “temos os mesmos objetivos”, e sim com ações 

reflexivas, que levem os trabalhadores da enfermagem a repensarem seu trabalho, que é 

vivo em ato e o quanto é complexo. Pereira et al (2009, p. 775-6) vai afirmar que 

 
consideramos o trabalho em equipe como complexidade de relações afetivas, de 
poderes, de saberes que serão ora conflituosas, ora harmônicas, mas que 
movimentam atores, projetos e disputas. Esses processos conflitivos podem 
ganhar visibilidade e se enfrentados, repactuados podem vir a colocar o trabalho 
na direção de sua finalidade: cuidar da vida dos trabalhadores e dos usuários. 

 

 Essa é a função do trabalho da enfermagem: cuidar de vidas. Quanto mais 

científico, em equipe e com processos que melhorem o trabalho vivo em ato, mais 

benefícios para os trabalhadores e para a população atendida. 

 Para que o trabalho na Estratégia Saúde da Família fosse orientado e ordenado, 

garantindo a sua operacionalização e financiamento, em 2006, no contexto do Pacto pela 

Vida, foi publicada a primeira edição da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Ela 

foi responsável por ampliar a concepção da AB, incorporar os atributos da Atenção 

Primária e reconhecer a Saúde da Família como modelo para reorganizar a AB. 

 Em 2011 foi lançada uma nova portaria e a política foi revisada, sendo criados os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF´s) com o objetivo de ampliar a abrangência 

e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. Além da criação 

de outros programas, como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

(PMAQ) que tem como objetivo ampliar o acesso e a qualidade do cuidado na atenção 

básica e o Programa de Requalificação das Unidades Básica de Saúde (Requalifica 

UBS), com recursos destinados a reestruturação da rede de Atenção Básica. 

 A PNAB foi novamente revisada em 2017, onde os NASF´s, em vez de serem 

núcleos de apoio, se transformaram em Núcleos Ampliados de Saúde da Família e 

Atenção Básica (Nasf-AB) atuando de maneira integrada para dar suporte clínico, 
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sanitário e pedagógico aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e 

também da Atenção Básica (eAB). Nessa PNAB, ocorrem mudanças no número de ACS 

(uma equipe pode ter um ACS apenas, se o município avaliar que atende as 

necessidades do território) e os mesmos podem, em caráter excepcional, realizar algumas 

atividades como: aferição de pressão arterial, pesar, medir, verificar a glicemia capilar, 

conforme necessidade e treinamento específico. Nessa nova política também é 

recomendado terem um gerente de AB, nas UBS. Essas mudanças da PNAB, 2011, de 

acordo com Melo et al. (2018 p. 49)  

 
deu-se em uma conjuntura de crise política e econômica do País, que vem 
incidindo de forma avassaladora sobre as políticas sociais. Se forem efetivamente 
considerados os dispositivos da PNAB que induzem, impedem ou condicionam 
mudanças, pode-se dizer que os propósitos centrais dessa política são a 
diminuição dos ACS e a mudança de seu perfil, bem como a priorização da 
chamada AB tradicional em detrimento da ESF, com maior autonomia e 
flexibilidade para a gestão municipal. 

  

Na PNAB, existem atribuições comuns a toda equipe, o que faz o trabalho ser 

colaborativo e compartilhado. Ações como o processo de territorialização e mapeamento 

da área da equipe; a realização e atualização dos cadastros individuais e das famílias; a 

coordenação do cuidado e o cuidado integral (individual, familiar e de grupos sociais), a 

atenção às necessidades locais de saúde, a longitudinalidade do cuidado da população 

do território adscrito; a utilização do Sistema de Informação da Atenção Básica para o 

registro das ações realizadas, alimentando e garantindo a qualidade dos registros – e 

também os registros dos programas sociais, das famílias beneficiárias, como o mapa de 

acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF); a regulação do acesso, gerindo filas 

de espera, diminuindo os encaminhamentos desnecessários, através da referência e 

contrarreferência; as ações realizadas através da Rede de Atenção a Saúde (RAS), 

garantindo a integralidade do cuidado; a instituição de ações para segurança do paciente 

(reduzindo riscos e eventos adversos); a busca ativa na RAS (internações e atendimentos 

de urgência/emergência, doenças e agravos de notificação compulsória); a realização de 

visitas domiciliares, em residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos e 

outras existentes no território adscrito; a participação do gerenciamento dos insumos 

necessários e adequados para a UBS; a realização de trabalhos interdisciplinares e em 

equipe; a participação da reunião de equipe; a articulação e participação de atividades de 

educação permanente e continuada; a realização das ações de educação em saúde para 

a população adscrita; a promoção de mobilização e participação da comunidade, 
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identificando parceiros e recursos na comunidade, para potencializar as ações 

intersetoriais e a realização de outras ações e atividades de acordo com as necessidades 

e prioridades locais, definidas pelo gestor local. (resumo das atribuições coletivas da 

PNAB, 2017).   

 Percebe-se que as atribuições são diversas, e todas podem ser compartilhadas 

pelos profissionais, proporcionando que o trabalho seja efetivamente em equipe para 

benefício da população assistida. 

 Cada categoria profissional nas equipes tem atribuições específicas, as dos 

enfermeiros, motivo do nosso estudo, vem a cada revisão da PNAB aumentando. Hoje na 

PNAB de 2017, são: 

 
I.- Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida;  
II.- Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames 
complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 
profissão;  
III.- Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação 
de risco, de acordo com protocolos estabelecidos;  
IV.- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas 
que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da 
equipe;  
V.- Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local;  
VI.- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares 
de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe;  
VII.- Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS;  
VIII.- Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a 
sua área de competência na UBS;  
IX.- Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de 

responsabilidade na sua área de atuação. 
  

 As atribuições coletivas e específicas da PNAB fazem parte da política, com o 

objetivo de organizar e impulsionar o desenvolvimento das equipes em seu território 

adscrito, identificando suas necessidades, planejando ações que contribua para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos da população. 
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3.3. ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E A 

ENFERMAGEM 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado a partir da Constituição Federal de 

1988, com a redemocratização do país. Para Machado (2005, p. 257), a constituição do 

SUS, representou para toda a população (usuários, trabalhadores e gestores) uma forma 

nova de produzir serviços e assistência em saúde, através dos princípios, que se 

tornaram paradigmas do sistema: universalidade de acesso, integralidade da atenção à 

saúde, equidade, participação da comunidade, autonomia das pessoas e 

descentralização. 

Baptista (2007, p. 58) reforça a luta e os desafios do SUS ao dizer que “o SUS não 

nasceu da cabeça de alguns poucos; nasceu de um processo político complexo e que 

envolveu a sociedade civil, as instituições de ensino e pesquisa e o próprio Estado. São 

milhares de indivíduos hoje implicados nesse processo com muitos interesses em 

questão”. 

Assim, Fausto e Matta (2007, p. 57) afirmam que muitos sistemas de saúde 

públicos estavam experimentando reformas no sentido da redução dos custos de suas 

ações, e o Brasil adotou legalmente políticas sociais de caráter redistributivo e inclusivo, 

jamais admitidas anteriormente. Portanto, nessa perspectiva, a APS é defendida e 

garantida no texto da Constituição Federal de 1988 e foi pensada com base em princípios 

norteadores do SUS: saúde como direito de todos, equidade, integralidade e participação 

popular. 

 A Atenção Primária é descrita por muitos como ‘saúde para pobres’ e por outros 

como oportunidade de ‘equidade’. Os interesses por esse nível de atenção são diversos, 

e as divergências políticas também. 

De acordo com Fausto e Matta (2007, p. 43), a APS tem sido descrita em muitos 

momentos, como estratégia seletiva de atenção à saúde, que utiliza tecnologias mais 

simples e restritas e atende a população mais vulnerável socialmente. Outros, entretanto, 

afirmam que a APS tem um sentido mais amplo, integrado e sistêmico, que possibilita 

articulações dos diversos setores da sociedade, fortalecendo o desenvolvimento das 

populações.  

 Apesar dessas contradições, sabemos que a APS tem sido o modelo adotado em 

muitos países desde 1960. Os autores afirmam que ela proporciona um maior e mais 

efetivo acesso ao sistema de saúde e busca reverter o enfoque curativo, individual e 
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hospitalar, tradicionalmente instituído nos sistemas de saúde nacionais, para um modelo 

preventivo, coletivo, territorializado e democrático (FAUSTO e MATTA, 2007, p. 43b). 

 É importante ressaltar, que no Brasil, o termo utilizado para definir a APS, foi 

modificado, durante a criação do SUS para Atenção Básica à Saúde (ABS). Ainda, 

segundo Fausto e Matta (2007, p. 43c) esse é um reflexo dos princípios da Reforma 

Sanitária, que adotou ABS para enfatizar a reorientação do modelo assistencial universal 

e integrado, recém-inaugurado, o SUS. Por isso, afirmam que os diversos sentidos da 

APS estão em disputa na produção acadêmica e política no campo das políticas e 

planejamento em saúde. 

 O Ministério da Saúde, depois de anos utilizando o termo Atenção Básica, em 

2003, afirma em documento oficial que a Atenção Básica e Atenção Primária são 

sinônimas: 

 
Atenção Básica tem sido uma denominação adotada no país, especialmente no 
âmbito do SUS, para designar uma abordagem, que corresponderia ao que se tem 
chamado na literatura internacional de APS. Esta elaboração conceitual, no âmbito 
do SUS está relacionada à necessidade de construção de uma identidade 
institucional própria, capaz de estabelecer uma ruptura com uma concepção 
redutora desse nível de atenção, concepção esta que compreende a APS como a 
prestação de cuidados de saúde a parcelas excluídas da população, apoiadas 
num padrão de assistência médica de limitado alcance, baixa densidade 
tecnológica e pouca efetividade na resolução dos problemas de saúde das 
populações (BRASIL, 2003, p. 7). 

 

 Apesar das grandes discussões em torno dos termos APS ou AB, o Sistema de 

Saúde Brasileiro encontra-se em processo de construção contínua, e a escolha da 

terminologia ou mudança da mesma, pode significar avanços. Mas, à medida que se 

padroniza no país o termo APS, com toda a sua complexidade e profundidade de 

significados, são mantidos padrões culturais, e atitudes hospitalares, mesmo em unidades 

básicas de saúde, além das ações segmentadas por programas.  

 Para Bárbara Starfield (2002, p. 28), a atenção primária é: 

 
uma abordagem que forma a base e determina o trabalho de todos os outros 
níveis dos sistemas de saúde. A atenção primária aborda os problemas mais 
comuns na comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação 
para maximizar a saúde e o bem-estar. Ela integra a atenção quando há mais de 
um problema de saúde e lida com o contexto no qual a doença existe e influencia 
a resposta das pessoas a seus problemas de saúde. É a atenção que organiza e 
racionaliza o uso de todos os recursos, tanto básicos como especializados, 
direcionados para a promoção, manutenção e melhora da saúde. 

 

 Para organizar os sistemas de saúde, em 1920, a ideia de APS foi usada pela 

primeira vez, através do Relatório Dawnson. Nele, segundo Fausto e Matta (2007, p. 44) o 
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governo inglês buscou contrapor o modelo flexineriano (de atenção individual, 

reducionista e curativa). Para se tornar uma referência na organização do modelo de 

atenção que naquele período, preocupava as autoridades, pelo elevado custo, aumento 

da complexidade e baixa resolutividade. 

 Durante a conferência de cuidados primários a saúde, em Alma-Ata, 1978, foram 

definidos o que são cuidados primários de saúde: 

 
Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em 
métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 
aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da 
comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o 
país pode manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de 
autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema de 
saúde do país, do qual constituem a função central e o foco principal, quanto do 
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. Representam o 
primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o 
sistema nacional de saúde pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais 
proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e 
constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à 
saúde. (UNICEF, 1979, p. 3) 

 

 Dessa forma, a tecnologia na saúde, as questões sociais, econômicas e 

epidemiológicas, retratam as condições de saúde e podem mostrar também no campo 

micro do território as necessidades de saúde da população.  

Por isso, pensar a APS significa conectar, fazer rede, trabalhar a intersetorialidade 

dentro do sistema de saúde, para assim ter uma atenção primária resolutiva e efetiva 

(FAUSTO e MATTA, 2007, p. 52). 

A primeira ação regulamentada pelo Ministério da Saúde que gerou impactos para 

a atenção primária no sistema de saúde foi à criação do PACS (Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde) em 1991. A partir desse programa, em 1994 é criado o Programa 

Saúde da Família (PSF). Segundo Fausto e Matta (2007, p. 58), os mesmos surgem com 

o intuito de estimular os municípios a assumirem alternativas de organização da atenção 

primária a saúde, principalmente os pequenos municípios sem nenhuma ou pequena 

conformação de uma rede de serviços de saúde. Os municípios pequenos desenvolvem 

ações básicas e buscam reorganizar as práticas de saúde em todos os níveis de atenção. 

A proposta é que a equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 

dentista, auxiliar de saúde bucal e agente comunitário de saúde) assumam a 

responsabilidade do território, através de ações continuadas, intersetoriais e resolutivas, 

com foco na família e seguindo os princípios da promoção da saúde. 
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 A partir de 1998, o programa Saúde da Família, se transforma em Estratégia Saúde 

da Família (ESF), com a proposta de modificar a ideia de um programa verticalizado e 

sem articulação com outros setores da saúde. Sua formulação tem provocado 

reestruturação e fortalecimento das diretrizes da atenção primária e trouxe incontestável 

relevância na agenda decisória da política nacional de saúde (FAUSTO e MATTA, 2007, 

p. 63). 

Por isso, segundo Corbo, Morosini e Pontes (2007, p. 71), “quando nos propomos a 

uma análise da ESF no Brasil, estamos apontando para um processo de disputa de 

projetos de modelos assistenciais. Principalmente, é uma disputa pela substituição do 

modelo hegemônico da medicina científica”. 

 O enfermeiro na Estratégia Saúde da Família, segundo a Política Nacional de 

Atenção Básica de 2017, deve realizar ações de planejamento, gerência e coordenação 

da unidade de saúde e das atividades desenvolvidas pelo técnico de enfermagem e pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. Além dessas atribuições, o enfermeiro tem como 

atividade específica prestar a assistência integral aos indivíduos e famílias do seu 

território adscrito, através da consulta de enfermagem (com solicitação de exames e 

prescrição de medicamentos, dentro do que está previsto em lei), visitas domiciliares e 

atividades de promoção e prevenção em saúde de acordo com as necessidades da 

população acompanhada. 

 De acordo com Baptista (2007, p. 58), na Lei 8.080 está escrito que: 

 
todos tem direito à saúde, independente de raça, gênero, idade, classe social etc. 
Na prática, o que percebemos é ainda uma grande insatisfação/ descrença com 
relação ao SUS. A saúde pública não consegue atender a todos, e o setor privado, 
com regras frouxas, estabelece seus próprios critérios de exclusão. A reforma do 
sistema de saúde brasileiro ainda está em curso, e certamente só terá um final 
feliz se Estado e sociedade concordarem que há a necessidade urgente de uma 
política mais justa, solidária e redistributiva no Brasil. 

 

Para Corbo, Morosini e Pontes (2007, p. 103) os principais desafios da ESF são a 

concretização de uma atenção primária resolutiva e contínua; uma política de gestão do 

trabalho e de educação profissional em saúde, que permita uma qualidade técnica, teórica 

e política aos trabalhadores do SUS. 

 Ressaltamos que o compromisso com o social, com uma política de saúde coletiva 

é dever de qualquer cidadão. Baptista (2007, p. 59) reafirma que o direito a saúde é uma 

conquista do movimento social. E que o caminho, a partir de então, se localiza na 

contínua busca para implementá-lo e fortalecê-lo. 
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4. CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

O estudo caracteriza-se por uma pesquisa social de natureza qualitativa. 

A abordagem qualitativa vislumbra o universo de significados, motivações, 

aspirações, crenças, valores, atitudes dos entrevistados, o que corresponde a um espaço 

mais profundo de relações e dos fenômenos que não podem ser traduzidos à 

operacionalização de variáveis definidoras dos estudos quantitativos (MINAYO, 1999, p. 

21-22). É um método que revela processos sociais ainda pouco conhecidos, referentes a 

grupos particulares e propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de 

conceitos e categorias durante a investigação. 

Na pesquisa qualitativa, temos alguns tipos de estratégias. Neste estudo, 

realizamos um estudo de caso, que, de acordo com Goldenberg (2004, p. 33-34), “reúne o 

maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, 

com o objetivo de apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de 

um caso concreto”. 

 Goldenberg (2004, p. 33) afirma que o estudo de caso não é uma técnica 

específica, mas uma análise holística, a mais completa possível, que considera a unidade 

social estudada como um todo. Seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma 

comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos. 

Dessa forma, como o objeto do estudo é o enfermeiro que atua na Estratégia 

Saúde da Família, no território do município de Nova Friburgo, o estudo de caso nos 

auxiliou a responder as questões propostas para a realidade estudada ao analisarmos um 

grupo especifico de enfermeiros, do município (uma região delimitada), tendo 

características singulares e particulares nos territórios. Podendo assim, compreender a 

formação desses profissionais e suas limitações para realizar as atribuições propostas 

para sua atuação na ESF.    

 

4.1. UNIVERSO EMPÍRICO – SUJEITOS DA PESQUISA E CENÁRIO  

  

4.1.1.  O Município de Nova Friburgo 
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Nova Friburgo localiza-se no centro-norte do estado do Rio de Janeiro, na 

Mesorregião do Centro Fluminense, a uma altitude de 846 metros, distando 136 km da 

capital fluminense. Ocupa uma área de 933,55 km². Compreendem os distritos de 

Riograndina, Campo do Coelho, Amparo, Conselheiro Paulino, Lumiar, São Pedro da 

Serra e Mury, como mostra o mapa: 

  

 

 Figura 1- Distritos de Nova Friburgo - Fonte:http://registrodeviagem.com.br/2014/12/23/nova-friburgo-rj/ 

Sua população estimada em 2019 foi de 190.631 pessoas segundo dados do 

IBGE. No Censo 2010 era de 182.082 habitantes. Dessa população residente 87,5% 

vivem na área urbana e 12,5% em áreas rurais. 47,9% são do sexo masculino e 52,1% do 

sexo feminino. O índice de Gini em 2010 foi de 0,511 e o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é 0,745, em 2010, o que segundo o Atlas Brasil (2013) situa o município na 

faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais 

contribui para o IDHM do município é a longevidade, com índice de 0,846, seguida de 

renda, com índice de 0,758, e de educação, com índice de 0,645. 

Os dados do Atlas Brasil, ainda apresentam resultados significativos na diminuição 

da mortalidade infantil no país (16,7 óbitos por mil nascidos vivos). Com os dados de 

2010, o Brasil cumpriu uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das 

Nações Unidas, que era de 17,9 óbitos por mil em 2015. No município em 2010 a taxa era 

                                                             
1  Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda, apontando a 

diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos  mais ricos. Vária de 0 a 1, sendo 0 a situação de 
total igualdade de renda e o 1 significa completa desigualdade de renda. 
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de 13,2 óbitos por mil nascidos vivos, tendo uma diminuição de 0,8 em relação aos anos 

2000. 

Em relação à expectativa de vida ao nascer, em Nova Friburgo, essa esperança de 

vida cresceu 3,5 anos na última década, passando de 72,3 anos, em 2000, para 75,8 

anos, em 2010. No Brasil, em 2010 foi de 73,9 anos. 

As principais atividades econômicas são baseadas em: indústria de moda íntima, 

olericultura, caprinocultura e indústria (têxteis, vestuário, metalúrgicas e turismo). Nova 

Friburgo é considerada a "Capital nacional da Moda Íntima", pois abriga fábricas dos mais 

variados portes. 

A configuração diversificada de produção nas atividades econômicas demonstra o 

quanto à cidade tem de urbano e rural no seu desenvolvimento, numa dependência mútua 

de atividades importantes para seu crescimento e que precisam estar estruturadas com o 

acesso a saúde, educação, saneamento básico, entre outros e sejam distribuídos de 

acordo com as necessidades identificadas em cada distrito. 

 

4.1.2. A Estratégia Saúde da Família em Nova Friburgo 

 

O enfermeiro na Estratégia Saúde da Família não atua sozinho. O trabalho se 

realiza em equipe multidisciplinar e distribuída por um território adscrito, com uma 

população de 2.000 a 3.500 pessoas, de acordo com a PNAB de 2017. 

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o 

município tem 22 Unidades de Saúde na Atenção Básica (uma unidade desativada), com 

27 equipes de Saúde da Família (duas equipes desativadas). 

Abaixo, na tabela, listamos o nome das unidades, endereço, número de equipes e 

se estão ou não ativadas no sistema do CNES. 

 

Nº NOME DA UNIDADE ENDEREÇO 
NUMERO DE 

EQUIPES 
CADASTRO NO 

CNES 

01 

UNIDADE BASICA DE 

SAUDE DE BOA 
ESPERANCA 

BOA ESPERANÇA, S/N, 
BOA ESPERANÇA 

 
SIM - 

DESATIVADA 

02 

UNIDADE BASICA DE 
SAUDE SAO GERALDO 

JOSE COPERTINO 

NOGUEIRA 

RUA ANTONIO AUGUSTO 
DOS REIS JUNIOR, S/N, 

SÃO GERALDO 

2 – SÃO 
GERALDO I E II 

ATIVADA 

03 USF CONQUISTA 

ESTRADA ALBINO DE SA 
MARTINS, S/N, 

CONQUISTA – CAMPO 
DO COELHO 

1 ATIVADA 
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04 USF DE AMPARO 
RUA RIVAIL GRIPP, S/N, 

AMPARO 
2 - AMPARO I E II ATIVADA 

05 
USF DE CAMPO DO 

COELHO 

ESTRADA FRIBURGO 

TERESOPOLIS, S/N, 
15KM, CAMPO DO 

COELHO 

2 - CAMPO 
COELHO I E II 

ATIVADA 

06 USF DE CENTENARIO 
CENTENARIO DE 

SALINAS, S/N, 

CENTENÁRIO 

1 ATIVADA 

07 USF DE CORDOEIRA 
RUA DARCILIA DOS 

SANTOS, S/N, 
CORDOEIRA 

1 ATIVADA 

08 USF DE LUMIAR 

RUA GUILHERMINA 

EUGENIO SPITZ, S/N, 
LUMIAR 

2 - LUMIAR I E II. 
EQUIPE II 

DESATIVADA EM 
07/07/2017 

ATIVADA 

09 USF DE MURY 
ESTRADA RIOFRIBURGO 

KM 75, MURY 
1 ATIVADA 

10 USF DE NOVA SUICA 
RUA MOISES MORAES 

FILHO, N 01, NOVA 
SUÍÇA 

1 ATIVADA 

11 USF DE OLARIA I 
RUA XINGU, N 02, 

OLARIA 
1 ATIVADA 

12 USF DE OLARIA II 
RUA ESPIRITO SANTO, N 

09, OLARIA 
1 ATIVADA 

13 USF DE RIO BONITO 
RIO BONITO DA PRACA, 

S/N, LUMIAR 
1 ATIVADA 

14 USF DE RIOGRANDINA 
PRACA NOSSA 

SENHORA DO ROSARIO, 
S/N, RIOGRANDINA 

2 - 

RIOGRANDINA I 
E II – 1 MÉDICO, 

2 

ENFERMEIROS 

ATIVADA 

15 
USF DE SAO 
LOURENCO 

ESTRADA DE SAO 

LOURENCO, S/N, SÃO 
LOURENÇO 

1 ATIVADA 

16 
USF DE SAO PEDRO 

DA SERRA 

RUA RODRIGUES 
ALVES, S/N, SÃO PEDRO 

DA SERRA 

1 ATIVADA 

17 USF DE STUCKY 
ESTRADA VALE DO 

STUCKY, S/N, STUCKY 
1 ATIVADA 

18 USF DE VARGEM ALTA 
RUA JOAO HERINGER, 

S/N, VARGEM ALTA 
1 ATIVADA 

19 USF DE VARGINHA 
RUA FRANCISCO LOPES, 

N 178, VARGINHA 
1 ATIVADA 

20 USF OLARIA III 
RUA AGUSTO NICOLAU 

RODRIGUES, N 59, 

OLARIA 

1 ATIVADA 

21 
USF TUNNEY 

KASSUGA OLARIA IV 
RUA VICENTE 

SOBRINHO, S/N,OLARIA 
1 ATIVADA 

22 
POLÍCLÍNICA DR. 

WALDIR COSTA - ESF 
TERRA NOVA 

RUA JOSE ERNESTO 
KNUST, N 184, 

CONSELHEIRO PAULINO 
1 ATIVADA 

     Tabela 1: Equipes de Saúde da Família em Nova Friburgo. Baseada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), janeiro/2019.  Fonte: elaborado para fins desse estudo. 
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As equipes estão distribuídas em todos os distritos da cidade, sendo que alguns 

distritos com mais equipes. No mapa a seguir salientamos a localização de todas as 

unidades. Observa-se as diferenças territoriais, as distâncias das unidades para o centro 

da cidade e os espaços vazios com relação ao aparato de assistência à saúde em relação 

a alguns distritos e poucas equipes atuando naquela localidade. 

 

Figura 2 – Mapa com a localização das Unidades com Equipes de Saúde da Família em Nova Friburgo. Fonte: Google Earth – 

elaborado para fins desse estudo. 

 

Com essa dimensão territorial, podemos perceber as características específicas de 

cada equipe de Saúde da Família, pois de acordo com o território daquela equipe, com a 

população que mora naquela localidade, o enfermeiro e a equipe terão que pensar 

estratégias que atendam a necessidade daquela área. 

 

4.1.3. Critérios de Seleção 

 

A população do estudo foi composta pelos enfermeiros que atuam nas equipes de 

Saúde da Família (eSF) no município de Nova Friburgo.  

 



42 

 

A amostra foi definida a partir da aplicação dos critérios de elegibilidade e 

saturação teórica. O critério de inclusão utilizado para participar da pesquisa foi o de atuar 

pelo menos seis meses na equipe (visto que o município em 2018 contratou novos 

enfermeiros pelo processo seletivo simplificado de 2017).   

 

4.2. COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada através da entrevista semi-estruturada. 

Duarte (2004, p. 215) afirma que as “entrevistas são fundamentais quando se 

precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos 

sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições 

não estejam claramente explicitados”. 

Para Goldenberg (2004, p. 90) “a entrevista ou questionário são instrumentos para 

conseguir respostas que o pesquisador não conseguiria com outros instrumentos”. 

Neto (1994, p. 58), afirma que “as entrevistas podem ser estruturadas e não 

estruturadas, correspondendo ao fato de serem mais ou menos dirigidas [...]. Há formas, 

no entanto, que articulam essas duas modalidades, caracterizando-se como entrevistas 

semi-estruturadas”. 

Na entrevista semi-estruturada, temos perguntas de caracterização do objeto 

estudado, como idade, sexo, tempo de formação e perguntas abertas voltadas para os 

objetivos da pesquisa, de forma que o entrevistado discorre sobre o tema proposto 

livremente. As perguntas abertas abordaram: 1) a experiência profissional do enfermeiro 

na ESF; 2) a representatividade da ESF para aquele profissional; 3) as atualizações, 

capacitações, especializações realizadas pelo enfermeiro; 4) o conhecimento sobre as 

atribuições, competências e habilidades do enfermeiro; 5) o perfil do enfermeiro; 6) as 

dificuldades, facilidades, desafios do trabalho em equipe na ESF. 

A partir dessas perguntas, a abordagem ao participante da pesquisa foi realizada 

no local que ele considerou mais adequado, com a privacidade necessária. A maioria das 

entrevistas foi realizada na Unidade Básica de Saúde que os entrevistados trabalham, 

principalmente nos consultórios de atendimento ou na sala de reunião (no caso das 

unidades que dispõe de uma sala de reunião). Em alguns casos (três entrevistados), a 

entrevista ocorreu na Secretaria de Saúde, em sala reservada, de acordo com a 

disponibilidade: sala de reunião e auditório. Essas salas foram escolhidas por não 
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acontecer atividades no momento da entrevista. Dessa forma, foi garantida a necessária 

privacidade, evitando constrangimentos de pessoas circulando no mesmo ambiente. 

Foi utilizado um gravador de voz para não perder nenhum detalhe da entrevista, 

com autorização prévia do entrevistado. O tempo das entrevistas teve duração variada 

entre vinte a sessenta minutos. 

Para evitar risco de vazamento de dados, as informações coletadas serão 

apresentadas nesta dissertação utilizando-se pseudônimos, e não serão utilizadas 

referências específicas que possam identificar o entrevistado. 

Após autorização da Subsecretaria de Atenção Básica, no dia 12 de novembro de 

2019 para iniciar a pesquisa e a liberação da lista de enfermeiros que estão nas unidades 

da Estratégia de Saúde da Família do município no dia 14 de novembro de 2019, iniciei os 

contatos. Foram contatados todos os enfermeiros, que no momento são vinte e dois, a 

partir do dia 16 de novembro por meio de mensagens enviadas através do aplicativo de 

mensagens instantâneas. No mesmo dia foi obtido retorno de cinco enfermeiros.  

No dia 18 de novembro foram iniciadas as entrevistas no local e horário marcado 

pelo profissional e dias disponíveis da pesquisadora. 

Do total de enfermeiros, que seriam vinte e cinco (vinculados ao CNES), porém, 

uma unidade está desativada - Olaria IV, e duas unidades conta somente com um 

enfermeiro, totalizando vinte e dois profissionais. De acordo com o critério de inclusão 

para participar da pesquisa (atuar pelo menos há seis meses na equipe), três profissionais 

não puderam ser entrevistados porque tinham menos de seis meses na mesma equipe 

durante o período de entrevistas. 

A imersão no campo para realização das entrevistas foi finalizada no dia 03 de 

fevereiro de 2020. Somente um enfermeiro que atendia aos critérios de inclusão não foi 

entrevistado, pois não foi possível ajustar a marcação da entrevista, com tentativas de 

dias, horários e locais diferentes em momentos diferentes. 

Ressaltamos que a adesão dos enfermeiros foi voluntária, posterior à leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) segundo Resolução 466/12, 

explicação dos objetivos do estudo e assinatura em duas vias do termo (uma para o 

participante) garantindo o sigilo e anonimato dos participantes, bem como o acesso aos 

resultados posteriormente. 

Portanto, para a análise de dados foram utilizadas dezoito entrevistas semi-

estruturadas realizadas.  
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4.3. CUIDADOS ÉTICOS 

 

O Projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

parecer nº 17561719.6.0000.5243, aprovado em 14/10/2019 (ANEXO A). Após sua 

aprovação, para realização das entrevistas foi apresentado um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) aos enfermeiros participantes da pesquisa (APÊNDICE B) 

oferecendo todas as informações sobre os objetivos da pesquisa, os riscos e benefícios, 

seus direitos durante e após a pesquisa, como também a forma de divulgar os resultados, 

conforme requerido pela Resolução nº 466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) do Ministério da Saúde/ Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 

4.4.  ANÁLISE DE DADOS 

 

Baseado na proposta de Minayo (1999, p. 77), a análise dos dados utiliza o método 

hermenêutico-dialético. Segundo Minayo (1999, p. 77b), nesse método, a fala dos atores 

sociais é situada em seu contexto para melhor ser compreendida. Essa compreensão tem 

como ponto de partida o interior da fala e como chegada, o campo da especificidade 

histórica e totalizando o que produz a fala. 

Segundo Minayo a interpretação tem dois níveis a serem abordados: o primeiro é o 

campo das determinações sociais, que compreende a conjuntura socioeconômica e 

política; a história do grupo, suas condições de produção e reprodução e a política ao qual 

o grupo se insere (particular, institucional e de políticas públicas). Esse nível esteve 

presente durante o processo de pesquisa e no momento da interpretação dos dados. 

 O segundo nível é o do encontro com os fatos empíricos do grupo que surge na 

investigação. Os fatos, as falas nas entrevistas foram consideradas na interpretação como 

parte das representações dos atores envolvidos, nesse caso, os enfermeiros das equipes 

de Estratégia Saúde da Família. 

A operacionalização da análise dos dados se realizou na seguinte sequência: 

1º - Transcrição, leitura e releitura de todas as entrevistas, iniciada através de 

marcações no próprio texto, uma primeira organização e classificação. 

2º - Classificação dos dados, separando em sete grandes categorias e contrapondo 

com a releitura do material teórico. Apreensão das ideias chaves e dos pontos relevantes:  

a) Perspectivas do trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família;  

b) A experiência profissional do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família; 
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c) Representatividade da Estratégia Saúde da Família para aquele profissional;  

d) As atualizações, capacitações, especializações realizadas pelo enfermeiro;  

e) O conhecimento sobre as atribuições, competências e habilidades do 

enfermeiro;  

f) O perfil do enfermeiro;  

g) As dificuldades, facilidades, desafios do trabalho em equipe na Estratégia 

Saúde da Família.  

  Cada entrevistado ganhou um nome de uma flor para garantir o anonimato do 

participante e ao mesmo tempo mostrar através das flores a complexidade de cada 

indivíduo e a diversidade dos envolvidos. 

3º - Percepção das dimensões e limites para realizar uma discussão tão ampla e 

complexa e posterior realização de nova categorização, para análise final.  

4º - Escolha do eixo central: a formação do enfermeiro para a Estratégia Saúde da 

Família e inserido subcategorias: Múltiplas responsabilidades; Trabalho em equipe; 

Sofrimento psíquico; Formação e educação permanente. Nessa fase, os dados foram 

articulados com os referenciais teóricos, respondendo aos objetivos da pesquisa.  

 A interpretação hermenêutica e dialética busca contribuir com a pesquisa, através 

das situações e condições sócio-históricas dos sujeitos estudados e do ambiente inserido 

que podem proporcionar mudanças e intervenções transformadoras para aquela realidade 

social. Por esse olhar, apresentaremos os resultados e a discussão da pesquisa 

realizada. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Os resultados da pesquisa estão estruturados com base na análise dos dados e 

informações obtidas a partir das entrevistas respondidas pelos enfermeiros que 

participaram da pesquisa. 

Para a discussão dos dados obtidos nas entrevistas, usamos como referência o 

documento da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) sobre a Ampliação do papel dos enfermeiros na atenção primária à 

saúde, lançado em 2018. 

 Nesse documento a OPAS apresenta a Enfermeira de Prática Avançada (EPA), 

cujas competências principais devem ser a experiência clínica – diante dos protocolos e 

programas; a liderança; a experiência no cuidado direto ao usuário (indivíduo, família, 

grupos escolares e a população definida para o seu cuidado); a educação em saúde; a 

pesquisa; a colaboração entre equipe e interprofissional; a tomada de decisões éticas; a 

participação e representação nos colegiados gestores e nas associações comunitárias e o 

uso da tecnologia. (OPAS, 2018, p. 19). 

A implementação da EPA no Brasil, passa por muitos desafios, como apresentado 

na tese de Magnago (2018, p. 73)  

 
Entre os quais se podem citar: o pequeno número de programas de mestrado 
profissional; os entraves legislativos que esbarram na autonomia das profissões e, 
por consequência, nas disputas por espaço entre as profissões de saúde; o baixo 
reconhecimento social da profissão da enfermagem; e a inexistência de políticas 
salariais e de carga horária. 

 

Nesse estudo, usamos o documento como referência, pois parte das competências 

apresentadas nele são características dos enfermeiros de saúde da família. 
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5.1. QUEM SÃO OS ENFERMEIROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA? 

 

 Cada participante da pesquisa, respondeu a onze questões objetivas sobre o seu 

perfil profissional, dessa forma podemos verificar as principais características desses 

profissionais que atualmente estão na Estratégia Saúde da Família de Nova Friburgo. 

  A primeira questão é identificar a idade e o sexo (feminino e masculino) desses 

profissionais. Essa primeira parte é um importante fator para a discussão da formação 

desses profissionais. 

 

 

Gráfico 1 – Profissionais por sexo e idade. 

  

Dos profissionais entrevistados, apenas dois eram do sexo masculino, confirmando 

os dados em relação à enfermagem ter no seu quadro de profissionais a maioria 

mulheres. Segundo a pesquisa nacional do Perfil da enfermagem no Brasil (Machado, 

2017, p. 110), “a equipe de enfermagem é predominante feminina, ou seja, 85,1% são de 

mulheres. É importante ressaltar, no entanto, que sendo uma categoria feminina, registra-

se a presença de 14,4% de homens”.  

 Nesse gráfico, também temos a idade dos profissionais. Sendo que a concentração 

maior dos profissionais é entre 40 a 49 anos (muitos desses profissionais fizeram o 

concurso de 2007 e foram chamados em 2013 pela prefeitura municipal). Os profissionais 

que estão na faixa etária entre 29 a 39 anos, são em sua maioria profissionais que foram 

contratados no processo seletivo de 2017. Na pesquisa nacional sobre o perfil da 

enfermagem no Brasil (Machado, 2017, p. 112), é ressaltado “que 61,7% do contingente, 

o que representa mais um milhão e 100 mil trabalhadores têm até 40 anos, o que significa 

dizer que a enfermagem é jovem”. 
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 O gráfico abaixo mostra onde esses profissionais realizaram a graduação. Dos 

dezoitos profissionais, 50% realizou a graduação em Nova Friburgo, na Universidade 

Estácio de Sá. 28% em Teresópolis, na UNIFESO e somente um profissional realizou a 

graduação em universidade pública, na UNIRIO. 

  

  

Gráfico 2 - onde realizaram a graduação de Enfermagem 

 

 O ano que concluíram a graduação foi dividido em três períodos: entre 1992 a 

2000; entre 2001 a 2010 e entre 2011 a 2015. 67% dos profissionais concluíram a 

graduação entre o período de 2001 a 2010. 

 

  

Gráfico 3 - Período que concluíram a graduação de Enfermagem 

  

Sobre a pós-graduação, a questão foi feita para saber se tinham alguma pós-

graduação, não especificando na área de Saúde da Família, saúde pública ou saúde 
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coletiva.  Em se tratando de ter feito uma pós-graduação, 89% desses profissionais 

realizaram pelo menos uma pós-graduação em saúde. 

 

  

Gráfico 4 - Profissionais com pós-graduação 

 

 Em relação ao tempo de atuação na mesma unidade de Saúde da Família no 

município de Nova Friburgo, 39% (sete profissionais) atuam há cinco anos ou mais e a 

mesma porcentagem atua entre um ano a um ano e 11 meses na mesma unidade. Os 

que atuam a menos de um ano equivale a 11% desse universo. O que mostra a 

dificuldade de manter o profissional na mesma unidade, prejudicando características 

centrais da ESF, como o vínculo, a coordenação e longitudinalidade do cuidado exercido 

de forma individual e coletiva no território adscrito. 

 

 

Gráfico 5 - Tempo de atuação na mesma unidade de Saúde da Família 
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Entretanto, na comparação entre os anos de trabalho na Estratégia Saúde da 

Família e no Sistema Único de Saúde (SUS), 50% atuam na Estratégia Saúde da Família 

a menos de cinco anos, nove profissionais. 33% atuam a mais de 10 anos. No SUS, 

entende-se toda a rede de saúde (atenção primária, secundária, terciária e gestão), 61% 

atuam a mais de 10 anos (11 profissionais) e 17% até cinco anos. 

 

 

Gráfico 6 - Anos de trabalho na ESF e no SUS 

 

 Esses dados mostram um grupo homogênio em relação à formação profissional, 

pois 50% deles são formados na mesma instituição e no município da pesquisa, ao 

mesmo tempo diversificado em relação ao tempo de experiência na ESF e no SUS. Se 

compararmos entre os profissionais que trabalham na mesma unidade, apenas sete 

profissionais atuam na mesma unidade a mais de cinco anos, o que equivale a menos de 

50% dos profissionais que estão nas unidades de Saúde da Família do município.  

  O ensino superior privado no Brasil continua em expansão. Na enfermagem, 

segundo Frota et al. (2019, p. 28), 

 

enfermeiros formados na década de 1990, 35,1% se graduaram em IES 
privadas; entre os que concluíram o curso na década de 2000, esse 
percentual chegou a 63,6% e atingiu 75,7% entre os que se formaram de 
2010 a 2013. Assim, enfermeiros graduados até o final do Século XX eram, 
sobretudo, formados pelo poder público, correspondendo a 59,1% do total 
de formados entre 1990 e 1999. Já entre 2010 e 2013 apenas 19,0% dos 
enfermeiros concluíram a graduação no setor público.  
 

 Os dados corroboram com os encontrado em nossa pesquisa, principalmente pela 

oferta local e interiorizada da graduação de enfermagem privada no município. Frota et al. 

(2019) fala que a iniciativa privada é um grande expoente na realização desses cursos. 
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Montenegro (2010, p. 53) coloca que o “ensino da saúde nas instituições 

particulares privilegia o tratamento das doenças nos hospitais, com base na 

especialização e na utilização de um recente arsenal tecnológico”, não atendendo as 

necessidades do estudante para atuar na ESF, o que dessa forma, influencia diretamente 

em como esse profissional se colocará no serviço e sua capacidade de trabalhar de forma 

multiprofissional. 

 Portanto, ao levantar os dados, temos um perfil quantitativo de enfermeiros da 

Estratégia de Saúde da Família, que associado às entrevistas semi-estruturadas 

(qualitativo), abrem caminhos para pensar quem são esses profissionais e promover 

ações que valorizem sua formação e inserção qualitativa nas equipes das ESF. 
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5.2. O ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO 

  

Escolhemos como categoria central para discussão a formação do enfermeiro para 

a Estratégia Saúde da Família, visto que sua formação e os novos conhecimentos 

adquiridos ao longo da experiência profissional, são fundamentais para a atuação na 

Saúde da Família. Dentro dessa categoria, organizamos quatro subcategorias que se 

comunicam entre si e se conectam a categoria central. 

 

5.2.1. Múltiplas responsabilidades 

  

São diversas as atividades dos enfermeiros de saúde da família, sejam 

assistenciais, gerenciais, de educação em saúde, específica e coletiva, como apresentada 

na PNAB. Ao perguntar sobre a sua atuação enquanto enfermeiros nas unidades de 

Saúde da Família, eles citam algumas funções:  

 

“Aqui você atende os pacientes. Você é responsável pelos atendimentos, você é 
responsável pelo acompanhamento do pré-natal, da pericultura. Aqui sim, você é 
referência!” (Begônia) 
 

Lírio considera esses atendimentos como diferenciados: 

 

“São atendimentos diferenciados, aqui a gente consegue dar mais uma atenção, aqui é 
promoção da saúde, é prevenção. A gente, lógico, trabalha com muita gente doente 
também. Mas eu gosto mais dessa parte, de palestras, de Saúde da Família mesmo, de 
acompanhar as grávidas, de acompanhar as crianças. É o gostar, não adianta.” 

 

O Enfermeiro da ESF tem diversas atribuições de cuidado coletivo e individual, 

além da coordenação, planejamento e realização de atividades de promoção e prevenção 

em saúde e de educação permanente em saúde com a equipe. 

O Enfermeiro de Práticas Avançadas (EPA) integra pesquisa, educação, prática 

assistencial e gestão. 

Segundo Miranda Neto et al, (2018, p. 765), 

 
O profissional que a realiza deve ter alto grau de autonomia profissional e 
competência para tomar decisões clínicas, realizar avaliações, diagnóstico e 
prescrições, sendo responsável por gestão de casos, avaliação e implementação 
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de programas e planos de cuidado e referência para o primeiro ponto de contato 

dos usuários com os serviços de saúde.  
 

 Ter autonomia profissional proporciona aos enfermeiros serem mais resolutivos nas 

questões individuais e coletivas da sua população adscrita. 

Eles também se percebem restritos e consideram que não conseguem realizar o 

que é central para a ESF: promoção e prevenção em saúde. 

 

“A experiência que eu tenho da estratégia hoje, nessa atuação, é que a gente não 
consegue fazer como gostaria. Como é preconizado: a parte de promoção e prevenção. 
Por falta de tempo, porque existe demanda reprimida. Até tem pessoas que vão buscar, 
mas na maioria das vezes a gente não tem tempo hábil, porque a gente está resolvendo 
essas coisas mais imediatas, sabe? Tirando o que é básico de acompanhamento médico” 
(Rosa). 

 

A PNAB traz como atribuições da equipe de Saúde da Família “realizar ações de 

educação em saúde à população adscrita, conforme planejamento da equipe e utilizando 

abordagens adequadas às necessidades deste público”.  

A OPAS (2018, p. 22) apresenta em seu modelo de EPA, sete domínios que os 

enfermeiros precisam ter, a promoção e prevenção na saúde é um deles. Esse domínio 

tem algumas ações importantes que os enfermeiros da ESF realizam: 

 
Seleciona, implementa e avalia estratégias com base em evidências para a 
promoção da saúde e a prevenção primária, secundária e terciária; Atua para 
empoderar indivíduos, grupos e comunidades para que adotem estilos de vida 
saudáveis e o autocuidado; Realiza capacitação e intervenções educacionais 
personalizadas sobre os benefícios, as interações e a importância da adesão ao 
tratamento, bem como recomendações para o acompanhamento desse e para o 
automanejo. 
 

Portanto, a ESF e a EPA tem características em comum, que se aproximam e 

podem proporcionar aos enfermeiros da ESF mais autonomia nos seus processos de 

trabalho e resolutividade. 

Magnólia compara a Unidade de Atenção Básica com a Estratégia Saúde da 

Família, que realiza as ações de promoção e prevenção em saúde: 

 

“Na unidade básica você também trabalha prevenção. Mas, eu acho que você consegue 
muito mais na saúde da família, trabalhar promoção, prevenção. Temos atendimento 
domiciliar, que não tem na unidade básica, isso é muito importante, né? A gente 
consegue fazer esse elo com a comunidade, através dos agentes comunitários. A gente 
interage, tem esse vínculo. Eu acho importantíssimo, porque a gente não conhece só o 
indivíduo, a gente passa a conhecer a família. Na unidade básica a gente não tem isso. É 
uma coisa muito largada, né? Então, eu gosto disso.”  
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O atributo vínculo que significa se responsabilizar pelo problema de saúde do 

usuário e estabelecer uma referência segura aparece nessa fala e em outras falas, 

ressaltando a importância dele para as ações dos enfermeiros de Saúde da Família. 

Consideram o trabalho realizado como promotores de mudanças, com ações 

focadas na promoção e prevenção em saúde: 

 

“Olha, é mudança de estilo, mudança de vida, de saúde mesmo. De índice de 
mortalidade, de tudo, de doenças, porque a estratégia é o seguinte: por exemplo, eu sou 
enfermeira, estou coordenando um agente de saúde. A estratégia vai modificar aquela 
situação, naquele local, microárea! Então, um lugar onde não tem, você vê que a 
estratégia é muito importante. O lugar onde não tem aumenta índice de doenças, de 
sífilis. Determinado lugar aqui da cidade que não tem, a gente sempre vê que tem casos 
de sífilis, por quê? Não tem um ACS para lá, busca ativa da pessoa doente, fazer o teste 
aqui.” (Orquídea) 

 

O papel do enfermeiro assistencial e gestor é um fator importante na Estratégia de 

Saúde da Família, porém os mesmos apresentam questões de sobrecarga no seu dia a 

dia de trabalho, com muitas responsabilidades e atividades burocráticas: 

 

“Então, hoje eu atendo menos do que eu atendia antes, porque a burocracia... O que eu 
vejo que piorou é a burocracia. Porque a quantidade de pessoas mudou, a tecnologia 
aumentou e a gente tem que alcançar a tecnologia. Hoje, eu faço aqui dez preventivos, 
mas desses dez, às vezes eu não consigo registrar na hora. Porque eu vou falar com a 
paciente e eu estou lá no computador, então eu prefiro não, né? Então, depois é que eu 
vou lançar. Eu tenho um computador ali, eu vou lá e às vezes não entra o cartão do SUS, 
tenho esse problema! Eu falo com a outra enfermeira que trabalha aqui: eu vou diminuir 
meu atendimento! Vamos dividir, porque dá um desânimo. Eu tenho dez aqui e aí tem que 
colocar tudo no sistema, porque se tivesse um tablet - isso é um sonho, em alguns 
lugares menores tem - que a gente tenha um tablet, que coloque na hora, seria legal!” 
(Orquídea). 
 

Villas Bôas, Araújo e Timóteo (2008, p. 1356), corroboram nessa questão de 

múltiplas tarefas e sobrecarga de trabalho ao dizerem: 

 
sabe-se que, nas Unidades de Saúde da Família (USF), os enfermeiros 
desenvolvem, no dia-a-dia, múltiplas atividades no campo da assistência, da 
gerência e da educação/formação, ampliando as suas responsabilidades, que 
associadas às dificuldades existentes e ao interesse em proporcionar o bom 
andamento do serviço, sobrecarregam o seu cotidiano, tornando o processo de 
trabalho algo estressante. 
  

 O estresse provocado pela sobrecarga de trabalho e a falta de ferramentas 

metodológicas e tecnológicas implantadas nos serviços, limitam e aumentam o estresse 

cotidiano dos profissionais. 
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Sabem que as ações de gerenciamento, de liderança, são mais realizadas do que 

a assistência: 

 

“Primeiro a gente tem que ter liderança, porque o enfermeiro ele não só trabalha com 
assistência, fazer o pré-natal, fazer preventivo, fazer visita domiciliar. Mas ele é o 
administrador da unidade. Hoje nós temos a oportunidade de ter o SISREG, esses 
programas informatizados. O prontuário único, temos que estar habilitados a isso. Desde 
sempre, desde o início a gente trabalha com o agente comunitário de saúde. Nós somos o 
supervisor do agente comunitário, somos o gerenciador do agente comunitário, da 
unidade, enfim, até da equipe! Então, um enfermeiro de estratégia, ele tem que ser um 
líder.” (Tulipa) 

 

Assumem a unidade enquanto responsáveis técnicos e enfermeiros: 

 

“A gente faz as nossas atribuições como enfermeiro, como administrativo. A gente 
assume uma unidade, a gente responde por essa unidade, pelos funcionários, por tudo 
que tem aqui dentro.” (Lavanda)    

 

E a assistência individual, coletiva, as ações de promoção e prevenção em saúde, 

ficam em segundo plano: 

 

“Acho que o enfermeiro da estratégia, a gente fica muito com a parte burocrática, muito 
papel, muita coisa para resolver e tudo, a gente não consegue ficar muito na questão da 
assistência.” (Margarida)    
 

Barbiani, Dalla Nora e Schaefer (2016, p. 09) reforçam o que os enfermeiros 

relatam: “o profissional desenvolve ações de assistência e de gerência de forma 

simultânea e, muitas vezes, é entendido como um faz tudo na equipe”. Ser o faz tudo, 

acaba deixando algumas questões de lado no processo de trabalho. Alguns profissionais 

atuam mais na gerência, deixando a assistência de lado, ou vice e versa. Outros 

profissionais realizam os dois, se sobrecarregando de atividades e ficando estafados. 

Na fala de Magnólia, percebemos que manifesta a necessidade de contar com um 

gerente na unidade, como um diretor administrativo: 

 

“Outra coisa que eu acho muito importante que aqui não tem é um diretor administrativo. 
Hoje tudo fica em cima do enfermeiro na estratégia, a verdade é essa. Além de ter que 
dar força, é o normal, para o técnico, o auxiliar e os ACSs, além de gerenciar e 
supervisionar. A gente tem que ver toda a parte administrativa, todos os funcionários. 
Desde serviços gerais, administrativo, dentista, médico, todo mundo! Então, quando você 
tem um diretor administrativo, você divide isso. Eu não tenho que está vendo lâmpada. 
(risos) Eu não fiz faculdade para ver lâmpada, para ver nada disso, obras, essas coisas. E 
quando eu tinha um diretor administrativo eu sentia que o meu trabalho, ele fluía mais. 



56 

 

Porque eu tenho mais tempo para me dedicar.” (Magnólia) – ela fala do diretor 
administrativo de outro município. 

 

A PNAB 2017 apresenta a opção do gerente da unidade, no parágrafo 4.2.5, 

recomenda a inclusão do Gerente de Atenção Básica nas Unidades Básicas de Saúde, 

afirmando que o objetivo é contribuir para o aprimoramento e qualificação do processo de 

trabalho e fortalecer a atenção à saúde prestada pelos profissionais das equipes à 

população adscrita, com a função técnico-gerencial.  

 Entretanto, essa inclusão deve ser avaliada pelo gestor local, segundo a 

necessidade do território e não sobrecarregar de trabalho os profissionais enfermeiros, 

que assumem as funções assistenciais e gerenciais. 

 Na política, o perfil do gerente é ter qualificação e não ser profissional integrante 

das equipes vinculadas à UBS e que possua experiência na Atenção Básica, 

preferencialmente ser de nível superior, para garantir o planejamento em saúde, conforme 

as necessidades da população no território adscrito.  

Os profissionais, além de terem as responsabilidades como enfermeiros e 

responsáveis técnicos (pela unidade), também assumem o dispensário de medicamentos, 

mais conhecido como farmácia. O que para eles é mais uma tarefa com muitas 

responsabilidades: 

 

“Ah, uma coisa que suga demais da conta é a farmácia. Porque eu falo: gente, não tem 
farmacêutico. Aí a gente tem que ficar responsável pela medicação. Eu não sou 
farmacêutica! É medicação que chega, é a medicação que sai, é medicação vencida, é 
medicação que está para vencer. (...) Na verdade, não seria para o enfermeiro estar 
fazendo, isso é mais para o farmacêutico ou então um auxiliar de farmácia, alguma coisa, 
para estar ajudando.” (Margarida) 
 

Gérbera corrobora com a fala acima,  

 

“Então uma atribuição que, nem sei se encaixaria nisso, minha queixa e queixa de muitos, 
por exemplo, de tudo, o que mais incomoda é a gente ter uma responsabilidade, uma 
atribuição de farmácia. Entendeu? Nós não temos formação para isso, né? Então assim, 
você se torna responsável por uma coisa que não é de sua responsabilidade, pelo código 
de ética, por tudo. E assim, nós somos obrigados a cumprir isso!” (Gérbera) 
 

 A questão dos dispensários de medicamentos na UBS tem inúmeras discussões 

sobre ser privativo do farmacêutico. Porém, o parecer do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), de 19 de março de 2018, chega à conclusão que a “atividade de 
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dispensação de medicamentos no âmbito dos dispensários de medicamentos não é 

atividade privativa do profissional farmacêutico”, sendo uma atividade que pode ser 

realizada por qualquer profissional de saúde e no caso, não exclusivo do enfermeiro. 

                                      

5.2.2. Trabalho em equipe: facilidades, dificuldades e os desafios 

encontrados no cotidiano do trabalho. 

 

O trabalho em equipe é parte primordial do processo de trabalho na Estratégia 

Saúde da Família. Marina Peduzzi (2001, p.108) considera como uma modalidade de 

trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções 

técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais. A Política Nacional 

de Atenção Básica, também apresenta o trabalho em equipe multiprofissional como forma 

de garantir um atendimento integral, com ações compartilhadas e um processo de 

cuidado centrado no usuário, através do matriciamento do processo de trabalho, no 

cotidiano das equipes.  

Hortência fala sobre a equipe entender o propósito, o objetivo da Estratégia Saúde 

da Família: 

 

“Porque, a saúde da família quando ela é bem trabalhada, a gente consegue realmente 
trabalhar a saúde e não a doença. Então, a gente tenta alcançar esse propósito. Quando 
a gente tem uma equipe formada direitinho, que todo mundo entende o objetivo da Saúde 
da Família. A gente consegue trabalhar saúde e não trabalhar doença.” 

 

Sobre as facilidades e os resultados do trabalho em equipe, Begônia apresenta: 

 

“A facilidade é quando você consegue fazer um bom trabalho em equipe e ver a 
comunidade sendo atendida de forma integral! Você vê uma melhora de desempenho e 
resultados que só obtemos em um trabalho de equipe.”  
 

Girassol aborda a questão da grande dificuldade para que o trabalho em equipe 

aconteça, quando os profissionais sabem que vão ficar pouco tempo trabalhando 

conjuntamente e não tem condições técnicas para realizar as funções: 

 

“A dificuldade de trabalhar em equipe é quando você recebe uma equipe contratada, ela 
acha que daqui a seis meses ela vai sair. Ela não tem condições técnicas de sentar no 
computador e digitar. Ela não tem um conhecimento técnico para assumir hoje uma 
estratégia de saúde da família. Essa é a dificuldade!” 
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As reuniões de equipe são espaços onde toda equipe pode apresentar situações e 

realizar o planejamento das ações, melhorando a qualidade e os resultados das 

atividades oferecidas à população atendida. 

 O conhecimento das atribuições que são comuns a todos os membros da equipe, 

muda atitudes quanto à importância de realizar uma reunião com a equipe: 

 

“É claro que a gente busca fazer reunião semanal, no mínimo quinzenal, a gente está 
sempre fazendo agora. Porque há um tempo, não fazia. Depois que você começa a pôr 
em prática aquilo que você é orientado a fazer, você vê realmente a importância da 
reunião, de estar trazendo os problemas, de estar lavando roupa suja, que é o local ali 
para você tentar se organizar, para apontar aquilo que está ruim, aquilo que está bom e 
que pode melhorar.” (Cravo) 

 

Calêndula fala sobre a importância das reuniões de equipe para tomada de 

decisão: 

 

“E o legal da equipe é isso! Eu não posso comprar a sua ideia sem eu concordar. Eu 
preciso concordar e, portanto a gente tem a reunião, e na reunião mensal eu falo: eu não 
quero que a minha palavra seja a única!”  

  

Hortência ainda complementa com o relato da importância do envolvimento da 

equipe para alcançar os objetivos: 

 

“Eu gosto muito do trabalho em equipe. Eu acho que fortalece a unidade. Quando as 
pessoas se envolvem no problema a gente consegue alcançar o objetivo que estamos 
querendo alcançar. Então, quando a equipe está toda envolvida, você tem o resultado 
esperado. Não tem Estratégia de Saúde da Família sem equipe.” (Hortência) 

 

E ainda completa, 

 

“Equipe é trabalhar em conjunto! Dividir as responsabilidades, dividir os elogios, é dividir 
tudo, é compartilhar. Não vou compartilhar com eles só os meus trabalhos, vou 
compartilhar também as conquistas, os elogios, as vitórias, é compartilhar o dia a dia.” 
(Hortência) 
 

Violeta traz um exemplo de como trabalhar em equipe, gerando um fluxo de 

cuidado importante para o usuário daquele território: 

 

“O trabalho em equipe para mim é fundamental! Uma equipe boa, que trabalha junto é 
fundamental! De que maneira? Uma boa interação com o médico: Você atende um 
paciente, você vê que para melhorar alguma situação clínica dele você precisa do apoio, 
desse trabalho em equipe. O paciente está com uma úlcera de perna e aí você vê que ele 
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mora distante, mas precisa acompanhar! Você tem um ACS ativo, faz uma busca ativa, 
vai lá, pergunta se o paciente está fazendo o curativo corretamente, se a medicação que 
o médico passou o paciente está fazendo uso corretamente, então é aquela associação: 
É a minha supervisão, com o curativo que a técnica faz, com a medicação que o médico 
passou com a busca ativa do ACS. É um trabalho conjunto!” 

 

É importante reafirmar que para todos os profissionais entrevistados, o trabalho em 

equipe, de forma coesa é fundamental para que obtenham resultados positivos para sua 

população atendida. 

Rossoni e Lampert (2004, p. 95) falam da complexidade do trabalho em equipe de 

Saúde da Família, que “requer a compreensão de várias disciplinas para lidar com a 

complexidade que é a Atenção Primária, que toma a saúde no seu contexto pessoal, 

familiar e social, trazendo a intersetorialidade como parceira na resolutividade dos 

problemas de saúde”. 

Toda a complexidade do trabalho necessita de uma valorização dos profissionais e 

um engajamento dos envolvidos no processo de construção e manutenção das equipes 

de saúde da família. 

Para que o trabalho em equipe possa acontecer, alguns pontos foram apontados 

pelos enfermeiros. São questões que dificultam as ações da equipe, e que acontecendo 

algumas mudanças, facilitariam o trabalho de todos: 

 

“Nosso maior desafio é a estrutura física, nós não temos espaço para realizar um trabalho 
adequado. [...] Não tem uma sala para fazer uma atividade educativa, reunir um grupo de 
adolescentes para falar sobre álcool, sobre drogas, sobre sexualidade, a gente não tem! 
Então o maior desafio para a gente é espaço, mesmo! Espaço físico.” (Lavanda) 

 

Begônia chama a atenção para as questões da estrutura física e de transporte: 

 

“Aqui falta estrutura pra gente trabalhar. Gostaríamos de ter um carro pra poder fazer 
visita, as áreas que são distantes elas ficam abandonadas, a gente vai uma vez por mês, 
quando muito. A estrutura física, o posto precisava de um espaço pra gente realizar 
trabalhos em grupo, a gente faz tudo na recepção e entram pessoas falando e 
conversando e atrapalha nessas horas. O que falta aqui é estrutura física.”  
 

Lírio também fala da falta de transporte, 

 

“Então, o que falta para mim seriam melhorias nas condições de trabalho. A gente tenta, 
tipo, não tem um carro para fazer visita domiciliar. A gente vai a pé, vai no nosso carro - 
que não pode ir – a gente faz coisas que não deveriam ser feitas e isso que deveria 
melhorar, as nossas condições de trabalho! Não deixam a unidade funcionar como ela 
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deveria funcionar realmente. Aí acaba que a gente funciona da forma que dá! A gente faz 
do jeito que dá.”  

 

Além das questões de transporte, a dificuldade da equipe completa, também se 

torna um problema para o enfermeiro: 

 

“Mais condições de trabalho é: ter carro, ter a equipe completa, não sobrecarregar, tem 
duas equipes aqui. Só eu de enfermeiro. Só sobrecarregar um. Serviços gerais a gente 
não tem! Então assim, manter sempre a equipe completa. Eu acho que seria o ideal. (...) 
Acho que isso, todo mundo precisa, todas as unidades precisam.” (Azaléia)         

 

Orquídea considera como maior desafio a falta de profissionais nas equipes: 

 

“Recursos humanos. Bem gritante, assim! Em caixa alta. Não temos recursos humanos, a 
gente tem duas áreas aqui e eu não consigo captar através de seis agentes de saúde. 
Eram doze. Hoje são seis, nós não temos uma cobertura de agente de saúde. [...] Nem 
consigo fazer a visita duas vezes no mês, porque só sobrou um motorista para isso tudo. 
Então falta estrutura, recursos humano, principalmente porque nós não temos 
administrativo, tem dois, mas são emprestados de outras unidades, que daqui a pouco 
vão sair, porque essas unidades estão reformandos e vão voltar à suas unidades de 
origem.”  
 

O uso de novas tecnologias para apoiar o trabalho da equipe e aumentar a 

velocidade nas respostas às burocracias, também é considerado pelos enfermeiros: 

 

“Outra coisa é não ter condições de trabalhar na rua. Hoje em dia, com a tecnologia, o 
ACS sai com um tablet na rua, sai cadastrando todo mundo é muito mais prático. Uma 
dificuldade você sair com um monte de papel, uma bolsa pesada. Sobe o morro, não tem 
carro. Desce o morro! Se tiver sol, o sol está quente demais. Se estiver chovendo, não 
pode, porque está chovendo. Isso é difícil?! Eu considero, eu acho que você tem que ter 
condições para trabalhar.” (Lavanda) 

 

Para Cravo, a rotatividade do profissional médico e a falta de reconhecimento 

financeiro dificulta o trabalho em equipe: 

 

“E infelizmente com essa coisa de não ter um reconhecimento, a nível mesmo financeiro, 
você está tentando manter esses profissionais, aí posso falar que todos os profissionais, 
até na parte médica - hoje a gente tem o programa Mais Médico, que consegue manter 
um pouco o médico, até porque tem um salário bom, não tem que reclamar de salário. 
Mas, por exemplo, tem um prazo, então você não sabe o que vai acontecer em dois, três 
anos, entendeu? Aí, já fica naquela expectativa, você está fazendo um trabalho legal, com 
a sua equipe, está desenvolvendo um trabalho legal e aí chega à época de renovação de 
contrato, já é uma coisa que desestimula a equipe, porque você fica naquela coisa, de 
repente, está perdendo aquele colega e você tem que construir tudo de novo. E isso é 
muito ruim.” (Cravo) 
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Um estudo realizado por Faria, David e Acioli em 2012 (p. 593), sobre o perfil dos 

enfermeiros da Atenção Básica no estado do Rio de Janeiro que participavam de um 

projeto de educação permanente à distância (remoto), aponta que “o tipo de vínculo mais 

comum entre os enfermeiros da ESF é o contrato temporário, seguido dos celetistas e 

estatutários. Entretanto, quando analisados os tipos de vínculos mais comuns por região, 

há grande diversidade entre os mesmos”.  

A questão do contrato de trabalho das equipes e a forma como o vínculo de 

trabalho acontece, interfere diretamente no processo de produção de cuidado e estímulo 

dos profissionais. 

Esse mesmo estudo constatou que 

 
os profissionais estatutários e os celetistas estão, em sua maioria, satisfeitos com 
o vínculo empregatício. O oposto ocorre com trabalhadores de cooperativas e 
contratados temporariamente, pois a maioria se encontra insatisfeita com o vínculo 
ocupacional. (Faria, David e Acioli, 2012, p. 593) 
 

A satisfação em relação ao vínculo profissional é muito importante, pois aumenta a 

segurança desse profissional quanto a sua equipe e auxilia no comprometimento e 

vínculo com a sua população adscrita. 

 

5.2.3. As questões de saúde mental dos enfermeiros de Saúde da Família 

 

 As questões de saúde mental foi um tema que surgiu nas entrevistas. Todos os 

participantes entrevistados apresentaram alguma angústia, sofrimento ou sentimento de 

estar sobrecarregado, de muito desgaste, cansaço físico e mental, além de sintomas 

como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Margarida fala sobre o tempo e o 

quanto isso pesa no seu cotidiano de trabalho: 

 

“Então, se você for colocar na ponta do lápis é muita coisa para pouco tempo. Às vezes a 
gente fica sobrecarregada. Então, não é nem a questão de fazer, porque fazer a gente 
faz! É que às vezes, a gente não consegue devido ao tempo – poxa, mas de oito as cinco 
é muito tempo? É realmente! Mas assim, você não consegue parar! Tem dia que eu não 
consigo ir ao banheiro, porque é muita coisa, você não consegue parar! Tem dia que é 
mais tranquilo. Então, essa também é uma das questões que precisa ser avaliado.”  

 

A falta de estrutura física, de material, de rede de atenção à saúde, volta a 

aparecer nas falas, o que gera sofrimento nos profissionais: 
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“Hoje o SUS de Nova Friburgo ele não oferece uma gama de coisas que são importantes 
para tratar uma ferida, uma úlcera, né? A gente tem medicações limitadas, isso me deixa 
entristecida, porque eu me vejo limitada! Apesar de ter habilidade em algumas questões, 
de poder investir, de poder oferecer, se eu pego uma população, um usuário que não tem 
condição financeira de adquirir aquele material, você fica limitado e eu vejo como uma 
coisa que limita um pouco a enfermagem. Você acaba não conseguindo oferecer o que 
você sabe! Porque o seu ambiente de trabalho não te oferece.” (Violeta). 

 

As filas de espera para exames, para consultas, situações que não dependem mais 

do enfermeiro, gera tristeza: 

 

“Dentro de mim: eu tenho certeza disso! A única coisa que me dói como profissional é 
quando você sabe que o paciente já podia estar num determinado tratamento. Aí passa 
junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, nós estamos em novembro. Seis 
meses aguardando! Uma situação agressiva. É a única coisa que me deixa triste. Que eu 
sei que a gente pode!” (Girassol) 

 

Outra questão é a dificuldade de ser ouvido pela gestão, gerando vários tipos de 

sentimentos, sofrimentos e adoecimento: 

 

“Da minha parte eu gostaria que a gestão nos ouvisse mais. Porque são muitas 
exigências. Eu já tive estafe aqui. De chorar, de ficar doente, de ter síndrome do pânico, 
que eu não tinha. De depressão, de não querer levantar da cama, pela pressão que eles 
exercem conosco. Eles também têm a pressão e são pressionados também. Não julgo 
total, mas assim, é só pressão: pelo relatório, tem que ser na hora, é oito horas da noite, 
está me mandando mensagem, dizendo que tem que mandar. Eu já mandei a pessoa não 
viu. (...) Então assim, é muita pressão, muita sobrecarga, o salário é baixo. Deram uma 
gratificação para a gente, melhorou um pouquinho, de responsabilidade técnica.” 
(Orquídea) 

 

 Como orquídea coloca em sua fala, a pressão, a sobrecarga e o salário baixo são 

questões que geram sofrimento e insatisfação. Faria, David e Acioli (2012, p. 593), 

colocam que “é fato que diversos fatores podem levar o profissional à insatisfação no 

trabalho, entre eles está o vínculo empregatício. Além disso, este descontentamento pode 

gerar ou agravar a rotatividade da equipe”.  

Lavanda coloca o quanto absorver os problemas dos usuários adoece: 

 

“Às vezes você vê todo dia a mesma pessoa aqui. Mas, às vezes a pessoa não está 
doente. As pessoas estão carentes e muitas vezes você está tão atarefada, que não 
consegue dar atenção. Não consegue, mais ao mesmo tempo também, você não pode 
absorver tudo, porque você adoece. (...) Você tem que ter um parâmetro. Saber fazer as 
coisas devagar, para não se prejudicar.” 
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Flor de Lótus considera que o excesso de atividades dos enfermeiros, pode levá-

los a adoecer: 

 

“Eu acho que o enfermeiro da estratégia está ficando muito sobrecarregado. Porque tudo 
cai na conta do enfermeiro, né? Então a gente fica trabalhando com vários protocolos e é 
uma coisa muito ampla. A PNAB ela tem que ver como ela vai trabalhar esse enfermeiro, 
que vai adoecer. A gente está envolvida desde o teste do pezinho, da vacinação até o 
idoso acamado.”  
 

E reforça,  

 

“Como falei, acho que a gente está assoberbada de atribuições. No fim das contas a 
gente adoece. Porque é muita coisa em cima da nossa conta. Porque tudo é o enfermeiro! 
Tudo é o enfermeiro! Eu acho que o enfermeiro da estratégia é generalista, tanto que a 
gente tem que saber de tudo um pouco.” (Flor de Lótus) 
    

O adoecimento do enfermeiro na ESF está relacionado ao excesso de tarefas e as 

atividades realizadas diariamente, e muitas vezes sem o encontro da equipe. 

Villas Bôas, Araújo e Timóteo (2008, p.1358) afirmam que “os momentos de 

encontro da equipe são comprometidos pelo excesso de atividades curativas, pelo 

tarefismo e pelo estresse, advindos da pouca organização do processo de trabalho e da 

alta demanda requerida ao enfermeiro”. 

A organização do processo de trabalho é uma das ações importantes para que as 

atividades do dia a dia de trabalho do enfermeiro e da equipe não sejam apenas tarefas 

estressantes. 

Em seu estudo, Montenegro (2010, p. 64) afirma que “foi possível perceber que 

para trabalhar na atenção primária o enfermeiro precisa realizar suas ações utilizando 

múltiplos conhecimentos, sabendo lidar com a demanda excessiva e diferenciada”. São 

esses saberes, que precisam ser atualizados com frequência, que refletirá no seu 

processo de trabalho e sua qualidade de vida. 

Para Villas Bôas, Araújo e Timóteo (2008, p.1358b), portanto, se faz  

 
necessário, pois, partirmos do pressuposto de que a mudança implica a existência 
de sujeitos capazes de gerirem seu dia a dia, explorando ao máximo as 
potencialidades e respeitando os limites, os constrangimentos e as determinações 
histórico-estruturais de cada contexto. 
                                    

 Entretanto, se a formação desses profissionais e dos futuros enfermeiros não 

oferecerem ferramentas metodológicas que os auxiliem a terem estratégias de processos 
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de trabalho e de trabalho em equipe, esses profissionais não serão capazes de gerir seu 

dia a dia e encontrar potencialidades no trabalho em equipe. 

 Também está relacionado aos vínculos trabalhísticos precários, onde não 

conseguem está trabalhando somente às 40 horas semanais, precisam ter mais de um 

vínculo empregatício. Montenegro (2010, p. 56), fala que a dedicação exclusiva na ESF 

auxilia na melhoria da qualidade de vida dos enfermeiros, visto que muitos dos 

enfermeiros do seu estudo tinham mais de um vínculo empregatício, o que é determinante 

para o desgaste e adoecimento por parte do trabalhador. 

 

5.2.4. Formação e educação permanente 

 

Conhecer a formação dos enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da Família é 

o objetivo principal desse trabalho. Portanto, para todos os enfermeiros, foi perguntado se 

eles tiveram na graduação conteúdo teórico e prático em relação à Atenção Básica e a 

Estratégia Saúde da Família e se tinham alguma disciplina específica. Alguns foram bem 

objetivos nas respostas, outros pelos anos de formado não lembravam e outros 

detalharam algumas questões que são importantes, quanto à prática: 

 

“Tinha saúde coletiva, mas que na verdade, na faculdade eu nunca fui num posto de ESF. 
A gente ia para postos grandes, mas na Estratégia da Saúde da Família não! Era algo 
que se falava, mas que a gente não tinha na prática.” (Begônia) 

 

Amarílis complementa, 

 

“Eu acho que não tinha, a gente teve uma experiência no PSF, mas no último período. 
Que era o internato. Ele dividia metade do período no hospital, que eu fiz no CTI e a outra 
metade no saúde da família.”  

 

Mesmo tendo a disciplina Saúde da Família, a prática não era realizada: 

 

“Nós tínhamos a disciplina saúde da família mesmo. A gente fazia visitação na saúde da 
família, só conhecer o ambiente, que tinha uma aula de conhecer e o restante era na 
teoria.” (Hortência) 
 
“A gente visitou, viu a rotina, um dia, não tem como ter muita noção. Depois durante os 
estágios a gente ia para a estratégia. Fazia os estágios, fazia essa parte de Saúde da 
Mulher, como funcionava, de preventivo, pré-natal, puericultura.” (Margarida) 
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Os enfermeiros abordam o pouco tempo de estágio como um problema de sua 

formação,  

 

“E às vezes na faculdade é muito pouco, são assuntos assim: a coleta do preventivo, 
cuidados no pré-natal, não da aquela base de você cair na estratégia e começar a 
trabalhar. Então eu acho que é muito pouquinho e muito rápido, tudo muito corrido.” 
(Azaléia) 
  

“A gente chegou a fazer estágio também. Se eu não me engano acho que em Cachoeiras 
de Macacu, acho que até Friburgo a gente chegou a conhecer alguma unidade, ter noção, 
mas assim, tudo muito rápido, muito pouco.” (Cravo) 
 

Calêndula fala que teve a experiência de ficar um bom tempo na mesma unidade: 

 

“A gente teve saúde da família, teve uma disciplina de Saúde da Família. Um período a 
gente foi até para campo. Lá em Niterói, a gente foi para dois postos. E a gente ficou lá 
durante seis meses”.  (Calêndula) 

 

 A formação fragmentada e superficial como apontada pelos enfermeiros é uma 

questão que influencia diretamente no trabalho na ESF. Matsumoto (2010, p. 81) avaliou 

em seu estudo que  

 
a ESF é a aspiração profissional dos alunos, contudo a atuação e a assistência à 
saúde da população poderão estar prejudicadas, uma vez que os profissionais se 
graduam muitas vezes sem conhecer a Saúde da Família ou a conhecem com seu 
funcionamento e efetividade de forma segmentada e muitas vezes, deficiente. 
  

 Dessa forma, percebe-se que a formação fragmentada, gera implicações na 

formação dos alunos e, portanto, futuramente na atuação profissional.  

A construção de currículos integrados na área da saúde, através das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição 

(Brasil, 2001), tem como objetivo  

 
permitir que os currículos propostos possam construir perfil acadêmico e 
profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas e 
abordagens contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com 
referencias nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência 
e resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o processo da 
Reforma Sanitária Brasileira. 
 

  A perspectiva de construir um perfil acadêmico e profissional que contemple a 

realidade no qual está inserido é o desafio de todas as IES públicas ou privadas. 

Frota et al (2019, p. 26), reconhecem que “os avanços na formação do enfermeiro 

são frutos de mudanças paradigmáticas, como tentativa de superar o pensamento 
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simplificado e fragmentado da realidade, para construir uma visão integrada, complexa, 

polissêmica, multifacetada e inovadora”.  

Costa e Miranda (2009, p. 301) também corroboram que “uma trajetória de 

inovações vem afetando os currículos e projetos políticos de ensino, em busca da 

formação de profissionais de enfermagem conhecedores dos problemas sociais e de 

saúde da população e capazes de intervir na reorganização do setor saúde”. 

É importante que as IES realizem estratégias para atender as necessidades da 

formação em saúde. De acordo com Moura et al (2011, p.132-33), 

 
é estimulada a capacitação dos docentes, haja vista que esses também tiveram 
em sua formação uma visão diferente daquela imposta hoje pela nova política de 
atenção básica; realização de oficinas pedagógicas sobre competências e 
habilidades; formação de comissões permanentes de avaliação; incentivo e 
inserção dos alunos em núcleos de pesquisa, além de novas metodologias que 
integrem a teoria com a prática do modelo de atenção a saúde no país. 
 

Portanto, estimular a capacitação, a renovação e o compartilhamento de saberes é 

fundamental para a formação dos novos profissionais da enfermagem e das equipes de 

saúde da família. 

Outros enfermeiros sugerem mais tempo de estágio, para os estagiários viverem o 

cotidiano da unidade de saúde: 

 

“Então acho que isso deixa a desejar, porque você às vezes nem coloca a mão na massa, 
porque são tantos alunos para fazer aquele procedimento que você acaba ficando com 
déficit na hora de realizar o procedimento. Quando você se vê sozinha, aquilo ali só 
depende de você. Acho que você caminhando sozinha na prática, na época de estágio, 
acho que você se sente mais segura.” (Flor de Lótus) 
                                                       

“Tem bastante tempo, Saúde Coletiva, mas saúde coletiva não contemplava a estratégia. 
[...] Então na universidade, eu acho que você deveria ficar um tempo com um enfermeiro, 
uma vez por semana de oito as cinco, inclusive ir de ônibus se for o caso, para entender 
toda a lógica de chegar e ficar ali, de mediar os conflitos, de fazer todas as ações, de 
entender cada usuário que chega ali. Isso é estar preparado!” (Rosa) 
 

O tempo de estágio na ESF é importante para que o profissional conheça e 

vivencie experiências com a população e a equipe do território onde ocorre seu campo de 

estágio.   

Para Costa e Miranda (2009, p. 302)  
 

a formação que visa especializações precoces, submetida às imposições do 
mercado e subjugada à incorporação tecnológica indiscriminada, não é, por certo, 
todo o aparato suficiente a ser considerado na formação do profissional de saúde/ 
enfermeiro, que irá trabalhar diretamente na saúde coletiva, com famílias, na 
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comunidade, onde as necessidades sociais e de saúde são complexas e 
dinâmicas.  
 

A prática crítica e problematizadora auxiliam na transformação e reconstrução de 

saberes fundamentais para uma prática sensível e resolutiva na ESF. 

Os enfermeiros sugerem que a experiência seja focada em solucionar problemas: 

 

“Agora, eu acho que a gente deveria aprender a solucionar o problema. Solucionar 
problemas. É isso que mais o enfermeiro luta diariamente, é solucionar problemas, né? 
Eu amo o que eu faço. Não sei se sei fazer outra coisa.” (Azaléia) 

 

Sobre a Educação Permanente em Saúde, a PNAB propõe que a aprendizagem se 

desenvolva no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 

organizações e do trabalho, baseando-se na aprendizagem significativa e na possibilidade 

de transformar as práticas dos trabalhadores da saúde. Nesse caso, é considerado como 

parte da educação permanente em saúde as atualizações e capacitações oferecidas 

pelas gestões locais e estaduais aos enfermeiros e demais membros da equipe: 

 

“A gente recebe capacitação para assistência mesmo, capacitação de pré-natal, do 
preventivo, agora até mais do que antes. Assim, quando eu entrei aqui, quase não tinha. 
Mas agora sempre tem!” (Begônia) 
 

“A gente faz bastante! Faz muito encontro também com o coordenador de um 
determinado programa. Então tem bastante, pelo menos a cada quinze dias, uma vez por 
mês, têm!” (Rosa) 
 

“Muitas. Foram muitas, tá! Coleta de preventivo, controle de Tabagismo, são muitas! 
Puericultura, pré-natal. São várias.” (Gérbera) 

 

Os enfermeiros sentem falta de toda a equipe ser capacitada: 

 

“Eu acho que como enfermeiro, nós sempre estamos sendo capacitados! Sempre tem 
capacitação. (...) De ISTs, de vacinação, de tabagismo, de saúde da criança, sífilis. Agora 
o técnico de enfermagem, é difícil! Quando é vacinação ele vai! Quando são outras 
capacitações não vai, e é importante está indo, né? Agora, o técnico de enfermagem, o 
administrativo não recebem capacitações. (...) Então acho que a capacitação deveria ser 
para todos da equipe.” (Hortência) 
 

“Temos bastantes capacitações, para o enfermeiro, acho que deveria ter mais para o 
técnico de enfermagem, para o enfermeiro tem bastante.” (Orquídea) 
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“A gente sempre tem! Sempre a capacitação! É essencial, não só para o enfermeiro, para 
a equipe inteira. Eu acho que poderia agregar mais capacitações para a equipe inteira, 
não só para enfermeiro, né?” (Azaléia) 
 

 Faria, David e Acioli (2012, p. 594) corroboram com as falas dos enfermeiros  

 
A educação permanente das equipes de saúde é necessária para a qualidade de 
atendimento e também para as mudanças nas práticas profissionais. Aliar-se à 
educação à distância torna-se uma forma viável de manter um programa de 
capacitação constante dos profissionais.  
 
 

A participação plena dos enfermeiros nas atividades de educação permanente, 

segundo Montenegro (2010, p. 71)  

 
é essencial para o trabalho em saúde, porque, além de manterem contato direto e 
constante com a equipe de enfermagem, com os usuários e com os demais 
profissionais que integram os processos de trabalho em saúde, muitas vezes 
assumem a organização do serviço.  

 
Portanto, participar das atividades de educação permanente, promove diversos 

benefícios ao profissional enfermeiro e a equipe, como: a organização dos processos de 

trabalho, a atualização e troca de conhecimento científico, a integração entre equipes e a 

promoção de integração e ampliação de atividades realizadas pela própria equipe, 

proporcionando a ampliação de serviços para a população assistida por essa equipe. 

Tulipa chama atenção para a questão de pensar a formação voltada para a 

promoção da saúde, e não nas técnicas para atuar com doenças, com comorbidades 

apenas: 

 

“Porque assim, o que eu percebo com a minha experiência, tanto como docente como 
enfermeira da estratégia durante esse tempo: é que muitos, eles já saem da graduação 
com a mentalidade de trabalhar doença, só doença, da parte curativa. Nossa, eu amo 
ferida! Nossa fulana de tal foi para o posto, pediu para fazer aquele lavabo para limpar 
aquelas feridas. (risos) É interessante, é importante! Mas eu acho que assim, a estratégia 
de saúde da família não se resume em curativo de ferida. Entendeu? A estratégia de 
saúde da família é para justamente não chegar à ferida. É essa visão ampla, que eu acho 
que o enfermeiro ele tem que... eu acho que a formação, eu acho que tem que ter uma 
coisa mais ampla. Não é você só estudar políticas públicas na questão teórica. A gente 
não pode prescrever mesmo, né? Mas a gente pode dentro do protocolo atuar.” 

  

E Camélia agrega que é importante um olhar sobre a formação para atuar nos 

cuidados paliativos aos usuários do território adscrito:  

 

A minha função é prevenção! A minha função é fazer com que o paciente não chegue ao 
hospital. Então, a paciente paliativa, fora de tratamento terapêutico, eu posso ajudar com 
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esse conhecimento, aplicar essas ações. Ela é muito valorosa, então eu acho que todo 
enfermeiro tem que ter essa capacitação.  (Camélia) 
 

Sair da dicotomia do curativo e preventivo, do hospital e da saúde pública é 

apontado por Ceccim e Ferla (2007, p. 218) como um desafio ainda atual na formação 

dos trabalhadores da saúde: 

 
Os desafios atuais na formação e desenvolvimento dos trabalhadores de 
saúde estão em aprender a não dissociar atenção individual às doenças e 
adoecimentos da vigilância à saúde (risco de retorno à biologização); não 
dicotomizar qualidade de vida (biologia) do andar da vida (produção 
subjetiva); não dissociar os grupos de trabalhadores (da gestão, da atenção 
e da vigilância); não perder o conceito de atenção integral à saúde e realizar 
o trabalho educativo junto à população como um trabalho de aprendizagem 
junto à população e, finalmente, aceitar que há incerteza na definição dos 
papéis profissionais, onde há alternância de saberes e práticas de cada 
núcleo constituidor das profissões de saúde e do campo da atenção integral 
à saúde. 
 

Entre os dezoitos profissionais entrevistados, apenas cinco fizeram uma pós-

graduação voltada para Saúde da Família, Saúde Coletiva ou Saúde Pública, ou seja, 

27,7% têm especialização na área em que atuam. Uma das questões que não levam a 

buscar o conhecimento é a falta de incentivo: 

 

“E também tem a questão do incentivo, que a gente sabe que não tem, né? Infelizmente, 
vamos falar a nível de Friburgo, né? É a nossa realidade. Em Friburgo não tem incentivo. 
Se você vai estudar, não tem um plano de cargos e salário. Então, essas coisas acabam 
desestimulando! (...) Assim, na verdade não vai fazer diferença. Eu tendo a pós ou não 
tendo, o meu salário vai ser o mesmo. Eu sei que se eu tivesse estudo, de repente eu 
poderia estar, é... com certeza ajudando mais a população. Porém, nesse momento eu 
não tenho interesse de estar buscando uma pós- graduação!” (Cravo) 

 

Apesar de ter existido em momentos diferentes o debate, não existe no município 

um plano de carreira para os concursados e nem aumento progressivo de salários.  

A Política de Atenção Básica tem um papel fundamental para direcionar o trabalho 

das Equipes de Saúde da Família. Ao perguntar para os enfermeiros se conheciam a 

PNAB, 44,4% disseram que conhecem em parte, já ouviram falar, leram algumas 

atribuições. 27,7% não conhecem ou ouviu falar por alto essa nomenclatura e 27,7% 

conhecem a PNAB e as atribuições do enfermeiro e dos ACSs.  

 

“Assim, porque são muitas atribuições e às vezes, é até orientado a compartilhar essas 
atribuições, porque se não compartilhar a gente acaba ficando sobrecarregado. Mas eu 
conheço as atribuições.” (Hortência) 
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Porém, apresentam questionamentos quanto às dificuldades de desenvolver:  

 

“Agora não adianta ganhar dez mil reais e não poder desenvolver o programa, que está 
na PNAB. Não desenvolver o programa, ganho 10 mil reais, não tenho referência e 
contrarreferência. Ainda tem uma demora em determinadas coisas.” (Girassol) 

 

  Uma formação problematizadora, que atenda todas as necessidades de saberes 

para a ESF, deve contribuir segundo Moura et al (2011, p.132) 

 
para o processo de promoção da saúde, com o propósito de aumentar a 
consciência e oferecer conhecimentos e habilidades imprescindíveis ao 
profissional para que se torne, também provedor e educador de sua própria saúde 
e assim contribuir, efetivamente, com a nova ordem social no âmbito da saúde, 
organizada nos princípios do sistema único de saúde. 
 

 Ainda, de acordo com Moura et al (2011, p. 131) para que essa formação aconteça 

é importante “viabilizar o desenvolvimento de estratégias educativas, como a reflexão 

crítica e a atitude problematizadora, por promover a valorização do saber do discente, 

dando instrumentos para a transformação da realidade na qual está inserido”.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizar um estudo de caso foi um método muito importante, pela proposta de 

focar o olhar em um grupo específico: a formação dos enfermeiros da Estratégia Saúde 

da Família de Nova Friburgo. 

A pesquisa, conhecer e ouvir os enfermeiros que estão nas Unidades de Saúde da 

Família no município, gerou uma inquietação e levou a vários questionamentos e 

reflexões. Por vezes gerou uma paralisação diante da necessidade de digerir o material 

revelado nas entrevistas. 

Diversas dificuldades foram vivenciadas durante o processo de realização da 

pesquisa.  Por exemplo, os tempos de processamento da análise por parte do Comitê de 

Ética. Também a demora em receber as respostas e retornos. Todos esses fatores 

ajudaram a atrasar a fase de entrada no campo para realizar as entrevistas. ´ 

Por outro lado, a distância física entre as unidades também gerou atrasos para 

fazer as entrevistas. O meio de transporte disponível para as viagens longas era o 

transporte público. Conciliar trabalho e pesquisa foi desafiador para mim, no papel de 

pesquisadora. 

Podemos dizer que este estudo atingiu seus objetivos. Os entrevistados relatam ter 

pouca ou quase nada de conteúdos teóricos e práticos em sua formação para atuar na 

Estratégia Saúde da Família. No discurso verifica-se que durante a formação, poucos 

tiveram a oportunidade de cursar uma disciplina específica para a ESF. Quando 

chegaram a ter, os mesmos consideram que a teoria ficou distante da prática. 

Percebe-se também, que os cursos de graduação e pós-graduação enfatizam o 

estudo dos aspectos teóricos, não integrando a teoria com as necessidades da prática 

cotidiana dos entrevistados. 

Sobre a oferta de educação permanente e/ou continuada foi identificado que a 

oferta de atualizações e formações pela gestão local acontece, porém fragmentada, sem 

participação de toda a equipe. 

Sobre o conhecimento, preparo e atuação dos enfermeiros na ESF, chama a 

atenção, as questões apresentadas por eles de falta de incentivo da gestão para investir 

na formação – pós-graduação e atualizações; a ausência de um plano de cargos e 

salários; as questões de infraestruturas; equipes incompletas e a alta rotatividade dos 

profissionais - que dificulta o cuidado contínuo, integral, de longitudinalidade e vínculo 

para a população do território adscrito - e a falta de conhecimento sobre as políticas que 



72 

 

norteiam a ESF, em especial a PNAB.  Essas questões limitam e desmotivam os 

profissionais a pensarem seu trabalho. Manifestam a necessidade de obter maior 

conhecimento para realizar não somente ações de assistência em saúde (consulta de 

enfermagem), mas principalmente ações de promoção e prevenção em saúde. 

Montenegro (2010, p. 66) em seu estudo, afirma que  

 
na prática da enfermagem, investimentos na qualificação profissional são 
necessários e devem ser permanentes, pois o enfermeiro precisa estar preparado 
para atuar de forma adequada e qualificada, contribuindo com um melhor 
atendimento as necessidades dos clientes e familiares, por meio da aquisição de 
novas competências. 

 

Acerca do conhecimento e preparo para atuação na ESF, os entrevistados 

manifestam a percepção de que depois do primeiro momento (quando entraram nas 

unidades pela primeira vez) adquirem experiência e podem tomar decisões de forma 

autônoma. Mesmo assim, sentem falta de subsídios para solucionar problemas. Também 

se sentem desgastados, cansados, estafados, pela sobrecarga de atribuições e 

dificuldades de dividir o trabalho com toda a equipe. 

Sabemos que para solucionar problemas não existem fórmulas. Entretanto, Villas 

Bôas, Araújo e Timóteo (2008, p. 1359-60) afirmam que  

 
existem alternativas de transpor dificuldades, que se tornarão cada vez mais 
possíveis, quanto mais houver encontros, momentos de troca de saberes e 
práticas, de acolhimento, e, essencialmente, momentos de construção coletiva 
dessas possibilidades, visando romper com o que está dado. 
  

Para superar a sobrecarga de trabalho e dividir com toda a equipe o que é comum, 

é necessário receber subsídios, na maioria relacionada à formação e as estratégias 

metodológicas para o trabalho em equipe, que consequentemente, terão resultados 

positivos para toda a equipe.  

Apesar das limitações do olhar externo da pesquisadora, apresentamos algumas 

sugestões que podem se somar às reflexões, na perspectiva de novas práticas dos 

profissionais enfermeiros e da gestão para garantir qualidade no trabalho ofertado a 

população. São elas: 

1 – A importância da gestão compartilhada no nível de coordenação da Estratégia de 

Saúde da Família – Subsecretaria de Atenção Básica, pois é uma forma de organizar, 

programar e tomar decisões na condução dos serviços de saúde, tomando por referência 

o coletivo de trabalhadores. Assim, pode ser um espaço para canalizar angústias e buscar 
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novas alternativas para fortalecimento das equipes e dos enfermeiros responsáveis 

técnicos das unidades.  

2 - Inserir um gerente técnico na unidade da estratégia de saúde da família, conforme 

sugestão da PNAB, podendo auxiliar o enfermeiro e diminuindo a sobrecarga de trabalho. 

3 - Criar conselhos gestores locais, de forma a trabalhar as questões do território e dar 

força e voz as necessidades da comunidade, estruturando e repensando os processos de 

trabalho das equipes.  

4- Oferecer ferramentas tecnológicas para os profissionais (computadores, tablets e 

outros equipamentos), facilitando o trabalho e diminuindo o tempo gasto com a gerência 

de dados. 

5 - Pensar em estratégias de internato no último ano de graduação ou residência 

multiprofissional, com bolsa oferecida pela prefeitura ou outros órgãos parceiros, 

fomentando uma formação in locus para os futuros enfermeiros e demais membros da 

equipe de Saúde da Família no Município. 

6 - A Enfermeira de Prática Avança (EPA) pode ser um novo processo de formação, que 

bem articulada, proporcione aos futuros profissionais mais autonomia e segurança, pela 

experiência prévia (internato ou residência) para realizar todas as ações assistenciais, 

gerenciais e de educação em saúde na Saúde da Família.  

Portanto, os enfermeiros da ESF em Nova Friburgo precisam de suporte e 

estrutura, para que ampliem seus saberes e práticas através da formação robusta e 

concisa para a ESF e que deem ferramentas para reforçar/ampliar sua autonomia, 

capacidade de solucionar problemas do cotidiano, planejando ações e pensando 

estratégias que vão além das necessidades urgentes e emergentes da população.  

Em relação ao trabalho em equipe é fundamental promover discussões e garantia 

dos espaços de reunião de equipe, para que o trabalho e as responsabilidades sejam 

compartilhados e diminua a sobrecarga dos enfermeiros. Garantindo assim, um cuidado 

que promova saúde e qualidade de vida e focado na prevenção de doenças e não apenas 

no processo curativo.  

Diante das falas e reflexões, consideramos que este trabalho é um recorte, 

podendo gerar outros estudos adiante, trazendo questões sobre o desenvolvimento das 

equipes de saúde da família nos municípios de médio e pequeno porte e as necessidades 

de saúde loco regionais, gerando intervenções que valorizem e ampliem a cobertura da 

Estratégia de Saúde da Família nos municípios. 
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Por fim, entendemos que o material elaborado a partir desta pesquisa deva ser 

apresentado às equipes de saúde do município estudado. Esperamos que estas 

informações possam auxiliar na reflexão sobre o processo de trabalho dos enfermeiros, 

das equipes e da gestão local, através de uma roda de conversa. 
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8. APÊNDICE A 

8.1. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
Nome:______________________________________________________________ 

Idade:__________   Sexo: (F) (M)  Local de Trabalho: ________________________ 

Tempo que atua neste local: ______________ 

Onde se formou: _____________________________________________________ 

Ano que concluiu a graduação: ____________ Universidade: ( ) Pública ( ) Privada 

Possui pós-graduação?__________________ 

Tempo que atua na Estratégia de Saúde da Família (ESF):_________ e no SUS: ____ 

 

1- Relate sobre sua experiência na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

2- Como foi a escolha para trabalhar na Estratégia Saúde da Família (ESF)? Você 

pode escolher? 

3- O que representa para você a Estratégia Saúde da Família (ESF)? 

4- Durante a graduação, você teve oportunidade de ter conteúdo teórico e prático em 

relação à Atenção Básica e a Estratégia Saúde da Família? Existia uma disciplina 

específica? 

5- Após a graduação, você sentiu que estava preparado para trabalhar na Estratégia 

Saúde da Família (ESF)? O que é estar preparado para você? 

6- Já trabalhando na ESF ou depois de graduado, você precisou ou quis fazer alguma 

pós-graduação na área de saúde pública, coletiva ou saúde da família? 

7- Durante o período que está trabalhando na ESF você realizou alguma atualização 

ou capacitação oferecida pela gestão local? 

8- Conhece as atribuições do enfermeiro para atuar na ESF segundo a Política 

Nacional da Atenção Básica (PNAB) 2017? 

9- Sente se seguro com o conhecimento adquirido para realizar as atribuições 

específicas e coletivas do enfermeiro na ESF? 

10- Como você define o perfil do enfermeiro para atuar na ESF? 

11- Quais as competências e habilidades necessárias para atuar na ESF? 

12- Quais são as dificuldades e facilidades do trabalho em equipe para você? Fale um 

pouco sobre isso. 

13- No seu cotidiano de trabalho quais são os desafios que você encontra para 

realizar o seu trabalho junto à equipe. 

Entrevistador: ____________________Data:__/__/___ Número da entrevista: _____ 
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8.2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Título do Projeto: A percepção de enfermeiros da estratégia saúde da família: um estudo 

de caso 
 
Pesquisadora Responsável: Marcela Sfalsin das Chagas 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense. 
Telefone para contato do Pesquisador: (22) 981612328  
E-mail: marcelasch@gmail.com 
 
Nome do Participante:______________________________________________________ 
 

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “A 
PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM ESTUDO 
DE CASO”, de responsabilidade da pesquisadora Marcela Sfalsin das Chagas, por ser o 
público alvo dessa pesquisa. 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer a formação do enfermeiro que atua na 
ESF, e também identificar se os enfermeiros receberam conteúdo teórico e/ou prático 
sobre ESF durante a graduação e se participaram de ofertas formativas de Saúde da 
Família, APS ou Saúde Pública após a graduação e descrever as percepções do 
enfermeiro acerca dos seus conhecimentos, preparo e atuação na ESF. 

Será realizado uma entrevista semi-estruturada com perguntas fechadas como 
idade, sexo, tempo de formação e perguntas abertas, de forma que possa discorrer sobre 
o tema proposto livremente. As perguntas abertas abordarão: 1) a experiência profissional 
do enfermeiro na ESF; 2) a representatividade da ESF para aquele profissional; 3) as 
atualizações, capacitações, especializações realizadas pelo enfermeiro; 4) o 
conhecimento sobre as atribuições, competências e habilidades do enfermeiro; 5) o perfil 
do enfermeiro; 6) as dificuldades, facilidades, desafios do trabalho em equipe na ESF. 

A entrevista será realizada no dia, horário e local que seja mais adequado para o 
participante. Todas as respostas serão gravadas e terá duração de aproximadamente 
quarenta a sessenta minutos. O roteiro de entrevista somente será gravado se for 
autorizado pelo participante. Não haverá utilização de imagem com pessoas. 

É possível que cansaço e desconforto emocional ocorram durante a entrevista. 
Caso isso ocorra, você poderá interromper a entrevista a qualquer momento, bem como 
ser ouvido e esclarecer qualquer dúvida a respeito da entrevista. Para evitar risco de 
vazamento de dados, as informações coletadas serão divulgadas utilizando-se 
pseudônimos, e não serão utilizadas referências específicas que possam identificar o 
participante. 

Desta pesquisa você pode esperar o benefício de contribuir para aprimorar o 
conhecimento sobre a formação em saúde para os profissionais que atuam na Estratégia 
Saúde da Família e para aqueles que serão inseridos por diversos caminhos no Sistema 
Único de Saúde (SUS) e possivelmente identificar fragilidades que possam ser 
melhoradas e experiências exitosas na formação e educação profissional. 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, 
artigos científicos e dissertação. 
 
Assinatura/rubrica do participante: ___________________________________________ 

Assinatura/rubrica do pesquisador: _________________________________________ 
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Quaisquer dúvidas sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 
relacionados com a pesquisa podem ser tirados em qualquer momento através do 
telefone de contato da pesquisadora (22)981612328 ou do email marcelasch@gmail.com 
ou ainda através do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) pelo telefone (21) 2629-9189 ou pessoalmente na Rua Marquês do Paraná 303, 4° 
andar, prédio anexo ao Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer 
tempo, sem prejuízos ou qualquer outra penalização. 

É garantida a confidencialidade das informações geradas e a sua privacidade como 
participante da pesquisa. As informações fornecidas serão utilizadas exclusivamente de 
forma anônima. A identificação solicitada é para obter dados do perfil profissional e para 
entrar em contato posterior para divulgação dos resultados. 

A legislação brasileira não permite que você tenha qualquer compensação 
financeira pela sua participação em pesquisa, mas você será ressarcido pelas despesas 
caso alguma despesa extraordinária associada à pesquisa venha a ocorrer, nos termos 
da lei.  

A pesquisadora responsável, que também assina esse documento, compromete-se 
a conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 466/12 de 12/06/2012, 
que trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 
trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 
aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 
avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-
los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 
pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 
interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 
Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 
dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail 
ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. E-mail: etica@vm.uff.br - 
Tel/fax: (21) 26299189. 
 

Eu,_____________________________________________________________________ 
(assinatura do participante), declaro ter sido informado e concordo em ser participante, do 
projeto de pesquisa acima descrito. 

 
Concorda com a gravação da entrevista? ( ) SIM ( ) NÃO 

 
Assinatura do pesquisador __________________________________________________ 

 
Esse documento (TCLE) contém 2 (duas) páginas. Ambas as páginas estão sendo 

assinadas pelo participante e pelo pesquisador, na data ___/___/______. 
 
2 (duas) vias idênticas deste documento foram assinadas. Uma via entregue ao 

participante e outra via permanece com o pesquisador. 
 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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9. ANEXOS 

9.1. Carta de Anuência 
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9.2. Parecer Consubstanciado do CEP 
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