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RESUMO 

Esse estudo tem como objetivo analisar como ocorre o processo de trabalho da 
equipe de enfermagem em Unidades de Saúde da Família. Sua abordagem é 
qualitativa, do tipo estudo de caso, realizados em duas unidades de saúde da 
família de um município do interior da Bahia, Brasil. Foi utilizado como 
instrumento de coleta entrevistas semi-estruturadas, respondido por cinco 
sujeitos que compõe a equipe de enfermagem. Os resultados mostram o 
processo de trabalho da equipe de enfermagem fragmentado e hierarquizado, 
com predomínio da concepção de equipe como um agrupamento de pessoas. 

  
. 
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PROCESO DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN LAS 
UNIDADES DE SALUD FAMILIAR 

RESÚMEN 

Este estudio buscó analizar cómo ocurre el proceso de trabajo del personal de 
enfermería en las Unidades de Salud Familiar. Ha sido desarrollado un estudio 
cualitativo, del tipo estudio de caso, en dos unidades de salud familiar de una 
ciudad de provincia de Bahía, Brasil. En la recolecta de datos si utilizó 
entrevistas semi-estructuradas, contestada por cinco profesionales del equipo 
de enfermería. Los resultados demuestran que el proceso de trabajo del equipo 
de enfermería és fragmentado y jerárquico, y los profesionales conceben 
equipo solo como un grupo de personas. 

Palabras clave: Estratégia Salud Familiar, Proceso de Trabajo, Equipo de 
Enfermería, Trabajo de Equipo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) iniciou em meados de 1993, 

sendo regulamentada em 1994 como uma estratégia do Ministério da Saúde 

(MS) para mudar a forma tradicional de prestação de assistência, visando 

estimular a implantação de um novo modelo de atenção primária (1). Esse 

modelo de atenção é considerado como um projeto dinamizador do Sistema 

Único de Saúde (SUS), condicionada pela evolução histórica e organização do 

sistema de saúde no Brasil (2). A ESF teve um crescimento expressivo nos 

últimos anos, no entanto para a consolidação dessa estratégia é preciso que 

ocorra a substituição dos serviços tradicionais da rede básica nos municípios, 

cuja lógica de trabalho é ainda voltada para a queixa-conduta, e que haja uma 

produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de 

vida da população assistida.  

Nesse sentido a ESF é entendida como uma estratégia de reorientação 

do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, 

localizadas em uma área geográfica delimitada. A responsabilidade pelo 

acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da família o 



desafio de ultrapassar os limites classicamente utilizados pelo modelo de 

atenção biomédico, ainda hegemônico.  

 Dessa forma, a ESF pressupõe o desenvolvimento do trabalho pautado 

na lógica da promoção da saúde e da clínica ampliada almejando a 

integralidade da assistência ao usuário como sujeito integrado à família, ao 

domicílio e à comunidade. Entre outros aspectos, para o alcance desse 

objetivo, se faz necessário a vinculação dos profissionais e dos serviços com a 

comunidade, na perspectiva de promoção de ações intersetoriais(1). O trabalho 

em equipe nesse modelo de organização a saúde é o elemento chave para a 

busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos 

entre os integrantes da equipe. 

O trabalho em equipe e a integralidade das ações têm sido propostas da 

reforma sanitária brasileira incorporada pela política de saúde, entendendo-se 

que essas formas de trabalho representam melhor qualidade dos serviços 

prestados para a população. Para isso o trabalho deve ser realizado dentro de 

uma perspectiva participativa, onde o objetivo é alcançado pelo esforço coletivo 

e não pela união de esforços individuais.(3) 

No que concerne ao trabalho da equipe de enfermagem, esse esforço 

coletivo pode ser mais visível, particularmente o trabalho da enfermagem na 

Unidade de Saúde da Família (USF), que é realizado por uma equipe ou grupo 

constituído por enfermeira - profissional que tem formação de nível superior; 

técnico e auxiliar de enfermagem - que têm formação técnica após completar o 

segundo grau. 

Por outro lado, os trabalhadores de enfermagem têm graus de formação 

diferenciados e dividem o trabalho, seja nos cuidados integrais, seja nos 

cuidados funcionais. Na grande maioria das unidades assistenciais brasileiras, 

onde ocorre o trabalho coletivo, esse modelo reproduz o que esta explicito na 

Lei do Exercício Profissional da Enfermagem - LEP 7498/86, à qual mantém as 

características básicas de cisão entre o saber e o fazer que surge com a 

organização da Enfermagem, enquanto profissão, no final do século passado(4). 

Essa lógica de separação entre concepção e execução do trabalho e de 

controle gerencial das tarefas parcelares corresponde à divisão parcelar do 

trabalho, do modo capitalista de produção utilizada na produção material, e já 



verificada na época da organização profissional da enfermagem, no século 

passado. 

A lógica da organização do trabalho da equipe de enfermagem é da 

divisão parcelar, mas não se verifica uma completa expropriação da concepção 

do trabalho (5).    

Nessa perspectiva este estudo teve como objeto de investigação o 

processo de trabalho da equipe de enfermagem em unidade de saúde da 

família, o qual remete à seguinte questão norteadora: como ocorre o processo 

de trabalho da equipe de enfermagem em Unidades de Saúde da Família 

(USF) do município de Feira de Santana, Bahia? 

Isto posto, este estudo tem por objetivo analisar como ocorre o processo 

de trabalho da equipe de enfermagem na unidade de saúde da família. 

Considera-se o estudo de relevância social, uma vez que possibilita o 

repensar sobre o processo de trabalho da equipe de enfermagem no contexto 

da unidade de saúde da família, podendo contribuir não somente para a 

formação dos alunos de enfermagem, os quais estarão inseridos futuramente 

como trabalhadores em alguma unidade de saúde, assim como para os 

trabalhadores de enfermagem que constroem e vivenciam no dia-a-dia uma 

rede de relações de trabalho, de poder e de conflitos com a equipe e também 

com os cidadãos que procuram os serviços de saúde. 

Somado a isso, trata-se de um tema que precisa ser mais explorado, 

tendo em vista que em levantamento realizado na base de dados do Lilacs e 

Scielo, no período de setembro de 2009 a janeiro de 2010 existem 

aproximadamente 3.400 estudos sobre essa temática, sendo que destes 

aproximadamente 1.840 abordam apenas o trabalho da enfermeira e não da 

equipe de enfermagem.    
 

2 METODOLOGIA 

 

	  Esse estudo trata-se de uma  pesquisa qualitativa desenvolvida através 

de estudos de caso, realizados em duas Unidades de Saúde da Família de um  

município do interior da Bahia, Brasil, selecionadas por possuírem o maior 

tempo de implantação no município. Os dados foram coletados através de 



entrevistas semi-estruturadas, que foram realizadas com cinco sujeitos que 

compõe a equipe de enfermagem das referidas unidades de saúde da família, 

bem como, através da observação não participante. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 CONCEPÇÕES SOBRE TRABALHO EM EQUIPE 

 

Através das falas dos sujeitos, nota-se que predomina a concepção do 

trabalho em equipe como agrupamento de pessoas, caracterizada pela 

fragmentação, hierarquização e justaposição das ações (6). 

Na fala da entrevistada 1, observa-se que o trabalho ocorre de forma 

hierarquizada dado que reforça que trabalhar em equipe é comunicar ao outro, 

notadamente o médico, a ocorrência de um fato, para que esse outro defina o 

que fazer:  

 

É aquele trabalho que faz em união juntamente o médico, a 
enfermeira, as técnicas de enfermagem, a dentista, os agentes 
comunitários, tudo para o bem-estar do paciente. Então se eu 
identifico alguma coisa o que eu puder resolver eu vou adiantando, se 
não puder resolver encaminho direto ao médico. Nosso trabalho é 
feito assim, aqui na unidade é um ajudando o outro, é feito em equipe 
mesmo (Ent. 01). 

 

Em outros momentos, caracterizam o trabalho em equipe como um 

processo dinâmico e de cooperação entre as pessoas, para o alcance de 

metas compartilhadas, como se pode verificar nas fala das entrevistadas 2 e 3. 

Observa-se também que essa concepção é idealizada em função das 

dificuldades que as entrevistadas encontram para em colocar em prática o 

trabalho em equipe de modo a reconhecer trabalhar os conflitos que são 

inerentes ao processo de trabalho. 

 
Entendo que é um ajudando o outro, sempre que um precisar o outro 
ajudar. È quando tiver um desentendimento ou dúvida procurar saber 
o porquê e não ficar guardando pra si para não aumentar ainda mais 
o desentendimento e trabalhar em harmonia, trabalhar todos juntos 
num só pensamento (Ent. 2). 
 



Trabalho em equipe eu entendo assim, que tem que ser uma equipe 
formalizada que um venha ajudar o outro, que tem que ajudar a 
pensar ajudando ao grupo. É, uma equipe é um ajudando ao outro, 
dando atenção e tudo que diz respeito ao trabalho( Ent. 3).  

 

Ressalta-se que a participação de todos os profissionais e a presença de 

um objetivo comum no processo de trabalho são condições indispensáveis 

para que haja um trabalho em equipe verdadeiramente integrado. Porém, tais 

condições por si só não suficientes: é necessário que os trabalhadores estejam 

dispostos a flexibilizar a divisão do trabalho, compartilhar os saberes, interagir 

no cotidiano, enfim, valorizar o caráter de complementaridade e 

interdependência dos diferentes trabalhos(7).       

As características do trabalho em equipe precisa para sua efetivação, 

comunicação entre seus componentes, no sentido de construírem consensos e 

acordos, mesmo que provisórios. Este processo possibilita construir uma 

assistência comum, o que poderia ser destacado como uma marca da equipe, 

pois será em relação a isto que os distintos componentes da equipe organizam 

seu trabalho, reconhecendo o trabalho do outro e os pontos de conexão. 

A análise feita permite apontar que os trabalhadores que fizeram parte 

da pesquisa compreendem trabalho em equipe como aspecto fundamental 

para o desenvolvimento do trabalho, o que requer a disponibilidade dos sujeitos 

para trabalhar em conjunto. Nesse sentido, durante a observação percebe-se 

que nas reuniões semanais de equipe existe uma liberdade de abordar 

questões referentes ao trabalho e esta se destina também para a resolução de 

problemas existentes dentro da unidade. 
 

3.2 ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

 

As práticas de saúde têm como aspecto peculiar a realização e o 

consumo do produto em um mesmo espaço. É nesse espaço intercessor que o 

trabalho vivo em ato se fortalece(8). Dessa forma, os conhecimentos científicos 

que os trabalhadores possuem são instrumentos/ferramentas do trabalho vivo 

para o agir em saúde, assim como os desejos e objetivos de cada trabalhador 

na oferta do cuidado aos indivíduos coletivamente (9).  



No entanto, observamos que o trabalho em saúde está encarcerado pelo 

trabalho morto, pelas tecnologias duras. O agir em saúde mostra-se em muitos 

momentos vinculados principalmente aos programas e protocolos que em 

alguns casos são incoerentes com a realidade local. 

Somado a isso, destaca-se que a fragmentariedade dos atos é muito 

presente no processo de trabalho da equipe, o que pode não atender as 

necessidades da população(10). Nas seguintes falas encontram-se o que foi 

exposto anteriormente: 
 

Meu trabalho é aferir pressão, peso, dispensa de medicação, vacina e 
visita domiciliar.  (Ent.4). 
 
Cada funcionário tem sua função na unidade. A minha como técnica 
em enfermagem é: responsabilizo-me pela sala de vacina, triagem 
neonatal, aferição de P.A, glicemia, peso, distribuição de 
medicamentos e curativos. (Ent.05). 

 

Durante a observação não participante notou-se como é forte a presença 

do trabalho morto com a supervalorização de insumos biológicos, sobrepondo-

se ao trabalho vivo e a utilização de tecnologias leves, embora se observe, 

esporadicamente, a presença destas tecnologias como o diálogo, o 

acolhimento, o vinculo e a escuta.   

Outro aspecto que chamou atenção foi o silêncio de uma enfermeira 

neste estudo, o que possibilita fazer algumas inferências: as relações precárias 

de trabalho que atualmente vigora no município podem inibir a participação dos 

profissionais no estudo, mesmo que seja garantido o anonimato dos sujeitos 

entrevistados. A necessidade de preservação do emprego é muito maior do 

que a vontade de participar ou não de uma pesquisa. Neste aspecto, na 

atualidade, a precarização no trabalho resulta em baixos-salários e na falta de 

legalização, dentre outros fatores. Isso faz com que o trabalho se transforme 

em um mecanismo de segregação social e mesmo de exclusão(11). 

Por outro lado, observou-se que as unidades possuem articulação com 

outras equipes que atuam dentro da USF como o Núcleo de Apoio a Família 

(NASF) promovendo a troca de idéias e informações sobre o trabalho, 

discussões de casos e tomada de decisões em equipe, utilizando de diferentes 



funções e competências para a busca conjunta de resolução de problemas de 

saúde dos usuários.  

 Nessa perspectiva, sabemos que a ESF tem como propósito priorizar 

ações de promoção e prevenção da saúde, portanto é fundamental que as 

equipes encontrem espaços para trabalhar em conjunto e colocar em evidencia 

a complementaridade e a interdependência dos diferentes trabalhos, 

salientando assim a importância dos membros da equipe pactuarem 

compromissos e responsabilidades.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A equipe de enfermagem das USF compreende como a essência do 

trabalho em equipe, a união dos integrantes na busca de um objetivo comum. 

Os sujeitos demonstraram que o alto grau de normatividade do PSF, com base 

em ações programáticas, contribui para a divisão parcelar do trabalho e impõe 

limites para a realização de um planejamento voltado para as especificidades 

locais. Como a secretaria municipal da Saúde organiza a maior parte das 

ações a serem desenvolvidas pelas unidades, as equipes quase não 

encontram espaços para elaborar ações voltadas para as necessidades reais 

da população. Portanto, predomina a organização do processo de trabalho 

voltado para os princípios da administração taylorista.  

O estabelecimento de vínculo e a criação de laços de compromisso com 

co-responsabilização entre profissionais e população são elementos essenciais 

para o alcance dos objetivos do Programa da Saúde da Família. E isto só será 

possível como uma mudança de atitude pessoal e profissional de gestores e 

trabalhadores na perspectiva da prática interdisciplinar permeada pela 

integralidade da assistência. O profissional de saúde deve atuar na ampliação 

dos referenciais com que trabalha e reconhecer os limites da sua ação 

individual e isolada para atender a todo o universo de necessidades do usuário, 

contribuindo, assim, para a atenção integral. 

Para a melhoria do trabalho em equipe, é preciso privilegiar relações 

amistosas, na perspectiva de articulações de ações permeadas pela prática da 

comunicação intra e inter equipe, gestor e usuários. 



Nessa direção, o trabalho em equipe deverá ser norteado pelo 

investimento na criatividade, na busca de novos mecanismos para o 

aprimoramento da qualidade da produção de cuidado em saúde. 

Em relação ao processo de trabalho da equipe de enfermagem foi 

constatado nas duas unidades que este é feito de forma parcelar, em que cada 

um realiza a sua função de forma isolada; percebe-se ainda que as relações 

entre a equipe de enfermagem são verticalizadas e que existe uma hierarquia. 

Além disso, fica evidente que o trabalho em saúde segue marcado por lógicas 

capitalistas e político-partidárias. 

O presente estudo serve de orientação para diálogos, avaliações e 

reflexões sobre a realidade estudada, delineando assim como está se 

configurando o processo de trabalho da equipe de enfermagem em unidades 

de saúde da família. 

Os resultados aqui apresentados, também, possibilitaram uma reflexão 

sobre o processo de trabalho da equipe de enfermagem em unidades de saúde 

da família, tanto para os pesquisadores como para os sujeitos entrevistados. 
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