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RESUMO 

O trabalho em saúde se baseia em relações. As tecnologias leves operam função 
criativa nos serviços de saúde devendo conduzir a produção do cuidado. Para isso, 
deve-se potencializar o “trabalho vivo em ato”, isto é, o trabalho humano no 
momento que é executado e que determina a produção do cuidado. O debate sobre 
o processo de trabalho contribui para compreender a organização da assistência à 
saúde e sua potência transformadora, especialmente quando observamos a 
micropolítica da organização do trabalho. A presença do enfermeiro enquanto força 
de trabalho no campo da saúde ganhou maior expressividade a partir da opção pela 
Estratégia Saúde da Família como coordenadora do cuidado, o que nos leva a 
formular questões centradas na micropolítica do trabalho em saúde relacionadas 
com o trabalho do enfermeiro. Nesta perspectiva, a partir das ações micropolíticas, 
analisou-se o processo de trabalho da enfermeira dentro da equipe interprofissional 
para garantir o atendimento da demanda espontânea, a partir da micropolítica do 
trabalho vivo, dada a complexidade do processo de atenção à saúde desenvolvido 
pela ação da enfermeira na equipe de Saúde da Família no atendimento a essa 
demanda. Trata-se de estudo exploratório, de natureza qualitativa. O cenário de 
estudo foi uma unidade de atenção básica da área programática 5.3 do município do 
Rio de Janeiro. Foi utilizada a concepção de usuário-guia (“profissional-guia”) para 
relatar a produção do cuidado gerada pelas enfermeiras que foram acompanhadas 
no serviço de saúde. As ferramentas e a técnica de análise de dados utilizadas 
correspondem a um roteiro de entrevista semiestruturada, observação participante, 
registro em diário de bordo e coleta de informações em prontuário eletrônico. A partir 
da produção de dados, foi realizada análise de conteúdo com construção de 
categorias analíticas. Essas categorias permitiram identificar a necessidade de 
facilitar a sistematização da assistência de enfermagem no atendimento à demanda 
espontânea na unidade estudada. Diante disso, foi criado um instrumento físico a fim 
de contribuir para a organização do trabalho da enfermeira e para a redução do 
estresse profissional. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Processo de Enfermagem; Cuidados 
de Enfermagem; Enfermeiros e Enfermeiras; Estratégia Saúde da Família. 
  



 

ABSTRACT 

Health work is based on relationships. Light technologies operate a creative function 
in health services and should lead to the production of care. To this end, the "live 
work in action", i.e. the human work at the time it is performed and which determines 
the production of care, must be enhanced. The debate on the work process 
contributes to understanding the organization of health care and its transformative 
power, especially when we look at the micro-policy of work organization. The 
presence of the nurse as a workforce in the health field has gained greater 
expressiveness from the choice of the Family Health Strategy as the care 
coordinator, which leads us to formulate issues centered on the micropolitics of 
health work related to the work of nurses. In this perspective, from the micropolitical 
actions, the work process of nurses within the interprofessional team was analyzed to 
ensure that the spontaneous demand is met, from the micropolitics of live work, given 
the complexity of the health care process developed by the nurse's action in the 
Family Health team in meeting this demand. It is an exploratory study, of a qualitative 
nature. The study scenario was a basic attention unit in the 5.3 programmatic area of 
the municipality of Rio de Janeiro. The concept of user-guide ("professional-guide") 
was used to report the production of care generated by nurses who were 
accompanied in the health service. The tools and data analysis technique used 
correspond to a semi-structured interview script, participant observation, logbook 
recording, and electronic record keeping. From the data production, content analysis 
was performed with the construction of analytical categories. These categories 
allowed identifying the need to facilitate the systematization of nursing care in 
meeting the spontaneous demand in the unit studied. In view of this, a physical 
instrument was created in order to contribute to the organization of the nurse's work 
and to reduce professional stress. 

Keywords: Primary Health Care; Nursing Process; Nursing Care; Nurses; Family 
Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de trabalho na saúde é operado por profissionais que 

prestam atenção direta ao usuário em diferentes graus de autonomia. O modo 

de fazer, o manejo das diferentes tecnologias e a forma de implementar a 

terapêutica resulta das habilidades de cada profissional ou da combinação de 

habilidades de diferentes profissionais. 

O ato de cuidar é uma das finalidades das ações em saúde, o que 

requer o uso de tecnologias de trabalho, sendo estas um conjunto de 

dispositivos e modos de fazer que estão materializados em máquinas e 

instrumentos ou em recursos teóricos ou técnicos (“tecnologias duras ou leve-

duras”), mas que também ocorrem “nas experiências e modos singulares de 

cada profissional de saúde operar seu trabalho vivo em ato” (MERHY, 2002, p. 

116). Sendo o trabalho em saúde baseado principalmente em relações, as 

“tecnologias leves” operam função criativa nos serviços de saúde e, portanto, 

devem conduzir a produção do cuidado. Cabe, então, potencializar o “trabalho 

vivo em ato”, isto é, o trabalho humano no momento que é executado e que 

determina a produção do cuidado. 

Para Merhy (2002), o debate sobre o processo de trabalho contribui para 

compreender a organização da assistência à saúde e sua potência 

transformadora, especialmente quando observamos a micropolítica da 

organização do trabalho. E este se configura como um lugar de encontro entre 

os sujeitos trabalhadores e usuários, portanto, é onde se dá o agir no cotidiano 

do cuidado à saúde. 

No modelo assistencial hegemônico, a distribuição do trabalho 

assistencial concentra o fluxo da assistência no profissional médico. Porém, 

deve-se aproveitar a potencialidade de trabalho de todos os profissionais para 

cuidados diretos ao usuário, elevando, dessa forma, a capacidade resolutiva 

dos serviços e a prática interprofissional. Isso se faz reestruturando os 

processos de trabalho e potencializando o “trabalho vivo em ato” (MERHY, 

2002). 

Atualmente, o processo de trabalho em saúde, dada a própria 

organização e adoção do modelo assistencial hegemônico, ainda se encontra 

fragmentado em atos complexos e não articulados, devido à incorporação 
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tecnológica no ato cuidador. Neste sentido, o setor saúde concentra processos 

de trabalho intensos e com alto grau de complexidade operados por diferentes 

profissões, que acumulam intervenções de forma não articulada, em que se 

destaca a enfermagem e o trabalho do enfermeiro, com um quantitativo que 

corresponde a mais de 50% dos profissionais que compõem o setor 

(ABRAHÃO, 2016). 

O trabalho do enfermeiro é identificado em grande parte dos processos 

operados no setor saúde, abarcando a assistência direta ao usuário, ações de 

acompanhamento no domicílio e atividades administrativas e de gestão, a 

exemplo das coordenações de programas de saúde e de direção de secretarias 

municipais de saúde. A presença do enfermeiro enquanto força de trabalho no 

campo da saúde é identificada no âmbito municipal, estadual e federal do 

Sistema Único de Saúde (SUS), com mais expressividade a partir da opção 

pela Estratégia Saúde da Família (ESF), na Atenção Básica dos municípios, o 

que nos leva a formular questões centradas na micropolítica do trabalho em 

saúde relacionadas ao trabalho do enfermeiro. 

Nesta perspectiva, o trabalho do enfermeiro, a partir das ações 

micropolíticas, opera centralmente sobre o trabalho vivo. Isto nos faz refletir 

sobre a micropolítica do trabalho, já que o trabalhador de saúde necessita de 

criatividade e alto grau de autonomia para improvisar, ter iniciativa e poder 

exercer um trabalho eficaz dentro da saúde. E é nesse terreno micropolítico 

que se produzem as inovações e a criatividade. Uma organização do processo 

de trabalho em saúde que busque a ruptura com a dinâmica médico centrada 

requer mudanças nos microprocessos de trabalho em saúde, que devem ser 

localizadas sobre o trabalho vivo em ato como componente orgânico e 

instituinte, em que as tecnologias leves, como a escuta qualificada, a criação 

de espaço de acolhimento e o estabelecimento de vínculo, dão o contorno e a 

forma para afirmação de processos de trabalho diferenciados e disparadores 

de mudanças no modo de fazer (MERHY, 2002). 

Considerando a ESF como estruturante do modelo técnico-assistencial 

da Atenção Básica e um serviço que permite aos enfermeiros adotarem 

práticas de gestão criativas e colaborativas, faz-se necessário olhar e analisar 

esses processos de trabalho a partir da micropolítica do trabalho vivo, 
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assumindo a complexidade do processo de atenção à saúde desenvolvido pela 

ação do enfermeiro na equipe.   

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 

2017), todos os profissionais da Atenção Básica devem garantir a atenção à 

saúde da população adstrita, incluindo o atendimento da demanda espontânea. 

O acolhimento a esta demanda pode se constituir como um mecanismo de 

ampliação do acesso. Contudo, o elevado número de usuários que procuram o 

serviço via demanda espontânea faz com que os profissionais se ressintam e 

se sintam trabalhadores de Pronto Atendimento, exercendo uma clínica 

imediatista, que não valoriza a escuta; além de lidarem com uma demanda não 

imediatamente reconhecida, o que provoca a sensação de ser pouco 

resolutiva.  

Nas práticas cotidianas dos serviços, os enfermeiros utilizam 

mecanismos para coordenar o cuidado através de habilidades de raciocínio, 

julgamento clínico e criatividade, que permitem a identificação de problemas de 

saúde dos sujeitos, sendo a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) uma condição que viabiliza a comunicação efetiva para a continuidade 

das práticas profissionais, influenciando as intervenções a serem feitas.  

Pelo exposto, questiona-se: como a enfermeira conduz o cuidado para 

atender as necessidades dos usuários de demanda espontânea em uma 

Unidade de Saúde da Família (USF)? A capacidade resolutiva do atendimento 

da demanda está relacionada ao uso de tecnologias leves?  

O presente estudo faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Estratégia 

Saúde da Família, considerações a partir da micropolítica do processo de 

trabalho – Analítica do trabalho do Enfermeiro”, de autoria da Professora Dra. 

Ana Lucia Abrahão da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

1.1 Objeto da pesquisa 

O processo de trabalho do enfermeiro para garantir o atendimento da demanda 

espontânea. 
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1.2 Objetivo geral 

Analisar como se dá o processo de trabalho da enfermeira no atendimento à 

demanda espontânea em uma USF na perspectiva da micropolítica. 

1.3 Objetivos específicos 

 Identificar o perfil dos usuários que buscam atendimento através de 

demanda espontânea em uma USF; 

 Analisar como se dá a constituição do processo de trabalho da 

enfermeira a partir da micropolítica e da macropolítica na condução da 

demanda espontânea em uma USF;  

 Identificar os elementos facilitadores e dificultadores do processo de 

trabalho da enfermeira no atendimento à demanda espontânea em uma 

USF; 

 Elaborar um produto que seja um facilitador da SAE no atendimento à 

demanda espontânea na ESF. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Atenção Básica e a Estratégia Saúde da Família  

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem sido apresentada como um 

modelo adotado por diversos países desde a década de 1960 para 

proporcionar um maior e mais efetivo acesso ao sistema de saúde, tendo como 

foco principal a promoção da saúde, adotando um caráter mais coletivo e 

democrático, inserido no território, com participação de diferentes atores sociais 

(FAUSTO; MATTA, 2007). A Assembleia Mundial de Saúde, em 1979, definiu o 

conceito de APS como:  

A atenção essencial à saúde, baseada em tecnologia e métodos 
práticos, cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, 
tornados universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na 
comunidade por meios aceitáveis para eles e a um custo que tanto a 
comunidade como o país possam arcar em cada estágio de seu 
desenvolvimento, num espírito de autoconfiança e autodeterminação. 
É parte integral do sistema de saúde do país, do qual é função 
central, sendo enfoque principal do desenvolvimento social e 
econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local 
onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento 
de um processo de atenção continuada à saúde (WHO, 1978 apud 

STARFIELD, 2002, p. 31
1
). 

A APS, no sistema de saúde, compreende o primeiro nível de atenção, 

tendo uma abordagem que forma a base e determina o trabalho de todos os 

outros níveis do sistema de saúde, devendo organizar e racionalizar o uso de 

todos os recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a 

promoção, manutenção e melhora da saúde (STARFIELD, 2002). 

De acordo com Starfield (2002), a APS pode ser entendida como um 

nível do sistema de serviços de saúde que oferece a entrada para atendimento 

para todas as necessidades e problemas, fornecendo atenção para a pessoa, 

não direcionada para a doença, integrando a atenção fornecida em algum outro 

lugar. Ainda de acordo com a autora, existem diferentes formas de visualização 

da APS, são elas: um conjunto de atividades, um nível de atenção à saúde, 

uma estratégia para organizar a atenção à saúde e uma filosofia que permeia a 

atenção à saúde.  

                                                           
1
 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Primary Health Care. Geneva: WHO, 1978. 
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No Brasil, a organização da APS se deu de forma diferenciada, ficando 

conhecida como o “modelo brasileiro” de Atenção Primária. Pode-se dizer que 

a estratégia brasileira para a reforma da atenção primária teve particularidades, 

tais como a busca da universalidade do acesso, a composição das equipes, a 

descentralização da gestão e a política de incentivo do Ministério da Saúde e 

das secretarias de estado.  

A estruturação do SUS tem sido caracterizada pelas constantes 

normatizações por parte do Ministério da Saúde, numa tentativa de auxílio às 

esferas municipais para a organização do sistema de saúde municipal. A 

Norma de Assistência à Saúde 01/2001 (NOAS 01/2001) define as ações 

estratégicas para a Atenção Básica no Brasil, enfatizando esse nível de 

atenção como eixo norteador para os diferentes níveis de governo (federal, 

estadual e municipal), definindo responsabilidades e um conjunto de ações 

mínimas que todos os municípios devem executar, de forma a garantir 

condições mínimas de saúde para a população (BRASIL, 2001).  

Em 2006, o governo emite a Portaria n° 648, que aponta a ESF como a 

principal estratégia ministerial para a reorganização da Atenção Básica, 

reafirmando os princípios básicos do SUS – integralidade, integralidade, 

universalidade, equidade, humanização, e participação da comunidade –, 

mediante o cadastramento e a vinculação dos usuários. Tal documento ressalta 

que a Atenção Básica é o contato preferencial dos usuários com os sistemas 

de saúde (BRASIL, 2006). 

Inicialmente, a ESF surgiu como um programa ampliador de cobertura, 

sendo alvo prioritário de suas ações os residentes de áreas de maior risco 

social e de áreas delimitadas no mapa da fome do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA). Em seguida foram inseridos os municípios 

contemplados no Programa Comunidade Solidária ou no Programa de 

Redução da Mortalidade Infantil. Sua criação foi influenciada pelas 

experiências de implementação do Programa Médico de Família em Niterói a 

partir de 1992 e pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) na 

Região Nordeste do País (SOUZA, 2004).  

Desde o seu início, a ESF se deparou com um conflito entre a política de 

racionalização de gastos no setor saúde e a busca por equidade. Porém, como 

forma de incentivo à expansão da Saúde da Família, em 1996, esta passou a 
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ser remunerada pela tabela de procedimentos do Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), sendo estabelecidas remunerações 

diferenciadas entre a ESF e outros serviços da rede básica. Vianna e Dal Poz 

(1998) afirmam que a ESF se constitui uma estratégia de reforma incremental 

do sistema de saúde, tendo em vista as importantes mudanças provocadas na 

forma de remuneração das ações de saúde, nas formas de organização dos 

serviços e nas práticas assistenciais no plano local.  

A partir de 1996, a ESF começa a se configurar como um instrumento de 

reestruturação do SUS, apresentando-se como uma prática distinta daquela 

adotada pelo modelo assistencial tradicional. Apesar de ter diferentes 

conformações, a Saúde da Família deixou de ser um simples programa, 

passando a se conformar cada vez numa estratégia com grande potencial para 

o estabelecimento de um modo de atenção à saúde mais resolutivo e 

humanizado que favorece a melhoria da qualidade de vida de toda a 

população.  

Nesse momento, o Ministério da Saúde rompe com o conceito de 

programa, que estava vinculado a uma ideia de verticalidade e transitoriedade, 

e passa a utilizar a denominação Estratégia Saúde da Família, por considerá-la 

a estratégia escolhida para a reorientação da atenção à saúde no Brasil 

(CORBO et al., 2007). A ESF aparece no cenário brasileiro como um 

importante indutor de mudanças no modelo assistencial, cujo objetivo:  

é a reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, 
em substituição ao modelo tradicional de assistência, orientado para 
a cura de doenças e o hospital. A atenção está centrada na família, 
entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que 
vem possibilitando às equipes de saúde da família uma compreensão 
ampliada do processo saúde doença e da necessidade de 
intervenções que vão além das práticas curativas (MERHY; FRANCO, 
2000, p. 145). 

A ESF surgiu como uma forma de reorganização do modelo de Atenção 

Básica vigente, “plenamente sintonizada com os princípios da universalidade e 

equidade da atenção e da integralidade das ações e, acima de tudo, voltada à 

permanente defesa da vida do cidadão” (BRASIL, 2000, p. 9). Conforme a 

PNAB de 2006, esta é pautada pelos princípios do SUS, destacando que o 

sistema de saúde brasileiro deve garantir principalmente a universalidade, a 

integralidade e a participação popular (BRASIL, 2006).  
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A Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011, estabelece a revisão de 

diretrizes e normas da PNAB e reafirmava a ESF como estratégia prioritária 

para expansão e consolidação da Atenção Básica, considerando as diretrizes 

do SUS e incluindo as especificidades locorregionais. Uma nova revisão foi 

estabelecida por meio da Portaria nº 2436, de 21 de setembro de 2017, com 

vistas à regulamentação de implantação e operacionalização vigentes e 

estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção 

Básica na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Neste momento, a Atenção Básica 

é assumida como a principal porta de entrada e centro de comunicação da 

RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços 

disponibilizados na rede. A ESF se configura como prioritária para a expansão 

e consolidação da Atenção Básica, sendo reconhecidas outras estratégias 

nesse nível de atenção, desde que observados os princípios e diretrizes da 

nova portaria e que tenham caráter transitório, devendo ser estimulada a 

conversão destas em ESF (BRASIL, 2017). 

Como estratégia prioritária, a ESF visa a reorganização da Atenção 

Básica no País, de acordo com os princípios do SUS; e favorece a reorientação 

do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e 

impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades. Deve ser 

composta por, no mínimo, médico (preferencialmente especialista em medicina 

de família e comunidade); enfermeiro (preferencialmente especialista em saúde 

da família); auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde 

(ACS). Poderá complementar a equipe, o agente de combate às endemias e os 

profissionais de saúde bucal, com cirurgião dentista e auxiliar ou técnico de 

saúde bucal (BRASIL, 2017). 

De acordo com a portaria atual, a PNAB deve ter seu processo de 

trabalho caracterizado por: territorialização; responsabilização sanitária; porta 

de entrada preferencial; adscrição de usuários e desenvolvimento de relações 

de vínculo e responsabilização entre a equipe e a população; acesso universal; 

e acolhimento como dispositivo relacional e de reorganização do processo de 

trabalho. O trabalho deve ocorrer em equipe multiprofissional e ser resolutivo 

desde o contato inicial até as demais ações e serviços da Atenção Básica que 
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o usuário necessite, utilizando-se ferramentas de Gestão da Clínica2 (BRASIL, 

2017). 

A ESF se coloca como estruturante para a reorganização dos serviços 

de Atenção Básica e para a reorientação das práticas de saúde, na tentativa de 

inverter a concepção do modelo assistencial hegemônico, imprimindo-lhe a 

concepção da saúde como um produto social, no qual a equipe estabelece 

vínculos de cooperação orientados pelas necessidades de saúde de indivíduos, 

famílias e comunidade. 

2.2 Processo de trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família  

No Brasil, o exercício da prática da enfermagem é regulamentado e seus 

profissionais têm as suas atribuições especificadas na Lei nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986. Essa lei descreve quem são os profissionais de enfermagem e 

suas atribuições, mas não traz as especificidades entre o trabalho do 

enfermeiro no âmbito da Atenção Básica e nos demais níveis de atenção à 

saúde. 

A Atenção Básica tem na ESF sua principal estratégia de reorientação 

(BRASIL, 2017), ação implantada pelo Ministério da Saúde em 1994, quando 

recebeu o nome de Programa Saúde da Família (PSF). O objetivo foi romper 

com a lógica de assistência emergencial, ou seja, tratar os pacientes apenas 

quando eles já estão doentes, e praticar a APS, sob corresponsabilidade da 

União, estados e municípios com o intuito final de diminuir a pressão nos 

hospitais públicos, que não possuem estrutura suficiente para suportar 

prevenção e tratamento. Como se trata de uma mudança de cultura, ainda é 

difícil retirar da população a ideia de que o hospital não deve ser a porta de 

entrada do tratamento.  

De acordo com a PNAB (BRASIL, 2017), a ESF assume o compromisso 

de prestar assistência universal, integral, equânime, contínua e, acima de tudo, 

                                                           
2
 Conjunto de tecnologias de microgestão do cuidado destinado a promover uma atenção à 

saúde de qualidade, como protocolos e diretrizes clínicas, planos de ação, linhas de cuidado, 
projetos terapêuticos singulares, genograma, ecomapa, gestão de listas de espera, auditoria 
clínica e indicadores de cuidado. Para a utilização dessas ferramentas, deve-se considerar a 
clínica centrada nas pessoas; efetiva, estruturada com base em evidências científicas; segura, 
que não cause danos às pessoas e aos profissionais de saúde; eficiente, oportuna, prestada no 
tempo certo; equitativa, de forma a reduzir as desigualdades e que a oferta do atendimento se 
dê de forma humanizada (BRASIL, 2017). 
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resolutiva à população. Deve ser o contato preferencial dos usuários com o 

SUS e sua principal porta de entrada. A equipe de saúde da família possui o 

enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem em sua composição mínima, 

sendo estes responsáveis pelo desenvolvimento da assistência à população 

adscrita a um território vinculada a uma unidade básica de saúde (UBS), com 

oferta de serviços de enfermagem, como a consulta de enfermagem, 

vacinação, curativos e administração de medicamentos. 

A UBS corresponde ao espaço físico onde a enfermagem desenvolve 

suas atividades na Atenção Básica em diversas áreas, compreendendo a 

assistência de enfermagem à saúde da criança, adolescente, mulher, adulto e 

idoso, bem como a seus familiares, com ou sem adoecimento. Quando 

necessário, esses profissionais desenvolvem suas práticas no ambiente 

domiciliar ou comunitário. 

O enfermeiro é responsável pela supervisão, planejamento, organização, 

execução, coordenação e monitoramento do trabalho desenvolvido pelos 

técnicos de enfermagem. O desenvolvimento das ações inerentes à atuação 

profissional dos auxiliares/técnicos de enfermagem que atuam na ESF requer 

conhecimento, atualização constante, cumprimento dos preceitos éticos e 

legais da profissão, organização administrativa do seu local de trabalho e 

conhecimento de informática (COFEN, 2018). 

A atuação do enfermeiro na Atenção Básica no Brasil vem se 

constituindo como um instrumento de mudanças nas práticas de atenção à 

saúde no SUS, respondendo à proposta do novo modelo assistencial que não 

está centrado na clínica e na cura, mas sim na integralidade do cuidado, na 

intervenção frente os fatores de risco, na prevenção de doenças e na 

promoção da saúde e da qualidade de vida (FERREIRA et al., 2018). 

Além das atribuições comuns para todos os profissionais da equipe, as 

atribuições específicas do enfermeiro definidas na PNAB (BRASIL, 2017) 

abrangem ações dirigidas aos indivíduos, famílias e comunidade, com a 

finalidade de garantir a assistência integral na promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde, nos diferentes espaços sociais e em todas as fases do ciclo vital, são 

elas: 
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 Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às 

equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os 

ciclos de vida; 

 Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames 

complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes 

clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 

gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as 

disposições legais da profissão; 

 Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e 

classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos; 

 Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as 

pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais 

membros da equipe; 

 Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, 

usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local; 

 Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 

técnicos/auxiliares de enfermagem, agente comunitários de saúde (ACS) 

e agentes de controle de endemias, em conjunto com os outros 

membros da equipe; 

 Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS; 

 Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos 

relacionados a sua área de competência na UBS; e 

 Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam 

de responsabilidade na sua área de atuação. 

Segundo Bonfim et al. (2012), o trabalho de enfermagem na Atenção 

Básica tem dupla dimensão, assistencial e gerencial, voltado para o indivíduo 

(produção do cuidado de enfermagem e gestão de projetos terapêuticos) e 

para o coletivo (monitoramento da situação de saúde da população, 

gerenciamento da equipe de enfermagem e do serviço de saúde para a 

produção do cuidado) e sua função essencial é prestar assistência às pessoas, 

famílias e comunidades, desenvolvendo atividades para promoção, 

manutenção e recuperação da saúde, contribuindo com a implementação e 

consolidação do SUS.    
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Comparada à PNAB 2011, a PNAB 2017 trouxe como avanço a 

determinação de que caso o gerente da UBS seja um enfermeiro, esta deverá 

ter outro para as ações de cunho clínico, não permitindo que esse profissional 

exerça concomitantemente a função de enfermeiro de equipe e gerente de 

unidade (BRASIL, 2017). 

Apesar desse avanço, a quantidade de atribuições próprias dos 

enfermeiros na Atenção Básica demonstra uma importante dificuldade 

encontrada para o cumprimento real de tudo que lhe cabe, porque a prática 

produtivista inviabiliza momentos de reflexão sobre o cotidiano e suas ações.  

Nesse nível de atenção, o trabalho do enfermeiro é estratégico e 

indispensável, sendo assegurada sua inserção nas equipes e nos territórios por 

meio dos marcos programáticos e legais do SUS (BRASIL, 2011). Não 

obstante aos aspectos positivos advindos da reorientação do modelo 

assistencial, as requisições sociais e até mesmo profissionais ainda refletem a 

predominância do modelo biomédico, em que o cuidado se dá mais por meio 

de medidas e de procedimentos técnicos e de diagnósticos terapêuticos em 

geral, em ambiente hospitalar. Na contramão das práticas executadas sob a 

égide de tal modelo, a escuta, o acolhimento, o vínculo e a responsabilização 

na lógica da clínica ampliada, assim como o matriciamento e a intervenção 

interdisciplinar e intersetorial sobre os determinantes sociais da saúde 

conglobam exemplos que requerem inovações nos processos de trabalho 

(BARBIANI et al., 2016). 

Neste sentido, o enfermeiro na ESF tem a possibilidade de ampliar a sua 

autonomia por meio de uma prática clínica sustentada na perspectiva da 

integralidade e do cuidado às famílias e comunidades em todo o seu ciclo de 

vida. Os desafios despontam para a contribuição da enfermagem na 

consolidação do modelo assistencial do SUS, o que pressupõe o deslocamento 

do processo de trabalho centrado em procedimentos e em profissionais para 

um processo centrado no usuário, do ponto de vista micropolítico, em que a 

clínica ampliada seja o imperativo ético-político da organização dos serviços e 

da intervenção profissional. 
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2.3 O atendimento à demanda espontânea na Estratégia Saúde da Família  

A ESF implica na responsabilidade por uma população e território 

adscritos, exigindo uma boa relação de vínculo entre a população e a equipe, o 

que envolve uma postura acolhedora e disponibilidade para responder às 

necessidades de saúde apresentadas. O acolhimento, ferramenta da Política 

Nacional de Humanização, é compreendida como postura e prática nas ações 

de atenção nas unidades de saúde, favorecendo a construção de uma relação 

de confiança, responsabilização e compromisso dos usuários com as equipes e 

os serviços. Diferentes significados são atribuídos tanto ao substantivo 

acolhimento quanto ao verbo acolher, os quais denotam importantes 

características do lugar a ser ocupado pelo serviço e pela equipe de saúde na 

relação com aquele que busca cuidado. Constitui-se em um dos dispositivos 

disparadores de reflexões e mudanças a respeito da forma como se organizam 

os serviços de saúde e de como os saberes vêm sendo ou deixando de ser 

utilizados para que haja melhoria da qualidade das ações de saúde. 

Culturalmente, o acolhimento muitas vezes é restrito ora a uma dimensão 

espacial, como lugar confortável onde é feita a recepção dos indivíduos, ora à 

noção de triagem, que seleciona quem passará por atendimento, numa lógica 

de exclusão daqueles não selecionados. Estas noções não devem ser tomadas 

isoladamente para não restringir o acolhimento. Quando isto acontece, as 

unidades permanecem convivendo com as filas que priorizam o atendimento 

por ordem de chegada, atendem sem critérios de classificação de risco e 

reproduzem um modelo preocupado com a produção de procedimentos e 

atividades em detrimento dos resultados e efeitos para os usuários. Nesta 

concepção, o foco da atenção é a doença e não o sujeito e suas necessidades 

(BRASIL, 2006).    

O acolhimento permite organizar as ofertas existentes nos serviços, não 

de acordo com a ordem de chegada, mas com as necessidades apresentadas 

pelos usuários, sendo o atendimento balizado pela ideia de direito e não pela 

demanda. A realização de uma escuta qualificada permite identificar os 

usuários que apresentam maior ou menor prioridade no atendimento, 

construindo, assim, a equidade no cotidiano do serviço de Atenção Básica 

(FRANCO et al., 2004). O trabalhador precisa se colocar no lugar do usuário e 
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entender quais são suas necessidades, atendendo-as na medida do possível, 

direcionando o que for preciso.  

A resolutividade está condicionada ao acolhimento, pois se não houver o 

acolhimento com escuta ativa e responsabilização, não há como se ter uma 

resposta positiva ao usuário. Contudo, o acolhimento não é tarefa fácil, pois 

requer uma mudança organizacional dos serviços e uma quebra cultural das 

formas de acesso aos mesmos.  

O acolhimento promove maior organização dos serviços de saúde, uma 

vez que permite a classificação dos indivíduos conforme o risco e viabiliza a 

utilização da agenda, com consequente organização da demanda espontânea 

e programada. Para que os serviços de APS concretizem os princípios da 

acessibilidade e da integralidade da atenção, é necessário que também haja 

atenção qualificada à demanda espontânea (BRASIL, 2010). O atendimento à 

demanda espontânea envolve ações que devem ser realizadas em todos os 

pontos de atenção à saúde do SUS, em especial, pelas equipes de saúde da 

família. De maneira geral, a atenção à demanda espontânea na ESF deve se 

basear no acolhimento e na escuta qualificada à população, de forma a garantir 

um atendimento humanizado, a resolutividade dos serviços e a promoção da 

saúde da população (BRASIL, 2010).  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), é necessário refletir 

sobre o acesso aos serviços de APS e os fatores que possam favorecer ou 

dificultar a entrada do usuário no sistema de saúde, tais como: número de 

usuários por equipe, organização da demanda, localização do estabelecimento, 

horários e dias de atendimento e infraestrutura adequada para o atendimento 

da demanda espontânea. Por diversas vezes os serviços são organizados a 

partir da oferta limitada de ações de saúde, sem levar em conta as 

necessidades da demanda, deixando de acolher as situações de urgência, 

comprometendo a resolutividade dos serviços.   

De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências (BRASIL, 

2003), é fundamental que a ESF se responsabilize pelo acolhimento dos 

usuários com quadros agudos ou crônicos agudizados de sua área de 

cobertura, cuja complexidade seja compatível com esse nível de atenção. É 

necessário prever espaço e tempo para as demandas programada e 

espontânea, visando organizá-las. Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), 
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um dos desafios da organização da demanda é ampliar o acesso sem 

sobrecarregar as equipes nem prejudicar a qualidade das ações, “não deixando 

com que os serviços se transformem em exclusivos produtores de 

procedimentos”. O acolhimento é apresentado como a possibilidade de 

universalizar o acesso, abrir as portas dos serviços de saúde a todos os 

usuários que dela necessitarem, possibilitando a reorganização do sistema de 

saúde. Acolher com a intenção de resolver os problemas de saúde das 

pessoas que procuram uma unidade de saúde pressupõe que todas as 

pessoas que procuram a unidade, por demanda espontânea, deverão ser 

acolhidas por profissionais da equipe de saúde. O profissional deve escutar a 

queixa, os medos e expectativas, identificar riscos e vulnerabilidade, acolhendo 

também a avaliação do próprio usuário, e se responsabilizar para dar uma 

resposta ao problema, conjugando as necessidades imediatas dos usuários 

com o que o serviço oferece, e produzindo um encaminhamento responsável e 

resolutivo à demanda não resolvida. É preciso não restringir o conceito de 

acolhimento ao problema da recepção da demanda espontânea.  

Segundo a PNAB (BRASIL, 2017), o acolhimento deve estar presente 

em todas as relações de cuidado, nos encontros entre trabalhadores de saúde 

e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, suas necessidades, 

problematizando-as e reconhecendo-as como legítimas. Nesse tocante, 

estabelece como atribuição comum a todos os membros das equipes que 

atuam na Atenção Básica a garantia do atendimento da demanda espontânea, 

que pode se constituir como mecanismo de ampliação/facilitação do acesso; 

postura, atitude e tecnologia do cuidado; ou dispositivo de (re)organização do 

processo de trabalho em equipe SUS. 

Enquanto mecanismo de ampliação/facilitação do acesso, o acolhimento 

deve contemplar a agenda programada e a demanda espontânea, abordando 

as situações conforme suas especificidades, dinâmicas e tempo. O processo 

de trabalho das equipes deve estar organizado de modo a permitir que casos 

de urgência/emergência tenham prioridade no atendimento, 

independentemente do número de consultas agendadas no período. Tal fato 

pode fazer com que os profissionais se ressintam de atender o grande volume 

da demanda espontânea, uma vez que podem associar esta prática ao 

cotidiano de pronto socorro, sendo esse atendimento relacionado a uma clínica 
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imediatista e que não valoriza a escuta, além de lidarem com uma demanda 

não imediatamente reconhecida como da saúde, que provoca a sensação de 

serem pouco resolutivas. 

A garantia do atendimento à demanda espontânea entendida como 

postura, atitude e tecnologia do cuidado pressupõe que a resolutividade do 

cuidado se estabelece no âmbito das tecnologias leves, relacionais, isto é, nas 

relações entre as pessoas e os trabalhadores, nos modos de escuta, na 

maneira de lidar com o não previsto, nos modos de construção de vínculos 

(sensibilidade do trabalhador, posicionamento ético situacional), podendo 

facilitar a continuidade do cuidado ou facilitando o acesso sobretudo para 

aqueles que buscam atendimento fora das consultas ou atividades agendadas 

(BRASIL, 2017). 

Considerando a ESF e a possibilidade da utilização de tecnologias leves 

para o desenvolvimento de autonomia e resolutividade, destaca-se o trabalho 

do enfermeiro neste cenário e a dinâmica que se estabelece na produção dos 

microprocessos do cuidar. 

2.4 Micropolítica e saúde e o trabalho vivo em saúde  

O trabalho em saúde é entendido como um território de práticas e 

saberes que se constitui na articulação entre um agir produtivo tecnológico, 

material e não material, e o mundo das necessidades de saúde, objeto da sua 

prática (MERHY, 2005). O manejo da atenção e produção do cuidado nesse 

território estão intimamente ligados aos diferentes graus de autonomia exercido 

pelos profissionais. 

O manejo da atenção, quer seja na decisão da indicação da medicação 

ou no modo e nos arranjos com as diferentes tecnologias, fica a critério do 

profissional de saúde. A escolha terapêutica e da forma de colocá-la em 

prática, encontra-se na habilidade e no processo de trabalho individual de cada 

profissional (ABRAHÃO, 2016), contribuindo para que o cuidado seja 

produzido. A produção do cuidado, por sua vez, resulta da conformação 

tecnológica e dos arranjos construídos no processo relacional profissional e 

usuário. Essa conformação tecnológica se dá no terreno de construção dos 

saberes e fazeres em saúde, identificados em máquinas, em conhecimentos 

implicados com a ação produtiva e nos processos relacionais em ato.  
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Estudos da década de 1990 (MERHY, 2007) deram destaque à 

dimensão micropolítica do trabalho em saúde na construção do cuidado, 

abrindo o campo de investigação para novos territórios, dentro dos quais 

destacamos os estudos sobre a micropolítica do trabalho vivo em ato na saúde 

e a transição tecnológica do campo, e os que visam a importância da 

construção dos processos relacionais entre mundo tecnológico e o das 

necessidades dos usuários, componentes que constituem o processo de 

trabalho. 

O processo de trabalho é a essência de tudo o que se faz no cotidiano 

dos serviços de saúde, constituindo-se num tema de grande relevância para 

todos os que estão envolvidos, seja no cuidado ou na gestão do SUS. Opera 

sobre o trabalho vivo centrado na produção do cuidado. Segundo Peduzzi e 

Schraiber (2008, p. 323), o conceito de processo de trabalho em saúde refere-

se à “dimensão microscópica do cotidiano do trabalho em saúde, ou seja, à 

prática dos trabalhadores/profissionais de saúde inseridos no dia a dia da 

produção e consumo de serviços de saúde”. 

Ao considerar a micropolítica no processo de trabalho e nos processos 

relacionais, é possível perceber que somos agentes diretos e parte dessa 

produção. Ou seja, afetamos e somos afetados todo o tempo. 

Nesse tocante, a micropolítica é compreendida pelo agir cotidiano dos 

sujeitos, pelos processos de produção de subjetividades, bem como pela 

construção das relações. Essa construção resulta das interações realizadas 

entre os sujeitos e das dimensões que crescem no plano micropolítico, no qual 

se fabricam os territórios existenciais, as novas relações sociais, os seus 

limites e as suas possibilidades (FEUERWERKER, 2014). 

Para compreender a complexidade da produção do cuidado no âmbito 

do SUS, em especial na Atenção Básica, à luz da micropolítica do trabalho em 

saúde, é preciso considerar que a conformação tecnológica operada na lógica 

dos serviços implica diretamente na produção do cuidado ao usuário. E essa 

produção, constituída em ato, possibilita inovações nas práticas cotidianas dos 

serviços de saúde, considerando a singularidade do usuário e respeitando suas 

demandas e necessidades (MERHY, 2002).  



26 

Nesse sentido, o ato do cuidar em saúde na micropolítica do processo 

de trabalho compreende um núcleo tecnológico composto por trabalho vivo e 

trabalho morto, os quais definem a Composição Técnica do Trabalho (CTT). 

O trabalho vivo é o trabalho em ato, aquele que é realizado no momento 

do ato produtivo em saúde. O processo de trabalho em saúde, na sua 

micropolítica, quando repousado sobre o trabalho vivo, nos revela um universo 

dinâmico, não estruturado e de alta possibilidade criativa. Já o trabalho morto 

tem um caráter instrumental, refere-se aos produtos que foram construídos 

anteriormente, apresentados em equipamentos, máquinas, dentre outros 

(MERHY, 2002; FRANCO, 2006). O trabalho morto está posto, possui pouca ou 

nenhuma potência inventiva ou criativa.  

A CTT é atravessada por diferentes tipos de tecnologias: leves, leve-

duras e duras. As tecnologias duras representadas pelo material concreto, 

como equipamentos e máquinas, consomem o trabalho morto e capturam o 

trabalho vivo em ato. As tecnologias leves compreendem o processo relacional, 

de comunicação e construção de vínculos, estando centrada na relação 

trabalhador-usuário. As tecnologias leve-duras representam os saberes bem 

definidos que operam em saúde, os pensamentos estruturados dos 

trabalhadores e simultaneamente o pensamento sensível com a leveza exigida 

pelo usuário. Essas tecnologias se fazem presentes no cotidiano do trabalho 

em saúde, porém as práticas assistenciais e a direção tecnológica dos 

profissionais são diferenciadas pela sua subjetividade e isso se revela em seus 

atos produtivos (FRANCO; MERHY, 2012). 

É adequado que o processo de trabalho utilize todas as tecnologias, mas 

tenha como central a implicação com o usuário e seu problema de saúde, ou 

seja, as tecnologias leves no centro do processo de trabalho. Isto pode reverter 

o atual modo prescritivo de cuidado, favorecendo um processo mais eficaz em 

relação às necessidades do usuário (MERHY, 2003). 

Merhy (1997) traz a importância do trabalho vivo em ato na micropolítica, 

por este acontecer no momento do encontro entre o trabalhador e o usuário, 

sendo este encontro permeado por atos que envolvem a criatividade, a 

autonomia e a inovação no modo de produzir cuidado. O processo de trabalho, 

em especial o trabalho vivo, é altamente afetado pelo modelo hegemônico que 

normatiza o funcionamento dos serviços de saúde. Porém, possui alta 
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capacidade de abrir linhas de fuga por permitir conexões singulares durante os 

processos relacionais, sendo capaz de encontrar novos territórios de 

significados que dão sentido para a produção do cuidado (FRANCO, 2006). 

Franco (2006) destacou essa afirmação ao resgatar que a organização 

da rede básica de saúde no SUS é excessivamente normatizada, por exemplo, 

com estabelecimento de horários para públicos específicos, utilização de fichas 

e disponibilidade de certos procedimentos. Tais normas engessam a produção 

do cuidado e podem burocratizar excessivamente a atenção. Por outro lado, se 

considerarmos as linhas de fuga possibilitadas pelo trabalho vivo, este pode 

romper a ordem e a norma, permitindo-se realizar com maiores graus de 

liberdade, mostrando sua potência criativa. Quando os trabalhadores de saúde 

desejam, eles operam nas suas relações outros fluxos de conexão com suas 

equipes, com outras unidades de saúde e principalmente com os usuários. 

Nesses casos, o cuidado vai se produzir no ato em que foi originado e não na 

estrutura que permanece engessada sob norma hegemônica. Isso é conferido 

pela potência criativa e inventiva dos sujeitos envolvidos, conferindo 

singularidade ao encontro entre o trabalhador e o usuário. 

Contudo, devido à organização e ao modelo assistencial hegemônico, o 

processo de trabalho em saúde encontra-se fragmentado com atos cada vez 

mais complexos, por causa da incorporação de tecnologias duras e leve-duras 

no ato cuidador. Neste sentido, o setor saúde concentra processos de trabalho 

intensos com alto grau de complexidade operados por diferentes profissões, 

que acumulam intervenções desarticuladas, em que se destaca a enfermagem 

e o trabalho da enfermeira, com um quantitativo que corresponde a mais de 

50% dos profissionais que compõem o setor saúde (ABRAHÃO, 2016). 

O trabalho da enfermeira é identificado na grande parte dos processos 

operados no setor saúde: atenção direta ao usuário, ações de 

acompanhamento nos domicílios, atividades administrativas e de gestão. A 

presença da enfermeira enquanto força de trabalho no campo da saúde se dá 

nas três esferas de governo do SUS, porém com mais expressividade na 

Atenção Básica, especialmente na ESF.  

A Atenção Básica é considerada como a porta de entrada do sistema e a 

articuladora e coordenadora das redes de atenção à saúde. Nela, qualquer que 

seja o modelo assistencial, a enfermeira em conjunto com os demais 
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profissionais desenvolve atividades gerenciais, clínico-assistenciais, 

educacionais e de pesquisas, conforme suas atribuições dispostas na PNAB 

(BRASIL, 2017), em consonância com o arcabouço legal da profissão. 

A demanda cotidiana dos serviços de Atenção Básica ainda reflete a 

predominância do modelo biomédico, em que o cuidado se dá mais por meio 

de medidas e procedimentos técnicos. Na contramão das práticas executadas, 

a escuta, o acolhimento, o vínculo e a responsabilização se configuram em 

exemplos que demandam inovações em processos de trabalho com potência 

no agir da enfermeira. Anteriormente centrado na prática hospitalar, o trabalho 

da enfermeira se expande no Brasil, com intensa ampliação dos campos de 

atuação em diferentes espaços da saúde, educação e assistência social. 

Cenários com potencial de intervenção em favor da promoção de saúde dos 

indivíduos.  

Nesta perspectiva, o trabalho do enfermeiro, a partir das ações 

micropolíticas, opera centralmente sobre o trabalho vivo, o que nos faz refletir 

sobre a micropolítica do trabalho, já que o trabalhador de saúde necessita de 

criatividade e alto grau de autonomia para improvisar, ter iniciativa e poder 

exercer um trabalho eficaz dentro da saúde. E é nesse terreno micropolítico 

que se produzem as inovações e a criatividade.  

Uma organização do processo de trabalho em saúde que busque a 

ruptura com a dinâmica médico centrada requer mudanças nos microprocessos 

de trabalho em saúde. E estas mudanças devem ser localizadas sobre o 

trabalho vivo em ato, em que as tecnologias leves, como a escuta qualificada, a 

criação de espaço de acolhimento e o estabelecimento de vínculo dão o 

contorno e a forma para afirmação de processos de trabalho diferenciados e 

disparadores de mudanças no modo de fazer. 

2.5 A Sistematização da Assistência de Enfermagem 

A SAE caracteriza-se como um conjunto de ações relativas à método, 

pessoal e instrumentos que, ao se inter-relacionarem, tornam possível a 

operacionalização do Processo de Enfermagem (PE). Desse modo, organiza o 

trabalho profissional tendo como objetivo o cuidado a ser prestado pela equipe 

de enfermagem. A implementação da SAE não é apenas uma opção para a 

organização do trabalho do enfermeiro, é uma determinação legal para a 
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enfermagem, estabelecida pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN, 2009), a qual determina que “o PE deve ser 

realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos 

ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem”. 

No Brasil, existem alguns estudos que abordam a SAE e o PE de formas 

diversas, além de algumas denominações consideradas sinônimos: 

“Metodologia da Assistência de Enfermagem”, “ Metodologia da Assistência”, 

“Planejamento da Assistência”, “Processo do Cuidado”, “Metodologia do 

Cuidado”, “Processo de Assistência”, “Consulta de Enfermagem”, “Processo de 

Atenção em Enfermagem” e a própria “Sistematização da Assistência de 

Enfermagem”. Há, também, referência de que SAE é uma terminologia que é 

inadequada ao fenômeno proposto, visto que sistematizar pode significar 

organizar, sem necessariamente usar um método científico. Esse conflito pode 

se configurar em um elemento dificultador no entendimento e na aplicação da 

SAE e do PE na prática profissional (SPAZAPAN, 2017). 

No presente estudo, considera-se a SAE e o PE como diferentes. A SAE 

é aqui compreendida como ferramenta que organiza o trabalho profissional 

quanto ao método, pessoas e instrumentos, tornando possível a 

implementação do PE (COFEN, 2009). E o PE, por sua vez, é um processo 

dinâmico voltado para as ações do cuidado na prática profissional, visando 

identificar problemas de saúde, planejar, implementar ações e avaliar os 

resultados. O PE, então, se constitui na ferramenta metodológica que direciona 

a tomada de decisão com base em diagnósticos, intervenções, resultados e 

avaliações. Um modelo de pensamento e atuação que é documentado 

(COREN SP, 2015).          

O PE foi introduzido no Brasil por Wanda de Aguiar Horta, na década de 

1970. Embasando-se na Teoria da Motivação Humana de Abraham Maslow e 

nos estudos de João Mohana, Horta elaborou a Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas (NHB). Para ela, o PE é conceituado como “a dinâmica das 

ações sistematizadas e inter-relacionadas, cujo foco é prestar assistência ao 

ser humano” (HORTA, 2011, p. 34). Consiste em cinco fases ou etapas 

sequenciais e que se inter-relacionam, a saber: levantamento de dados ou 

coleta de dados de enfermagem (ou histórico de enfermagem), diagnóstico de 
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enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de 

enfermagem. 

Tal processo, apesar de descrito em etapas ou fases para facilitar a 

exposição das ideias, não é linear, não sendo possível definir quando termina a 

coleta de dados e começa sua interpretação ou quando termina a formulação 

dos diagnósticos e começa a definição dos resultados esperados (CRUZ, 

2010). 

Para Camacho e Joaquim (2017), o PE pode ser definido como: (i) um 

instrumento tecnológico que lançamos mão para favorecer o cuidado, para 

organizar as condições necessárias à realização do cuidado e para documentar 

a prática profissional; e (ii) um modelo metodológico que nos possibilita 

identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer as necessidades 

humanas de indivíduos, famílias e coletividades, em face de eventos do ciclo 

vital ou de problemas de saúde, reais ou potenciais, e determinar que aspectos 

dessas necessidades exigem uma intervenção profissional de enfermagem. 

A falta de uma linguagem universal, que estabeleça a descrição da 

prática profissional, tem comprometido o desenvolvimento da enfermagem 

como Ciência. Mesmo que não haja um sistema padronizado de linguagem, a 

decisão de realizar um determinado cuidado é pautada na discriminação da 

situação que se deseja modificar. Portanto, o diagnóstico de enfermagem 

existe com ou sem o uso de linguagem padronizada (CRUZ, 2001).  

A utilização de sistemas de classificação pode trazer diversos benefícios 

para a profissão, tais como: fornecer linguagem uniformizada para 

comunicação entre enfermeiros e outros profissionais de saúde; permitir a 

documentação de informações de enfermagem, contribuindo para o cuidado do 

paciente; permitir o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de informação de 

enfermagem; facilitar o ensino de estudantes de enfermagem na tomada de 

decisão; e estimular a pesquisa em enfermagem por meio da vinculação com 

dados disponíveis nos sistemas de informação de enfermagem e em outros 

sistemas de informação em saúde (GARCIA; NOBREGA, 2004).  

A enfermagem tem buscado a uniformização da linguagem por meio de 

algumas iniciativas para o desenvolvimento de classificações para a sua prática 

profissional. Entre os sistemas de classificação desenvolvidos, os mais 

utilizados e conhecidos são: a Taxonomia da NANDA Internacional, Inc 
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(NANDA-I), a Classificação das Intervenções de Enfermagem (Nursing 

Intervention Classification – NIC), a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (Nursing Outcomes Classification – NOC), a Classificação de 

Saúde Comunitária de Omaha, a Classificação dos Cuidados Clínicos de Saba 

(Clinical Care Classification – CCC) e a Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE) (ALBUQUERQUE et al., 2005).  

Ao usar uma classificação, os enfermeiros vão criando significados para 

os termos e vão desenvolvendo esses significados. Isso os ajuda a organizar 

suas experiências e vivências. Nessa criação e desenvolvimento ocorrem as 

trocas entre os sujeitos: entre os enfermeiros, entre os enfermeiros e os 

pacientes e entre toda a comunidade. Do ponto de vista micropolítico, o uso de 

uma classificação auxilia na análise sobre as intervenções, ao estimular o 

raciocínio clínico e epidemiológico do processo saúde-doença e das 

necessidades de saúde dos indivíduos, famílias e grupos sociais, com apoio 

para organizar as condições necessárias à realização do cuidado. 

Apesar da implantação da SAE e do PE ser uma determinação legal, ela 

ainda não ocorreu satisfatoriamente, principalmente na Atenção Básica 

(SANTOS et al., 2014). Nesse contexto de SAE voltada para a Atenção Básica, 

destaca-se a experiência de Curitiba com a Classificação Internacional das 

Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC). Tendo em vista a 

necessidade de identificar e incluir termos associados à Atenção Básica e 

como contribuição da enfermagem brasileira à CIPE®, foi delineado e 

executado o Projeto CIPESC no Brasil, especificamente no município de 

Curitiba de 1996 a 2000. Sendo considerado um importante dispositivo para 

formação e qualificação de enfermeiros no âmbito da Saúde Coletiva 

(NICHIATA et al., 2012). 

Na primeira fase do Projeto CIPESC, foram coletados dados para 

caracterizar 15 cenários representantes de todas as regiões do país e conhecer 

a força de trabalho de enfermagem (GARCIA et al., 2002). Os dados coletados 

na segunda fase da pesquisa foram submetidos a uma análise qualitativa e 

resultaram em duas vertentes de resultados: a produção de um inventário 

vocabular de enfermagem em saúde coletiva e a caracterização do processo 

de trabalho de enfermagem em saúde coletiva no Brasil. Como resultado desse 
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inventário vocabular de enfermagem, foram validados 99 termos e suas 

respectivas definições por um grupo de juízes (GARCIA et al., 2002).  

As terminologias padronizadas de enfermagem no cotidiano profissional 

brasileiro ainda são pouco utilizadas, apesar dos seus benefícios. Os registros 

dos enfermeiros ainda são realizados sem base em classificações (COSTA et 

al., 2018). A experiência de Curitiba com a CIPESC comprovou que é possível 

a utilização da linguagem CIPE na Atenção Básica como uma ferramenta para 

sistematizar a prática de enfermagem em saúde coletiva e, consequentemente, 

para aumentar a visibilidade e o reconhecimento profissional do enfermeiro. 

Segundo o COFEN (2009), a operacionalização e a documentação do 

processo de enfermagem evidenciam a contribuição da enfermagem na 

Atenção à Saúde da população. 

Um estudo sobre como vem sendo realizada a SAE na Atenção Básica 

no interior de São Paulo apontou como elementos dificultadores para a 

implementação da SAE: a grande demanda de usuários e o pouco tempo para 

o atendimento dos pacientes; a sobrecarga de trabalho; a ausência de 

educação permanente; e a escassez de formulários apropriados para esta 

finalidade (RIBEIRO; PADOVEZE, 2018). 

A SAE e o PE, associados à micropolítica em saúde, propõem 

benefícios na relação direta com o diagnóstico e tratamento dos usuários, pois 

possibilitam identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer as 

necessidades humanas, produzindo uma escuta com potencial de auxílio para 

o próprio paciente descobrir os motivos de seu adoecimento, por exemplo 

(VIEIRA; NEVES, 2017). Novos modos e formas de produzir saúde e tratar a 

doença são necessários no exercício profissional da Atenção Básica.   
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3 METODOLOGIA  

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, caracterizada como 

reflexiva e interpretativa, pois possibilita considerar múltiplas perspectivas dos 

participantes, identificando variáveis não mensuráveis facilmente. Para Minayo 

(2012), o verbo principal da análise qualitativa é o “compreender” e na busca 

da compreensão é preciso exercitar o entendimento das contradições e 

conflitos na ação e linguagem pelos efeitos do poder, das relações sociais e 

dos interesses. Este método possibilita ainda compreender o contexto em que 

os participantes do estudo abordam a questão/problema (CRESWELL, 2014). 

Tomamos como partida a noção de usuário-guia (ABRAHÃO et al., 

2013) como ferramenta metodológica para acompanhar o processo de trabalho 

dos enfermeiros na coordenação do cuidado no atendimento à demanda 

espontânea na ESF. 

A proposta do usuário-guia propõe descrever a narrativa de um encontro 

entre o profissional de saúde e o usuário. Um encontro que é vivo, em ato. 

Essa noção metodológica opera na perspectiva do pesquisador implicado com 

o objeto. Lourau (2004) descreve essa implicação como uma análise que se 

amplia no movimento de produção do sujeito em ato e de suas afecções, 

pertença, referências, motivações, investimentos libidinais, bem como das 

relações de saber-poder sempre produzidas nos encontros entre o pesquisador 

e seus objetos. Constitui-se, assim, a narrativa de um encontro, uma 

experiência entre usuário e profissional, onde ambos são afetados, capaz de 

produzir um conhecimento interessado, implicado na transformação de 

práticas, saberes e, consequentemente, na produção de cuidado. 

A noção de usuário-guia assume que não há neutralidade na produção 

do conhecimento e que o pesquisador implicado transita pelo território das suas 

implicações como sujeito in-mundo, ele produz e se produz na construção do 

conhecimento (ABRAHÃO et al., 2013). 

A ferramenta usuário-guia tem como intencionalidade colocar em 

evidência os cuidados produzidos que comumente acontecem fora das redes 

formais de saúde, disparados pelos modos de produzir as conexões 

existenciais dos usuários em seus modos de produzir e caminhar na vida. Em 
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analogia ao processo de trabalho desenvolvido por uma enfermeira, 

consideramos a criatividade e a autonomia para improvisar, ter iniciativa e 

poder exercer um trabalho eficaz para produzir o cuidado. Assim como o 

usuário, o enfermeiro também constrói formas inovadoras para coordenar e 

conduzir o cuidado. Com base no trabalho vivo em ato, ela lança mão de 

dispositivos, como escuta ampliada e vínculo, que dão forma a processos de 

trabalhos distintos e com potência de desestabilizar o alto grau de 

normatização de práticas presentes na ESF. 

Pelo descrito acima, o método qualitativo apoiado pela ferramenta 

metodológica proposta pela noção do usuário-guia mostrou-se adequado e 

atendeu aos objetivos desta pesquisa de analisar como se dá o processo de 

trabalho da enfermeira no atendimento à demanda espontânea em uma USF 

na perspectiva da micropolítica. 

3.2 Caracterização do local de estudo 

Antes da caracterização do local do estudo (área programática 

escolhida), cabe realizar uma breve descrição da ESF no município do Rio de 

Janeiro.  

A cidade do Rio de Janeiro é dividida em 10 áreas programáticas (AP). 

O Programa Saúde Presente em vigor na gestão municipal do Rio de Janeiro é 

o nome utilizado para designar o modelo de saúde adotado, que tem como 

objetivo focar as ações nos cuidados primários de saúde, trabalhar a 

prevenção, a promoção da saúde e realizar diagnóstico precoce de doenças, 

através da implantação das Clínicas da Família (CF). Foi lançado em 2009 com 

o objetivo de expandir os serviços de saúde a toda população da cidade do Rio 

de Janeiro, tendo como conceito a territorialização da cidade, atendendo 

regiões até então prejudicadas na gestão de saúde. O foco inicial para a 

expansão da ESF na cidade foi a AP 5.3 que, atualmente encontra-se com 

aproximadamente 99% de cobertura pela ESF.  
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Figura 1. Distribuição dos bairros do município do Rio de Janeiro por Área 
Programática. 

 

Fonte: saude.rio.rj.gov.br 

As CF representaram um marco na reformulação da APS e na gestão do 

cuidado no município do Rio de Janeiro, tendo sido prioridade da gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) na consolidação da 

ESF. Teve como objetivo a melhoria dos indicadores de mortalidade materno-

infantil, a qualidade de vida da população, com consequente redução do fluxo 

de pacientes nas grandes emergências do município, na medida em que 

aumenta a medicina preventiva, diminuindo internações, consultas e exames 

(SMSDC-RJ, 2010).  

Atualmente, quanto aos modelos de atenção, as unidades de saúde 

podem ser classificadas em:  

 Atenção Primária: 

o Centro Municipal de Saúde (CMS)  

o CF  

 Atenção Secundária: 

o Policlínica  

o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)  

o Unidade de Pronto-Atendimento (UPA)  
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o Centro de Reabilitação  

 Atenção Terciária  

o Maternidade  

o Hospital  

o Instituto  

As unidades de APS são classificadas em:  

 Unidades tipo A: unidades cujo território onde se encontram é coberto 

por equipes de Saúde da Família;  

 Unidades tipo B: unidades mistas cujo território onde se encontram é 

parcialmente coberto pela ESF; 

 Unidades tipo C: unidades que ainda não abrigam equipes de ESF, mas 

com território de referência bem definido.  

O presente estudo foi desenvolvido na Zona Oeste do município do Rio 

de Janeiro, na AP 5.3. Esta é composta pelos bairros de Santa Cruz, Paciência 

e Sepetiba. Localiza-se no extremo oeste do município, distante da região 

central da cidade e ocupa uma área total de 168.04km² assim distribuída: 

Santa Cruz, 125.04 km²; Paciência, 27,41 km²; Sepetiba, 11,62 km², o que 

corresponde a 13,15% da área da cidade. A população total da AP 5.3, 

segundo Censo Demográfico 2010 é de 368.534 pessoas (SMS-RIO, 2017). 

Figura 2. Distribuição das Unidades Básicas de Saúde na Área Programática 
5.3 

 
Fonte: saude.rio.rj.gov.br 
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A AP 5.3 apresenta uma rede com 24 UBS, sendo 18 unidades do tipo 

A, cinco do tipo B e uma do tipo C; quatro UPA; e hospitais, com destaque para 

o Hospital Municipal Pedro II (HPMII) e a Policlínica Lincoln de Freitas, além 

dos hospitais privados dos Grupos Cemeru e Memorial. O bairro de Santa Cruz 

tem aproximadamente 99% de cobertura pela ESF.  

É preciso salientar que o HMPII foi reinaugurado em junho de 2012, 

após sua interdição em novembro de 2010 devido a um incêndio. Antes da 

interdição, sua gestão era estadual (Hospital Estadual Pedro II) e prestava 

atendimento às emergências clínicas, traumas, internações, serviço de 

maternidade, além de atendimento ambulatorial. Quando reinaugurado, sob 

gestão municipal, o atendimento passou a ser prioritário às grandes 

emergências clínicas e traumas, serviço de maternidade, além de internações, 

sendo extinto o atendimento ambulatorial. Em razão desta mudança no perfil 

de atendimento (ausência de ambulatórios), os profissionais responsáveis pelo 

acolhimento no HMPII, após avaliação por enfermeira e diante de queixa 

passível de resolução em ambiente ambulatorial, orientam os usuários a buscar 

atendimento em sua UBS de referência, ou seja, sua equipe de Saúde da 

Família. Ao chegar em sua unidade básica de referência, o usuário é 

novamente acolhido e direcionado ao atendimento por uma enfermeira que, 

após avaliação de risco, direciona o atendimento conforme a necessidade de 

saúde identificada. 

O presente estudo foi desenvolvido em uma Unidade de Atenção 

Primária da referida AP (Clínica da Família Lourenço de Mello) dada minha 

vivência anterior como gestora desta unidade e a possibilidade de perceber a 

atuação profissional dos participantes do estudo. 

3.3 Participantes do estudo 

Os participantes do estudo foram as enfermeiras das equipes de Saúde 

da Família que compõem a unidade. Foi considerado como critério de exclusão 

profissionais em gozo de férias ou licença médica na ocasião da coleta de 

dados. 

As enfermeiras foram convidadas para participar do estudo e receberam 

o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice B).  
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3.4 Técnica de coleta de dados 

Inicialmente, foi feita pesquisa em prontuário eletrônico dos registros 

feitos pelas enfermeiras no atendimento à demanda espontânea com o intuito 

de identificar o perfil desse atendimento. Foram contabilizados os registros 

identificados como atendimento de demanda espontânea ou escuta inicial 

ocorridos em uma semana. 

Posteriormente, foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado 

com o objetivo de conhecer o perfil dos participantes do estudo e coletar 

informações que contribuíssem para o alcance do objetivo geral do estudo de 

analisar o processo de trabalho do enfermeiro no atendimento à demanda 

espontânea em uma USF na perspectiva da micropolítica. Para Manzini 

(1990/1991), a entrevista semiestruturada está focalizada em um tema sobre o 

qual elaboramos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 

outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. 

A entrevista se iniciou com a questão: “Você considera importante que 

um profissional com formação superior, no caso você, enfermeira, conduza o 

atendimento à demanda espontânea?”. Esta foi seguida, no processo da 

entrevista, pela seguinte questão norteadora: “Como é trabalhar com e na 

demanda espontânea?”. Diante de falas inespecíficas, seguidas por longo 

silêncio, foi solicitado às entrevistadas o seguinte: “Fale mais sobre isto”, de 

modo a permitir maior tranquilidade para a condução do relato. 

O instrumento de coleta de dados apresentou uma parte inicial com 

dados para caracterização dos sujeitos e uma segunda parte que contempla o 

roteiro de entrevista (Apêndice A). 

Concomitantemente à coleta de dados se deu a observação participante. 

O ato de observar é um dos meios mais comuns que o ser humano utiliza para 

conhecer e compreender as pessoas, as coisas e as situações (RUDIO, 1986). 

Do ponto de vista metodológico, a observação participante consiste na inserção 

do pesquisador no interior do grupo observado, na qual o pesquisador se torna 

parte dele, buscando vivenciar o seu cotidiano para sentir o significado de estar 

naquela situação (QUEIROZ et al., 2007). 

Considerando que na observação participante, o pesquisador pode 

utilizar diferentes recursos para a coleta e análise dos dados (QUEIROZ et al., 
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2007), foi utilizado o diário de bordo para registro de anotações, reflexões, 

angústias e notas. Nesse diário, foram registrados dados acerca das 

impressões e observações realizadas, tanto sobre a entrevista em si como 

sobre os entrevistados, as unidades e fatos históricos, políticos e sociais que 

poderiam interferir no resultado dessa pesquisa. Utilizou-se a concepção de 

usuário-guia (ABRAHÃO et al., 2013) para relatar a produção do cuidado 

gerada pelas enfermeiras que foram acompanhadas no serviço de saúde, 

entendendo que a produção do cuidado não se limita à realização de 

procedimentos técnicos e se dá na relação entre o usuário e o trabalhador. 

Para tanto, foi utilizada a expressão “profissional-guia”.  

3.5 Análise de dados 

A análise e interpretação dos dados preconiza um tratamento 

diferenciado para a organização e sistematização dos dados (MINAYO et al., 

2001). Neste momento, se estabelecem articulações entre os dados e os 

referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às questões da pesquisa com 

base em seus objetivos.  

Para uma análise aprofundada, as entrevistas foram transcritas na 

íntegra, considerando as falas e as pausas. Após a transcrição, o material foi 

submetido à análise de conteúdo, modalidade temática, preconizada por 

Minayo (2014), que pressupõe três etapas: pré-análise; exploração do material; 

e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

 Pré-análise: etapa de escolha dos documentos que se deseja analisar, 

com intuito de retomada das hipóteses e objetivos iniciais da pesquisa, 

reformulando-os com base no material coletado e criando indicadores 

que norteiem a interpretação. É composta por subdivisões das quais faz 

parte a leitura flutuante, que consiste na leitura exaustiva do material, 

promovendo a impregnação do conteúdo pelo pesquisador. Nesse 

momento, há uma aproximação dos objetivos e do referencial teórico 

proposto, emergindo temas centrais e outros aspectos que o 

pesquisador considerar coerente. Posteriormente, segue-se a 

constituição do corpus que é a organização do material de modo a 

contribuir para o atendimento de normas de validade, como 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, 



40 

formulação da hipótese e objetivos. Determina-se aqui as unidades de 

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

codificação e os conceitos teóricos mais gerais que orientam a análise.  

 Exploração do material: nesta etapa ocorre a codificação para alcançar o 

núcleo de compreensão do texto. Recorta-se o texto em unidades de 

registro que podem ser palavras, frases, temas ou um fato e se realiza a 

classificação e a junção dos dados, possibilitando, dessa forma, a 

escolha das categorias teóricas ou empíricas que direcionam os temas.  

 Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: a partir dos 

resultados obtidos, realiza-se inferências e interpretações com base no 

quadro teórico previsto. O processo de análise de dados em uma 

pesquisa qualitativa é um processo dinâmico, intuitivo-dedutivo, sendo 

um movimento cíclico entre empírico e teórico, alternando entre o 

concreto e o abstrato, objetivando a concretude do pensamento. 

3.6 Aspectos éticos 

A pesquisa foi desenvolvida respeitando as diretrizes estabelecidas pela 

Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, 

que trata das condutas éticas a serem realizadas com pesquisas que envolvem 

seres humanos. Por pesquisa envolvendo seres humanos, a resolução dispõe 

que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da 

bioética, tais como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e 

equidade, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos 

participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 

2012). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Antônio Pedro/Niterói/RJ (instituição proponente), com concessão para a 

pesquisa por parte da instituição coparticipante, a SMS-Rio, sob CAAE 

10007619.7.3001.5279 e Parecer nº 3.650.141 (Anexo A). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Caracterização dos participantes 

Com relação à caracterização das profissionais-guia, duas se 

encontravam na faixa etária de 31 a 40 anos. Quanto à distribuição por sexo, 

prevaleceu o sexo feminino (n=3), o que reproduz uma característica histórica 

da enfermagem de ser uma profissão exercida quase que exclusivamente por 

mulheres, desde os seus primórdios, além da recorrente feminilização da força 

de trabalho em saúde. 

Também foi observada uma formação profissional que variou de 11 a 15 

anos. Uma fragilidade dessa característica diz respeito ao risco da formação 

dessas profissionais não ter sido afetada pelas mudanças apontadas pelas 

mais recentes Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

em enfermagem no que tange a vivência de atividades extraclasse, com a 

possibilidade do estudante desenvolver competências e habilidades para 

intervir nas variadas situações dentro do processo saúde-doença dos 

indivíduos, famílias e comunidades (BRASIL, 2001). 

Contextualizar a formação profissional é importante para entender o 

contexto das práticas em saúde, tendo em vista a marca histórica deixada pelo 

ensino centrado no modelo biomédico e a tentativa atual das instituições 

formadoras para colocar em ação as indicações das mais recentes Diretrizes 

Curriculares (CECCIM, 2005). 

Quanto à especialização, 66% das enfermeiras possuem especialização 

em Saúde da Família, o que demonstra a busca das profissionais pelo 

aperfeiçoamento de suas práticas. A busca por aprimoramento profissional se 

configura como uma oportunidade de qualificação e reciclagem, e como uma 

estratégia de adquirir conhecimentos não obtidos na graduação e que 

contribuem de forma positiva na prática profissional. 

A maioria das enfermeiras entrevistadas trabalha na unidade há mais de 

cinco anos, o que denota pouca rotatividade do profissional de enfermagem. A 

rotatividade não é causa, mas a consequência de fenômenos localizados 

interna ou externamente à organização. Dentre os fenômenos externos, estão 

a situação de oferta e procura de recursos humanos no mercado, a conjuntura 
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econômica e as oportunidades de empregos no mercado de trabalho 

(CHIAVENATO, 2000).  

Acredita-se que certa estabilidade na ESF é fundamental para a 

construção de um modelo de trabalho que contemple todos os elementos da 

integralidade; a rotatividade, por sua vez, prejudica a efetividade da ESF, uma 

vez que a qualidade da atenção à saúde tende a ser prejudicada pela falta de 

vinculação do profissional à população (MEDEIROS et al., 2010). 

4.2 Perfil do atendimento das enfermeiras 

Figura 3. Distribuição média dos atendimentos de demanda espontânea e 
programa pelas enfermeiras da unidade. Rio de Janeiro, 2019 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com os dados coletados e no período do estudo, a demanda 

espontânea correspondeu a 75% do total de usuários que buscaram 

atendimento, configurando uma grande procura pelo serviço de saúde através 

de atendimento não programado/agendado. 

Apesar da ESF não ser capaz de oferecer atenção integral de forma 

isolada, nas diversas situações ela pode dar conta de grande parte dos 

problemas e necessidades de saúde das pessoas, articulando diversos tipos de 

tecnologias. Para tanto, é necessário que se construam modos de perceber e 
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de intervir de forma abrangente e resolutiva nas diversas demandas ou 

necessidades apresentadas pelos usuários (BRASIL, 2013). 

No tocante ao atendimento às demandas por atendimento, a ESF tem 

como um dos principais desafios o desenvolvimento de um processo de 

trabalho baseado no planejamento de ações. A programação das ações a 

serem executadas no cotidiano do trabalho deve abranger o acolhimento aos 

usuários que buscam atendimento através de demanda programada ou não. O 

desafio consiste em gerenciar as ações num contexto onde a procura por 

atendimento por demanda espontânea é expressivamente maior à demanda 

programada, como é o caso da unidade de saúde abordada neste estudo. 

A demanda espontânea é constituída por aqueles usuários que 

comparecem à unidade de saúde inesperadamente, seja para problemas 

agudos ou por motivos que eles julguem como necessidade de saúde. A 

definição peculiar de necessidade de saúde é modulada pelo imaginário social 

e pelas influências do complexo médico-industrial, o que justifica a procura 

exacerbada por serviços de urgência e especializados. Nesse sentido, a oferta 

e a capacidade de cuidado pela Atenção Básica também exercem influência na 

definição de necessidade de saúde apresentada pelo usuário e, por sua vez, 

pode explicar a elevada procura por atendimento de modo espontâneo. 

Além de ser a principal porta de entrada do sistema de saúde, a Atenção 

Básica tem que se constituir numa “porta aberta” capaz de dar resposta 

satisfatória aos usuários, não podendo ser apenas um lugar burocrático e 

obrigatório de passagem para outros serviços de saúde. Para a Atenção Básica 

ser resolutiva, reconhecida e ter legitimidade, ela não pode ser o lugar onde se 

faz apenas promoção e prevenção no nível coletivo nem tampouco pode se 

restringir a realizar consultas e procedimentos individuais (por mais que se 

constituam como ações obrigatórias e essenciais). Aqui reside a complexidade 

da Atenção Básica: ter capacidade ampliada de escuta (e análise) e um escopo 

de ofertas para lidar com sofrimentos, adoecimentos, demandas e 

necessidades de saúde às quais as equipes estão constantemente expostas 

(BRASIL, 2013). 

Os profissionais das equipes da Atenção Básica têm a possibilidade de 

se responsabilizar e atuar na realização de ações coletivas e individuais que, 

potencialmente, contribuem para a construção e para o fortalecimento do 
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vínculo com seus usuários. Nesse contexto, o acolhimento (no seu sentido 

mais amplo) se constitui como um dispositivo central para a efetivação e 

legitimação da Atenção Básica na sociedade.  

O acolhimento como postura técnico-ética, a classificação de risco, a 

gestão da clínica e a organização das visitas domiciliares são estratégias e 

ferramentas que contribuem para que o acesso da população aos serviços de 

saúde seja mais equânime e orientado pelas necessidades de saúde da 

população. À luz do ensejo deste estudo, a adoção da avaliação/estratificação 

de risco e de vulnerabilidades pode se configurar numa estratégia relevante 

para o acolhimento à demanda espontânea. No serviço avaliado, observou-se 

que o acolhimento à demanda espontânea, em sua maior parte, ocorre através 

de ordem de chegada, havendo priorização apenas de casos pontuais 

avaliados como risco clínico. 

Faz-se necessário refletir, analisar e propor mudanças com relação ao 

acesso e ao acolhimento da população aos serviços de saúde, com o objetivo 

de identificar fatores que possam dificultar ou favorecer a entrada e a condução 

da atenção ao usuário nos serviços de saúde, tais como: número de população 

adscrita por equipe, organização da demanda espontânea, novos modos de 

organização da agenda e flexibilização de horários para a demanda 

programada, e implantação do acolhimento como postura técnico-ética, 

incluindo a classificação de risco e o registro adequado dos atendimentos. 

Os profissionais têm que estar abertos para perceber as peculiaridades 

de cada situação que se apresenta, buscando agenciar os tipos de recursos e 

tecnologias para a construção do cuidado ao usuário no cotidiano dos serviços. 
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4.3 Perfil do atendimento aos usuários de demanda espontânea 

Tabela 1. Distribuição das características dos atendimentos à demanda 
espontânea realizados pelas enfermeiras. Rio de Janeiro, 2019 

Característica  N  % 

Sexo     
Feminino  198  55 
Masculino  62  17 
     
Crianças (independentemente do sexo) 
 
Idade (anos) 
< 1 
1<10 
10 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
>60 
 
Resolutividade  
Consulta de enfermagem 
Encaminhamento para consulta médica 

 103 
 
 

36 
53 
15 
52 
32 
43 
46 
86 

 
 

50 
313 

 28 
 
 

9 
15 
4 

14 
9 

12 
13 
24 

 
 

12 
88 

Total  363  100 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Foram incluídos, na análise, os 363 usuários que procuraram 

atendimento através de demanda espontânea no período do estudo. Em 

relação ao gênero, as mulheres corresponderam a 55% e os homens a 17% 

dos atendimentos. Optamos por não diferenciar por sexo o atendimento às 

crianças. 

Neste estudo fica evidente a predominância do atendimento à mulher, 

possivelmente pela menor inserção desta no mercado formal de trabalho, com 

maior disponibilidade de tempo, além de uma possível percepção diferenciada 

do seu processo saúde-doença (PIMENTEL et al, 2011). 

Em relação à faixa etária, observou-se a seguinte distribuição: 24% eram 

menores de 10 anos; 4% tinham de 10 a 20 anos; 48% tinham de 21 a 60 anos; 

e 24% se encontravam acima de 60 anos.  

No tocante à maior demanda por atendimento na idade de 21 a 60 anos 

encontrada neste estudo, é plausível considerar a alta frequência de doenças 

crônicas nessa faixa etária, associada ao provável maior número de pessoas 
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nessa faixa etária que moram no local de abrangência da unidade de saúde 

analisada. 

O número igualmente expressivo de procura por atendimento através de 

demanda espontânea para crianças e idosos pode representar uma fragilidade 

no acompanhamento periódico desses grupos etários. 

Ao explorar o número de atendimento por demanda espontânea às 

crianças menores de 01 ano, pode-se constatar que esse número corresponde 

à 60% do total de crianças atendidas. Essa situação pode ser minimizada com 

a efetivação de acompanhamento periódico e sistemático através de 

atendimento programado conforme preconizado pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2015). Isso pressupõe a atuação de a toda equipe de saúde, não 

apenas o médico, de forma intercalada ou conjunta, possibilitando a ampliação 

na oferta dessa atenção. 

A procura por atendimento não agendado pela população idosa pode 

expressar a magnitude e a especificidade do envelhecimento populacional. A 

ESF possibilita a visão sistêmica e integral do indivíduo em seu contexto 

familiar e social, o que possibilita a apreensão de determinantes globais do 

processo saúde-doença. Os profissionais que atuam na ESF necessitam 

considerar a importância da manutenção do idoso na rotina familiar e na vida 

em comunidade como fatores fundamentais para a manutenção de seu 

equilíbrio físico e mental (VELLO et al., 2014). Nesse aspecto, a visita 

domiciliar periódica pode se configurar numa potente ferramenta para o 

atendimento programado aos idosos sob responsabilidade das equipes de 

saúde da unidade. 

Com relação à resolutividade do atendimento, convém primeiramente 

apresentar um fluxograma de atendimento à demanda espontânea construído a 

partir da observação participante realizada no período da coleta de dados. 
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Figura 4. Fluxograma de atendimento à demanda espontânea na unidade. Rio 
de Janeiro, 2019 

 

Fonte: Elaborado a partir da observação participante. 

À porta de entrada, o acolhimento é realizado pela equipe de saúde a 

qual o usuário está cadastrado. Os usuários são acolhidos primeiramente pelo 

ACS, que direciona o fluxo do usuário de acordo com a demanda.  

De acordo com o fluxograma, é possível perceber que o usuário que 

busca atendimento através de demanda espontânea só obtém atendimento por 

enfermeira se tiver com alguma queixa clínica aguda ou urgente. E esta pode 

avaliar seu diagnóstico e realizar sua consulta no momento ou agendá-lo para 

consulta programada em outro dia e, caso haja necessidade, irá somente 

acolher o usuário e referenciá-lo ao médico que realiza a consulta com 

implementação do tratamento em caráter de urgência/ambulatorial. 

Observa-se na Tabela 1 que 88% dos atendimentos por demanda 

espontânea realizados pelas enfermeiras foram encaminhados para 

atendimento médico. Esse dado pode apontar para uma limitação resolutiva 

das enfermeiras no que tange às queixas clínicas dos usuários na ótica 

biologicista (solicitação de exames e prescrição de medicamentos, por 

exemplo); ou ainda para uma sobrecarga de atividades desempenhadas pelas 

enfermeiras que, em função de diversas atividades burocráticas e de 

gerenciamento de equipe, optam por escoar rapidamente o atendimento do 
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usuário para o médico em vez de se valerem de tecnologias leves na 

construção compartilhada do cuidado ao usuário. 

Tais circunstâncias culminam na unidirecionalidade do fluxo de 

atendimento aos pacientes e na valorização do saber médico. Uma proposta de 

intervenção diz respeito à reorganização do processo de trabalho da unidade, 

considerando a possibilidade de utilização dos demais profissionais inseridos 

no acolhimento à demanda espontânea, rompendo com a tradicional prática 

biologicista, de modo que se amplie a escuta e o compartilhamento de saberes 

entre os profissionais e os usuários, contribuindo, dessa forma, para a 

promoção da interdisciplinaridade e para a visão de um cuidado não 

fragmentado. 

4.3 No diário de bordo 

Entendemos que o diário é uma ferramenta de intervenção que tem o 

potencial de produzir um movimento de reflexão da própria prática, na medida 

em que o ato da escrita do vivido é o momento de reflexão sobre e com o 

vivido, revelando o não dito e pressupondo a não neutralidade do pesquisador 

no processo de pesquisar (PEZZATO; L’ABBATE, 2011). Tal definição exprime 

a vivência anterior que tive como profissional na unidade estudada e a 

impossibilidade de uma impressão neutra diante dos diversos encontros. 

Nesse sentido, a observação participante foi registrada num diário de 

bordo com o intuito de relatar impressões e reflexões do encontro com o 

serviço e com as profissionais-guias.  

Ao chegar à unidade, fui recebida pela gerente do serviço. Conversamos 

sobre o funcionamento do serviço e seus principais entraves no momento. 

Segundo a gerente, no último ano (2019), a unidade sofreu uma redução do 

número de equipes de Saúde da Família, sendo necessária a demissão de 

funcionários para a redução do quadro. Aliado a isso, houve um aumento da 

cobertura territorial e consequentemente do número de usuários adscritos à 

área de abrangência da unidade. 

Como resultado desse processo, a insatisfação com o excesso de 

trabalho ou aumento da demanda pelos serviços da unidade, causados pelo 

aumento da cobertura populacional e diminuição da quantidade de 

funcionários, ficou latente no discurso de todos os funcionários que conversei: 
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médicas, enfermeiras, técnicas em enfermagem, ACS, dentista, técnica e 

auxiliar de saúde bucal, farmacêutica e auxiliares administrativos. Um discurso 

frequente entre eles foi que o serviço não dá vazão à intensa procura, em 

especial, à procura através de livre demanda (demanda espontânea).  

O acolhimento da demanda espontânea é uma das atividades previstas 

na ESF, com vistas a favorecer o acesso à população adscrita, envolvendo 

ações que devem ser realizadas em todos os pontos de atenção à saúde 

(BRASIL, 2017). Porém, o gerenciamento dos fluxos, em muitas situações, 

torna-se de difícil administração, o que exige uma ação mais ampla por parte 

de gestores e profissionais para que os usuários possam ser acolhidos pela 

equipe. As ações devem consistir no redimensionamento de área geográfica, 

criação ou ampliação de novas unidades com Saúde da Família (GARUZI et 

al., 2014). Essa determinação vai de encontro ao cenário atual vivenciado pela 

unidade estudada, uma vez que, diante da necessidade do aumento do número 

de equipes para o adequado dimensionamento de usuários nas áreas 

adscritas, ocorreu uma diminuição do número de equipes e aumento da 

cobertura territorial da unidade. 

Diante disso, é inevitável que os profissionais se sintam 

sobrecarregados. Um estudo realizado por Soratto et al. (2017) sobre a 

insatisfação no trabalho de profissionais da saúde na ESF aponta diversos 

aspectos do processo de trabalho como geradores de insatisfação nos 

profissionais, um deles seria o excesso de trabalho. Esse estudo afirma que a 

insatisfação dos profissionais que atuam na ESF possui uma forte ligação com 

a gestão do trabalho em saúde na APS.  

Outro aspecto de insatisfação identificado no discurso dos profissionais 

refere-se ao sucateamento do serviço. Profissionais disseram que o serviço 

não possui mais apoio frequente de manutenção de equipamentos. Um dos 

principais objetivos da gestão voltada à ESF é a funcionalidade dos serviços. 

Para que as ações da ESF aconteçam conforme a PNAB preconiza, tem-se a 

necessidade primeira da garantia de elementos essenciais, como a existência 

de materiais necessários para assistência em saúde em condições favoráveis 

de uso. A ausência de materiais interfere na oferta adequada dos serviços, 

resultando em prejuízos e, em alguns casos, na interrupção da assistência à 

saúde. Os déficits neste conjunto de fatores relacionados a condições de 
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trabalho contribuem para a insatisfação do usuário e consequentemente do 

profissional que não consegue dar a resposta desejada (SORATTO et al., 

2017). 

Além do excesso de trabalho e do sucateamento do serviço identificados 

no discurso dos profissionais, a ausência de segurança também foi 

mencionada como um fator que aumenta a insatisfação com o trabalho. Foi 

mencionado que o serviço não possui mais o profissional responsável pela 

portaria da unidade, o que gera insegurança tendo em vista que essa se 

localiza numa área muito próxima de zonas de violência armada e ponto de 

venda de drogas ilícitas. A frequente exposição a situações de violência 

armada culminou em elevado absenteísmo aos sábados. Com frequência, 

funcionários não compareciam em seu dia escalado alegando insegurança. Isto 

porque aos sábados há diminuição da circulação de pessoas no entorno da 

unidade (escolas e comércios fechados). Como resultado desse processo, a 

unidade teve seu funcionamento interrompido aos sábados. 

O avanço da criminalidade tem sido motivo de preocupação dos mais 

diversos setores. As ações criminosas que outrora estavam mais restritas às 

localidades periféricas, hoje não escolhem local, classe social ou grupos, de 

modo que a sociedade como um todo vive o temor da insegurança. Esse medo 

da insegurança gera condutas de autodefesa, prejudica a organização do 

trabalho, proporciona perda da satisfação e gera sofrimento (DEJOURS, 2006). 

O encontro com o serviço e seus atores permitiu apreender alguns 

fatores que colaboram para a insatisfação dos profissionais que atuam na ESF 

e que interferem no processo de trabalho em saúde, sendo esses: excesso de 

trabalho, sucateamento do serviço e insegurança.  

Nos discursos observados e na vivência desse encontro ficaram claras 

as influências da macro e da micropolítica, de modo inseparável, onde uma 

exerce influência sobre a outra. Nesse raciocínio e a partir das entrevistas 

realizadas e dos relatos colhidos, emergiram as seguintes categorias 

temáticas: 

 Micropolítica x(+) macropolítica; 

 Elementos facilitadores no atendimento à demanda espontânea; 

 Elementos dificultadores no atendimento à demanda espontânea. 
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4.4 As categorias temáticas 

4.4.1 Micropolítica x(+) macropolítica 

O processo de trabalho da enfermeira na ESF é permeado por relações 

de força, portanto, de poder, no âmbito da dimensão política, pois "tudo é 

político e toda política é, ao mesmo tempo, macropolítica e micropolítica". O 

macro e o micro se configuram em dois modos de recortar a realidade, "as 

duas efetivamente se distinguem, mas são inseparáveis, embaralhadas uma 

com a outra, uma na outra" (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 90).  

“Nós não fazemos mais saúde da família, somos uma UPA da família... muitos 
pacientes vêm de livre demanda, com queixas clínicas que deveriam ser atendidas 
na UPA... coisas mais graves... é muita gente! Essa demanda preenche quase 
todo o nosso dia. A gente atende, faz o que pode pelo paciente. O vínculo que ele 
tem com a gente faz ele vir aqui.” (E1) 

O aumento da demanda espontânea nas UBS, do ponto de vista 

macropolítico, é um reflexo do modo como o SUS vem sendo implementado. O 

SUS se constitui como um dos principais instrumentos governamentais de 

proteção à vida dos cidadãos, desempenhando pelo menos dois tipos de 

função: de saúde pública e de assistência aos adoecimentos. O modelo 

proposto de organização dos serviços de APS tem sido a ESF. Na lógica de 

porta de entrada para os serviços de saúde, essencial para a efetividade, 

equidade e racionalidade do cuidado, a ESF carrega essa dupla natureza: o 

cuidado clínico e a promoção da saúde/prevenção de doenças (NORMAN; 

TESSER, 2015). 

Pelo viés micropolítico, a grande demanda de usuários que buscam 

atendimento espontaneamente gera angústia nos profissionais que se 

ressentem de estarem exercendo uma clínica imediatista, como num serviço de 

pronto atendimento, sem valorização da escuta. Apesar disso, nas práticas 

cotidianas dos serviços, as enfermeiras utilizam mecanismos para coordenar o 

cuidado através de habilidades de raciocínio, julgamento clínico e criatividade, 

tudo isso somado ao vínculo estabelecido com os usuários, que permitem a 

identificação de problemas de saúde dos sujeitos, sendo a SAE uma 

ferramenta que viabiliza a comunicação efetiva para a continuidade das 

práticas profissionais, influenciando as intervenções a serem feitas e a 

longitudinalidade do cuidado. 
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A SAE, enquanto ferramenta macropolítica, contribui para a gerência do 

cuidado, pois fornece subsídios para a organização da assistência de 

enfermagem e possibilita a organização do trabalho profissional quanto ao 

método, pessoal e instrumentos, viabilizando a operacionalização do PE. E, 

numa outra ótica, o PE pode ser visto como uma ferramenta micropolítica, ou 

seja, “uma ferramenta do processo de trabalho da enfermeira, já que norteia o 

raciocínio clínico e a tomada de decisão diagnóstica, de resultados e de 

intervenções” (COREN SP, 2015, p. 37). 

“É uma correria para atender todos os pacientes. A gente se sente 
sobrecarregada. A gente fica, basicamente, apagando incêndio... e nessa correria 
a gente acaba não conseguindo cumprir o processo de enfermagem como deve 
ser, nem ouvir o paciente como se deve. Nem as visitas domiciliares a gente está 
conseguindo cumprir. O cuidado fica prejudicado.” (E3) 

Com relação às dificuldades para a implantação da SAE, do ponto de 

vista macropolítico, o resultado obtido por este estudo é semelhante ao de 

outro estudo que elenca alguns desafios para a sua efetivação, como: a grande 

demanda de usuários, que é maior que a preconizada para cada equipe; pouco 

tempo para o atendimento dos pacientes; e a sobrecarga de trabalho 

(RIBEIRO; PADOVEZE, 2018).  

O excesso de demanda tornou-se característica marcante da ESF, pois 

a prioridade é que todos tenham acesso aos serviços de saúde, tendo como 

principal porta de entrada a APS para, assim, garantir o princípio da igualdade 

nos atendimentos à população. Numa percepção micropolítica, esse contexto 

de trabalho faz com que sejam deixadas para segundo plano ações 

fundamentais da ESF, por exemplo: conhecer o território onde são produzidos 

os processos de ser saudável e de adoecer dos sujeitos, seus afetos, seus 

sentidos de vida, suas relações, sua cultura e seus modos de viver a vida 

(CAÇADOR et al., 2015). 

O processo de trabalho da enfermeira sofre os efeitos das linhas de 

força da macropolítica que de alguma forma regulam seu trabalho (normas, 

regras, fluxos) em seu cotidiano. Do ponto de vista micropolítico, essa mesma 

profissional possui um forte protagonismo, exercendo algum controle sobre seu 

processo de trabalho. 

Podemos perceber, então, que o trabalho da enfermeira da ESF é 

constituído por forças da macro e da micropolítica. A dimensão macropolítica é 
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refletida no que é mais visível e observável, enquanto a micropolítica abraça o 

campo de forças das subjetividades que, embora sentidas, nem sempre são 

explicitadas claramente. Essas forças não são antagônicas e constituem-se, 

portanto, em conceitos indissociáveis que permeiam e dão forma ao processo 

de trabalho da enfermeira. 

4.4.2 Elementos facilitadores no atendimento à demanda espontânea 

De modo geral, todas as profissionais entrevistadas mencionaram o 

vínculo como um elemento facilitador no atendimento à demanda espontânea. 

“O vínculo facilita... os mais antigos a gente conhece muito bem.” (E2) 

“Os pacientes conhecem a gente. Confiam no que a gente orienta. O vínculo que 
eles têm com a gente ajuda na adesão ao que a gente diz.” (E1) 

As enfermeiras que participaram deste estudo apontaram o vínculo 

como uma tecnologia relacional fundamental em seu cotidiano de trabalho na 

Atenção Básica. A valorização da comunicação enquanto instrumento básico 

para o cuidado nesse contexto de cuidado no que se refere às tecnologias 

relacionais é consenso na literatura. 

A formação de vínculos interpessoais é considerada uma tecnologia 

leve, um elemento positivo e diferencial da ESF quando comparada ao modelo 

tradicional de Atenção Básica (ARANTES et al., 2016).  

As tecnologias leves são as produzidas no trabalho vivo em ato, 

condensam em si as relações de interação e subjetividade, possibilitando 

produzir acolhimento, vínculo, responsabilização e autonomização. Merhy. 

(1997) afirma que é necessário imprimir mudanças no processo de trabalho, 

tomando como eixo analítico vital o processo de efetivação da tecnologia leve e 

os seus modos de articulação com as outras tecnologias.  

As tecnologias leves estão presentes no espaço relacional do trabalho e 

se materializam nas atitudes dos sujeitos, podendo ser denominadas 

tecnologias relacionais. Compreendem o acolhimento, integração, formação de 

vínculos, espaço para encontros e escuta, respeito e valorização à autonomia, 

cooperação e corresponsabilização, uso de habilidades de comunicação para 

adequada expressão verbal, bom humor, empatia e postura ética (MARTINS; 

ALBUQUERQUE, 2007; MERHY, 2007). 
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“O vínculo que o paciente tem com a gente facilita nosso processo de trabalho” 
(E3) 

O que se busca é potencializar o trabalho cuidador, no qual o 

profissional, ao se relacionar com o usuário no momento da assistência ou “no 

espaço intercessor”, que é o espaço do encontro entre o usuário e o 

profissional de saúde, libere “trabalho vivo”, em ato, neste momento singular e 

“cuidador” (MALTA; MERHY, 2003). 

No encontro de sujeitos criam-se espaços de relações, ocorrem 

interseções entre os dois, ou seja, este encontro não é uma simples somatória 

de um com um outro, mas sim o resultado de um processo singular pelo 

encontro dos dois em um único momento. 

Este espaço relacional abre possibilidades de mudanças e de atos 

criativos, tornando-se um encontro singular. Porém, esse encontro pode ser 

prejudicado em função do modelo de assistência praticado e dos seus 

pressupostos (MALTA et al., 2004; MERHY, 2002). 

Torna-se chave a adoção de processos que se pautem pela 

responsabilização, vinculação e o cuidado. Outro elemento consiste na 

perspectiva da SAE como um elemento facilitador do atendimento à demanda 

espontânea: 

“Em condições ideais, a gente conseguiria sistematizar de forma adequada a 
nossa assistência e agilizar o atendimento da demanda livre.” (E3) 

“Sem dúvida, o atendimento aos pacientes de demanda livre é facilitado pela 
sistematização da nossa assistência.” (E2) 

Apesar das barreiras identificadas, verificou-se que as profissionais 

concordaram que a SAE pode trazer vários benefícios. Para o paciente, 

proporciona segurança e assistência individualizada. Já em relação à profissão, 

a SAE favorece a autonomia da enfermeira e, para a instituição, possibilita a 

organização do trabalho da equipe e ajuda alcançar metas de qualidade 

(MEDEIROS et al., 2012). 

Este tema implica um fluxo contínuo, monitorado e controlado pelos 

atores que figuram como “gestores do cuidado”, encadeado em uma intensa 

rede de conversação na qual o centro da sua lógica é o processo de produção 

do cuidado pelos vários encontros que esse exige entre os profissionais e o 

usuário. Nesse sentido, entendemos que o processo de trabalho da enfermeira 
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pode ser facilitado e potencializado se incorporarmos as tecnologias leves 

nesses encontros. 

4.4.3 Elementos dificultadores no atendimento à demanda espontânea 

Com relação aos elementos dificultadores do atendimento à demanda 

espontânea, as enfermeiras apontam o grande volume desse tipo de 

atendimento como um peso na rotina de trabalho. Para elas, com frequência, 

os usuários têm queixas clínicas que seriam minimizadas ou atendidas através 

de uma escuta qualificada com potencial de desenvolvimento de autonomia 

pelos usuários. Porém, a fim de agilizar o atendimento a essa grande 

demanda, nesse estudo foi possível perceber que as enfermeiras encaminham 

os usuários para o atendimento médico (Tabela 1).  

“Hoje, o fluxo é muito intenso. Então, a avaliação que a gente fazia há alguns anos 
não é a mesma que a gente faz hoje... a gente acaba focando só na queixa aguda 
do paciente. E aí, como a gente foca muito na queixa clínica, a gente acaba 
deixando de ter aquela escuta qualificada que tinha há um tempo e encaminha 
para o atendimento médico.” (E1) 

Tal fato aponta para uma limitação resolutiva das enfermeiras no que 

tange às queixas clínicas dos usuários na ótica biologicista e para uma 

sobrecarga de atividades desempenhadas por essas profissionais que, em 

função do grande volume de usuários que buscam atendimento sem 

agendamento prévio e de diversas atividades burocráticas que ocorrem 

concomitantemente, optam por escoar rapidamente o atendimento dos 

usuários para o médico, em vez de se valerem de tecnologias leves na 

construção compartilhada do cuidado ao usuário. 

A dificuldade das profissionais em acolher as queixas subjetivas mostra 

que ainda persiste, na dinâmica do atendimento aos usuários, uma concepção 

de saúde amparada no binômio “saúde-doença”. Para Campos (2007), a visão 

da saúde como ausência de doença tende a sustentar modelos de atenção 

voltados para práticas curativas e que focalizam somente o aspecto biológico 

do adoecimento. Isso pode comprometer o projeto da ESF de realizar uma 

abordagem mais ampliada da saúde e seus condicionantes e limitar a sua 

capacidade de reestruturação do modelo assistencial. 

As profissionais relatam uma forte pressão da população pelo 

atendimento do médico, principalmente para a prescrição de medicações de 
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uso contínuo e de encaminhamentos, referindo não terem muita autonomia 

para atendimento dessa demanda.  

“Infelizmente a população tem o mau hábito de querer só medicamento e exame. 
E, para isso, nós não temos muita autonomia.” (E2) 

Em todos os discursos, o excesso de usuários foi mencionado como um 

elemento que dificulta o atendimento à demanda espontânea: 

“Tudo dificulta. O tempo corrido. A falta de tempo! A demanda acentuada, 
aumentada!” (E3) 

“A redução no quadro de profissionais acabou refletindo no aumento da demanda 
para cada equipe. E aí a gente acaba atendendo de forma corrida, com pressa, 
sem valorizar o momento com o paciente.” (E1) 

Essa demanda excessiva pode ser influenciada pela desestruturação 

atual das equipes, que se encontram sobrecarregadas devido ao aumento da 

cobertura populacional e à diminuição da quantidade de funcionários. Tal 

circunstância dificulta a organização dos processos de trabalho pelas equipes 

por meio do planejamento das atividades, lógica de organização esperada para 

as equipes de Saúde da Família. 

Foi possível apreender que o atendimento à demanda espontânea é 

orientado pela lógica do atendimento à demanda aguda, o qual é centrado no 

atendimento médico e direcionado para resolução de queixas clínicas, do ponto 

de vista orgânico. Fato esse atribuído pelas entrevistadas ao excesso de 

usuários sob responsabilidade das equipes que devido à essa sobrecarga não 

conseguem organizar seus processos de trabalho e, consequentemente, 

encontram dificuldade para sistematizar a assistência ao usuário.  
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5 O PRODUTO: CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO 

A maneira como somos afetados pode diminuir ou aumentar a nossa vontade 
de agir. (SPINOZA, 2008) 

A insatisfação com o aumento da demanda pelos serviços da unidade 

investigada, causada pelo aumento da cobertura populacional e diminuição da 

quantidade de funcionários, foi latente no discurso de todas as enfermeiras 

entrevistadas. Do mesmo modo, também esteve presente nos encontros o 

discurso dessas profissionais em tom de insatisfação com a quantidade de 

pacientes que procuram atendimento por demanda espontânea, alegando não 

terem como fornecer uma consulta de boa qualidade em meio à correria do dia 

a dia, com prejuízo para a sistematização da assistência. Outros problemas 

mencionados pelas enfermeiras como fatores que causam ou aumentam o 

estresse profissional foram inadequações físicas para o atendimento (salas de 

atendimento inoperantes) e entraves burocráticos para o encaminhamento à 

atenção secundária. 

A construção do produto surgiu a partir da identificação da necessidade 

de facilitar a SAE no atendimento à demanda espontânea na unidade 

estudada, com base nos seguintes problemas identificados: 

 

PROBLEMA IDENTIFICADO REFLEXO DO PROBLEMA 

Aumento da cobertura populacional 

Aumento do número de usuários para 
acompanhamento e, 

consequentemente, aumento das 
demandas espontânea e programada 

Redução do número de equipes de 
Saúde da Família 

Aumento do número de usuários para 
acompanhamento por equipe 

Escassez de tempo 
Atendimento com foco na queixa 

aguda do usuário, com desvalorização 
da escuta 

Salas para atendimentos inoperantes Estresse profissional 

Entraves burocráticos para 
encaminhamento à atenção 

secundária 
Estresse profissional 
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Diante disso e com vistas a contribuir para a sistematização da 

assistência da enfermeira que atua na ESF, dentro da governabilidade da 

unidade, idealizamos como produto deste estudo um instrumento físico, em 

material impresso, denominado Roteiro Dinâmico para Atendimento da 

Demanda Espontânea. 

ROTEIRO DINÂMICO PARA O ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 

 

Neste instrumento físico, de forma cíclica, os enfermeiros podem 

visualizar e sistematizar a assistência à demanda espontânea em quatro 

etapas: 

 PLAN (Planejamento) – Na primeira etapa, é necessário que o espaço 

para fazer o atendimento esteja adequado com materiais básicos (ex.: 

termômetro, luvas, aparelho de pressão, maca, biombo, mesa, cadeira, 

abaixador de língua) e que esses estejam à disposição para o atender 

ao usuário; 

 DO (Execução) – Nessa etapa, coloca-se o processo de enfermagem 

em execução (histórico/exame/escuta ativa/diagnóstico/plano de 

cuidado). É importante fazer um mapeamento mental de todo o 

processo, para que a análise e a verificação dos resultados possam ser 

realizadas posteriormente; 
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 CHECK (Verificação) – É o momento de analisar os resultados 

alcançados, observar se houve diferenças, não somente quanto ao 

esperado, mas também se ficou registrado algum desvio de qualidade; 

 ACT (Ação) – Aqui, são detectadas as ações necessárias a serem 

realizadas, com a equipe, em uma atitude cooperativa reiniciando um 

novo ciclo. 

Espera-se que o produto criado seja um facilitador da SAE no 

atendimento à demanda espontânea na ESF, contribuindo para a organização 

do trabalho da enfermeira e para a redução do estresse profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos relatos das enfermeiras da ESF, emergiram três categorias 

temáticas: “Micropolítica x(+) Macropolítica”; “Elementos facilitadores no 

atendimento à demanda espontânea”; e “Elementos dificultadores no 

atendimento à demanda espontânea”. 

Na categoria “Micropolítica x(+) Macropolítica”, ratificou-se que o 

aumento da demanda espontânea nas unidades de Atenção Básica, do ponto 

de vista macropolítico, é um reflexo do modo como o SUS vem sendo 

implementado. Pelo olhar micropolítico, verificou-se que a grande demanda de 

usuários que buscam atendimento espontaneamente gera angústia nos 

profissionais que se ressentem de estarem exercendo uma clínica imediatista, 

sem valorização da escuta. Ainda nessa categoria, constatou-se que o 

processo de trabalho da enfermeira sofre os efeitos da macropolítica que, de 

algum modo, regula seu trabalho (normas, regras, fluxos) em seu cotidiano, 

sendo a SAE uma ferramenta que viabiliza a operacionalização e a 

longitudinalidade do cuidado. 

As narrativas desvelam alguns desafios para efetivação da SAE, a 

exemplos da grande demanda de usuários, que é maior que a preconizada 

para cada equipe; o pouco tempo para o atendimento dos pacientes; e a 

sobrecarga de trabalho. Numa percepção micropolítica, esse contexto de 

trabalho faz com que sejam deixadas para segundo plano ações fundamentais 

da ESF, como conhecer o território onde são produzidos os processos de ser 

saudável e de adoecer dos sujeitos, seus afetos, seus sentidos de vida, suas 

relações, sua cultura e seus modos de viver a vida. Apreende-se, nessa 

categoria, que micropolítica e macropolítica são conceitos indissociáveis que 

permeiam e dão forma ao processo de trabalho da enfermeira. 

Quanto aos elementos facilitadores no atendimento à demanda 

espontânea, em todas as narrativas, o vínculo com o usuário foi mencionado 

como uma tecnologia relacional fundamental no cotidiano de trabalho na 

Atenção Básica. Nesse sentido, concluiu-se que o processo de trabalho da 

enfermeira é facilitado e potencializado com a incorporação de tecnologias 

relacionais nos encontros. 
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No que tange aos elementos dificultadores no atendimento à demanda 

espontânea, as enfermeiras apontam o grande volume desse tipo de 

atendimento como um peso na rotina de trabalho. Em todos os discursos, o 

excesso de usuários foi mencionado como um elemento que dificulta a 

sistematização da assistência à demanda espontânea.  

O grande volume de usuários que buscam atendimento sem 

agendamento prévio e as diversas atividades burocráticas que ocorrem 

concomitantemente no cotidiano das enfermeiras, faz com que essas 

profissionais optem por escoar rapidamente o atendimento dos usuários para o 

médico em vez de se valerem de tecnologias relacionais na construção 

compartilhada do cuidado ao usuário, apesar de mencionarem a relevância 

dessas tecnologias. 

Nos encontros com as enfermeiras, verificou-se a insatisfação com a 

quantidade de pacientes que procuram atendimento por demanda espontânea, 

de modo que não tem sido possível fornecer uma consulta de boa qualidade 

em meio à correria do dia a dia, com prejuízo para a sistematização da 

assistência. A fim de facilitar a SAE no atendimento à demanda espontânea na 

unidade estudada, como principal contribuição deste estudo, foi elaborado um 

produto, um instrumento físico (em material impresso), denominado Roteiro 

Dinâmico para Atendimento da Demanda Espontânea. 

Espera-se que o produto criado seja um facilitador da SAE no 

atendimento à demanda espontânea na ESF, favorecendo a organização do 

processo de enfermagem na assistência ao usuário e contribuindo para a 

organização do trabalho da enfermeira e para a redução do estresse 

profissional. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Roteiro de entrevista semiestruturada 

I – Perfil dos participantes 

SEXO (   ) feminino (   ) masculino (   ) outro _____________________ 

 

IDADE (   ) 20 a 25 anos (   ) 26 a 30 anos (   ) 31 a 35 anos 

 (   ) 36 a 40 anos (   ) 41 a 45 anos (   ) 46 anos ou mais 

 

ESTADO CIVIL (   ) solteiro (   ) casado (   ) divorciado 

 (   ) viúvo   (   ) outro 

 

TEMPO DE FORMAÇÃO (   ) menos de 1 ano (   ) 2 a 5 anos 

 (   ) 6 a 10 anos (   ) mais de 10 anos 

 

POSSUI ESPECIALIZAÇÃO (   ) Sim (   ) Não 

SE SIM, QUAL? ________________________________________________ 

 

POSSUI MESTRADO OU DOUTORADO (   ) Sim (   ) Não 

SE SIM, QUAL? ________________________________________________ 

 

VÍNCULO TRABALHISTA (   ) 
estatutário 

(   ) celetista 

(   ) outro ______________________________________________________ 

 

OUTRO VÍNCULO TRABALHISTA (   ) Sim (   ) Não 

SE SIM, ONDE?________________________________________________ 

 

ANTES DE ATUAR NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATUOU EM 
OUTRA (S) ÁREA(S)? 

(   ) Sim (   ) Não 

SE SIM, QUAL (IS)?  _____________________________________________ 
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TEMPO DE ATUAÇÃO NESTA UNIDADE 

(   ) menos de 1 
ano 

(   ) 2 a 5 
anos 

(   ) 6 a 10 
anos 

(   ) mais de 10 anos 

 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA EQUIPE ATUAL 

(   ) menos de 1 
ano 

(   ) 2 a 5 
anos 

(   ) 6 a 10 
anos 

(   ) mais de 10 anos 

 

II – Processos de cuidado para atendimento à demanda espontânea 

1) Considera importante que um profissional com formação superior, no 

caso você, enfermeira, conduza o atendimento à demanda espontânea? 

2) Fale como é seu processo de atendimento à demanda espontânea. 

Quais os fluxos envolvidos? 

3) Quais fatores no seu processo de trabalho junto à equipe você considera 

que são facilitadores da condução atendimento da demanda 

espontânea? 

4) Tem algum fator que você considera dificultador do processo de atenção 

à demanda espontânea no seu trabalho? Qual? 

5) Conte uma experiência do seu trabalho onde tenha se deparado com um 

ponto que favoreceu a resolutividade da atenção no atendimento da 

demanda espontânea. 

6) E uma experiência em que encontrou obstáculos para esse atendimento. 

7) Quais são as principais estratégias utilizadas por você para favorecer o 

trânsito do usuário de demanda espontânea na unidade? 
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Apêndice B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “O processo de trabalho do enfermeiro da Estratégia de 
Saúde da Família na perspectiva da micropolítica: uma análise sobre o uso da 
Classificação das Práticas de Enfermagem”. 

Pesquisador Responsável: Stéphanie Gonçalves Macêdo Rosa Dantas, aluna 
do Curso de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, da EEAAC\UFF e 
Orientadora Dra. Ana Lúcia Abrahão da Silva. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense. Rua 
Doutor Celestino, 74, 6º andar, Centro, Niterói/RJ, Brasil. CEP: 24020-091. 
Telefone para contato do pesquisador: (21) 99615-1413; e-mail: 
stephanierosadantas@gmail.com. Telefone para contato do orientador: (21) 
99384-7823; e-mail: abrahaoana@gmail.com.  

CEP/UFF-Comitê de Ética em Pesquisa. Rua Marquês de Paraná, 303. 
Niterói/RJ, Brasil. CEP: 24030-020. Tel.: 2629-9189. 

Prezado (a) 
______________________________________________________ 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “O 
processo de trabalho do enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família na 
perspectiva da micropolítica: uma análise sobre o uso da Classificação 
das Práticas de Enfermagem”, de responsabilidade da pesquisadora 
Stéphanie Gonçalves Macêdo Rosa Dantas, aluna do Curso de Mestrado 
Profissional em Ensino na Saúde, sob a orientação da Profª. Drª. Ana Lúcia 
Abrahão da Silva. Os objetivos da pesquisa são: analisar como a constituição 
do trabalho a partir da micropolítica auxilia na adoção viva da Classificação das 
Práticas de Enfermagem no atendimento da demanda espontânea numa 
unidade de Saúde da Família; conhecer os recursos utilizados pelo (a) 
enfermeiro (a) para atender a demanda espontânea no seu cotidiano de 
prática; e identificar os fatores facilitadores e dificultadores para que o (a) 
enfermeiro (a) possibilite o atendimento dessa demanda. O convite à sua 
participação se dá pela sua experiência em ser enfermeiro (a) na Estratégia 
Saúde da Família. A sua participação será voluntária, isto não irá interferir na 
sua vida profissional. Esta pesquisa não trará ônus para a sua Instituição. Se 
você decidir integrar este estudo, você participará de uma entrevista individual 
que durará aproximadamente 30 minutos, respondendo um roteiro de 
entrevista semiestruturado, e os resultados da pesquisa serão tornados 
públicos em trabalhos e/ou revistas científicas, mas serão garantidos o sigilo e 
o anonimato dos dados dos participantes. Estou coletando informações para 
conhecer sobre seu cotidiano na Estratégia Saúde da Família e os 
atendimentos que realiza aos usuários que procuram atendimento através de 
demanda espontânea. Todas as entrevistas serão gravadas em áudio e 
posteriormente ouvidas por mim e registradas com um número de identificação 
durante a gravação e seu nome não será utilizado. O arquivo contendo a 

mailto:stephanierosadantas@gmail.com
mailto:abrahaoana@gmail.com
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gravação em áudio será utilizado somente para coleta de dados. Se você não 
quiser ser gravado em áudio, você não poderá participar deste estudo. Existem 
riscos decorrentes de sua participação na pesquisa que poderão acarretar 
desconfortos e/ou constrangimento pelo tempo exigido durante gravações de 
áudio. No entanto, a pesquisadora estará atenta e caso seja necessário, sua 
participação poderá ser suspensa, sem que haja prejuízos aos participantes e 
caso haja solicitação do participante, o mesmo poderá ser encaminhado para 
atendimento especializado. Outro risco está relacionado a quebra de sigilo, 
ainda que involuntária e não intencional. Porém, há um compromisso da 
pesquisadora na preservação da identidade do profissional. Os benefícios 
esperados com a realização desta pesquisa não serão imediatos. No entanto, 
espera-se ser possível fornecer subsídios para a elaboração de propostas para 
ampliar o conhecimento científico e por conseguinte, melhoras no ensino sobre 
esta temática o que possibilitará melhorias na qualidade da atenção de 
Enfermagem aos usuários que buscam atendimento através de demanda 
espontânea. Para garantir o anonimato dos participantes, eles serão 
identificados pela letra “P” (profissional), seguidos por algarismos arábicos de 
acordo com a realização das entrevistas de áudio. Nenhuma publicação 
partindo destas entrevistas revelará os nomes de quaisquer participantes da 
pesquisa e em nenhum formulário a ser preenchido por mim sem o seu 
consentimento escrito. Você receberá uma via deste termo onde consta o 
telefone e o endereço institucional do pesquisador principal e do CEP, podendo 
tirar suas dúvidas sobre o projeto de participação, agora ou em qualquer 
momento. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o (a) Sr.(a) deverá se 
reportar ao CEP – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, 
órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de 
pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contactando o Comitê de 
Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 2215-1485. É assegurado 
o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, 
incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em 
congressos e periódicos científicos. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 
trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos 
sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério 
da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 
procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso 
a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs 
procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 
sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 
aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 
informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou 
telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. E-mail: 
etica@vm.uff.br; Tel/fax: (21) 26299189. Secretaria Municipal de Saúde 
(Comitê de Ética em Pesquisa); Rua: Evaristo da Veiga, 16 - 4º andar, sala 
401, Telefone: 2215-1485; Centro-RJ, CEP: 20031-040. E-mail: 
cepsms@rio.rj.gov.br\cepsmsrj@yahoo.com.br; Site: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/ sms/comite-de-etica-em- pesquisa. 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
mailto:cepsmsrj@yahoo.com.br
http://www.rio.rj.gov.br/web/%20sms/comite-de-etica-em-%20pesquisa
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Concordo com a gravação da minha entrevista: (   ) sim    (   ) não       

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar.     

Data: ____/____/_______ 

Assinatura do participante da pesquisa:________________________________ 

Assinatura da pesquisadora principal: _________________________________ 
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ANEXO 

Anexo A. Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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