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O enfermeiro
no Programa de
Saúde da Família:
prática profissional e
construção da identidade

E

ste trabalho1 tem por objetivo analisar a construção da identidade
profissional do enfermeiro participante do Programa de Saúde
da Família (PSF), implantado no Brasil, em 1994, pelo Ministério
da Saúde. O Programa de Saúde da Família surge a partir da
experiência acumulada pelo Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS) e tem hoje uma importância significativa em termos
de assistência em saúde, no Brasil. É considerado como estratégia
de descentralização dos serviços de saúde e será analisado,
destacando-se os aspectos relacionados à atuação do enfermeiro.

!

1 Integra a tese de doutorado apresentada ao PPGS-UFPB
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O PSF é estruturado em parceria
com as Secretarias Estaduais de Saúde,
os Municípios e Instituições de Ensino
Superior e procura atingir prioritariamente parcelas mais pobres da sociedade. O seu funcionamento se dá através
de uma Unidade de Saúde da Família,
com uma equipe composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de
saúde.
Esse programa contempla em sua
proposta teórica uma maneira de trabalhar, na qual se estimula a formação de
vínculos entre os profissionais da área e
as famílias envolvidas, além do desenvolvimento de uma postura crítica e criativa ao encarar os problemas de saúde
da comunidade. Em suma, visa principalmente à estruturação da atenção básica em saúde sobre novas bases, no
sentido de consolidar o Sistema Único
de Saúde. Propõe ainda a valorização do
trabalho em equipe, creditando a esse
aspecto a capacidade de dar novos contornos às relações sociais dentro do espaço de trabalho.

Apesar das restrições impostas
em termos de cobertura e qualidade dos
serviços, o programa tem proporcionado a uma grande parcela da sociedade
que vive em situação de exclusão social
um maior acesso à assistência em saúde. Por outro lado, cria mecanismos de
participação e controle por parte da população.
O PSF acena com a redefinição
do conceito de saúde e da prática profissional. Constitui um espaço onde a
reelaboração de identidades profissionais está em curso e sintetiza influências contraditórias de proposições do
movimento sanitário e de implantação de
reformas decorrentes de novas concepções de atuação estatal.
Trata-se da proposição de uma
organização do trabalho em que, teoricamente, o enfermeiro exerce um papel
preponderante, desde o planejamento
das ações até a assistência, o que torna
sua ação diferente daquela que ocorre
em instituições estruturadas no modelo
tradicional.
O papel desempenhado pelo en-

fermeiro no PSF contrasta com a indefinição existente em outros espaços de
trabalho, marcados pelas diferentes atividades, nem sempre compatíveis com a
sua formação profissional. A indefinição
de papéis, o desprestígio social e a falta
de autonomia tão comentados na literatura, assim como acomodação e a apatia
desse profissional diante de tal situação,
são marcas da trajetória profissional desses trabalhadores.
Neste estudo, adotou-se a caracterização feita por Médici et al (1991)
com relação aos atributos elencados para
a identidade do profissional de saúde.
Esses autores incluem como profissionais
de saúde todos aqueles que, estando ou
não empregados no setor saúde, têm formação profissional específica ou capacitação prática ou acadêmica para o desempenho das atividades ligadas diretamente
às ações do setor saúde. Ressaltam, ainda, que o importante na definição do profissional de saúde é sua formação ou capacitação, constituída por um conjunto de
habilidades e conhecimentos adquiridos
com vistas a atuar no setor.

A percepção do enfermeiro do PSF e a construção
de uma nova identidade

P

rocurou-se resgatar a trajetória do
enfermeiro comparando-a com a
experiência vivenciada no PSF, pois as
atividades desenvolvidas por estes profissionais em outras instituições de saúde apresentam diferenças significativas
quando comparadas às atividades deste
programa.
As insatisfações no exercício profissional acompanham suas trajetórias
profissionais. A ausência de melhores
perspectivas oferecidas pelo mercado de
trabalho, os baixos salários e a posição
subalterna em geral ocupada nos serviços são os principais motivos apontados para certo desencantamento com a
profissão.
A enfermagem não foi a profissão escolhida de imediato pela maioria
40

dos entrevistados. Escolheram inicialmente medicina e odontologia (profissões “maiores”), o que reflete a escala

Na visão dos
enfermeiros, o PSF
funciona muito bem
quando o profissional
tem a formação em
saúde pública ...

de valorização das profissões na área e
o perfil socioeconômico dos ingressos
em cada curso. Mesmo assim, afirmam
que “o gostar” da enfermagem tem sido
determinante para continuarem exercendo a profissão.
Na percepção dos enfermeiros,
a proposta do PSF de incentivar uma
maior integração dos profissionais lhes
tem permitido um maior controle sobre
o seu objeto de trabalho e uma melhor
definição de seu papel, aspectos que refletem naturalmente na questão da identidade profissional. Esta experiência
aparece nas falas, representando uma
nova oportunidade para a realização
profissional.
Um outro aspecto se refere à
oportunidade de conquista de um maior
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prestígio social e político. O enfermeiro
tem sentido este avanço na medida em
que tem uma participação igualitária nas
decisões tomadas pela equipe, principalmente junto ao médico. Um outro aspecto é a sua relação com a comunidade
e a forma como esta o vê na escala hierárquica, não estabelecendo muita diferença entre o enfermeiro e o médico.

Na visão dos enfermeiros, o PSF
funciona muito bem quando o profissional tem a formação em saúde pública e foi selecionado obedecendo a este
critério.
As entrevistas realizadas com
médicos tornaram evidente que a sua
percepção sobre o enfermeiro e sua prática profissional têm uma relação direta

com a sua formação. Os médicos sanitaristas, ou com experiência na área de
saúde pública, avaliam o trabalho do enfermeiro como muito importante para a
Equipe de Saúde da Família; para os que
não possuem esta formação, há uma tendência a ver o trabalho do enfermeiro
como uma intromissão em áreas que não
são de sua competência.

Profissão: vocação, orientação para o serviço e autonomia

M

oore (1970) constrói um tipo ideal a partir de uma escala de atributos para a definição de profissão, entre os quais se elegeu a vocação, orientação para o serviço, e autonomia, para
estudar a identidade profissional do enfermeiro.
Quanto à vocação, sentiu-se uma
tendência, por parte dos entrevistados,
demonstrar que esta tem sido o elemento fundamental para continuar exercendo a profissão. Essa “atração” pela profissão está relacionada diretamente à
preocupação de “cuidar do outro”, de
“ajudar as pessoas”.
Na realidade eu não decidi de cara
ser enfermeira, gostava muito da
área de saúde pública e tanto fazia enfermagem como medicina.
(Enfermeira C)

A vocação (ou o chamado), definida como adesão às normas e padrões
que identificam o trabalhador com o
companheiro de profissão e com a profissão como coletividade (Moore, op.
cit.), foi historicamente considerada
como um elemento forte na opção inicial
pela profissão de enfermagem.
Além da questão vocacional persiste a busca da afirmação profissional
pelo fato de o trabalho do enfermeiro ter
sido quase sempre organizado em função do trabalho médico. Em conseqüência deste modelo e de sua origem, o
enfermeiro permaneceu longe de um trabalho mais diferenciado que lhe conferisse maior autonomia.
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Mackay (1998, p.69) levanta
duas questões a respeito da tentativa
de mudança de rumo para a profissão
que devem ser consideradas: o fato de
que para o enfermeiro é atrativo ser um
profissional estabelecido em igualdade
com o médico; ou que “...algo intrínseco à pratica de enfermagem pode ser
perdido se o elemento vocacional for extinto.” “...isto é uma ideologia ocupacional que tem orientado enfermeiros e
a prática de enfermagem nos últimos
cem anos”.
Ainda com relação à vocação,
parte dos entrevistados tentou mostrar
um peso similar entre esta e a questão
profissional. Neste sentido, é importante considerar o processo de profissionalização exigido principalmente pelas
mudanças nos serviços de saúde. Embora a questão vocacional tenha um peso
no “chamado” para a profissão, a atração pelo PSF tem como motivação principal a questão salarial, representando,
hoje, a melhor oportunidade para o enfermeiro no mercado de trabalho.
A orientação para o serviço é
entendida como normas determinadas
para o exercício das ocupações, no sentido de orientar os procedimentos técnicos da profissão, voltados para o atendimento dos interesses do cliente e não
dos seus como profissional. (Moore, id.,
ibid.). Neste caso, deve ser analisada
levando em consideração o compromisso social assumido pelo profissional no
sentido de contribuir com a melhoria
das condições de saúde da população

assistida.
Neste sentido, constatou-se uma
elevada compreensão das normas determinadas e dos procedimentos técnicos
recomendados, assim como do compromisso social que o enfermeiro estaria
assumindo ao ingressar no programa,
que propõe a mudança do modelo assistencial e das condições de saúde da população.
As mudanças na prática profissional tornam-se evidentes. De um lado,
o trabalho propõe a superação do modelo tradicional que fragmenta não só a
assistência, mas o próprio homem; de
outro, a conquista de um espaço de trabalho com um perfil bem mais delineado e um reconhecimento social que fortalece as aspirações identitárias desses
profissionais.
O fato de estes profissionais não
se encontrarem mais fechados em suas
salas nas instituições, planejarem e atuarem mais próximo da realidade social através das visitas em domicílio, entre outras
formas de aproximação, tem assegurado
um amadurecimento e uma satisfação profissional talvez nunca vista antes.
Acho que a população está tendo
a oportunidade de ter a assistência próxima dela, mais informações que antes não tinha. Acho
que o caminho é o PSF, não tem
outro não...Ainda não é o que esperamos, mas está caminhando
para ser. (Enfermeira S)

Quanto à avaliação de sua inser41

ção no programa, os enfermeiros afirmam ter consciência do seu papel social, da sua responsabilidade diante de uma
comunidade onde eles estabeleceram vínculos e por isso conhecem os principais
problemas vivenciados por ela. O trabalho desenvolvido pelo PSF inevitavelmente exige uma aproximação maior do profissional com o cotidiano da população,
permitindo o conhecimento das estratégias de sobrevivência por ela utilizadas.
Como o PSF propõe o enfrentamento
dos problemas de saúde diretamente na
comunidade, o profissional precisa de
uma preparação e uma dedicação especiais, completamente diferentes daquelas exigidas em sua prática profissional
anterior.
As falas tendem a expressar maior realização profissional no trabalho do
PSF, mesmo com as dificuldades enfrentadas no cotidiano. Destacam a sua valorização profissional e o aumento da
auto-estima, principalmente com relação
à sua atuação junto ao médico. A responsabilidade pela supervisão dos agentes comunitários de saúde atribuída aos
enfermeiros, mesmo representando, às
vezes, uma sobrecarga de trabalho, indica um poder de intervenção significativo frente ao desenvolvimento dos trabalhos da equipe.
A discussão feita por Moore
(idem, ibid.), sobre autonomia na escala do profissionalismo visa considerá-la
como o valor mais importante para membros auto-identificados em uma categoria ocupacional. Assim, à medida que há
um crescimento da especialização técnica, cresce também a autonomia relativa
do especialista. Segundo este autor, por
se estar lidando com uma escala pura,
uma autonomia pura depende de critérios claros, de modo que se possa distinguir o profissional do leigo.
A autonomia profissional é atribuída normalmente às profissões estabelecidas que possuem uma base cognitiva sólida. Esta posição teórica enqua42

dra como semiprofissão, entre outras
ocupações, a enfermagem, o que na prática é refletida pela hierarquização existente na sociedade entre os profissionais
de saúde, colocando-a numa posição
subalterna nos serviços de saúde.
O profissionalismo é visto como
uma escala, um continuum – e não como
um grupo de atributos com valores diferenciados e pontuais – um processo
em que cada atributo alcançado pelas
diversas ocupações, pode significar uma
maior aproximação do status de profissão. Nesta perspectiva, o maior obstáculo para o enfermeiro chegar ao topo
do profissionalismo é a ausência de um
conhecimento esotérico, entendido
como um conhecimento reservado a um
círculo restrito de profissionais. (Moore, ibid. idem).
O PSF tem por base uma equipe
multiprofissional, em que os profissionais passam a ter melhor definição de
suas competências e maior controle de
suas atividades, devendo prevalecer o
compartilhamento e a confiança mútua
em todo o desenvolvimento do processo. Nesta perspectiva, concordou-se
com Merhy (1997), quando coloca a
necessidade de se reconstruir autonomia do trabalhador em saúde, para além
do médico e, ao mesmo tempo, configurando-se um trabalhador coletivo que
contribua para a construção de espaços institucionais formado por um conjunto de atores.
O enfermeiro tem avançado no
controle das suas atividades previstas
tanto no Regulamento do Exercício Profissional como pelo Ministério da Saúde, apesar das reações surgidas por parte do médico. Atividades de planejamento, organização, execução e avaliação das
ações, consulta de enfermagem, exame
físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição, são efetivamente atribuições que
o enfermeiro vem assumindo no PSF.
O programa exige uma maior
aproximação do profissional com a população e o seu cotidiano, requerendo

deste habilidades específicas quase sempre não exigidas em experiências anteriores; ao enfermeiro é dada a oportunidade de avançar em áreas que vão desde
o planejamento e coordenação das ações
em saúde, até a consulta de enfermagem.
É importante ressaltar que essa
autonomia não existe naturalmente. Mesmo no PSF, o enfermeiro procura conquistá-la, inclusive pela tendência histórica do médico de tentar impor atividades a serem cumpridas por ele no processo de trabalho.
Eu tenho autonomia porque me
imponho; procuro buscar autonomia, mas, se dermos moleza, perdemos essa autonomia; [...] não
só com relação aos agentes que
estão diretamente subordinados
à enfermeira, mas também com
relação ao médico. O médico da
minha equipe sempre tenta impor. Até a comunidade era meio
descrente, mas hoje a situação
mudou, e ela já recorre à enfermeira e a reconhece como doutora. (Enfermeira M)

Entende-se que o controle sobre
o processo de trabalho, que envolve uma
determinada área de conhecimento e técnica, é fundamental para a construção
da identidade e manutenção de um grau
elevado de profissionalização das diferentes categorias ocupacionais. Com o
Programa de Saúde da Família, se tem,
de certa forma, uma visão diferente do
que se denomina profissão e semiprofissão, pois tais conceitos não são aí considerados de forma dicotômica e, por isto
mesmo, são vistos de forma mais aberta
e abrangente.
Elliot considera que a identidade
profissional é importante para permitir
que o indivíduo crie uma imagem de si
mesmo, e “...a adoção de uma identidade
profissional supõe um impacto sobre o
pensamento e o comportamento através
de aperfeiçoamento de ideologias profissionais claras e distintas (1975,. P.138).
O debate em torno do conceito
de identidade profissional se desenvolve
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na busca da compreensão dos mecanismos pelos quais uma ocupação historicamente alcança o status de profissão, e
como esses grupos profissionais adquirem poder e prestígio, influenciando setores da vida em sociedade.
Outro aspecto a enfatizar é a prática do exercício de enfermagem. Ao con-

trário do que acontece em instituições
hospitalares, que atribuem a estes profissionais tarefas administrativas, ao
mesmo tempo em que delega aos profissionais paramédicos tarefas que deveriam ser executadas por enfermeiros,
no PSF o trabalho desenvolvido pelo
enfermeiro avança principalmente em

relação à consulta de enfermagem. A
participação efetiva das decisões no trabalho em equipe torna-se, cada vez
mais, indício de que o enfermeiro está
de fato “marcando” seu lugar, superando assim a relação de subalternidade
com os médicos.

Conclusões

A

pesquisa indica que a concepção
e a prática introduzidas pelo PSF
no processo de trabalho em saúde favoreceram não só a transformação na
assistência, mas também na atuação do
profissional. A ênfase no trabalho em
equipe se não extinguiu, pelo menos
amenizou, a hierarquização existente
entre as diferentes categorias, da mesma forma que contribuiu para que os
conflitos e os problemas surgidos no cotidiano do trabalho sejam administrados de forma mais adequada, o que, certamente, tem reflexos na melhoria da
gestão dos serviços.
A adoção da co-responsabilidade no programa tem representado uma
maior valorização do enfermeiro, minimizando as dificuldades normalmente
presentes nos relacionamentos entre os
profissionais, principalmente pela já conhecida resistência do médico para aceitar o enfermeiro com um profissional
de nível superior em igualdade de condições para tomar decisões na equipe.
A proposta de definição das ações
de forma horizontalizada vem criando um
espaço de maior respeitabilidade pela
participação e colaboração de cada um
na elaboração de estratégias de ação, estimulada também pela realização conjunta do planejamento das ações de saúde.
A nova configuração do trabalho, numa perspectiva multiprofissional,
tem conseguido quebrar, em parte, as
resistências predominantes nas velhas
formas de organização do trabalho, ao
buscar superar a fragmentação existente
no processo de trabalho das categorias
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profissionais envolvidas no programa.
Os enfermeiros, com uma formação historicamente direcionada para
uma estrutura tradicionalmente hierarquizada e verticalizada, vêm, paulatinamente, transformando sua visão ao encararem a proposta do PSF como um
modelo de proposição de um poder
partilhado. Vêem neste programa não
só um espaço de recriação do trabalho
em saúde, mas, sobretudo, um espaço

B

e uma forma de estabelecerem o seu
“lugar” profissional até então difuso
pela atomização das inserções e das
atribuições. Este sentimento de “localização” (como símbolo de pertencimento) não o situa apenas no espaço de trabalho, mas é este que o “inscreve” enquanto pessoa pertencente, de fato,
àquele “território” profissional e não a
outro e tendo como desdobramento o
reconhecimento social.
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