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RESUMO 

 

 

O enfermeiro é um profissional que tem historicamente como o ancoradouro de suas ações o 

processo de cuidar do outro. Tarefa complexa, onde estão envolvidos valores, culturas, 

experiências de vida, e no qual participam o profissional, o usuário e a família.  Para a 

sociedade os papéis inerentes ao enfermeiro, estando aí o processo de cuidar, estão 

alicerçados em uma história de vocação, de sacerdócio, de doação, submissão e 

subvalorização que, mesmo após o processo de profissionalização, continuam a vigorar. No 

entanto estas concepções parecem que, gradativamente, trilham processos de mudanças, e o 

exemplo é o reconhecimento da consulta de enfermagem (CE) como uma atividade privativa 

do enfermeiro. O objeto do estudo é o papel do enfermeiro no Programa de Saúde da Família 

(PSF). Objetiva-se conhecer o papel do enfermeiro na visão do usuário que acessa estes 

serviços de atenção primária em saúde. É um estudo quali-quantitativo do tipo descritivo-

exploratório, desenvolvido através de um trabalho de campo que utilizou entrevista semi-

estruturada para a coleta de dados. Os cenários foram três unidades do PSF localizadas no 

município de Itaboraí – RJ. Os sujeitos foram 36 usuários cadastrados nas unidades. Com os 

dados emergiram 3 categorias:  As diferentes formas de reconhecimento da identidade social 

do enfermeiro pelo usuário;  Sobre os saberes e práticas do enfermeiro na visão do usuário; 

As possibilidades de ações do enfermeiro diante das demandas. O estudo constatou que, 

devido a diferentes fatores, o papel do enfermeiro nas unidades primárias de saúde 

pesquisadas, ainda é confuso, e muitas vezes este profissional é confundido com o técnico de 

enfermagem ou sendo identificado como médico. O usuário constrói e ou mantém em seu 

ideário uma imagem do enfermeiro que trafega entre a valorização e o não reconhecimento: 

Ao gerir os cuidados (resolver diferentes problemas) é reconhecido, ao distanciar-se do 

usuário é subvalorizado. No entanto há indícios de mudanças nesta concepção.  

 

 

Palavras-chave: Enfermeiro, PSF, História da enfermagem, Atenção primária à saúde 
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ABSTRACT 

 

 

The nurse is a professional who has historically as the anchor of their actions the process of 

taking care of another. Complex task, which involves values, cultures, life experiences, and 

attended by professionals, users and the family. For society the roles inherent in the nurse, 

being there the care process, they are based on a history of vocation, priesthood, donation, 

submission and undervalued, even after the process of professionalization, remain 

applicable. However, these concepts seem to gradually change processes tread, and the 

example is the recognition of nursing consultation (EC) as a privative activity of the 

nurse. The object of study is the role of nurses in the Family Health Program (PSF). The 

objective is to understand the role of nurses in view of the user that accesses these services in 

primary health care. It is a qualitative and quantitative study of descriptive and exploratory, 

developed through a field study that used semi-structured interview to collect data. The three 

scenarios were PSF units located in Itaboraí - RJ. The subjects were 36 users registered in the 

units. From the data three categories emerged: The different forms of recognition of the social 

identity of the nurse by the user; About the nurse's knowledge and practices in view of the 

user, The possible actions of the nurse in the face of the demands. The study found out that, 

due to different factors, the role of nurses in primary health care units surveyed, it is still 

confusing, and often these professionals are confused with the practical nurse or being 

identified as a doctor. The user builds and maintains on its ideas the image of a nurse who 

travels between the valuation and the non-recognition: By managing care (solve different 

problems) is recognized, the distance from the user is undervalued. However there are signs 

of change in this conception. 

 

 

Keywords: Nurse, PSF, Nurse´s History, Primary health care 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

“O cuidado constitui-se no mais poderoso símbolo da Enfermagem, confundindo-se com ela, 

representando-a”. (OLIVEIRA et al 2003, p.97 ) 

 

 

 
Fonte:http //tisores.net/imagenes/florence%202.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tisores.net/imagenes/florence%202.jpg


14 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Confesso, que para formular a temática aqui eleita, que focaliza a visão do usuário em 

relação ao papel do enfermeiro, que atua em atenção básica, foi uma tarefa complexa, pois um 

leque de temas e possibilidades surgiam quando lia, relia e buscava textos, relacionados a 

história da enfermagem e a linha do tempo do cuidar. Encontrava nestas referências, na 

maioria das vezes, questões relacionadas diretamente a hierarquia de poder, divisão social no 

trabalho da equipe de enfermagem e sobre os conflitos constantes que envolvem a identidade 

do profissional enfermeiro. Sobre a temática propriamente dita – a visão do usuário sobre o 

papel do enfermeiro e seu processo de cuidar em unidades de atenção básica – constatei que 

ainda existe escassez de literatura. Este fato consolidou a minha certeza pela escolha do tema. 

Vale aqui ressaltar que os princípios da enfermagem ainda hoje estão, intrinsecamente, 

relacionados à figura de Florence Nightingale, e seus modos singulares de cuidar, tanto na 

assistência hospitalar quanto na saúde pública. Na sua infância Nightingale brincava de 

bonecas costurando-as, remendando-as, e quando as mesmas se quebravam cuidava de seu 

reparo com muita devoção e carinho, objetivando sempre sua recuperação. Quando passou a 

cuidar de doentes fazia tudo, também, com muita devoção.  Tento, assim, refletir e resgatar o 

ideário de Nightingale porque, apesar de lidarmos hoje com tecnologias avançadas, 

maquinários e robotização, elementos fundamentais da relação de cuidado defendidos por 

Florence, e que foram sendo perdidos, estão em processo de resgate. São eles: o toque, a 

escuta sensível, o vínculo, respeito, o cuidado amoroso, todos eles acreditamos como 

inerentes à prática do cuidar e que foram sendo subvalorizados (ALEX, 1996). 

Vários estudos que contribuíram para embasar esta reflexão apontam que tanto as 

ações de cuidar quanto a relação com o usuário nos cenários da atenção básica encontram-se 

fragmentadas, distanciadas, mecanizadas e este fato parece estar ancorado na histórica divisão 

de tarefas/atividades que ainda predomina na equipe de saúde e em particular na de 

enfermagem. Desse modo, desvendar e refletir sobre a o papel do enfermeiro que atua na 

atenção básica é tarefa complexa porque traz à tona os conflitos que estruturam a gênese do 

cuidar na enfermagem e mais particularmente na saúde coletiva. Neste cenário o técnico de 
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enfermagem e o agente comunitário de saúde (ACS) tem seu papel definido, assim como o 

enfermeiro. No entanto, este assume várias e diferentes atividades, para além do que está para 

ele definido, o que acaba por tornar seu papel confuso, dúbio, de modo especial para os 

usuários, como demonstraremos no decorrer deste estudo. Muitas vezes suas competências 

permanecem obscuras, dando margem a múltiplas interpretações e pouco reconhecimento 

social.  

Dentre as ações inerentes ao profissional enfermeiro que atua na atenção básica pode-

se destacar as de promoção do cuidado para a saúde e o gerenciamento das unidades. Assim 

este profissional deve realizar: educação em saúde, cuidado direto ao usuário quando é 

preciso, consulta de enfermagem (CE), visitas domiciliárias (VD), implantação e 

implementação de programas de saúde, capacitações e supervisão das ações dos ACS, dentre 

outras atividades. 

Para tentar compreender o cotidiano do profissional enfermeiro nos cenários de 

atenção básica, de modo especial no Programa de Saúde da Família (PSF) onde o mesmo 

compõe a equipe básica de saúde, busquei apreender e analisar a percepção do usuário em 

relação ao papel deste profissional nestes cenários. 

Diante das difíceis experiências vividas por mim, especialmente com a perda de meu 

pai em acidente automobilístico no qual estava presente e que deixou cicatrizes profundas e 

lembranças sobre as múltiplas formas de ser cuidada e que hoje compõem minha história de 

vida, ouso dizer que minha avó materna construiu uma relação de cuidado (mesmo sem  

conhecimento acadêmico), que determinou minha total recuperação. Ela cuidou de mim como 

“enfermeira” no real sentido da palavra: cuidou do meu corpo e da minha alma. Esteve 

totalmente presente nos meus momentos de  maior aflição, angústia, dor, com a perda do meu 

pai-herói e depois na minha reabilitação. Afirmo e reafirmo que minha avó, ao dedicar-se na 

busca e certeza de minha reabilitação no ambiente familiar, fez-me compreender a 

importância e a grandeza do processo de cuidar. Sem conhecer o trabalho de Florence 

Nightingale minha avó aproximou-se, com o seu modo de agir, com singularidade, afeto, 

acalento e disciplina, de todos aqueles princípios por ela defendidos.  

Esta foi, assim, uma das minhas experiências de vida que contribuíram para 

determinar a escolha da enfermagem como profissão e também para a eleição do tema desta 

pesquisa. Deste modo, além de analisar, historicamente o processo de cuidar em saúde, 

focalizarei os cuidados prestados na atenção básica pelo enfermeiro na perspectiva do usuário. 

Finalizando ressalto que tematizar o papel do enfermeiro na atenção básica e seus 

modos de cuidar contribuirá no entendimento da amplitude do cuidado em saúde. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

  

 

Na linha do tempo ou na história do processo de cuidar, perpetuam-se várias 

concepções relacionadas ao perfil, ou elenco de ações relacionadas ao enfermeiro. Estes 

socializados sob a influência do contexto histórico e também de acordo com as necessidades e 

interesses da sociedade na obtenção de determinado tipo de cuidado. Os modelos de atenção 

adotados por uma sociedade determinam as formas de cuidar, de agir dos profissionais. No 

campo da enfermagem, por exemplo, desde o período Nightingaleano até os tempos atuais, 

co-existem diferentes conceitos ou definições sobre o papel dos profissionais que atuam neste 

campo, e sobre o enfermeiro, de modo especial.  

Ficou muito marcada a preocupação de Florence Nightingale em conceituar a 

enfermagem. Para ela: 

 

 

[...] realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão 

rigoroso, quanto à obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela 

morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito 

de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes! 

(NIGHTINGALE, 1946) 

 

 

Já para Paterson e Zderad
1
, (1979 apud OLIVEIRA et al, 2003, p.19): 

 

 

A enfermagem é vista como uma resposta a um chamamento de ajuda é um encontro 

de pessoas, paciente e enfermeira, com um objetivo ou expectativa em mente, ou 

seja, o paciente espera ser cuidado e a enfermeira espera cuidar [...]. 

 

 

E para definir a ação norteadora do campo da enfermagem, o cuidado, utilizamos 

Waldow (2006, p.131): 

 

Se a arte é uma forma de conhecimento e se através dela são expressos os 

sentimentos e comportamentos dos povos no que diz respeito às questões humanas 

na forma como são interpretados e experenciados, o viver e o morrer, assim como os 

rituais de cuidar nas diferentes épocas, conclui-se que o cuidado, além de arte, 

constitui conhecimento.  

 

 

Verifica-se que nos textos citados anteriormente, apesar da variável tempo, 

compartilham termos como “arte” e “ajuda” ao próximo (usuário), expressando semelhanças. 

                                                 
1
 PATERSON, Josephine G.; ZDERAD, Loretta T. Enfermeira humanística. México: Editorial Limusa, 1979. 
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Percebe-se então que ao tentar definir  a enfermagem e o papel do enfermeiro tanto no âmbito 

hospitalar como na atenção básica de saúde, estão envolvidos um conjunto de idéias, saberes, 

mitos, conhecimentos que se atualizam ou se cristalizam na sociedade.  

Assim, de acordo com o exposto até o presente momento esbocei como objeto de 

estudo: 

 

  

OBJETO DO ESTUDO 

  

 

A percepção de usuários sobre o papel do enfermeiro de Unidades Básicas de Saúde  

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

 Como os usuários percebem o papel do enfermeiro no processo de cuidar em atenção 

básica de saúde? 

 As ações realizadas pelo enfermeiro na atenção básica confere resolutividade e 

reconhecimento ao mesmo? 

 

 

OBJETIVOS 

 

 
GERAL: 
 

 

 Conhecer a visão do usuário sobre o processo de cuidar do enfermeiro que atua em 

unidades de atenção básica (PSF). 

 

 

 

 
ESPECÍFICOS: 

 

 

 Identificar as ações realizadas pelo enfermeiro na atenção básica através da percepção 

do usuário; 

 Analisar, na perspectiva do usuário, se as ações realizadas pelo enfermeiro em atenção 

básica confere resolutividade e produz reconhecimento profissional. 
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JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

  

 

Refletir sobre o processo de cuidar em saúde traz à tona diferentes elementos que 

compõem esta prática. Neste sentido:  

 

 

[...] os elementos do cuidado são o ser humano (paciente/enfermeira) reunidos numa 

transação intersubjetiva (a relação, o diálogo) com um fim determinado (a saúde) 

que se dá no tempo e no espaço (ambiente), num universo de homens e coisas 

(PATERSON e ZDERAD
2
, 1979, apud OLIVEIRA et al, op. cit. p.14). 

 

 

Paterson e Zderad
3
, (1979, apud ibid., p.15):  

 

 

[...] por ter a arte de Enfermagem um propósito dirigido e intersubjetivo, é mais 

complexa que as artes da pintura e poesia. Como arte clínica implica em estar com e 

fazer com, assim o paciente deve participar como sujeito ativo para fazer real a sua 

possibilidade.  

 

 

Reafirmo ser a enfermagem, uma arte e uma prática científica, que considera 

princípios clínicos/científicos, que envolve o usuário como protagonista e o enfermeiro como 

co-responsável do cuidado que é ofertado ao usuário no ambiente de saúde (atenção básica). 

Apesar dos usuários trafegarem pela atenção primária e manterem vínculos com o conjunto de 

componentes da equipe de saúde, os papéis inerentes a cada profissional que está por de trás 

do jaleco branco, que olha, escuta, sugere, ensina, cuida, resolve e troca experiências com 

esses usuários, na maioria das vezes, não é reconhecido. Cabe, então, refletir sobre este fato. 

Apreender as idéias e concepções dos usuários acerca do papel do enfermeiro que atua 

em unidades básicas contribuirá para que,  de certa forma, se desvende ou desvele o porquê 

do pouco reconhecimento a este profissional. Assim, questiona-se: Quem é este profissional 

para o usuário? Esta reflexão poderá contribuir para reorientar as ações dos profissionais 

enfermeiros que atuam nestes cenários e também os conteúdos trabalhados durante o processo 

de formação destes profissionais. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 OLIVEIRA, op. cit. p. 14. 

3
 OLIVEIRA, op. cit. passim. 
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CAPÍTULO I - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

“Cuidar.esta arte que precede todas as outras, sem  a qual não seria possível existir, está na 

origem de todos os conhecimentos e na matriz de todas as culturas. Embora inserida na 

textura da vida quotidiana, esta arte permanece ainda tão desconhecida e a variedade dos seus 

resultados insuspeita”. (COLLIÈRE, 2003 , p. 01) 

 

 

 

 
Fonte: http://www.blogers.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Pinturas-famosas-de-

Leonardo-da-Vinci-1.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogers.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Pinturas-famosas-de-Leonardo-da-Vinci-1.jpg
http://www.blogers.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Pinturas-famosas-de-Leonardo-da-Vinci-1.jpg
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CAPÍTULO I - REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

1.1 O RESGATE HISTÓRICO DO PROCESSO DE CUIDAR 

 

 
1.1.1 O CUIDAR EM FLORENCE NIGHTINGALE  

 

 

O cuidar norteia as ações de enfermagem. E esse processo teve início com Florence 

Nightingale (1820-1910). Esta jovem  nasceu em 12 de maio de 1820 em Florença, cidade da 

Itália que inspirou seu nome. Sua única irmã mais velha era Parthenope, e sua família era de 

uma classe sócio-econômica privilegiada, com poder econômico, social e político. Seu pai 

William Nightingale, era filho de um banqueiro, e havia herdado de um tio uma mina de 

chumbo e propriedades rurais.  

Segundo seus biógrafos Florence gostava de ler, conhecer diferentes culturas e viajar 

para novos lugares. O senhor Nightingale assumiu a educação de suas progenitoras, queria 

que elas desfrutassem de uma educação diferenciada daquela oferecida às meninas de classe 

alta de seu tempo. Utilizava para isto de um cenário composto por uma sala de aula e de uma 

biblioteca com muitos livros para ministrar aulas de francês, alemão, italiano, grego, latim, 

além de história, filosofia e matemática. O pai de Florence em conjunto com sua esposa 

Fanny, objetivavam educar suas filhas para serem esposas e mães cultas, não primavam que 

elas seguissem alguma carreira. 

Ao contrário de sua irmã que mais se interessava por trabalhos manuais e festas 

seguindo muito de perto os princípios vitorianos de educação, no qual a mulher era educada 

para a vida doméstica, Florence se destacava nos ensinamentos e fundamentos que seu pai lhe 

ensinava. Para ele Florence precisava de um tempo para se encontrar. Conforme aponta Alex 

(1996, p.8-13), desde muito cedo Florence mostrava-se interessada em cuidar do outro: Em 

suas brincadeiras de infância, enfaixava as pernas das bonecas de sua irmã, costurava-as, 

prestando um cuidado diferenciado e devolvia-as provocando em sua irmã um sentimento de 

surpresa e de espanto a tanta dedicação. Além disso, se sentia bem quando saia com sua mãe 

para visitar os trabalhadores e arrendatários da propriedade de sua família, momento em que 

tinha a oportunidade de entregar alimentos aos necessitados, confortava uma pobre criança ou 

quando cuidava de algum animal doente.  

Sua adolescência era envolta de muitos bailes, festas que sua família estava sempre 

inserida. Nestes eventos ajudava nos preparativos e comportava- se de maneira mais recatada, 
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onde apreciava boas companhias e conversas interessantes, mas para Daher (2000, p.39) o que 

prendia a atenção de Florence eram os livros, e seu companheiro mais fidedigno com o qual 

ela partilhava toda a sua angústia, era seu diário. 

Ao discorrer sobre o diário de Florence, Brown (1993, p. 9) diz que em 07 de fevereiro 

de 1837, há uma anotação em seu diário em que relata o chamamento de Deus para o seu 

serviço. Toda vez que relia essas palavras Florence pressentia que ela tinha uma missão a ser 

seguida, que Deus a chamava, mas tinha um problema, não sabia para quê finalidade. 

Com quase trinta anos a literatura destaca que a jovem moça rejeita proposta de 

casamento, pois entendia que o mesmo podia impedi-la de atender ao chamamento de Deus, 

haja vista que uma vez casada teria que apoiar a carreira de seu esposo, cuidar das tarefas 

domésticas, sem poder se dedicar a uma carreira onde o cuidado ao outro pudesse ser 

realizado. Desse modo ao aceitar um matrimônio poderia inviabilizar a concretização de seus 

ideais de servir ao próximo.  

Florence iniciou seus estudos sobre relatórios de hospitais, obtendo estatísticas destes 

ambientes de cuidado, concretizando com estes estudos a idéia de que almejava: aliviar o 

sofrimento do pobre e do enfermo. Quando mencionou esse plano de vida ao seu pai, ele 

recusou, mencionando que cuidar de pessoas doentes não fazia parte das atividades pensadas 

para moças de sua época. Ao contestar o pedido de Florence, seu pai contribuiu para que seus 

dias se tornassem vazios.  

Mas Florence persistiu com seus ideais e aos 31 anos vê a oportunidade de visitar uma 

instituição de diaconisas em Kaiserwerth (Alemanha). Interessou-se por este lugar e ali 

recebeu seu primeiro treinamento profissional, seguindo as rígidas rotinas da instituição 

(DAHER, 2000). 

A Guerra da Criméia, travada entre a Inglaterra e a Rússia, aparece como cenário para 

Florence aplicar seus conhecimentos. Assim, aceita o convite  para organizar o atendimento 

do hospital militar no front de guerra.  Nightingale convoca aproximadamente quarenta moças 

e treina-as para prestarem assistência junto aos soldados, Florence deparou-se com um cenário 

de sujeira e maus tratos, com presença de roedores e doenças, indigno de sobrevivência e que 

contribuía para alastrar as doenças e acelerar a morte. Neste contexto, Florence se dedicava 

ininterruptamente a cuidar dos doentes, tentando trazer a cura e ampliar a esperança de vida 

para os soldados (BROWN, 1993). 

À noite, devido à inexistência de luz, usava um lampião para se deslocar e examinar os 

soldados doentes. Este foi o motivo que a fez ser conhecida como a dama da lâmpada. Com 

seu dedicado labor conseguiu reduzir a taxa de 42% para 2% do índice de mortalidade entre 
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os soldados, e além de organizar o cenário das enfermarias, alocou os recursos materiais e 

humanos necessários, promovendo uma administração que determinou  um fazer diferenciado 

e resolutivo, que contribuiu para os princípios da administração da enfermagem atual (ALEX, 

1996).   

Em sua volta à Inglaterra é festejada pelos britânicos. O valor de seu trabalho na 

Criméia passa a ser valorizado até por seus pais. Neste momento é homenageada pela rainha 

Vitória, por apontar as deficiências do sistema hospitalar militar e contribuir com sugestões 

para as reformas necessárias.  

Com a repercussão do desempenho do seu trabalho, Florence recebe apoio de pessoas 

para atuar em prol aos doentes e aos pobres. Em função desta atividade consegue recolher 

recursos para criar uma escola de treinamento para moças que se identificavam com o cuidar 

de doentes.  

Assim é criada junto ao Hospital St. Thomas, no dia 24 de junho de 1860, a primeira 

Escola de Enfermeiras, com uma turma de 15 candidatas, das quais 13 foram eleitas para 

realizarem o curso.  

Os princípios (o elenco de cuidados) sempre defendidos por Florence permanecem 

atuais, como manter o ambiente do paciente arejado, adoção de dieta saudável, cuidados 

corporais de higiene do enfermo e cuidados gerais do ambiente. Também organizou a 

cozinha, a lavanderia e o almoxarifado de forma a que estes espaços fossem otimizados em 

função do atendimento de qualidade. Por fim destaca-se o empenho da Florence na gênese da 

administração em enfermagem, feitos que norteiam até hoje as ações de enfermagem.   

Em relação à formação empreendida por Florence as candidatas que recebiam um 

treinamento de menor complexidade eram nomeadas como nurses (preparadas para realizar os 

serviços  manuais de enfermagem hospitalar e domiciliar, tais como: dar banho no leito, 

realizar a troca de curativos, trocar a roupa de cama, entre outros). Já as ladies-nurses 

recebiam um treinamento mais específico sendo preparadas para realizarem atividades de 

cunho administrativo, de supervisão e ensino. Esta divisão demarcou a hierarquização que 

hoje existe na equipe de enfermagem (DAHER, 2000). 

 

 
1.1.2 O CUIDAR NA ENFERMAGEM PROFISSIONAL 

   
 

É sabido que o objeto de trabalho, foco central da enfermagem é o sujeito. Também é 

importante destacar que a função de realizar o cuidado, ajudar o próximo, orientar o outro, 
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sempre esteve presente no elenco de atividades do enfermeiro. Mas este cuidado ou este tipo 

de fazer sempre esteve conectado a figura feminina (de religiosas, de prostitutas, de parteiras, 

ou de curandeiras).    

Segundo Waldow (2006, p.77-78)  o sujeito é entendido de forma diferente na 

perspectiva de tempo, uma vez que o manuseio do corpo do outro era entendido como fonte 

de impureza e de fornificação. O corpo era espaço sagrado e poucos eram aqueles que podiam 

manuseá-lo. Mas, com o advento do capitalismo o corpo passa a ser entendido como força de 

trabalho, sendo valorizado quanto mais saudável fosse. O corpo pode, neste sentido, 

representar fonte de lucro, produtividade. Aqueles indivíduos que sofriam de qualquer 

enfermidade eram desqualificados para o trabalho e gerador de ônus somente para o sistema 

de saúde, para os laboratórios.  

Com o advento das tecnologias em saúde a máquina compete com o processo de 

cuidado realizado pelos profissionais, e constrói um distanciamento entre os cuidadores e o 

sujeito que é cuidado. A enfermagem profissional passa a trabalhar nesta mesma lógica ou 

modelo (FERREIRA-SANTOS, 1973). 

Percebe-se que o cuidado historicamente vai configurando a identidade da 

enfermagem, trafegando desde as ações caritativas realizadas pelas diaconisas até sua 

afirmação como profissão onde se singulariza com a consulta de enfermagem, ação privativa 

do enfermeiro. Comprova-se que a profissão se constrói embasando suas ações cuidativas em 

outras ciências, e tenta com isto a cada dia se afirmar. Porém muitas vezes o enfermeiro 

secundariza o cuidado transferindo-o para outro componente da equipe de enfermagem 

realizar. O enfermeiro com esta ação contribui para a desvalorização da mesma, 

intensificando a indefinição do seu papel, para os componentes da equipe de saúde, para o 

usuário, enfim para toda a sociedade (LUNARDI, 1998). 

No que se refere a questão de identidade do profissional enfermeiro, estão enredados 

atributos e ações que a caracterizam como profissão de mulheres. Estão assim envolvidas 

relações de gênero na medida em que o cuidado é quase sempre caracterizado como  atributo 

feminino. Em contraste o curar é concebido como masculino. Logo por ser feminino o cuidar 

é desprestigiado e subvalorizado. Como afirma Waldow (2006, p.84) adotam-se terminologias 

e práticas “oriundas da medicina, como prescrição, internação, usuário, problema”. Neste 

contexto pode-se inferir ainda que “o cuidado [...] não pode ser prescrito, não segue receitas. 

O cuidado é sentido, vivido, exercitado”. (ibid
4
., p.68). 

                                                 
4
 WALDOW, op. cit., p. 68 
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Nesse sentido também reafirma Colliére
5
, (1986, apud WALDOW, 2006, p.85) que:   

 

 

(...) parece imprescindível que a enfermagem, como um todo, precisaria não só 

gostar do que faz, mas também valorizar o cuidado em sua plenitude, desde as ações 

mais simples às mais complexas, exercendo-as com  competência, conhecimento, 

habilidade, sensibilidade e, também, prazer. Ter orgulho de serem cuidadoras. 

 

 

Ao analisar a importância do cuidado Watson
6
, (1988, apud WALDOW, 2006, p. 23) 

explica que seus princípios básicos envolvem: 

 

 

[...] cuidado pode ser efetivamente demonstrado  e praticado somente de forma 

interpessoal; o cuidado consiste em fatores que resultam da satisfação de certas 

necessidades humanas; cuidar inclui aceitar a pessoa não somente como ela é, mas 

como ela virá a ser; o meio ambiente de cuidado proporciona o desenvolvimento do 

potencial da pessoa, ao mesmo tempo que lhe permite escolher a melhor ação para si 

em um tempo dado; o cuidado refere-se mais à saúde do que à cura, e a prática de 

cuidar é o foco central da enfermagem. 

 

 

 Também Waldow (2006, p.14) evidencia que o cuidado amoroso demarca uma 

singularidade junto ao sujeito que cuida e que é cuidado: 

 

 

Cuida-se o que se ama, e acredita-se em que ao cuidar se aprende a ser mais 

amoroso; o amor potencializa nossa capacidade para cuidar. Em geral, amor é 

interpretado apenas como um sentimento e, ao se falar em cuidado na área de saúde, 

causa estranheza usá-lo com/entre profissionais e clientes. Nesse caso, todavia, amor 

refere-se a comportamento. 

 

 

Com base nestas afirmações anteriores verifica-se que o cuidar de alguém, não deve se 

resumir ou se limitar, no âmbito da enfermagem ao fazer, ao procedimento técnico. A 

racionalidade vigente até o início do século XXI, atrelava o fazer da enfermagem e do 

enfermeiro exclusivamente ou essencialmente a técnica, ou melhor, a um trabalho manual. No 

entanto observa-se que hoje todo o conhecimento, a tecnologia, a ciência, deve vir 

acompanhada pela construção de vínculo, pelo cuidar humanizado, pelo olhar holístico que 

prioriza o individuo como um todo, não só a patologia que o envolve. O profissional 

enfermeiro deve estar atento aos determinantes de saúde, ao estilo de vida, as barreiras que 

modificam sua sobrevivência, os sentimentos que ele expressa, são muitas vezes 

                                                 
5
 COLLIÈRE, M. F. Invisible care and invisible woman as helth care providers. Int. Journal of Nursing Studies, 

vol. 23, n. 2, 1986, p. 95-112. 
6
 WATSON, J. et al. Nursing: human science and human care. A theory of nursing. New York: National League 

for Nursing, 1988.   
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desconsiderados na prática do cuidar, que passa a ser uma obrigação. Na visão de Roach
7
, 

(1991, apud WALDOW, 2006, p.29) “cuidado é nosso modo de ser. Ao cessar de sentir, agir 

e pensar em termos de cuidado deixa-se de ser humano”. 

As várias barreiras que limitam a realização do cuidado amoroso acabam por torná-lo 

um processo de cuidar concreto, distanciado e desumano.  Waldow (2006, p.127) pontua que 

as barreiras que inviabilizam o cuidado da forma que idealizamos são:  

 

 

[...] conflito de valores na profissão; a falta de envolvimento profissional; a falta de 

um forte sentido de self por parte das cuidadoras; a falta de uma ética específica, 

menos dependente da ética e das decisões médicas; a falta de conhecimento; o tempo 

limitado para atualização e reflexão devido ao excesso de responsabilidades e, 

muitas vezes, delegáveis; a gratificação inadequada. [...] falta de apoio para a prática 

do cuidado [...] infelizmente, há uma falta de orgulho naquilo que constitui o fazer e 

sentir mais básico na profissão que é o próprio cuidado. 

 
 

  
 1.2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CUIDAR EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

Para a reflexão sobre os cuidados em rede básica é importante destacar, inicialmente, a 

relação entre o cuidado, a compaixão e a competência. Para Roach
8
, (1993 apud WALDOW, 

2006, p.28-29): 

 

 

Quanto ao dimensionamento do cuidado ele pode ser compreendido como cinco 

“cês”: compaixão, competência, confiança, consciência e compromisso. Compaixão 

[...], compartilha alegrias, tristezas, dores e realizações; [...] uma forma de estar uns 

com os outros; ela acrescenta a necessidade de enfatizar o ingrediente humanizador, 

ou seja, a compaixão em um mundo cada vez mais frio e impessoal da ciência e da 

tecnologia. Por competência define o estado de ter conhecimento, julgamento, 

habilidade, energia, experiência e motivação necessários para responder ás 

demandas das responsabilidades profissionais. Chama a atenção para a importância 

da competência associada á compaixão, pois, enquanto a competência sem 

compaixão pode ser brutal e desumana, a compaixão sem competência pode ser nada 

mais do que uma intrusão inexpressiva, se não prejudicial, no mundo da pessoa que 

necessita de ajuda. Confiança refere-se á qualidade que promove relações em que as 

pessoas  sentem-se seguras. [...] Consciência  é definida como o estado de 

conhecimento moral. [...] Não deve ser equiparado á emotividade ou a sentimentos 

casuais; significa uma resposta intencional, deliberada, significativa e racional. 

Comprometimento foi definido como uma reposta afetiva complexa, caracterizada 

pela convergência entre desejos e obrigações e pela escolha deliberada de agir em 

concordância com ambos.  

 

 

                                                 
7
 ROACH, S. S. The call to consciousness: compassion in today‟s health world. In: GAUT, D. & LEININGER, 

M. M. (eds.). Caring: the compassionate healer. New York: National League for Nursing, 1991, p.1-17.  
8
 ROACH, S.S. The human act of caring: a blueprint for the health profissionals. Ottawa: Canadian Hospital, 

1993.  
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Esta percepção nos faz refletir que nas práticas do cuidado, sentimentos, 

conhecimentos do usuário e do cuidador estão interligados e expressam um leque de 

informações, problemas, emoções que envolvem todo o processo de cuidar. Em referência ao 

contexto de saúde coletiva, Almeida et al
9
, (1997, apud BARBOSA et al, 2004, p. 09-15) 

destacam: 

 

 

[...] para alcançar a saúde coletiva, o trabalho de enfermagem tem se diversificado 

indo desde o cuidar, seja do individuo, família e grupo da comunidade, passando 

pelas ações educativas, administrativas, até a participação no planejamento em 

saúde. 

 

  

Verifica-se que o campo de saúde coletiva é um importante cenário de possibilidades 

para a atuação do enfermeiro, que deve ir além da técnica, e das funções pré-estabelecidas nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), pois suas funções, seu agir, seu pensar sobre a 

saúde/doença da população está diretamente relacionado a práticas sociais. 

Segundo, Ferreira & Acioli (2009, p. 507):  “os enfermeiros consideram a categoria 

cuidado como premissa da assistência de enfermagem, algo que garante sua identidade e 

razão existencial da enfermagem”.  Por mais que a  identidade da profissão esteja sendo 

questionada a todo o momento, pelo profissional, por sua equipe, pela sociedade, é relevante 

considerar que o processo básico de cuidar ainda é mensurado como sua atividade essencial, 

insubstituível. 

Nos cenários de atenção básica comprova-se que o enfermeiro em muitos momentos 

se distancia do processo de cuidar e se envolve com ações gerenciais. Além disso, os 

programas de saúde que normatizam as práticas de saúde não determinam claramente qual o 

papel do enfermeiro e dos demais profissionais.  

Segundo Pires (2009, p. 740-741): 

 

 

[...] em relação aos atributos de uma profissão, domina um campo de conhecimentos 

que lhe dá competência para cuidar das pessoas, em todo o seu processo de viver, 

Esse processo de cuidar em três dimensões básicas: a) Cuidar de indivíduos e 

grupos, da concepção à morte. b) Educar e pesquisar que envolve o educar intrínseco 

ao processo de cuidar; a educação permanente no trabalho; a formação de novos 

profissionais e a produção de conhecimentos que subsidiem o processo de cuidar. c) 

A dimensão administrativo-gerencial de coordenação do trabalho coletivo da 

enfermagem, de administração do espaço assistencial, de participação no 

gerenciamento da assistência de saúde e no gerenciamento institucional.  

 

  

                                                 
9
 ALMEIDA, M. C. P. et al. O trabalho de enfermagem e sua articulação com o processo de trabalho em saúde 

coletiva – rede básica de saúde em Ribeirão Preto. Rev. Bras. Enf. V. 44, n. 2/3, p. 64-75, 1991. 
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Verifica-se que o cuidar está sempre presente no trabalho do enfermeiro  para com os 

usuários na atenção primária. O cuidador estabelece relações com sua equipe, toma uma 

decisão em prol da qualidade de vida, saúde do cliente, com base nos seus conhecimentos e 

vivências, considerando nesta inter-relação as necessidades, os saberes e as práticas do sujeito 

cuidado. Ao estabelecer essa aproximação, o enfermeiro cria vínculo ou distancia-se do 

sujeito.  

Conforme Almeida & Rocha
10

, (1989, apud NASCIMENTO & NASCIMENTO, 

2005, p. 355): 

 

 

[...] a prática da enfermeira é parte de um processo coletivo de trabalho que tem 

como finalidade produzir ações de saúde, caracterizando-se por um saber específico, 

com ações contínuas e articuladas com os demais membros da equipe, na construção 

dos objetos comuns de trabalho no setor saúde. 

 

 

De acordo com Nascimento & Nascimento (2005, p. 335):  

 

 

A prática da enfermeira deverá intervir através da organização do processo de 

trabalho, com uma nova estratégia articulada com a equipe de saúde a fim de que 

cada sujeito possa desempenhar seu trabalho como agente de transformação. 

 

 

Destaca-se que o profissional enfermeiro ao organizar o processo de trabalho do 

cuidado, envolve ativamente  toda equipe  de saúde e os usuários/ protagonistas do auto-

cuidado, para  estabelecer ações de promoção e prevenção de saúde a fim de obter uma 

produção a nível individual e coletiva na atenção primária.  

Estão previstas atividades a serem realizadas pelo enfermeiro como: consulta de 

enfermagem (CE), solicitação de exames complementares, prescrição de medicações, visitas 

domiciliárias (VD), além de estabelecer uma prática gerencial, ao supervisionar os  auxiliares 

de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, as ações de vigilância epidemiológica, 

controle de recursos humanos e de materiais. As práticas educativas são também de 

responsabilidade do enfermeiro, e devem ser realizadas durante a CE, nas salas de espera, 

com grupos prioritários de gestantes, mães, adolescentes, hipertensos e diabéticos, nas  

unidades básicas de saúde e extra-muros (escolas, reuniões comunitárias). Entretanto, muitas 

destas atividades não conseguem ser operacionalizadas. O que leva a esse déficit? O que os 

usuários pensam sobre isto? 

 

                                                 
10

 ALMEIDA MCP & ROCHA JSY 1989. O saber da enfermagem e sua dimensão prática. Cortez, São Paulo. 
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1.2.1 REMODELAGEM DOS MODELOS TECNOASSISTENCIAIS 

 

 

O modelo médico-curativista que vigora há décadas tenta se perpetuar, realçando ou 

reatualizando o profissional médico como o único detentor do saber, logo de poder. Nesta 

racionalidade a meta é exclusivamente o diagnóstico, a terapia medicamentosa e a cura, 

detendo como norte das ações a patologia/doença. 

 O enfermeiro neste cenário atua promovendo o cuidado, com espírito de servir, 

ajudando o outro a ter conforto, a trabalhar suas necessidades humanas básicas (NHB). Com o 

predomínio deste modelo assistencial, este profissional ainda preserva características que o 

posicionam num status de submissão, de reprodução acrítica de processos, fato que tem raiz 

na história da profissão e que o subvaloriza como profissional. 

Forjaz
11

 (1955, apud PASSOS, 1996, p. 25) traz à tona em sua definição o servir como 

o ideal preponderante na enfermagem: “a enfermagem é uma profissão de caráter 

essencialmente social; a sua finalidade precípua é: servir a humanidade segundo as 

necessidades do indivíduo e da sociedade”. 

E Oliveira
12

 (1956, apud PASSOS, 1996, P. 53) por sua vez analisa o cuidar como um 

serviço ou uma atividade angelical: “... como um anjo de ternura e de bondade, combatendo, 

com seu claro sorriso, as negras visões que assaltam, sempre, o espírito que jaz num leito de 

dor”. 

Assim, comprova-se pelas citações anteriores que historicamente a profissão do 

enfermeiro esteve demarcada com aspectos/características, femininas, morais e espirituais, de 

cunho caritativo e, acima de tudo, conectada ao ato de servir como sacerdócio. Com esta 

origem ficam complexas as ações que trabalham no sentido de afirmá-la como profissão, 

como prática científica.  

Diante desta teia de interpretações se vislumbra o quanto o enfermeiro e as escolas de 

formação de enfermeiros ainda precisam trabalhar no sentido de desconstruir estes saberes 

para que se possa tornar estes profissionais reconhecidos e valorizados pela sociedade. Assim 

estar-se-á abandonando as representações: “moço do jaleco branco”, “ajudante do médico”, 

ou ainda “aquele que aplica a vacina”, “que faz o curativo”.  

                                                 
11

  FORJAZ, Marina de Vergueiro. O aspecto social da enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem. Ano 08, 

n.2, p. 127-146, jun/1955. 
12

  OLIVEIRA, Waldemar de. Ana Neri. Revista Brasileira de Enfermagem, n.2, p. 54-60, jun. 1956. 
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O movimento que contribuiu para com o trabalho de revisão das ações de enfermeiros 

norteadas exclusivamente pela técnica, pela medicalização e ações curativas foi a 

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988. Buscava-se com este novo 

modelo de atenção reorganizar, formar, modular os serviços de saúde à luz da promoção da 

saúde. E foi necessário que os profissionais e escolas de formação se adequassem a este 

modelo. 

Nascimento & Nascimento
13

 (2005, apud SANTOS, 2008, p.125) evidenciam os 

pilares para a construção do SUS: 

 

 

(...) garantia de acesso universal ao sistema e um novo conceito de saúde definido 

como direito, além de contemplar os níveis de atenção em saúde, o que permitiu que 

os serviços de saúde fossem reestruturados de modo a priorizar ações de caráter 

coletivo e preventivo em detrimento das ações de cunho individual e curativo, até 

então predominantes. 

 

 

Com a consolidação do SUS, busca-se construir novos modos de agir, de cuidar diante 

do processo saúde/doença. As redes de atenção primária, secundária e terciária passam a 

compor um somatório de ações que de forma complementar ofereça serviços de saúde com o 

intuito de promover saúde, prevenir agravos e proporcionar o tratamento quando preciso. 

Comprova-se que o reducionista binômio doença/cura aos poucos vai sendo 

reconfigurado e um novo modelo de assistência à saúde baseado na composição 

saúde/doença/cuidado/coletivo vai tomando lugar. 

Com esse novo modelo assistencial, os espaços para se executar e produzir saúde vão 

se constituindo, sobressaindo-se o aspecto coletivo:  

 

 

A saúde coletiva vislumbra o processo saúde/doença/cuidado na perspectiva 

histórico-social por meio da ação dos distintos sujeitos em suas relações entre si e na 

sociedade em que vivem e incorpora os determinantes sociais no atendimento das 

necessidades de saúde como fenômeno coletivo, sendo as necessidades individuais 

parte das necessidades sociais. Nascimento
14

 (2003, apud SILVA & SENA, 2008, p. 

52) 

 

 

Nesta mesma linha Santos (2009, p.751) formula que: “(...)na saúde coletiva de 

maneira integrada busca-se o bem-estar da comunidade, seu espaço/território cultural 

sustentável”. 

                                                 
13

 NASCIMENTO, M. S. ; NASCIMENTO, M. A. A. Prática da enfermeira no PSF: a interface da vigilância da 

saúde versus as ações programáticas em saúde. Ciênc. Saúde Colet. 2005 abr-jun; 10 (2): 333-45. 
14

 Nascimento MAA. O ensino da Saúde Coletiva na formação dos profissionais de enfermagem. J ABEn. 2003; 

45(4):14-5. 
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E Ghiorzi
15

 (1991, apud NERY & VANZIN, 1998, p. 50) define:  

 

 

A saúde coletiva é uma nova forma de pensar e de agir em relação à problemática de 

saúde, o trabalho dos profissionais da área de enfermagem articulado com os demais 

trabalhadores da área de saúde para atingir determinados objetivos. 

 

 

Luz
16

 (2006, apud SCHIMITH & LIMA, 2009, p.255) por sua vez revela o seguinte:   

 

 

O campo da saúde coletiva, em função de sua natureza não convencional, é 

permeado por lógicas, discursos e práticas diferentes e, para inverter a lógica da 

demanda por remédios e cuidados médicos, é necessário ouvir o que a população 

busca em saúde. 

 

 

Pode-se, assim, comprovar que as ações de promoção, prevenção, de tratamento e 

reabilitação são complementares, entrelaçadas pelo elenco de ações de cuidado, que 

permeiam/caracterizam as práticas realizadas pelo enfermeiro no cotidiano, primando pela 

busca da modificação das realidades de saúde. 

Neste contexto surgem argumentações de diferentes autores que tentam retratar e 

revelar a essencialidade do trabalho do enfermeiro no campo da saúde coletiva. 

Matumoto
17

 (2001, apud NAUDERER & LIMA, 2008) diz que: 

 

 

A saúde coletiva é considerada uma área privilegiada para a Enfermagem, para o 

enfermeiro e para o trabalho em equipe, no qual cada profissional mantém o seu 

espaço e núcleo de competência e responsabilidade. 

 

 

Neste sentido o enfermeiro vem atuando na saúde coletiva,  

 

 

(...) propondo ações, estabelecendo a maneira como será constituído seu trabalho e 

mantendo considerável autonomia nas suas práticas, pois o modelo de atenção lhe 

permite maior liberdade no uso dos espaços para transformação das realidades 

locais. (NAUDERER & LIMA, 2008) 
 

Barbosa (2004, p.14) evidencia ainda que o campo da saúde coletiva se configura 

como um espaço importante para a enfermagem , dizendo: “A saúde coletiva é o grande 

                                                 
15

  GHIARZI, A. R. Possibilidades e Limites para uma prática transformadora na enfermagem familiar. 

U.F.S.C. 1991 (dissertação de mestrado).  
16

 LUZ, M. T. Demanda em saúde: construção social no campo multidisciplinar da saúde coletiva. In: Pinheiro 

R, Mattos R A, organizadores. Gestão em redes: práticas de avaliação, formação e participação na saúde. Rio 

de Janeiro: CEPESC; 2006.  
17

  MATUMOTO S, MISHIMA S M, PINTO I.C. Saúde Coletiva: um desafio para a enfermagem. Cad. Saúde 

Pública 2001; 17 (1): 233-41.  
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trunfo da enfermagem, pois as oportunidades de atuação do enfermeiro são inúmeras e 

acontecem em vários momentos exigindo abordagens diversificadas”. 

Diante da pluralidade de necessidades, a intervenção e recuperação somente do corpo 

já não vêm atendendo as necessidades de saúde, logo, a atenção a saúde passa a priorizar o 

atendimento integral do ser humano, priorizando como determinantes dessa assistência 

holística o estilo de vida, o meio ambiente e a promoção da saúde. Nesta nova roupagem de 

modelos assistenciais em saúde a família passa de certa maneira a nortear o tipo, o modo, a 

forma, a maneira de se conhecer a sistematização. 

Nesta perspectiva de família Rocha & Almeida (2000, p.96) definem esse núcleo de 

pessoas como: 
 

 

A família é entendida como importante unidade de cuidado de seus membros, 

entendendo que esta é o resultado de três tipos de vínculos: os de descendência, os 

de consangüinidade e os de afinidade. A família pode permanentemente modificar 

suas relações internas de acordo com as necessidades históricas, mas sempre 

respondendo à necessidade humana básica de comunicação, rompendo o 

confinamento dos laços escritos de “sangue”. Em decorrência disso e das questões 

relativas ao custo, à eficácia, à eficiência e à cobertura dos diversos segmentos 

coletivos, surge a necessidade de mudanças na capacitação e formação de recursos 

humanos em saúde. 

 

 

Uma vez definido o termo família, que faz parte, é integrante das práticas de saúde, 

pôde-se reconstruir um novo paradigma para a saúde no SUS, que implanta o Programa de 

Saúde da Família (PSF), pois como salientado anteriormente, tem “o objetivo de gerar 

práticas de saúde que possibilitem a integração das ações individuais e coletivas”. (SANTOS 

et al, 2008, p.125) 

De acordo com Brasil
18

 (2001, apud SANTOS et al, 2008, p. 125): 

 

 

O PSF foi criado em 1994 pelo Ministério da Saúde (MS), surgindo como uma 

estratégia de implantação do SUS com vistas à reorganização da atenção básica e 

tem como aspecto marcante a possibilidade de agilizar, de forma efetiva, a 

descentralização dos serviços, para atender ás necessidades de saúde da população. 

Assim o PSF passa a ser assumido pelo MS como o eixo estruturante da atenção 

básica no Brasil. 

 

 

 Em relação ao papel do PSF como modulador de um novo modo de cuidar em saúde, 

Silva e colaboradores destacam: 

A estratégia do PSF cria condições para a construção de um novo modelo 

assistencial mais justo, equânime, democrático, participativo e solidário, pois 

concebe a atenção á saúde focalizada na família e comunidade, utilizando práticas 
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 BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa de Saúde da Família. Brasília (DF): MS; 2001 
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voltadas para novas relações entre os profissionais de saúde, os indivíduos, suas 

famílias e comunidades. (SILVA et al, 2006, p. 144) 

 

 

Alves
19

 (2005, apud SILVA, 2006, p. 146) atribui que “para que a estratégia do PSF se 

consolide como um novo modelo assistencial é necessário romper com as práticas 

reducionistas e fragmentadas e com o enfoque na doença e tratamento”. 

 
 

1.2.2 POSSIBILIDADES DE AÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

  

Para se compreender a inter-relação entre o PSF e as potencialidades de ação do 

enfermeiro, se focalizará as atribuições deste profissional cujo norte do trabalho é o cuidado 

em saúde.  

Entendendo o cuidado como o elemento que estrutura as atividades deste profissional, 

torna-se importante realizar uma breve revisão para se identificar, e analisar os cuidados 

realizados pelo enfermeiro, sobretudo na atenção básica de saúde, fortalecendo sua identidade 

profissional. 

Para Mehry
20

 (2002, apud SCHIMITH & LIMA, 2009, p.253):  

 

 

O trabalho em saúde é caracterizado pelo autogoverno dos trabalhadores e pelo fato 

de o consumo se dar no ato de sua produção. Dessa forma, no espaço interseccional, 

ocorre o encontro de necessidades, no qual profissional e usuário são instituintes, 

podendo marcar o trabalho em saúde tanto como um processo inovador quanto 

resistente ás mudanças. 

 

 

Ao analisar a organização da atenção básica em saúde, constata-se que o princípio 

norteador deve ser a promoção da saúde, sendo imprescindível a formação de vínculo entre 

profissionais de saúde e usuários. Neste sentido em Brasil
21

(1997, apud SCHIMITH & LIMA, 

2009, p 252) destaca: 

 

 

 

 

(...) a organização da atenção básica, aposta no estabelecimento de vínculos e a 

criação de laços de compromisso e de corresponsabilidade entre profissionais de 

saúde e a população. Está estruturada na lógica de atenção básica à saúde, gerando 

                                                 
19

 ALVES, V. S. Um modelo de educação em saúde para o Programa saúde da Família: pela integralidade da 

atenção e reorientação do modelo assistencial. Comunic. Saúde Educ. 2005; 9 (16): 39-52.  
20

 MERHY, E. E. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec; 2002.  
21

 BRASIL. Ministério da Saúde (Br). Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo 
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novas práticas setoriais e assinalando a indissociabilidade entre o atendimento 

clínico e a promoção da saúde. 

 

 

A fim de implementar os princípios da Política de Promoção da Saúde na atenção 

básica Chianca
22

 (1999, apud NAUDERER & LIMA, 2008) elenca as atividades a serem 

realizadas pelo enfermeiro. Neste sentido destaca: 

 

 

As atividades dos enfermeiros podem ser classificadas como : atividades gerenciais 

na Unidade de Saúde; atividades de coordenação, organização, treinamento, controle 

do trabalho de enfermagem; atividades de atenção de caráter individual e atividades 

de atenção de caráter coletivo. 

 

 

Especificando as atividades do enfermeiro com objetivo de contribuir para o processo 

de reorientação das práticas de saúde na atenção básica, Santos et al (2008, p.128) apontam: 

 

 

(...) o enfermeiro, atuando na atenção básica, tem oportunidade de ultrapassar o 

conhecimento biológico e estabelecer as relações entre processo saúde-doença e o 

social, tendo como base os dados epidemiológicos que fornecem subsídios para 

viabilizar ações capazes de causar um impacto positivo na saúde da população. 

 

 

E Nauderer & Lima (2008) reforçam esta concepção do papel do enfermeiro ao 

dizerem que: 

 

 

Os enfermeiros são procurados para resolver problemas que nem sempre apresentam 

relação com seu trabalho, demonstrando a diversidade se suas práticas. Conclui-se 

que a presença do enfermeiro no cotidiano e seu papel articulador contribuem para 

modificar as realidades de saúde. 
 

 

Ao listar as ações específicas dos profissionais que atuam no PSF Brasil (2002, p.76) 

destaca em relação ao enfermeiro:  

 

 

– Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, 

fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; 

– Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 

prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos 

Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; 

– Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 

– Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 

criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 

– No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária; 
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– Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no 

domicílio; 

– Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na 

Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 

– Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 

–Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de 

hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 

– Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de 

Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. 

 

 

De maneira mais pontual, podem-se caracterizar algumas atividades do enfermeiro na 

atenção básica de saúde, com o intuito de revelar a potencialidade dessas práticas e os espaços 

em que os atos concretos da díade saber/fazer com caráter científico são realizadas garantindo 

a prestação do cuidado humanizado e integral ao usuário. 

Friedrich
23

( 2002, apud NAUDERER & LIMA, 2008) pontua: 

 

 

(...) há necessidade dos enfermeiros definirem um papel ao exercerem o cuidado, 

pois, ao desenvolverem várias maneiras de cuidar, carregam consigo um arsenal de 

saberes específicos e práticas, que eles utilizam ao estabelecer relação com um 

portador de uma necessidade de saúde, assumindo um papel a cada relação 

estabelecida. 

 

 

Construir e compartilhar junto à equipe e ao usuário os diversos modos de se produzir 

saúde, são características que contornam o processo de cuidado realizado pelo enfermeiro nos 

espaços de saúde. Construindo com e para esses sujeitos, o enfermeiro vai dando forma, 

definindo o seu papel nas diversas facetas do cuidar. Pontuando algumas das possibilidades de 

ação do enfermeiro na atenção primária de saúde, destaca-se: consulta de enfermagem, 

atividades de educação em saúde e os grupos de atenção em saúde. 

Sobre a consulta de enfermagem Santos et al (2008, p.128) ratificam que: 

 

 

A Consulta de Enfermagem (CE) encontra-se listada entre as atividades privativas 

dos enfermeiros, sem possibilidade de delegação a outro membro da equipe de 

enfermagem. Sendo, assim, uma atividade de responsabilidade única, que traz ao 

profissional um valor bastante significativo do seu trabalho frente às questões 

sociais na saúde do usuário. 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido,(Ibid
24

., p. 124): 
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(...) é importante a articulação entre o conhecimento teórico e a prática para a 

aquisição de competência na realização da consulta de enfermagem e que se faz 

importante buscar o atendimento integral, com vistas à maior resolutividade dos 

problemas de saúde dos usuários. 

 

 

Corroborando com o exposto Brasil
25

. (2001, apud SANTOS et al, 2008, p.125) 

salienta: 

 

 

 O profissional enfermeiro, integrante da equipe, no contexto da atenção básica de 

saúde, tem atribuições específicas entre outras, realizar Consulta de Enfermagem 

(CE), solicitar exames complementares, prescrevendo e transcrevendo medicações, 

conforme protocolos estabelecidos nos Programas do MS e disposições legais da 

profissão. 

 

 

Pode-se dizer, assim, que a CE é uma das conquistas do enfermeiro que está sendo aos 

poucos socializada, possibilitando agregar ao elenco de atividades já realizadas pelo 

enfermeiro uma perspectiva de atendimento integral, em que mais que prescrições, 

desenvolve-se também exame físico, orientações, e acima de tudo uma escuta ativa e sensível 

em que se “garimpa” questões sociais com o intuito de se oferecer um cuidado integral, de 

certa maneira operacionalizando um nível adequado de saúde, de condições de vida da 

população, a partir da identificação, satisfação, resolutividade das necessidades básicas do 

usuário, família e comunidade. 

Reelaborando ou reconstruindo as práticas de saúde, o enfermeiro na atenção básica 

possui tanto no exterior quanto no interior das instituições de saúde, espaços abrangentes para 

educar, construir cidadania, a partir da interação, ou seja, da relação interpessoal, que se 

estabelece entre o profissional e o usuário, em que saberes, valores, condutas, condições 

sociais e estilo de vida vão sendo mencionados, refletidos, compartilhados contribuindo para a 

melhoria da saúde e do desenvolvimento humano. 

Freire
26

(2004, apud ARANTES et al, 2009, p.418) define que “(...) ensinar não é 

simplesmente a reprodução de conteúdos, mas sim a criação de possibilidades para produção 

ou construção próprias, por meio do diálogo e da reflexão sobre a prática”. 

 

Oliveira & Gonçalves (2004, p.763) descrevem: 
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O Enfermeiro, como profissional de saúde precisa ser capaz de identificar os níveis 

de suas ações no processo educativo, refletindo a necessidade de se desvincular da 

sua prática assistencial, colocando-se como educador justamente pela ação recíproca 

da reflexão das pessoas, entendendo que ele não é o dono do saber e sim um 

cooperador e partícipe deste processo transformador. 

 

 

Vasconcelos
27

 (1998, apud OLIVEIRA & GONÇALVES, 2004, p.761) destaca:  

 

 

(...) a educação em saúde surge como um instrumento de construção da participação 

popular nos serviços de saúde e, ao mesmo tempo, de aprofundamento da 

intervenção da ciência na vida do cotidiano das famílias e sociedades. 

 

 

Já Maciel et al (2010, p.392) apontam: 

 

 

A educação garante o acesso às informações necessárias para a valorização e 

incorporação de hábitos saudáveis (prevenção ativa), além de promover uma cultura 

de paz, valorizando não só o individuo e suas habilidades, mas também o coletivo, 

capacitando-os a resolverem problemas pessoais e da comunidade. As informações 

podem ser transmitidas de forma lúdica, por meio de música, vídeos, jogos, 

atividades culturais e serviços de saúde. 

 

 

Brasil
28

 (1998, apud OLIVEIRA & GONÇALVES, 2004, p.761) traz que a “(...) 

educação em saúde significa contribuir para que as pessoas adquiram autonomia para 

identificar e utilizar as formas e os meios para preservar e melhorar a sua vida”. 

Dentre as várias práticas de educação em saúde, as grupais são consistentes, articulam 

várias dimensões do cuidado. São regados por concepções teóricas e práticas abrangentes, em 

que o enfermeiro e os usuários produzem e reproduzem saberes nos diferentes tempos, de 

acordo com as possibilidades e responsabilidades construídas. 

Silva et al (2006, p.145) neste sentido definem que:  

 

 

(...) grupo pode ser compreendido, no campo da saúde, como um lócus que articula 

as várias dimensões da vida humana: social, porque aproxima,agrega, compartilha 

e/ou divide interesses e expectativas, constrói pessoas (sujeitos históricos) que 

constroem comunidades e estas, por sua vez, constroem os sujeitos; subjetiva, 

caracterizada pelos afetos, emoções, intelecto e cognição que também são 

conformados na realidade sócio-histórica da existência individual e coletiva das 

pessoas; e, a biológica, que sintetiza, no processo saúde-doença, as múltiplas 

determinações constitucionais e genéticas, as relacionadas ao ambiente, além da 
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doenças infecciosas e parasitárias. Cad. Saúde Pública 1998; 14 (Supl 2): 39-57. 
28

 BRASIL. Ministério da Saúde (BR). Guia de produção e uso de materiais educativos. Brasília (DF): 

Coordenação Nacional de DST/AIDS; 1998 
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atitude pessoal de cada um, na forma como interage com o meio interno, físico e 

psíquico, e externo. 

 

E complementam destacando o seguinte ( Ibid
29

, p.148): 

 

 

(...) os grupos podem ser considerados como instrumento privilegiado para a 

transformação necessária a esse modelo assistencial considerando: os múltiplos 

referenciais do processo saúde-doença e os conhecimentos neles envolvidos, tanto 

dos profissionais como da população; as raízes dos problemas de saúde dos 

participantes, articulando-os com os demais setores de políticas sociais; a relação 

com outros grupos organizados da comunidade buscando soluções para os 

problemas vivenciados; a adoção de novas estratégias de educação em saúde que se 

aproximem da proposta de educação popular (...). 

 
 

1.3 DIFERENTES CONCEPÇÕES SOBRE O PROCESSO DE CUIDAR DO 

ENFERMEIRO EM ATENÇÃO BÁSICA 

 
 

Ao analisarem as concepções dos usuários sobre as atividades realizadas pelos 

profissionais da equipe de enfermagem, Barbosa et al (2004, p. 14) encontraram que:   

 

 

Os usuários [...] demonstram uma visão inadequada quanto ao trabalho dos 

profissionais de enfermagem, considerando qualquer membro da equipe como 

enfermeiro. Ou seja, eles não distinguem o profissional pelas atividades que ele 

executa. [...] a atuação do enfermeiro baseia-se em procedimentos e técnicas. 

 

 

A enfermagem é uma profissão que detém como fundamento básico o cuidado, atua 

em diferentes cenários e detém um expressivo número de profissionais. Suas ações em nível 

de atenção primária são focalizadas nos eixos de saúde/cuidado/doença, em busca de 

promoção, prevenção e recuperação do individuo, da comunidade acometida.  

Como o enfermeiro trabalha o tempo todo com o usuário, os problemas vivenciados 

por esses indivíduos são na medida do possível solucionados ou encaminhados. 

Por mais esforços que se tente para distinguir os membros que compõe a equipe de 

enfermagem no âmbito da unidade básica, a sociedade parece ter dificuldades em reconhecê-

los. Rizzoto
30

 (1999, apud BARBOSA et al 2004, p. 14) destaca que “as pessoas não sabem 

que existe uma hierarquia dentro da equipe de enfermagem, também não conseguem perceber 

diferenças significativas, quando atendidas pelos membros da equipe”.  

                                                 
29

 SILVA, op.cit., passim. 
30

 RIZZOTTO, Maria Lucia Frizon. História da Enfermagem e sua relação com a saúde pública. Goiânia: AB, 

1999.  
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Sobre os vários estereótipos que existem na sociedade sobre o enfermeiro, Barbosa 

(2004, p. 13)  afirma: 

 

 

[...] existem profissionais que não tem interesse em divulgar quem eles são e o que 

fazem dentro da unidade de saúde. Coloca que alguns profissionais não conseguem 

transformar á pratica em conhecimento e também não transformam o conhecimento 

em prática. 

 

 

A inter-relação que se estabelece entre o enfermeiro e o usuário é de suma importância 

para que os problemas que afligem estes indivíduos sejam solucionados, e a partir dessa 

coleta, ações sejam executadas, implementadas e avaliadas para que o cliente obtenha 

orientações, cuidado, e cura a nível de atenção primária, ou encaminhado a uma atenção 

secundária ou ainda terciária. 

Construir um vínculo efetivo de responsabilidade e respeito com o usuário é um dos 

grandes desafios enfrentados a cada dia pelo enfermeiro. Este não detém ainda seu trabalho 

reconhecido pela sociedade, uma vez que esse profissional é visto como aquele que possui 

conhecimentos restritos, ligados à técnica.  

Desmistificar a essência do cuidado nesta profissão, e ser o mesmo reconhecido pela 

sociedade é um desafio que necessita ser assumido. São alguns dos grandes obstáculos a 

serem superados pela profissão.   

Dentre as competências do enfermeiro na atenção básica, pode-se dizer que o 

enfermeiro se responsabiliza pela atenção à saúde, que é um direito tanto do individuo quanto 

do coletivo, realizando atividades que envolvem desde a organização até a assistência, de 

acordo com a demanda dos usuários, da população, a fim de atender as necessidades que se 

revelam no cotidiano da sua jornada de trabalho nas unidades básicas de saúde. Este 

profissional por ser de certa forma acessível a todos, sua atuação acaba por revelar um 

conjunto de (in) especificidades, haja vista que faz um pouco de tudo, proporciona suporte 

para todos os membros da equipe, e por muitas vezes, não tem seu trabalho reconhecido. 

 

 

(...) características de bondosos, generosos, humanos que são atribuídas aos 

enfermeiros de Saúde Pública, reforçam o ideário social que representa os 

enfermeiros com anjos, eles são procurados pelos usuários para o atendimento de 

necessidades que muitas vezes vão além da sua capacidade de resolução. 
(NAUDERER & LIMA, 2008) 
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Leite
31

 (1999, apud NAUDERER & LIMA, 2008) afirma que “o caráter polivalente, 

incorporado à prática profissional como estratégia de ocupação de espaços, pode ser 

caracterizado como uma especificidade do trabalho dos enfermeiros”.  

Verifica-se que tonalidades de (in) visibilidade, (in) especificidades e polivalência 

acompanham o processo de trabalho e a produção do cuidado do enfermeiro, o que 

desencadeia a necessidade de divulgar as práticas com vistas a construir e sedimentar o papel 

do enfermeiro no cenário de atenção básica. 

De acordo com Schimith & Lima (2009, p.255): 

 

 

 O trabalho em saúde precisa levar em consideração o contexto social, histórico e 

econômico, de forma a interferir no processo saúde/doença. Para que isso seja 

possível, é preciso ver o sujeito/usuário para além de suas necessidades biológicas 

por meio da escuta, do acolhimento, da relação humanizada, do vínculo, da 

responsabilização e do estímulo à autonomia. 
 

 

Já para Silva & Sena (2008, p.51): 

 

 

É preciso considerar necessidade de saúde não somente aquilo que o ser cuidado 

demanda e que o profissional ou o serviço de saúde pode responder, mas um olhar 

sobre o significado do cuidado na vida das pessoas (...) reconhecendo o sujeito e 

suas potencialidades na construção do seu modo de caminhar pela vida, significando 

a responsabilização e autonomia do sujeito. 

 

 

Leopardi
32

 (1992, apud SILVA & SENA, 2008, p.51) prioriza que: “As necessidades 

de saúde não se apresentam de forma casual nos indivíduos, mas constituem-se em carências 

dos sujeitos, em relação a um tempo e lugar e não se restringem ao intrínseco”. 

A atuação do enfermeiro na atenção básica vai muito além do objetivo, do que aparece 

e transparece no corpo físico. Deve-se trabalhar, também, as subjetividades, os desejos e 

necessidades de cada sujeito. Deste modo poder-se-á imprimir mudanças que se efetivarão 

através de um continuum de construção que envolvem o enfermeiro, o usuário e a família em 

práticas diferenciadas de saúde. Para tal será lançado mão de tecnologias leves, ou relacionais, 

com as quais se trabalhará o vínculo e o acolhimento. 

 

 

 

                                                 
31

 . LEITE JCA, MAIA CCA, SENA RR. Acolhimento: reconstrução da prática de enfermagem em Unidade 

Básica de Saúde. RevMin Enferm 1999 janeiro/dezembro; 3(1): 2-6.) 
32

 LEOPARDI, M. T. Necessidades de saúde e cidadania. Texto Contexto Enferm. 1992; 1 (1): 54-73.  
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Rocha & Almeida (2000, p.98) expõem que: 

 

 

A tecnologia leve produz-se no trabalho vivo, em ato, em processo de relações, isto 

é, no encontro entre o trabalhador em saúde e o usuário/paciente. Neste momento 

falas, escutas, criam-se cumplicidades, relações de vínculo, aceitação e produz-se a 

responsabilidade em torno do problema que vai ser enfrentado. 

 

 

Segundo Silva & Sena (2008, p.52): 

 

Nesse movimento, a criação de vínculos emerge do encontro entre os sujeitos 

implicados em relações próximas, com sensibilidade à situação do outro, permitindo 

a constituição de um processo de transferência entre o usuário e o trabalhador de 

saúde que possa servir á construção da autonomia. 

 

 

O enfermeiro deve considerar o usuário como um sujeito vivo, co-participante do 

processo de cuidar em saúde, que também possui saberes, opina, tem voz ativa, para que o 

cuidar seja um ato vivo, dinâmico, ou seja, uma práxis onde os agravos físicos sejam 

agregados aos sentimentos, a sensibilidade com propósito de produzir um cuidado integral ao 

mesmo tempo em que singular e resolutivo. Aí está à importância de se refletir sobre as 

percepções dos usuários, temática deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

CAPÍTULO II - TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
 

 

“O cuidado não tem tempo nem espaço, ou seja, não há futuro, somente o momento é 

experienciado em sua totalidade. O espaço é absoluto”. (VEZEAU & SCHROEDER, 1991 

 

 

 

 
Fonte: http://www.ciadasmaes.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/Gustav-Klimt-1862-

1918.-Mother-and-Child-2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciadasmaes.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/Gustav-Klimt-1862-1918.-Mother-and-Child-2.jpg
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CAPÍTULO II - TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

  

 

Dentre os caminhos e possibilidades da atuação do enfermeiro, tentou-se perceber e 

contextualizar o papel do enfermeiro, que atua em atenção básica, as funções, os limites, os 

deveres e direitos do mesmo na perspectiva da visão do usuário. 

 A construção da metodologia desta pesquisa foi realizada através das seguintes 

questões: O que realiza este profissional?, Como atua?, Com que realiza?, Onde atua? 

Assim, Lakatos (2007) salienta que as questões anteriormente mencionadas fazem 

parte do processo metodológico. Estas questões orientaram o presente estudo. 

 

 

2.1 ABORDAGEM 

 

 

No desenvolvimento deste estudo, que tentou captar o conhecimento, pré-conceitos, 

verdades, paradigmas, subjetividades, sentimentos e emoções do usuário em relação ao 

trabalhador da saúde (enfermeiro), foi utilizada a abordagem quali-quantitativo a fim de 

alcançar os objetivos pré-estabelecidos nesta pesquisa. 

 Para se perceber a realidade de diferentes formas, maneiras, jeitos e manifestações 

utilizei o método quali-quantitativo em que  se integram os dois desenhos de abordagens.

 Chizzotti (1991, p. 52) afirma que na pesquisa quantitativa o pesquisador descreve, 

explica e prediz, e na de âmbito qualitativo participa, compreende e interpreta. 

 Essa combinação dos métodos, vem a contribuir com a interseção de valores próprios 

de cada abordagem que se juntam, complementam, criam e (re) criam novas possibilidades de 

arranjos de se trabalhar os dados uma vez reunidos. 

 Para Figueiredo & Souza ( 2005, p. 74): 

 

 

 

Certo é que parte do problema pode ser esclarecido na perspectiva quantitativa, e 

outra parte na ótica qualitativa. Esse tipo de procedimento favorece o cruzamento 

das informações e, conseqüentemente, dá ao pesquisador maior confiabilidade em 

suas conclusões à medida em que amplia o horizonte do objeto de estudo. 

 

 

 A combinação dos dois métodos pode ser referenciada como uma proposta ou uma 

estratégia denominada de triangulação de métodos. Neste tipo de abordagem Minayo ( 2010, 

p.63) destaca que, “no entendimento dos fenômenos sociais há possibilidade de se analisarem 
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regularidades, freqüências, mas também relações, histórias, representações, pontos de vista e 

lógica interna dos sujeitos em ação”. 

 Neste sentido ainda, Goldenberg
33

 (2001, apud FIGUEIREDO & SOUZA, 2005, p.74) 

afirma que, “a combinação de metodologias diversas no mesmo fenômeno, conhecida como 

triangulação, tem por objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 

compreensão do objeto de estudo.” 

 Focalizando as premissas dessa mistura de metodologias, que ora o objetivo sobrepõe 

o subjetivo e vice-versa, entende-se que utiliza-se o artifício da flexibilidade dos métodos para 

se conhecer o objeto e responder  o problema em pauta do dado estudo. 

 Para Goldenberg
34

 (2001, apud IBID, p.75): 

 

 

A pesquisa básica dessa integração fundamenta-se na idéia de que os limites de um 

método poderão ser contrabalançados pelo alcance dos outros. Nesta perspectiva, os 

métodos qualitativos e quantitativos, deixam de ser percebidos como opostos para 

serem vistos como complementares.  

  

 

2.2 TIPO DE ESTUDO 

  

 

O tipo de estudo realizado foi descritivo- exploratório, que como afirma Gil (2008, p. 

28) “[...] têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população [...]”. 

Ainda sobre pesquisa descritiva, Figueiredo (2004, p. 104) define como aquela que 

realiza “a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou então o 

estabelecimento de relações entre variáveis obtidas através da utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados como questionário e a observação sistemática”.     

 Segundo Polit e Hungler (2004, p. 34): 

 

 

Assim como a pesquisa descritiva, a exploratória começa com algum fenômeno de 

interesse; no entanto, mais do que simplesmente observar e descrever o fenômeno, a 

pesquisa exploratória investiga a sua natureza complexa e os outros fatores com os 

quais ele está relacionado. 

  
 

Desvendando o intuito de pesquisa exploratória, de acordo com Dyniewicz (2007, p. 

92) “busca-se saber como determinado fato ou fenômeno se manifestam, o que interfere nele, 

                                                 
33

  GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. São 

Paulo: Editora Record, 2001.  
34

 GOLDENBERG, op cit, p.75 
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como as variáveis se inter-relacionam. Têm a finalidade de esclarecer e proporciona uma 

visão geral em dimensões mais ampliadas a cerca de um fato”. 

Corroborando com a visão acima  Polit e Hungler salientam que (2004, p. 34) “a 

pesquisa qualitativa exploratória destina-se desvendar as várias maneiras pelas quais um 

fenômeno se manifesta, assim como os processos subjacentes”. 

  

 

2.3 CENÁRIOS E SUJEITOS DO ESTUDO 

 

 

Para compor a dada pesquisa, foram selecionadas três unidades de saúde do município 

de Itaboraí que faz parte da Região Metropolitana II do Rio de Janeiro. Apresenta uma 

população de aproximadamente 215.792 habitantes (IBGE, 2007), desse total cerca de 74% 

recebem cobertura pelo Programa de Saúde da Família (PSF) .Os cenários da pesquisa foram 

identificados como: cenário 01, cenário 02 e cenário 03. 

 
Cenário 01  

 

Para melhor compreender este território apresenta-se a seguir a equipe que o compõe: 

1 Responsável pela limpeza; 2 Recepcionistas; 6 Agentes Comunitários de Saúde (ACS); 1 

Técnico de Enfermagem; 1 Enfermeiro e 1 Médico. 

Em relação à estrutura física, a unidade funciona em uma casa alugada com uma 

varanda, que caracteriza um hall de entrada, em que ficam dispostas cadeiras e bancos, 

funcionando como sala de espera.  

Por seguinte, há uma sala, em que funciona a recepção, com alguns armários onde são 

colocados os prontuários, dentre outros materiais para se efetuar os registros. Em termos de 

consultórios, são dois, utilizados para a realização de atendimentos e consultas médicas e de 

enfermagem. Há ainda a sala de acolhimento, que possui um lavabo e armários em que ficam 

armazenados materiais para a realização de curativos e alguns medicamentos. Possui ainda a 

sala de imunização, além da copa e dois banheiros.  

No que tange as atividades rotineiras realizadas na referida unidade, pontua-se às 

seguintes: Preventivo; Puericultura; Pediatria; Atendimento às gestantes; Grupo Hiperdia; 

Reunião de equipe; Atendimento geral; Visitas Domiciliárias; Orientações em sala de espera; 

Consultas médica e de enfermagem; Orientações de escolares; Capacitações de equipe; 

Acolhimento. 
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Cenário 02 

 

Já no segundo cenário, atuam duas equipes compostas pelos seguintes membros: 1 

Responsável pela limpeza ; 1 Recepcionista; 12 ACS; 2 Técnicos de Enfermagem; 2 

Enfermeiros e 2 Médicos.  

Em termos de estrutura física, a dada unidade funciona em uma casa alugada. Possui 

uma garagem, em que os usuários utilizam como sala de espera. No primeiro ambiente da 

referida unidade, funciona a recepção, com armários e prateleiras, onde ficam guardados os 

prontuários e arquivos.  

Além disso, há duas salas para consultas médicas, uma de consulta de enfermagem, 

também destinadas a exames preventivos e uma pequena para coleta de exames bioquímicos. 

Compondo esta estrutura, ainda há uma sala de imunização e uma área para se realizar os 

curativos, onde também funciona a copa.  Para uso dos funcionários e o público há dois 

banheiros. 

As atividades realizadas de maneira rotineira nesta unidade são: Preventivo; 

Puericultura; Pediatria; Atendimento às gestantes; Grupo Hiperdia; Reunião de equipe; 

Atendimento geral; Visitas Domiciliárias; Orientações em sala de espera; Consultas médica e 

de enfermagem; Orientações de escolares; Capacitações de equipe; Acolhimento e Programa 

de controle de tuberculose (DOTS). 

 

Cenário 03 

 

E o cenário 03, em referência aos recursos humanos, conta com a seguinte equipe: 1 

Responsável pela limpeza ; 1 Recepcionista; 5 ACS; 1 Técnico de enfermagem; 1 Enfermeiro 

e ; 1 Médico. 

 A estrutura física da unidade funciona também em uma casa alugada. Possui um 

jardim, que contorna toda a estrutura da casa, além disso, há uma varanda em forma de U, 

com cadeiras, bancos, para os usuários se acomodarem e, é o espaço da sala de espera. A sala 

da recepção possui armários para se alocar os prontuários e materiais para o uso 

administrativo.  

Existem outras duas salas: uma é o consultório médico, e a outra o consultório do 

profissional enfermeiro, onde são realizadas consultas e orientações. Nesta unidade não existe 

um local reservado para se realizar curativos, e em relação à imunização, há um espaço 

reservado para essa atividade, mas no mesmo também se realiza o acolhimento. E na copa, 

alguns armários são utilizados como almoxarifado, e os banheiros são em número de dois. 
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Em relação à dinâmica de atendimento, ofertados aos usuários, compreendem: Grupo 

de Tabagismo; Preventivo; Puericultura; Pediatria; Fisioterapia; Atendimento às gestantes; 

Grupo Hiperdia; Reunião de equipe; Atendimento geral; Visitas Domiciliárias; Acolhimento e 

Consultas médica e de enfermagem. 

Após apresentar as características das unidades, cenários do estudo apontaram as 

características que determinaram a inclusão dos sujeitos no estudo: adultos brasileiros 

cadastrados no território adstrito que utilizam os serviços de saúde ofertados pelas unidades 

básicas de saúde. A amostra foi composta por 36 usuários, sendo 12 de cada unidade cenário 

do  estudo, de ambos os sexos, que compunham faixa etária entre 18 e 60 anos de idade, sem 

comprometimento cognitivo e que aceitaram participar livremente da pesquisa, assinando o 

termo de consentimento livre e esclarecido. O quantitativo de sujeitos por unidade foi 

determinado quando se atingiu a saturação dos dados, ou seja, os discursos dos usuários 

passaram a se repetir após determinado momento. 

 Seguindo os preceitos éticos e legais que regulamentam a pesquisa envolvendo seres 

humanos, os sujeitos foram identificados através de nomes fictícios, codinomes de pessoas, 

nomes populares, mas que retratam o leque de possibilidades e histórias do povo brasileiro 

contidas em pequenas letras conjugadas como as –M-A-R-I-A-S - , ou melhor, Marias e –J-O-

S-É-S- , ressalto Josés , associados com um segundo nome. Este segundo nome vem de certa 

forma iluminar o primeiro, por alguns retratarem nomes de importantes enfermeiros, 

professores e pesquisadores que contribuíram para a história da enfermagem. Deste modo 

homenagearei pessoas simples e/ou figuras a serem tomadas como exemplo por deixarem um 

legado que ainda hoje contribui para o processo de trabalho em saúde pautado no cuidado 

integral e humano.    

 

 

 

 

3.4 INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS 

  

 

 Para a realização da coleta de dados foi feito um trabalho de campo com realização de 

entrevista semi-estruturada. Dyniewicz (2007, p. 127) afirma que: 

 

 

A entrevista é o tipo mais comum de técnica de coleta de dados em pesquisa. Ela 

tem por finalidade obter informações verbais de uma parcela representativa de uma 
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população. Seus objetivos são: atender após propósitos da pesquisa; auxiliar, como 

roteiro, na coleta de dados; e ajudar a motivar o entrevistado. 

 

 

Minayo (2007, p. 262)  diz que a entrevista fornece: 

 

 

[...] informações que tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que 

vivencia [...] „subjetivos‟ e só podem ser conseguidos com a contribuição da pessoa. 

Constituem uma representação da realidade: idéias, crenças, maneira de pensar; 

opiniões, sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; condutas; projeções 

para o futuro; razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e 

comportamentos. 

 

 

Minayo (2007, p. 261- 262) classifica como entrevista semi-estruturada, “que combina 

perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema em questão sem se prender à indagação formulada”. Para fins deste específico estudo 

foram utilizadas somente perguntas abertas, por adequar-se mais ao objeto eleito. 

Lüdke e André
35

 (1986, apud DYNIEWICZ, 2007, p.128) garantem que a entrevista 

do tipo semi-estruturada “se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações”. 

Sobre a entrevista semi- estruturada, Leopardi (2001) diz:  

 

 

É aquela em que o principal objetivo é dar ao entrevistado a completa sensação de 

que ele pode falar livremente, para relatar experiências e apresentar opiniões. O 

pesquisador pode estimulá-lo cautelosamente, para evitar influenciá-lo ou induzí-lo 

a respostas.  

 

 

A coleta dos dados foi realizada no período de novembro de 2010 a março de 2011, 

sendo válido ressaltar que o trabalho de campo foi dividido em dois momentos: no primeiro 

momento fiz o contato com as unidades escolhidas, principalmente com os enfermeiros que 

ali atuam e também com os agentes comunitários de saúde. Esta primeira aproximação teve 

como propósito esclarecer os objetivos da pesquisa e construir a escala com os dias e horários 

estabelecidos para se efetuar a coleta dos dados. 

 Em um segundo momento, foram realizadas as entrevistas ora nas unidades, ora nas 

visitas domiciliárias, estas realizadas juntamente com os agentes comunitários de saúde das 

respectivas unidades. 

 

 

 

                                                 
35

 LÜDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.  
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3.5  ANÁLISE DE DADOS 

             

 

 Os dados coletados no trabalho de campo foram analisados, interpretados, e 

categorizados de forma crítica e pontual, para tentar-se modular as respostas de acordo com os 

vieses predominantes nas palavras transcritas, nos sentimentos aflorados presentes nas 

descrições apontadas pelos usuários.  

Foi realizada a análise de discurso, que Pêcheux
36

 (1988, apud MINAYO, 2007, 

p.320) conceitua como uma “proposta que procura problematizar as evidências e explicar o 

caráter ideológico da fala, revelando que não há discurso sem sujeito e nem sujeito sem 

ideologia”. 

Orlandi
37

 (1987, apud MINAYO, 2007, p. 320) evidencia que a análise de discurso:  

 

 

Cria um ponto de vista próprio de olhar a linguagem como espaço social de debate e 

de conflito. Nela, o texto é considerado como uma unidade significativa, pragmática 

e portadora do contexto social dos falantes. [...] as palavras, as sentenças, e os 

períodos são valorizados também em suas peculiaridades lexicais, morfológicas, 

sintáticas e semânticas, porém, o que cria a análise do discurso, “é o ponto de vista 

das condições de produção do texto”. 

 

 

Também, Minayo (2007, p. 320-321) denota que na análise de discurso:  

 

 

O texto é considerado como um monumento e sua exterioridade como parte 

construtiva da historicidade inscrita nele. [...] a situação de estudo está atestada no 

texto e é preciso buscar a compreensão do seu processo produtivo,muito mais do que 

realizar uma interpretação exteriorizada do objeto de pesquisa. 

 

 

Orlandi
38

 (1987, apud ibid
39

., p. 326) fornece de certa forma os passos que devem ser 

traçados e posteriormente seguidos para análise de discurso: 

 

 

O primeiro lugar procede o estudo das palavras do texto (faz a separação dos termos 

constituintes, análise dos adjetivos, dos substantivos, dos verbos e dos advérbios); 

em segundo lugar, realiza a análise da construção das frases; em terceiro 

lugar,constrói uma rede semântica que evidencia uma dinâmica intermediária entre o 

social e a gramática; por fim elabora a análise, considerando a produção social do 

texto como constitutiva de seu próprio sentido. 

  
 

               

                                                 
36

 PÊCHEUX, M. Semântica e discurso. Campinas: Unicamp, 1988.  
37

 ORLANDI, E. P. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. Campinas: Pontes, 1987.  
38

 ORLANDI,op cit. p. 326.  
39

 MINAYO, op. cit., passim  
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Para conferir cientificidade e respeitar os aspectos éticos o trabalho foi encaminhado  

ao  Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do   Hospital  Universitário  Antônio   Pedro (HUAP) 

 para  a  sua  consecução.  Para isso se proceder o  pesquisador responsável (o orientador) 

preencheu o cadastro do SISNEP com seus dados e com os dados do trabalho que gerou a 

Folha de Rosto com uma identificação própria que, em conjunto com o protocolo preenchido, 

foi submetido ao referido comitê. 

 

Hense
40

 et al (1994, apud Dyniewicz, 2007, p.139) afirmam que: 

 

 

Toda pesquisa tem papel importante para a cidadania pelo caráter social que 

representa. A devolução de resultados à comunidade seja esta científica ou não, é 

uma contribuição aos ensejos de transformação que se almeja para a sociedade.  
 

 

Já aprovada à pesquisa sob o nº: CEP CMM/HUAP nº 254/2010, CAAE nº: 

4798.0.000.258/10 foi apresentada aos sujeitos, que foram informados sobre o tema, objetivos 

da pesquisa, além de possíveis esclarecimentos quanto às dúvidas que surgiram ao acaso, em 

seguida estes sujeitos voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), conforme consta na Resolução Nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Os pré-requisitos desta Resolução regulamentam a pesquisa que envolve seres 

humanos, respeitando os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça. De acordo com Dyniewicz (2007, p. 142-143): 

 

 

A autonomia é incorporada, devido ao consentimento livre e esclarecido dos 

participantes e pela proteção a grupos vulneráveis, a não- maleficência, pela garantia 

de que prováveis danos serão evitados, beneficência pelo compromisso em 

proporcionar o máximo de benefícios e o mínimo de danos, e assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 

Estado. 

 

 

Segundo Ladrière
41

 (1992, apud DYNIEWICZ, 2007, p.141): 

 

 

                                                 
40

 HENSE, D. S. et al. A devolução dos resultados de pesquisa: uma questão de cidadania. Revista Texto e 

Contexto Enf. Florianópolis, v. 3, n. 1, p. 92 – 101, jan./jun. 1994.  
41

 LADRIÈRE, J. Ética e pensamento científico: abordagem filosófica da problemática bioética. São Paulo: 

Letras e letras, 1992.  
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Trata-se  aqui dos valores éticos que desempenham papel central no sistema de 

valores de uma cultura, porque são eles que comandam as normas de ação e, por 

conseguinte, determinam, em definitivo, os modelos de comportamento, os 

princípios de escolha, os critérios de apreciação e as motivações, a partir das quais 

são fixados os objetivos concretos de curto e longo prazo. 
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CAPÍTULO III - RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

“Cuidar é amar, amar é conhecer e não se pode conhecer verdadeiramente sem amar.” ( WEIL 

1991)  

 

 

 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_xAH-

47hY8Uk/R4e3e_jsfBI/AAAAAAAAAH0/PwVrp_Z6BOQ/s400/correggio_leda.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_xAH-47hY8Uk/R4e3e_jsfBI/AAAAAAAAAH0/PwVrp_Z6BOQ/s400/correggio_leda.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_xAH-47hY8Uk/R4e3e_jsfBI/AAAAAAAAAH0/PwVrp_Z6BOQ/s400/correggio_leda.jpg
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CAPÍTULO III - RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Com o intuito de se conhecer o ponto de vista, os valores, ideais, opiniões dos usuários 

cadastrados nas unidades básicas de saúde selecionadas para o presente estudo acerca do 

papel do enfermeiro, os três cenários foram eleitos com a perspectiva de se reproduzir as falas 

coletadas apreendidas durante as atividades cotidianas realizadas nas dadas unidades e nas 

visitas domiciliárias. A seguir pontuo o perfil dos entrevistados e os discursos dos mesmos. 

 

 

3.1 PERFIL DOS SUJEITOS DO ESTUDO 

 

 

No sentido de retratar os usuários cadastrados nas unidades que compuseram a 

amostra deste estudo, apresentarei de forma individualizada as características desses sujeitos 

em tabelas, consolidando os mesmos no gráfico 01. Passo assim a apresentar os dados na 

seguinte ordem: cenário 01, cenário 02 e cenário 03. 
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Cenário 01 

Tabela I – Perfil dos usuários do Cenário 01 
NOME      IDADE SEXO ESCOLARIDADE ESTADO          

CIVIL 

OCUPAÇÃO/PROFISSÃO 

Maria 

Eduarda 

30   Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Dona-de-casa  

Maria 

João 

56 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Ajudante de salão de beleza 

Maria 

Ana 

33 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Dona-de-casa 

Maria 

da 

Graça 

38 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Autônoma  

Maria 

Vitória 

30 Feminino Ensino Fundamental 

Completo 

Casada Professora 

Maria 

Eva 

82 Feminino Ensino Fundamental 

Completo 

Viúva Aposentada 

Maria 

das 

Dores 

56 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Viúva Dona-de-casa 

Maria 

José 

51 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Comerciante 

José 

Carlos 

56 Masculino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteiro Gerente de padaria 

Maria 

da 

Glória 

31 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Dona-de-casa 

Maria 

Aurora 

51 Feminino Ensino Fundamental 

Completo 

Solteira Dona-de-casa 

Maria 

Amélia 

63 Feminino Analfabeta 

 

Casada Aposentada 
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 Cenário 02 

Tabela II – Perfil dos usuários do Cenário 02 
NOME  IDA

DE 

SEXO ESCOLARIDADE ESTADO 

CIVIL 

OCUPAÇÃO/PROFISS

ÃO 

Maria  

Rachel 

37 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Dona-de-casa 

Maria  

dos Anjos 

25 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Dona-de-casa 

Maria 

Pérola 

53 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Divorciada Dona-de-casa 

Maria 

Antonieta 

38 Feminino  Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Dona-de-casa 

Maria 

Luisa 

43 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Dona-de-casa 

Maria 

Rosa 

49 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Estudante 

Maria 

Olga 

24 Feminino Ensino Fundamental 

Completo 

Solteira Dona-de-casa 

Maria 

Virgínia 

37  Feminino Ensino Fundamental 

Completo 

Casada Cabeleireira 

Maria 

Estrela 

21 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Dona-de-casa 

Maria 

Clara 

51 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Dona-de-casa 

Maria 

Benta 

36 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Dona-de-casa 

Maria 

Florence 

51 Feminino Ensino Superior 

Incompleto 

Casada Merendeira 
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Cenário 03 

Tabela III- Perfil dos usuários do Cenário 03 
NOME IDADE SEXO ESCOLARIDADE ESTADO 

CIVIL 

OCUPAÇÃO/PROFISSÃO 

Maria 

Catarina 

23 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Diarista 

Maria 

Aparecida 

44 Feminino Ensino Médio 

Completo 

Solteira Dona-de-casa 

José 

Arouca 

37 Masculino Ensino Médio 

Completo 

Divorciado Modelista e alfaiate  

Maria 

Ágata 

53 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Costureira 

Maria 

Betina 

63 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Aposentada 

Maria Mel 57 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Dona-de-casa 

Maria 

Valentina 

23 Feminino Ensino Médio 

Completo 

Solteira Estudante 

José 

Alfredo 

52 Masculino Ensino Médio 

Completo 

Divorciado Comerciante 

Maria do 

Rosário 

40 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Casada Dona-de-casa 

Maria 

Piedade 

63 Feminino Ensino Fundamental 

Incompleto 

Solteira Aposentada 

Maria 

Antonia  

56 Feminino Ensino Médio 

Completo 

Divorciada Costureira 

Maria do 

Socorro 

35 Feminino Ensino Médio 

Completo 

Solteira Costureira 
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Gráfico 01 – Freqüência das características dos usuários dos cenários de estudo 
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Fonte: Autor 

 
 Fazendo a análise comparativa dos perfis das três unidades, cenários do estudo, 

verifica-se o predomínio de alguns indicadores sócio-demográficos, que de certa forma 

revelam um prisma de características típicas dos brasileiros, retratados a partir das entrevistas 

com os 36 sujeitos. 

 Nesta perspectiva de mesclar os dados coletados, pode-se verificar que em relação à 

faixa etária dos usuários entrevistados nas três unidades de saúde, pode-se comprovar o 

predomínio de sujeitos que se encontram aproximadamente 33% (12) dos 36 entrevistados. 

entre 50 - 59 anos de idade. 

Em segundo lugar revela-se a faixa etária entre 30 - 39 anos correspondendo a 31% 

(11) dos usuários e entre 20 -29 anos, um percentual de 14% (05). Já em relação aos usuários 

entre 40-49 anos, há uma representatividade de 11% (04), assim como os com mais de 60 anos 

que também decorrem em um percentual de 11% (04). 

 

 

A expectativa de vida para as mulheres brasileiras, segundo dados de 2009 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está em torno dos 

76 anos. Após a menopausa as mulheres dispõem de cerca de 1/3 de suas vidas, que 

pode e deve ser vivido de forma saudável, lúcida, com prazer, atividade e 

produtividade. A crença de que distúrbios do comportamento estavam relacionados 

com as manifestações do trato reprodutivo feminina, embora muito antiga, persistiu 

em nossos tempos. Dados atuais têm mostrado que o aumento dos sintomas e 

problemas na mulher de meia idade reflete circunstâncias sociais e pessoais, e não 

somente eventos endócrinos do climatério e menopausa (BRASIL, 2011). 
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Em relação ao sexo, prevalece com 92% cerca de 33 dos entrevistados,o feminino, e 

em segundo lugar o masculino com 8% (03). 

 No aspecto do sexo, as mulheres prevalecem consubstancialmente. Fato, este que pode 

ser ponderado com os dados do (IBGE, 2010): 

 

 

Os resultados mostram que existem 95,9 homens para cada 100 mulheres, ou seja 

existem mais 3,9 milhões de mulheres a mais que homens no Brasil. Em 2000, 

para cada 100 mulheres, havia 96,9 homens. A população brasileira é composta 

por 97.342.162 mulheres e 93.390.532 homens. 

 

 

 Em relação, ao eixo da escolaridade, decorre o domínio do Ensino Fundamental 

Incompleto no âmbito de 50%, ou seja, 18 dos sujeitos abordados. Segue-se com 24% (09) os 

que cursaram o Ensino Médio Completo, já os que possuem o Ensino Médio Incompleto, 

corresponde a 14% (05). O percentual dos que detêm o Ensino Fundamental Completo, 

corresponde a 6% (02). 

Apenas um sujeito, 3% possui o Ensino Superior Incompleto e não há evidências de 

entrevistados que possuem Ensino Superior Completo e ainda 3% (01) é analfabeto. 

Essa perspectiva, de escolaridade na maioria das vezes incompleta, é enraizada há 

alguns vieses de trabalho, cultura, impossibilidades que desde muito cedo aparecem e 

influenciam a formação, ou melhor, (não) formação dos sujeitos. 

Segundo Kramer
42

 (1982, apud ROSEMBERG; AMADO, 1992, p.64) algumas dessas 

diferenças do acesso ao estudo, de homens e mulheres, pode ser pontuado desde a infância: 

 

 
Ainda que participem desde muito cedo das tarefas domésticas, enquanto os homens 

são poupados delas e têm mais liberdade para brincar na rua no início da infância, as 

mulheres, quando o fazem, assumem bem mais tarde o trabalho remunerado fora de 

casa, podendo, em alguns casos, permanecer por mais tempo na escola. Já os 

meninos ingressam precocemente no mercado de trabalho, às vezes mais cedo e 

notadamente entre os 12 e 14 anos, podendo continuar os estudos apenas se os 

conciliarem com o exercício de uma profissão remunerada. 

 

 

 Em relação ao estado civil, os solteiros representam a maioria, cerca de 44% (16) dos 

usuários participantes da entrevista, logo, por seguinte em um percentual de 39% (14) confere 

aos casados, já os divorciados correspondem a 11% (04) ,e por último, os viúvos abrangem 

6% (02) dos usuários. 

                                                 
42

 KRAMER, Sonia. Privação cultural e educação compensatória. Caderno Pesquisa em São Paulo (42): 54-62, 

agosto 1982. 



58 

 

 Apesar, de ainda se encontrar no ideário de muitos brasileiros de que o projeto de vida 

da mulher consiste em ser educada, bem criada, saber executar os afazeres domésticos e ser 

fértil para casar e ser reprodutora, novas atribuições, outros campos de trabalho, e de 

relacionamentos vão sendo aderidas ao perfil feminino, fato este que pode-se comprovar com 

o predomínio de solteiros, em sua maioria mulheres entrevistadas. Nesta perspectiva, novos 

arranjos de família, vão se estabelecendo: 

 

 

Desenhava-se, então, uma radical evolução no modelo mais tradicional de família, 

tendo como moldura aquela independência da mulher trabalhando fora do lar, 

auferindo rendimentos pessoais para formar a sua própria economia e para colaborar 

no orçamento doméstico, a ponto desta colaboração tornar-se imprescindível para a 

subsistência da maioria dos grupos familiares. Situação que toma contornos até 

emocionantes na multiplicação das famílias constituídas só por mães e filhos, 

chefiadas por mulheres, fontes únicas do seu sustento. (GONTIJO, 1995). 

 

 

 E no que tange a ocupação/profissão destaca-se a de dona-de-casa, que corresponde a 

uma percentagem de 47% (17). Já a mão-de-obra não especializada corresponde a 25% (09). 

Os aposentados representam 11% (04), os autônomos 8% (03), os estudantes 6% (02) e em 

relação à mão-de-obra especializada, 3% (01) dos entrevistados recobrem esta percentagem. 

 Vale ressaltar que as mulheres acrescentaram ao papel de cuidadoras do lar, donas- de 

-casa, atividades laborais fora do contexto domiciliar. Antes cuidadora da casa, dos filhos e de 

seu companheiro, vêm assumindo outros papéis na sociedade, além dos domésticos. 

  Essa construção de novos espaços, ou ocupação do território provedor masculino, se 

esbarra com várias questões humanas que oscilam entre necessidades/afirmação. 

 A partir de um leque de necessidades, seja financeira, de afirmação, de liberdade, a 

mulher vem cada vez mais se projetando, muito além dos afazeres domésticos. 

 

 

Geralmente a inserção feminina no mercado de trabalho não diminui o papel da 

mulher como mãe, esposa e responsável pela administração do lar. Justamente 

devido aos diversos papéis desempenhados na sociedade pela mulher, a decisão de 

participar do mercado de trabalho acaba sendo mais complexa do que a masculina 

(BATISTA; CACCIAMALI, 2009, p.97). 

 

 

 Diante desse conjunto de possibilidades, que várias bordas ainda precisam ser revistas, 

um viés principal para se ajustar alguns desses pontos, consiste na conscientização da própria 
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mulher, que ela pode sim responder pelo provento de sua família e que este fato é muito 

representativo. Rocha-Coutinho
43

 (2005, apud SOUZA et al, 2007, p.111) afirma ainda que: 

 
 

Surge a discussão sobre as relações de poder e as questões de gênero na família, 

propondo o questionamento do que é masculino e o que é feminino  nas esferas 

domésticas e familiar. Mesmo para casais  modernos, estudos recentes têm 

confirmado que tanto os homens quanto as mulheres, em diferentes níveis de 

consciência, parecem ainda acreditar que a casa e os filhos são responsabilidade da 

mulher, enquanto o provimento financeiro da família é responsabilidade do homem. 

 

 

Após as características apresentadas dos usuários, abordarei a seguir através dos 

gráficos 02 e 03 respectivamente, as seguintes temáticas: o tempo de cadastro dos usuários do 

estudo, e a periodicidade da procura dos mesmos por cuidados. Os gráficos abaixo revelam os 

percentis encontrados: 

 

 

Gráfico 02 – Freqüência do tempo em que os usuários estão cadastros  

 
Fonte: Autor 

 

 

 No que tange ao tempo de cadastro dos sujeitos nas unidades básicas de saúde, que 

foram os cenários da dada pesquisa, percebe-se que nos três cenários, o tempo predominante 

se refere entre 5-10 anos. No cenário 01, cerca de 8% (01) estão cadastrados entre 0-5 anos, já 

entre 5-10 anos corresponde a 50% (06) e de 10-15 anos engloba cerca de 42% (05) dos 

usuários. Já no cenário 02, de 0-5 anos revela também 8% (01) dos usuários, logo depois, 

entre 5-10 anos revela 84% (10) e de 10-15 anos abrange 8% (01) dos sujeitos. E no cenário 

                                                 
43

 ROCHA-COUTINHO, M. L. (2005). Variações sobre um antigo tema: A maternidade para mulheres com 

uma carreira profissional bem-sucedida. Em T. Feres-Carneiro. Família e Casal: Efeitos da contemporaneidade. 

(pp.122-137). Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio. 
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03, são considerados cadastrados entre 0-5 anos 25% (03) dos entrevistados, de 5-10 anos 

42% (05) e de 10-15 anos 33% (04) dos usuários. 

 

Gráfico 03 – Freqüência da periodicidade por procura de cuidados 
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Fonte: Autor 

 

 Quanto à periodicidade da procura por cuidados mensalmente, decorre um predomínio 

de 0-1 vez. No cenário 01, cerca de 33% (04) dos sujeitos procuram de 0-1 vez, 42% (05) 2 

vezes e 25% (03) mais de duas vezes. No cenário 02, 92% (11) procuram de 0-1 vez e 8% 

(01) cerca de 2 vezes, não havendo usuários que procurem mais de 2 vezes. E no cenário 03, 

83% (10) dos usuários procuram de 0-1 vez, já 17% (02) cerca de 2 vezes e também não há 

sujeitos que revelaram procurar mais de 2 vezes por cuidados.  

 Uma das estratégias para manter o vínculo entre o usuário e a unidade de saúde, no 

sentido de incentivar o mesmo pela procura do cuidado, é o acolhimento, que dentre várias 

possibilidades busca atender o usuário através da escuta ativa. Segundo Franco et al
44

 (1999, 

apud SOUZA et al, 2008, p.101): 

 

 

O acolhimento propõe inverter a lógica de organização e o funcionamento do 

serviço de saúde, partindo de três princípios: (a) atender a todas as pessoas que 

buscam os serviços de saúde, garantindo a acessibilidade universal; (b) reorganizar o 

processo de trabalho, deslocando seu eixo central do médico para uma equipe 

multiprofissional; (c) qualificar a relação trabalhador-usuário a partir de parâmetros 

humanitários de solidariedade e de cidadania.  

 

 

O acolhimento, considerado como um processo a ser desenvolvido antes, durante e 

após o atendimento deve ser realizado por todos os profissionais, sendo que cada um 

desses contribuirá positivamente para o desenvolvimento dessa ferramenta 

assistencial e humanizadora dentro de sua área de atuação. (SILVA; ALVES, 2008, 

p.78) 

                                                 
44

 FRANCO T.B, BUENO W.S, Merhy EE. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: Betim, Minas 
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3.2 ANÁLISE DOS DISCURSOS 

 

 
3.2.1 CATEGORIA I – AS DIFERENTES FORMAS DE RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE SOCIAL 

DO ENFERMEIRO PELO USUÁRIO 

 

 

Em relação ao reconhecimento da identidade profissional do enfermeiro comprovou-se 

pelos achados nos três cenários do estudo, que mesmo trafegando entre saberes que ora 

apontam saber diferenciar este enfermeiro dos demais profissionais e ora o confundindo, que 

a identidade deste profissional está em processo de reconhecimento e conquista de 

visibilidade, sendo que alguns usuários apontaram para as especificidades de seu trabalho, 

indicando, deste modo, evolução ou conquista de espaço por este profissional. 

Cabe destacar que estas concepções e imagens dúbias ou confusas que ainda se fazem 

presentes em relação ao profissional enfermeiro conectam-se ou se amparam na construção 

histórica desta profissão, a qual tem início com ações de caráter caritativo, de assistência 

gratuita e como auxiliar de outros profissionais.  

Inicialmente apresento nesta categoria o gráfico 04 que retrata em números 

percentuais a opinião dos usuários sobre o reconhecimento da identidade social deste 

profissional na equipe de saúde. 

 

Gráfico 04 – Freqüência do reconhecimento do enfermeiro entre os demais componentes da 

equipe 

 
Fonte: Autor 

 

Pode-se perceber que a maioria dos usuários sabem diferenciar o enfermeiro dos 

demais componentes da equipe. No cenário 01, 50% (06) diferenciam, 33% (04) não e 17% 

(02) sem resposta. Em relação ao cenário 02, 75% (09) diferenciam, 17% (02) não e 8% (01) 

sem resposta. E no cenário 03, 100% (12) dos usuários diferenciam o enfermeiro dos demais 
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membros da equipe, não havendo nenhum sujeito que não soubesse diferenciar, ou sem 

resposta. 

 A fim de ampliar a análise sobre as diferentes formas de reconhecer o profissional 

enfermeiro que atua na atenção básica agrupei os depoimentos em três subcategorias: 

 

 

a) Entre Adjetivos que se perpetuam  

 

 

  O profissional enfermeiro que atua na atenção básica foi relatado pela maioria dos 

entrevistados como aquele que possui muitos adjetivos que o qualifica, produzindo assim um 

trabalho em saúde singular, diferenciado. Mas foi também citado como aquele que tem muitas 

ocupações. As falas a seguir apontam neste sentido: 

 

 
Pessoa boa, educada, comunicativa, amiga, não arruma confusão. Tenta sempre 

resolver os nossos problemas, mas que também se ocupa de muitos papéis e tem 

várias coisas que faz ao mesmo tempo.     

 (Cenário 01 - Maria Aurora) 

 

 
Identifico por conhecer pela postura dela, pelo serviço diferente, que eu vejo que ela 

faz. Cuida de muitas coisas, mas não fica no atendimento, não fica na vacina... Eu 

sou muito observadora também...                                         

(Cenário 02- Maria Florence) 

 

 

 De acordo com as falas os enfermeiros são apontados como profissionais que se 

diferenciam, são compreendidos como detentores de qualidade morais que se perpetuam pela 

história. Para explicar tal afirmativa, apoio-me em Gomes e Oliveira (2005, p. 1016) que 

enfatizam:  

 

 

Concomitante a imagem de credibilidade, os sujeitos identificam no enfermeiro uma 

imagem profissional de bondosos, apresentando-se como acessíveis, preocupados 

com todas as dimensões que afetam a vida humana e dispostos a resolver as muitas 

dificuldades do cotidiano como o acesso aos serviços de saúde. Em suma, os 

enfermeiros são profissionais vistos como bons, generosos e humanos.  

 

 

 E inserindo um aspecto do trabalho intimamente interligado ao perfil do profissional, 

Ermel; Fracolli (2006, p. 538) enfatizam o seguinte: 

 

 
A enfermeira precisa estar envolvida com a comunidade, saber trabalhar em grupo, 

ser preparada, ainda na graduação, para trabalhar em equipe e trabalhar com grupos, 
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se moldar às características do local e do grupo de trabalho, gostar do que faz e 

ampliar o sentido de classe profissional.     

 

 

b) A Imagem comparada  

 

 

 Ao se expressarem sobre as ações e a imagem do profissional enfermeiro outra 

representação é trazida nas falas. Ela remete a comparação com o profissional médico. Ao 

apropriar-se do mesmo espaço físico (o consultório) e realizar semelhantes atividades 

(consulta de enfermagem) o enfermeiro é comparado e confundido com aquele profissional. 

Fato expresso nas falas seguintes: 

 

 

Vi a enfermeira uma vez. Na segunda vez a gente não se engana mais, até mesmo 

pela voz e pelo lugar que ela fica, pela consulta que faz. Então ela é doutora. Quando 

está chegando a gente logo conhece. (Cenário 02- Maria Rachel) 

 

 

Sim. Sei pela sala dela, pelo costume e hábito de vir aqui sempre. Sei que ela faz 

umas consultas que todos gostam muito. (Cenário 03 –José Arouca) 

 

 

 Para relacionar o espaço/território e a função/papel mencionados pelos entrevistados, 

Guilvaud
45

(1974, apud ANGERAMI; ALMEIDA, 1983, p. 150) analisa a noção de espaço, 

como sendo um ambiente livre, aberto a várias interpretações, modos de ser e atuar do 

profissional, muito além de alguns metros quadrados construídos em torno do termo 

consultório, segundo o autor:  

 

 

(...) Não se trata certamente de uma espécie de cena vazia onde poderia chegar 

qualquer um. Ao contrário, o espaço é (...) aquilo que nele acontece. E que significa 

acontecer? Significa ter lugar, quero dizer que nossa linguagem está repleta de 

espaços que não teríamos condições de falar nem de escrever sem múltiplas 

referências a alguma forma de espacialidade.  

 

 

Corroborando com o exposto acima, destaco que as dúvidas que comumente são 

trazidas nas falas em relação à identidade do profissional enfermeiro aparecem também em 

outros estudos estando atrelada ao profissional médico. Como analisado por Gomes e Oliveira 

(2005, p. 1016) que destacam: 

 

Parece existir uma não diferenciação, por parte da sociedade, entre o enfermeiro e 

demais componentes da equipe de enfermagem (...) também há uma confusão acerca 
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urbanisme. 3/4 sémiotiques de l'espace, Paris, Institut de L'Environnement, 1974, p. 285. In: Bettanini, T., 

Espaco e Ciencias Humanas. Trad. por Liliana L. Fernandes. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982, 157 pp. 
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da identidade profissional e do papel do enfermeiro e do médico, especialmente 

devido á utilização da consulta e do consultório como tecnologia e espaço de 

trabalho, respectivamente.  

 

 

c)  O jaleco se configura como um diferencial, demarcando a hierarquia do processo 

de trabalho 

  

 

 Uma outra forma utilizada para diferenciar o profissional enfermeiro dos demais 

componentes da equipe do PSF foi através de seu uniforme, mais especificamente através do 

jaleco. O enfermeiro utiliza jaleco branco e os demais componentes do PSF de cor azul. 

Assim esta diferenciação indica um saber diferenciado e uma hierarquização do processo de 

trabalho.  

 Para potencializar a concepção de que os profissionais compõem uma equipe que deve 

se complementar, serem parceiros de um mesmo processo, mesmo utilizando vestimentas que 

os diferenciam, utilizo Westphal e Mendes
46

 (2000, apud PAULA; PALHA; PROTTI, 2004, 

p.341) que destacam: 

 

 

A retórica da colaboração defende que os atores são iguais, isto é, tem igual poder de 

colaborar entre si; no entanto estamos falando aqui da lógica da parceria, que 

envolve a idéia de conflito, considerando que os atores têm graus bastante variados 

de condições de poder, devido as iniqüidades estruturais subjacentes, tais como 

acesso ao dinheiro, informação e poder.  

 

 

 Nesse sentido os usuários entrevistados revelam saber diferenciar o enfermeiro, 

sobretudo, pelo jaleco branco, conforme mencionado através dos depoentes a seguir: 

 

 

Sim. Sei diferenciar pelo jaleco, pelo crachá, apesar e que o técnico de enfermagem 

também usar crachá igual. Mas sei que fazem coisas diferentes. (Cenário 01 – Maria 

Vitória) 

 

 

Não. Jaleco branco para mim é igual a enfermeira. Os outros não dão para confundir, 

pois é de cor azul. (Cenário 01- José Carlos) 

 

 

A gente sabe quem é a enfermeira, quem é o médico, quando chega no posto. Sei 

diferenciar pelo jaleco, pelo atendimento, pelo tempo de convivência, sei que ela é a 

enfermeira porque também faz coisas diferentes. (Cenário 02 – Maria Rosa) 

 O uso histórico de vestimenta ou uniforme branco, neste caso o jaleco, remete a um 

passado e a alguns significados específicos da profissão. Por exemplo, o branco está atrelado 
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 WESTPHAL, M. F.; MENDES, R. Cidade saudável: uma experiência de interdisciplinaridade e 
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a limpeza, higiene. O uniforme demarca a impessoalidade, e na enfermagem também é 

utilizado com a intenção de esconder as curvas/contornos do corpo. 

 Neste sentido a enfermeira foi se apropriando do branco como parte de sua identidade, 

como um elemento indispensável, que a torna distante e impessoal no cotidiano de seu 

trabalho (PADILHA e et al; 1997, p.31). Reforçando a questão da impessoalidade buscada, 

favorecida pelo uniforme, outra dimensão vem à tona, que é a de minimizar os sentimentos do 

enfermeiro que cuida, logo, tornando essa arte em algo concreto por demais.   

 

        
3.2.2 CATEGORIA II - SOBRE OS SABERES E PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NA VISÃO DO USUÁRIO             

 

 

a) A técnica ocupa lugar de destaque nas ações do enfermeiro   

 

 

 Ao serem questionados sobre as atividades de responsabilidade do profissional 

enfermeiro na unidade básica de saúde, neste caso específico no Programa de Saúde da 

Família, comprovamos, através dos depoimentos que o cumprimento de procedimentos e 

técnicas de forma rotineira com os usuários (vacinações, curativos, exame preventivo, dentre 

outros) são destacados, indicando um lugar marcante, ou de grande relevância.  

 

 

O enfermeiro que conheço aqui é o que sempre me recebe, me dá atenção e vê a 

pressão, faz consultas, o preventivo, e resolve os pepinos, entre outras coisas. 

(Cenário 03-Maria Mel) 

 

 

 Reforçando o entendimento do trabalho do profissional enfermeiro prioritariamente 

como um fazer técnico, Maria Florence afirma: 

  

 

 Acho que faz sempre trabalho muito técnico. Fica a cargo de uma atenção maior, 

de casos mais graves. Cabe a ele essa parte de saber mais sobre as doenças, de 

orientar as pessoas e de cuidar da equipe e do serviço. (Cenário 02 – Maria 

Florence) 

 

 

 Paralelamente às atividades técnicas, foi apontada a atividade burocrática ou de 

gerente deste profissional, como mostro a seguir:  

 

 

Não sei muito bem, mas vejo que ela prepara material, faz preventivo e muitas 

outras coisas, além de toda a parte dos papéis, da arrumação de tudo no posto. 

(Cenário 03-Maria Aparecida) 
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 A concomitância de atividades tanto aparece nos depoimentos quanto é observada no 

cotidiano profissional do enfermeiro. A análise realizada por Errmel e Fracolli (2006, p.538) a 

seguir apontam neste sentido: 

 

 

As enfermeiras, executam também, algumas ações de gerência, tais como supervisão 

e treinamento de auxiliares de enfermagem e ACS, previsão e provisão de material; 

elaboração de relatórios e boletins mensais para o Sistema de Informação em 

Atenção Básica ( SIAB).   

 

 

 Também Angerami e Almeida (1983, p.154) afirmam: 

 

 

 O enfermeiro tem-se desgastado em rotinas de trabalhos traçadas, cumprindo ordens 

médicas e executando tarefas administrativas. Essa situação abre flancos para que 

outros profissionais exerçam atividades assistenciais que são ou forma de 

competência do enfermeiro, deixando a este a execução de tarefas de menor 

importância, quase ao nível de mordomia. 

 

 

b)  O enfermeiro como educador em saúde: reconquistando gradativamente visibilidade 

social 

 

 

 A história da enfermagem brasileira destaca que entre as décadas de 1920 a 1940 os 

primeiros trabalhos das enfermeiras visavam controlar as epidemias que tomavam conta das 

grandes cidades como o Rio de Janeiro. Seus trabalhos de controle, de policiamento das 

famílias e dos indivíduos tinham como propósito reorientar os hábitos de vida no sentido de 

controlar as doenças. Estavam as mesmas fazendo educação em saúde. Com o controle das 

epidemias o modelo gradativamente de atenção tornou-se hospitalocêntrico, priorizando as 

ações curativistas. Modelo que, ainda hoje, perdura. (DAHER, 2003)  

No entanto, a atenção primária em saúde vem como política pública tentando resgatar 

as ações de promoção e de prevenção.    

Dentre as várias atividades apontadas pelos usuários realizadas pelo enfermeiro 

encontra-se a de educação em saúde, educação permanente, supervisão, mas os mesmos se 

referem a elas como: “fazem orientações sobre tudo, ensinam e vigiam”. 

 

 

Ela faz preventivo e orientou muitas coisas, esclareceu muito sobre a tuberculose 

quando meu marido tava. Isso ajudou  a melhora e a cura, fui muito bem 

atendida por ela, e resolveu. (Cenário 02 – Maria Florence) 
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Ela ajuda bastante a resolver problemas de saúde, em relação a minha hipertensão, 

fez orientações várias vezes, sobre o medicamento e sobre como cuidar da minha 

dieta. Sempre fala também da importância da ginástica, além de fazer o exame 

preventivo. Esclareceu algumas  dúvidas, dentro das possibilidades dela. ( Cenário 

03 – Maria Aparecida) 

 

 

Como diz OPS
47

 (1985, apud COSTA et al, 2010, p. 342) : “(...) os processos 

educativos servem como um instrumento de trabalho, de forma que os enfermeiros podem ser, 

ao mesmo tempo, aprendizes ( objetos) e (produtores) sujeitos desses processos no trabalho”. 

Como expressa Sant‟Anna (2010, p. 97) : 
 

 

(...) as enfermeiras no PSF desenvolvem a atenção aos indivíduos acometidos de 

doenças crônico –degenerativas, em atividades educativas e informativas individuais 

ou coletivas , incluindo conteúdos relativos a patologia, suas implicações e riscos . 

As referidas atividades têm em vista a perspectiva de mudanças de hábitos 

comportamentais e alimentares, incentivo à atividade física, entre outras atividades 

possíveis para produzir a adequação dos indivíduos a hábitos mais saudáveis.     

 

 

Ficou evidenciado pelos depoimentos e pela literatura pesquisada, que em relação a 

educação em saúde na qual o enfermeiro trabalha tentando prevenir doenças, promover saúde 

e propor reorientações sobre os hábitos de vida, o mesmo objetiva o ganho de qualidade de 

vida do indivíduo, da família e da comunidade. 

Nas práticas de educação em saúde o enfermeiro com palavras, ou através de 

tecnologias mais elaboradas, como folders, cartazes, dinâmicas ou ainda de domínio lúdico 

(teatro) constrói, troca, (re) produz saberes em espaços como: grupos de convivência, salas de 

espera, consultas de enfermagem, visitas domiciliárias. 

 

 
As atividades em grupos de convivência tornaram-se, assim, um espaço onde são 

apresentadas e analisadas as dificuldades  pessoais e coletivas que impedem os 

usuários de viverem de forma saudável, de acordo com os seus valores, crenças e 

experiências. Através de perguntas, debates, apresentação de sugestões, relatos de 

experiências rompe-se o silêncio numa tentativa de valorizá-los, incentivando sua 

socialização. (...) é necessário que os profissionais que trabalham em educação em 

saúde sejam coerentes com esta prática pedagógica, a fim de que ela possa servir 

como um instrumento de mudança, participação e de exercício da democracia. 

(SABÓIA, 1997, p. 30) 

 

 

c) A consulta de enfermagem como produtora de visibilidade  
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Em relação à consulta de enfermagem, tecnologia em saúde já regulamentada como 

atividade do enfermeiro, os usuários destacaram que a mesma acontece em diferentes 

momentos e com diferentes indivíduos: criança, mulher, gestante, idoso, enfim, uma 

tecnologia realizada pelo enfermeiro que cuida de modo singular toda a família. Os 

depoimentos abaixo destacam a relevância desta atividade: 

 

 
Com minha filha a enfermeira já  realizou muitas consultas quando ela fez pré-natal 

e depois que meu neto nasceu também. Eu não fiz preventivo, mas vou fazer. Todos 

os atendimentos foram no posto. Ela sempre tem solução e é muito  atenciosa com 

minha família, até hoje,  sempre procura saber como está meu neto.  (Cenário 01- 

Maria Ana) 

   

 

Para minha família ajudou em vários problemas, fez o pré-natal todo da minha filha, 

fez consulta de puerpério, até meu sobrinho que estava com úlcera nos pés, ela 

ajudou. Tanto na consulta como na visita. Com certeza com ela tudo fica mais fácil. 

Ajudou muito, fez muitas orientações, muito boa para minha família. (Cenário 02 – 

Maria Luisa) 

 

 

 Em relação a tecnologia consulta de enfermagem, a de pré-natal tem grande 

visibilidade no olhar do usuário. Neste sentido, Santana
48

.(1998, apud BENIGNA; 

NASCIMENTO; MARTINS, 2004, p. 24) esclarece que: 

 

 
A importância do enfermeiro em todos os níveis de assistência e, principalmente, no 

PSF é de substancial relevância. No que concerne à assistência pré-natal, ele deve 

mostrar à população a importância do acompanhamento da gestação, na promoção, 

prevenção e tratamento de distúrbios durante e após gravidez bem como informá-la 

dos serviços que estão à sua disposição.    

 

 

Ainda sobre a consulta de enfermagem Neto et al (2007, p. 139) evidenciam que : 

 

 

O principal objetivo da consulta de enfermagem que é priorizar o acolhimento, o ser 

humano com os seus anseios e necessidades, dando orientações, acompanhando e 

encaminhando o cliente quando necessário, para não se tornar reprodutor de um 

modelo biomédico de assistência baseada na cura e individualismo em detrimento de 

um modelo preventivo com espírito comunitário 

 

 

Ao mesmo tempo em que é apontada como atividade que traz resultados ou benefícios 

a consulta de enfermagem, ainda é pouco valorizada provavelmente por ser uma atividade 

reconhecida socialmente como médica. Os depoimentos a seguir revelam esta concepção: 
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Poucos conhecem, valorizam. Acham que o médico é que deve consultar. Muitos 

falam que mesmo vindo na consulta da enfermeira vão marcar para ir no médico. 

Mas sei que muitas vezes ela resolve e o médico não. ( Cenário 01 –José Carlos) 

 

 

E já Santos
49

 (1968, apud ANGERAMI; ALMEIDA, 1983, p.151) enfatiza que: 

 

 
Pelo principio de delegações de funções, as enfermeiras vêm assumindo algumas 

responsabilidades antes privativas de outros profissionais, e com isto, participam de 

maneira crescente e ativa nos programas de melhoria do nível de saúde das 

coletividades.  

 

 

3.2.3 CATEGORIA III - AS POSSIBILIDADES DE AÇÕES DO ENFERMEIRO DIANTE 

DAS DEMANDAS  

 

 

a) Alta demanda e reduzida resolutividade 

 

 

 Ao serem questionados sobre as atividades que o enfermeiro realiza e a potencialidade 

para a resolutividade das mesmas, alguns depoimentos apontam para o crescimento do 

número de atividades. Mas as condições para resolver os problemas continuam como sempre 

muito difíceis, dependem de outras pessoas, como mostram os depoimentos abaixo: 

 

 
 Fiz preventivo no posto, e no resultado deu problema que ainda continua e não ficou 

nada resolvido e o problema continua. E a enfermeira me encaminhou para o       

ginecologista e continuei o tratamento em outra unidade.  Lá eu fiz ultra vaginal e 

deu a mesma coisa, daí a doutora da unidade de saúde passou uma pomada. Na 

época a enfermeira não passou nenhum remédio. Nem sei se podia, tenho dúvida. 

(Cenário 01 – Maria José) 

 

 

No posto ela faz consulta de enfermagem, escuta a todos, mas para mim não 

resolveu, ainda continuo com o mesmo  problema. Sei que ela tenta, mas não 

depende só dela, teria que ter apoio maior, mais material, mais condições de 

trabalhar. E também ter médico que pare na unidade. (Cenário 02 – Maria 

Antonieta) 

 

 

As atividades desenvolvidas pelos enfermeiros no dia-a-dia das unidades são muitas, 

umas se apresentam nas falas mais claramente, são reconhecidas, Já outras não, conforme 

mostraram os depoimentos. As demandas são crescentes devido à precariedade das condições 
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de vida e de saúde dos usuários. Somando-se a este fato está a limitação da estrutura 

organizacional das unidades básicas de saúde. O que pode estar comprometendo a 

resolutividade de muitos dos problemas apontados pelos sujeitos do estudo.  

A análise de Canesqui e Spinelli
50

 (2004, apud CANESQUI, SPINELLI, 2006, 

p.1890) aponta nesta direção ao destacarem que: 

  

 

As dificuldades organizacionais pesam negativamente na implantação da atenção 

básica, ou seja, do PSF, destacam-se: deficiências no funcionamento das unidades de 

saúde da família; a rotatividade e os vínculos precários de trabalho dos profissionais; 

o despreparo destes para as demandas por atenção básica e suas múltiplas atividades 

( assistenciais, educativas, preventivas,domiciliares e  intersetoriais).  

 

 

 Ainda apontando as dificuldades para se produzir cuidados em saúde quando se refere 

a cenários de atenção básica, Merhy e Franco
51

 (2003, apud MEDEIROS e et al, 2010,p. 

1529) assinalam: 

 

 

A proposição do PSF pode conter apenas  uma intenção racionalizadora, incluindo, a 

idéia geral de “focalização”, não bastando adotar o principio da adscrição de 

clientela, se não repensarmos a forma de produção de cuidados em saúde. Pouco 

adiantará produzir atos de saúde sem a concreta responsabilização por parte dos 

serviços de saúde, sem garantir um sistema de saúde resolutivo e acolhedor, sem 

substituir a lógica procedimento-centrada ou medicocêntrica pela escuta às 

necessidades sociais de saúde dos usuários.  

 

 

b) As ações interdisciplinares creditam valor ao enfermeiro 

 

 

 O trabalho em equipe que se complementa e que traz respostas às demandas dos 

usuários foi apontado como muito bom para todos, como mencionam os entrevistados a 

seguir: 

 

 

 

 

Viu minha pressão, me pesou e registro. E também já coletou minha glicose, tudo no 

posto... Resolveu meu problema e depois me encaminhou para fazer outros exames 

lá em cima.  Quando chegaram os exames a médica do posto viu, a minha agente 

comunitária me chamou, fiz outra consulta e também peguei a medicação. Mas às 

vezes vejo que tem médico que não gosta de trabalhar de verdade em equipe.  É 
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porque já vi as agentes comentando que o médico é muito fechado. ( Cenário 01 – 

Maria Eva) 

 

 

 A enfermeira daqui mede minha PA, vê a minha glicose, meu peso. Me acompanha 

há muito tempo. Gosto muito do atendimento daqui do posto. Venho nas consultas e 

a médica tira minhas dúvidas além de perguntar de mim para a minha agente e 

também para a enfermeira. Resolvem os meus problemas, eu sou bem atendida 

também, de três em três meses. (Cenário 03 – Maria Ágata) 

 

 

 Sempre que chego no posto, as pessoas que trabalham lá me atendem muito bem. 

Recebo orientações, verifico minha P.A, me atende e se não sabe resolver, a 

enfermeira arranja logo um jeito de me encaminhar, o negócio dela é que todo mudo 

seja atendido. Ela já até veio aqui em casa, para verificar a P.A da minha mãe com a 

agente comunitária, e depois peguei o remédio para minha mãe com o técnico de 

enfermagem, ou seja. Sempre que preciso, todos me atendem. ( Cenário 02 – Maria 

Rosa) 

 

 

 Ficou evidenciado que há tentativas de se trabalhar de forma interdisciplinar nos três 

cenários pesquisados. Mas alguns dos depoimentos nos levam a comprovar que as ações 

interdisciplinares estão em processo de construção. Todos os profissionais e também os 

usuários parecem sabedores da importância de se trabalhar interdisciplinarmente, mas as 

dificuldades foram apontadas em diferentes momentos.    

 De acordo com Neto et al (2007,p. 134) o trabalho em equipe é essencial para o 

desenvolvimento das atividades de cada membro da equipe no PSF: 

 

 

Para se obter melhor impacto sobre os diferentes fatores que interferem no processo 

saúde-doença, faz-se mister que as ações tenham por base uma equipe formada por 

profissionais de diferentes áreas – equipe multiprofissional, com ações de caráter 

inter e transdisciplinar-, onde a prática de um profissional se reconstrua e corrobore 

na prática de outro, atuando ambos na intervenção do contexto em que estão 

inseridos. É necessário que os profissionais que integram o PSF incorporem essa 

nova ideologia ao exercer suas atividades, já que eles passarão a ter como objeto de 

trabalho o sujeito, a sua família, e, por seguinte, toda uma comunidade que estará 

situada numa área adstrita sob sua responsabilidade.  

 

 

 A importância do trabalho interdisciplinar foi, também, analisado por Teixeira e 

Nunes
52

 (2004, apud LEITE; VELOSO, 2008, p. 379) e reforçam os achados:  

 

 

 

A interdisciplinaridade, ao significar reciprocidade e mutualidade, exige relações 

sociais horizontais, diferente do posto no modelo assistencial de saúde tradicional, 

hegemônico. Significa ouvir/ pensar o que o outro diz/pensa e conhece, e mais do 

que isso, implica trabalhar com o pensar do outro, introjetar novos/ outros 

conhecimentos, para a partir daí criar novas práticas, isto é, atuar de forma “ nova”, 
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criativa. Por isso, indica uma atitude “diferente”, pois exige trabalhar com uma visão 

de mundo, de totalidade.  

 

 

 A proposta de se trabalhar em equipe interdisciplinar tem como propósito cumprir o 

princípio da integralidade na saúde, concebendo cada indivíduo que busca atendimento em 

sua singularidade e na sua totalidade. 

 Neste mesmo sentido Demo
53

(1997, apud LEITE; VELOSO, 2008, p . 385) destaca: 

“O trabalho em equipe é a base para um trabalho interdisciplinar à medida que os 

conhecimentos buscam convergir para constituir um “ texto único, escrito a muitas mãos”. 

 

         

c) O acolhimento e o vínculo podem valorizar a identidade do enfermeiro  

 

 

 A atividade de acolhimento é citada pela maioria dos entrevistados como aquela que 

marca uma diferença e determina a adesão aos diferentes tratamentos. Ficou, assim, 

evidenciado que o enfermeiro que trabalha no sentido de acolher de forma resolutiva, com 

uma escuta sensível, constrói vínculo e passa a ser reconhecido. 

 Os depoimentos de Maria Ana, Maria Eva e Maria dos Anjos apontam neste sentido: 

 

 

Eu reconheço a importância da enfermeira sim pois ela sempre esta recebendo com 

bom humor, e quando tem que ser séria ela também é. Daí o motivo de eu continuar 

a vir aqui. Porque ela ouve, faz bom atendimento, sempre com boa vontade comigo 

e com minha família, sempre muito atenciosa. O agente comunitário de saúde 

também sempre vai na minha casa, sempre tá no portão, a recepção é muito boa, 

nunca fui mal tratada, nunca! (Cenário 01-Maria Ana) 

 

 

Valoriza, trata com respeito, atenção e carinho. Agradeço mesmo sabendo que é o 

trabalho profissional, que é obrigação. É organizada, muito eficiente, me sinto bem, 

atende todo mundo, tá bem organizado, facilita o atendimento, dá força para esperar 

quando é preciso. Dá gosto de voltar. (Cenário 01 – Maria Eva) 

 

 

 Sim. Porque ela é atenciosa, eu nunca vi ninguém reclamar não. Pessoa calma, 

atenciosa, ela tá um tempão aqui e é sempre igual, ouve e resolve o que pode 

resolver. Se ela tá de férias, ninguém vem no posto. O médico é que todo mundo 

reclama. (Cenário 02 – Maria dos Anjos) 

 

 

 No processo de produção de cuidados que visam resgatar e ampliar a saúde de cada 

usuário e das famílias é determinante o modo de acolher, visando à construção de vínculo. 

Deste modo Brasil
54

 (2008, apud BECK et al, 2009, p. 57) afirma:  
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A empatia empregada na assistência implica em se importar com o usuário, o que 

remete ao estabelecimento de vínculos solidários entre os diferentes atores 

envolvidos no processo de produção de saúde, mencionado na PNH como 

importante fator para a Humanização do SUS .  

 

 

 Nesse mesmo sentido, entendendo o acolhimento como uma tecnologia em saúde, um 

cuidado diferenciado, que busca ouvir, levantar necessidades e buscar soluções de cada um 

dos usuários e também do coletivo, a família, Mezomo
55

 (2003, apud BECK, 2009, p.58) 

aponta: 

 

 

O cuidado não deve ser expressão de dominação e manipulação do outro. É preciso 

que ele esteja mais voltado à preocupação com o outro, enxergando mais 

profundamente seu sentido e essência. Aí aparece o acolhimento como determinante 

para o cuidado da saúde do indivíduo e família.  

 

 

 Ao finalizar a análise dos depoimentos ficou comprovado que para alguns usuários 

que utilizam o PSF o enfermeiro é um profissional reconhecido por suas ações diferenciadas e 

resolutivas, mas para outros ele é, ainda, o profissional que pouco aparece. Ao delegar alguns 

cuidados ou funções ao técnico de enfermagem da equipe do PSF acaba por ser confundido 

com este profissional, ao mesmo tempo em que ao realizar procedimentos como a consulta de 

enfermagem é confundido, sendo identificado como médico. Desconstruir estes equívocos é 

um desafio atual dos profissionais enfermeiros.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

“O cuidado humano consiste em uma forma de viver, de ser, de se expressar. É uma postura 

ética e estética frente ao mundo. É um compromisso com o estar no mundo e contribuir com o 

bem – estar geral, na preservação da natureza, da dignidade humana e da nossa 

espiritualidade: é contribuir na construção da história, do conhecimento, da vida”. 

(WALDOW, 1998, p. 61) 

 

 

 

 
Fonte: http://www.horademudar.com.br/wp-

content/uploads/2009/10/picasso_girl_mirror2.jpg 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudos que contribuíram para embasar a reflexão realizada pelo presente trabalho 

monográfico apontam que tanto as ações de cuidar quanto a relação com o usuário nos 

cenários da atenção básica encontram-se fragmentadas, distanciadas, mecanizadas e este fato 

parece estar ancorado na histórica divisão de tarefas/atividades que ainda predomina na 

equipe de saúde e em particular na de enfermagem. Desse modo, desvendar e refletir sobre o 

papel do enfermeiro que atua na atenção básica é tarefa complexa porque traz à tona os 

conflitos que estruturam a gênese do cuidar na enfermagem e mais particularmente na saúde 

coletiva. Neste cenário o técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde (ACS) tem 

seu papel definido, assim como o enfermeiro. No entanto, este assume várias e diferentes 

atividades, para além do que está para ele definido, o que acaba por tornar seu papel confuso, 

dúbio, de modo especial para os usuários, como demonstro no decorrer deste estudo. Muitas 

vezes suas competências permanecem obscuras, dando margem a múltiplas interpretações e 

pouco reconhecimento social.  

 Paralelamente se comprova na atualidade um processo de ampliação dos espaços de 

atuação do profissional enfermeiro, em especial nos cenários de atenção básica. Concomitante 

a este processo ocorre, gradativamente, o aumento das análises sobre o papel por este 

realizado.  

 Para a sociedade os papéis inerentes ao enfermeiro, estando aí o processo de cuidar, 

estão alicerçados em uma história de vocação, de sacerdócio, de doação, submissão e 

subvalorização que, mesmo após o processo de profissionalização, continuam a vigorar. No 

entanto estas concepções parecem que, trilham processos de mudanças, e o exemplo é o 

reconhecimento da consulta de enfermagem (CE) como uma atividade privativa do 

enfermeiro. Esta ação aos poucos conquista espaço e reconhecimento social.  

 Este estudo tentou conhecer a concepção do usuário sobre o papel do enfermeiro nas 

unidades de atenção básica, em especial unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) do 

município de Itaboraí e através dos dados coletados em entrevistas com 36 usuários permitiu 

construir três categorias: as diferentes formas de reconhecimento da identidade social do 

enfermeiro pelo usuário; sobre os saberes e práticas do enfermeiro na visão do usuário; as 

possibilidades de ações do enfermeiro diante das demandas.  

 Os objetivos foram atingidos, pois possibilitaram identificar e constatar que, devido a 

diferentes fatores, o papel do enfermeiro nas unidades básicas de saúde pesquisadas, ainda é 

confuso, e em alguns momentos este profissional foi confundido com o técnico de 
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enfermagem e em outros com o médico. O usuário constrói e/ ou mantém em seu ideário uma 

imagem do enfermeiro que trafega entre a valorização por desenvolver ações de forma 

resolutiva e entre o não reconhecimento: ao gerir os cuidados (resolver diferentes problemas) 

é reconhecido, ao distanciar-se do usuário é subvalorizado. No entanto há indícios de 

mudanças nesta concepção.  

 Sobre o perfil dos sujeitos do estudo encontrou-se que tem idade entre 50-59 anos, são 

do sexo feminino, estão cadastrados no período entre 5-10 anos e procuram a unidade de 0-1 

vez por mês.  

 Dentre o conjunto de funções que formatam o papel do enfermeiro para os usuários, 

algumas foram pontuadas como relevantes, mas contribuem para confundir a identidade do 

profissional enfermeiro. São elas: as diferentes vacinações, a verificação de PA e os curativos. 

 Também foi destacado o papel de auxiliar das tarefas do médico feito pelos 

enfermeiros principalmente quando tentam resolver problemas de exames e medicações 

prescritas por estes profissionais médicos. Fato que os desvalorizam e os posicionam como 

subordinados.   

 Nos depoimentos outros aspectos demarcados foram o gerenciamento das unidades, as 

consultas de enfermagem, os exames preventivos e a educação em saúde. Essas ações foram 

destacadas como importantes e próprias do enfermeiro, pois para os usuários só este 

profissional é quem faz estas atividades, diferentemente dos procedimentos técnicos. Foram 

estas atividades que se demarcaram o específico papel do enfermeiro nos cenários de atenção 

básica em saúde. 

 Cabe destacar que em relação à resolutividade do profissional enfermeiro que atua nos 

cenários de atenção básica ela foi apontada como uma ação no qual o profissional encontra 

muitas barreiras ou limitações. Ele tenta sempre “achar saídas”, ou ser resolutivo frente às 

demandas, mas esbarra em problemas como falta de recursos humanos, baixa qualificação e 

deficiência no mecanismo de referência e contra-referência os colocam em situações de 

desgaste e pouco reconhecimento. 

 Ficou evidenciado com este estudo que o enfermeiro vem se apresentando diante dos 

usuários como profissionais que buscam ter um papel, um lugar definido, mas que há, ainda, 

espaços a serem preenchidos para que o reconhecimento se torne realidade.    

 É preciso ampliar as análises sobre o papel do enfermeiro sob a ótica dos usuários, dos 

próprios enfermeiros e de outros profissionais da equipe de saúde, para que assim vá se 

consolidando, se socializando as especificidades das funções que já estão definidas para este 
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profissional, pois só deste modo é que o mesmo poderá ser reconhecido e valorizado pela sua 

atuação como agente cuidador que possui especificidades em todo o processo de cuidar. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

Dados de identificação 

Título do Projeto: A Visão do Usuário Sobre o Papel do Enfermeiro na Estratégia de 

Saúde da Família. 

Pesquisadora Responsável: Prof.ª Dr.ª Donizete Vago Daher. E-mail: 

donizete@predialnet.com.br. Tel: 98059017 

Pesquisadora: Andressa Ambrosino Pinto. E-mail: andressaambrosino@hotmail.com. Tel: 

2721-3999. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense 

 
O Sr.(a)está sendo convidado a participar da pesquisa A Visão do Usuário Sobre o Papel do 

Enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família de responsabilidade da pesquisadora Profª Drª Donizete Vago 

Daher que possui os seguintes objetivos: Levantar a história do  processo de cuidar realizado pelo enfermeiro na 

atenção básica de saúde; Identificar o saber do usuário sobre as ações do enfermeiro no processo de cuidado em 

atenção básica e avaliar, de acordo com a visão do usuário, se o papel do enfermeiro em atenção básica traz  

resultados  e reconhecimento profissional. Justifica-se este estudo, pelo fato de que os usuários ainda confundem 

o papel do enfermeiro nas ações realizadas na atenção básica. Ao final busca-se promover orientações e debates 

esclarecendo os usuários sobre as funções do enfermeiro na atenção básica. Os dados serão coletados através de 

entrevistas que serão gravadas, garantindo o sigilo dos dados. Os resultados serão tornados públicos em trabalhos 

e/ ou revistas cientificas. Em nenhum momento, esta pesquisa trará risco à sua saúde. O senhor (a) terá o direito 

de retirar seu consentimento a qualquer momento deixando de participar do estudo, sem que isso lhe traga 

qualquer prejuízo. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do 

sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu, ____________________________________, declaro possuir conhecimento dos objetivos dessa pesquisa, 

dos benefícios que possam ser obtidos com a realização da mesma, da liberdade de retirar o meu consentimento 

em qualquer momento e deixar de participar do estudo; que se manterá o sigilo das informações relacionadas à 

minha entrevista. Concordo com minha participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

                                                                               Itaboraí, _____ de ____________ de _______. 
________________________________ ,                                                  __________________________________, 

       (Entrevistado)     RG nº                                                                                           (Entrevistador) RG nº 
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INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Data:                                                              Telefone Contato: 

Nome:       

Idade:                                                          Escolaridade:                              

Estado civil:        

Ocupação/profissão:                                       

 

1- Quanto tempo é usuário cadastrado da unidade? 

2- Quantas vezes procura a unidade em um mês? 

3- O senhor(a) conhece a enfermeira da unidade? Já foi atendido por ela? 

4- Quais atividades que pensa ser de responsabilidade do enfermeiro? 

5- Que atividades ela realizou com o senhor(a)? Onde? Elas contribuíram para ajudar a 

solucionar o seu problema de saúde? 

6- Senhor(a) reconhece e sabe diferenciar o enfermeiro dos demais? Como? 

7- O enfermeiro da unidade é valorizado ou reconhecido pelos usuários?Como? 
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