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APRESENTAÇÃO
O cuidar compreendido de modo holístico implica
considerar amplas dimensões propriamente humanas tanto
da pesquisa, como da docência, assim como das próprias
práticas existenciais.
Os saberes que se colocam como amplos campos de
inflexão para o cuidar se estendem da filosofia, à medicina,
da psicologia à enfermagem, das ciências sociais às práticas
sapienciais do senso comum. Não há nenhum modo campo
do saber que possa se furtar a tarefa da reflexão acerca do
cuidar.
Nas últimas décadas importantes reflexões vem
sendo produzidas sobre o cuidar, em especial na literatura
científica estrangeira, poucas são as reflexões entre nós,
brasileiros, realizadas sobre o cuidar, em especial, quando
a reflexão articular dimensões quantitativas e qualitativas
da experiência, percepção e intelecção do cuidar.
A publicação de Bioética, Ética e Saúde:
implicações do Cuidar no Nordeste Brasileiro do
pesquisador Ermano Rodrigues do Nascimento, professor
da graduação e do mestrado em Filosofia da Universidade
Católica de Pernambuco vem suprir essa lacuna da
literatura sobre o cuidar.
A presença deste livro entre nós tem explícita uma
dimensão outrora não explorada, pois, alia a reflexão
teórica de conceitos centrais da bioética e da ética dentro de
um arcabouço prático de inflexão relativo à sua inserção na
vida cotidiana dos enfermeiros do Nordeste brasileiro.
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O livro se divide em três grandes mananciais
reflexivos. O primeiro é o esforço hercúleo de apresentar as
condições metodológicas de uma pesquisa integradora de
conceitos em referência à realidade concreta. Todo o
primeiro capítulo é esta urbanização metodológica
preparatória para a análise dos casos, dos multicascos e a
fina atenção com as questões éticas implicadas em situações
concretas de análises quantitativas e qualitativas.
O segundo capítulo o livro nos apresenta um
verdadeiro laboratório de reflexões sobre o cotidiano dos
agentes que atuam na promoção da saúde, notadamente os
agentes de saúde, enfermeiros e médicos. O segundo
capítulo ainda brinda o leitor com uma importante reflexão
acerca da natureza simbólica da construção dos papéis
sociais do paciente e do profissional de saúde.
Se nos dois primeiros capítulos se articulam duas
dimensões aparentemente dispares, quais sejam: (i) o
âmbito da coleta, tratamento e sistematização dos
elementos constituintes da reflexão na perspectiva da
investigação e aquele da ordem da exposição.
O terceiro capítulo é o cume da obra onde a
maturidade do pesquisador se apresenta ao público em toda
sua capacidade hermenêutica. Neste capítulo as reflexões
sobre o cuidar, e o cuidado, a formação para o exercício da
profissão e as questões bioéticas e ética da justiça e
dignidade se colocam como modos perenes de abordagem
dos temas e questões na obra e através da obra
desenvolvidas.
O leitor tem às mãos uma obra que une o rigor da
pesquisa com a leveza da exposição, que se presta aos
-9-

currículos das universidades e ao discernimento crítico do
público, em geral.
Uma obra que mostra a centralidade do cuidado, da
saúde e dos profissionais inseridos neste jogo de relações
sem cair nos reducionismos legalista-normativistas, ou nas
discussões bioéticas deontológicas (o que pode e o que não
pode) é algo raro nos tempos atuais.
Congratulamos o Prof. Ermano Rodrigues do
Nascimento pela obra que seguramente se firmará como
fonte básica para as pesquisas que envolva as questões
bioéticas e éticas do tempo presente, tão urgente em tempos
de negacionismos, de cinismos e de retrocessos históricos.
Esperamos que o livro, tal qual um Farol possa nos
ajudar neste percurso tão importante quanto árduo que é a
tarefa da reflexão ética.

Prof. Dr. Danilo Vaz-Curado R. M. Costa
Escola de Educação e Humanidade da UNICAP/PE
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METODOLOGIA DO ESTUDO
“Na investigação qualitativa a fonte direta de
dados é o ambiente natural, constituindo o
investigador o instrumento principal”. Bogdan e
Biklen

As questões voltadas à ética, à bioética, à educação
e à saúde, principalmente, à saúde pública são pontos-chave
da nossa reflexão que impulsionaram a realização deste
estudo. Os tipos de problemas a serem investigados nesta
pesquisa nos colocaram diante de um grande desafio:
estudar e analisar criticamente essa problemática ética da
educação e das políticas de saúde pública no Nordeste
brasileiro por se tratar de uma região repleta de desafios
bastantes críticos face à situação depauperada em que vive
o homem nordestino. Diante disso optamos por realizar um
estudo com base numa abordagem de natureza qualitativa.
A visão ética, a formação humana e a saúde pública
passam a ser o objeto fundamental do estudo aqui exposto.
A preocupação com a formação do profissional da saúde, as
políticas públicas de saúde estão articuladas com
problemáticas éticas. As entrevistas realizadas vão nos
situar dentro da complexidade da realidade dos
profissionais e dos seus desempenhos. Para melhor
compreender tal contexto, a investigação nos conduziu a
dois estudos de caso (múltiplo), desenvolvidos com recurso
à observação participante, a observação não participante e
à entrevista semiestruturada, procurando conhecer melhor a
situação e/ou realidade sócio, política, econômica e
cultural.
- 11 -

Tais considerações nos colocam diante das
dimensões que envolvem os profissionais da saúde como
fontes de realização profissional e pessoal. São quatro
dimensões básicas da análise como: ambiente de trabalho;
organização institucional; comunicação e relacionamento
entre os profissionais e com os utentes; o trabalho
específico tanto do ACS quanto do enfermeiro. As mesmas
servem de amostragem e nos conduzem neste estudo para
uma compreensão mais próxima da situação da saúde
nordestina.
Contudo, as ponderações que se seguem para a
devida análise da nossa pesquisa se enquadram na
perspectiva de uma investigação qualitativa que segundo
Christian Maroy deve-se levar em consideração a riqueza e
diversidade múltipla dos pesquisadores considerando que,
“cada investigador tende frequentemente a desenvolver o
seu próprio método em função do seu objeto de
investigação, dos seus objetivos, dos seus pressupostos
teóricos
ou
de
outros
fatores
contingentes.
Consequentemente, os métodos e procedimentos de
análises afiguram-se múltiplos” (1997:117).
1.1. Os contextos, os casos e as dimensões em estudo
Esta reflexão incide sobre a complexidade e a
problemática da educação, da saúde no Nordeste brasileiro,
de onde emergem as grandes questões éticas e bioéticas
relacionadas com a educação, com a saúde pública, com as
desigualdades sociais, culturais, econômicas e políticas.
Tudo isso tem gerado grandes polêmicas no seio da
sociedade.
- 12 -

Diante dessa realidade, a dimensão ética no ser
humano deve ser vista no seu contexto e na sua cultura. Os
valores éticos e morais que surgem estão ligados ao ethos
cultural definindo o modo de vida da sociedade, mas ao
mesmo tempo são esses valores que aproximam as pessoas
entre si. Ter em consideração esses valores significa que o
ser humano os cria como condição para a realização
humana.
A partir desse contexto analisaremos duas situações
concretas de assistência à saúde humana localizadas na
cidade do Recife. O primeiro caso trata do Posto de Saúde
da Família (PSF), Coelhos II, situado na favela dos
Coelhos. O segundo caso, refere-se à Policlínica Gouveia
de Barros no bairro Boa Vista, centro da cidade. São duas
situações com características próprias pela diversidade
social e cultural.
Os casos em estudo são muito significativos, pois
nos remetem para uma observação e contextualização de
toda uma realidade por vezes contraditória em termos de
qualidade de vida, saúde e a educação.
Estudamos essa realidade refletindo e analisando as
grandes contradições que se apresentam em ambos os
contextos. O profissional da saúde é analisado a partir de
algumas dimensões básicas que permitem compreender a
sua ação: o exercício da profissão; a organização da
estrutura social em que se enquadram, a comunicação e o
relacionamento entre os próprios profissionais e os
profissionais com os utentes.

- 13 -

•

•

•

•

•

A pesquisa é orientada pelos seguintes objetivos:
Analisar à luz da bioética as políticas públicas para
a saúde e para a educação aplicadas ao contexto do
Nordeste brasileiro, designadamente na cidade do
Recife;
Descrever as características e as manifestações
culturais da realidade do Nordeste brasileiro, bem
como as suas influências na saúde e educação da
população;
Avaliar a dinâmica socioclínica do Posto de Saúde
da Família e da Policlínica Gouveia de Barros na
cidade do Recife, entendidas no contexto local de
prestação de cuidados de saúde;
Analisar à luz da perspectiva da bioética a formação
e o exercício da profissão dos agentes de saúde
envolvidos no Posto de Saúde da Família e na
Policlínica Gouveia de Barros na cidade do Recife,
identificando convergências e divergências em
matéria de dilemas éticos;
Identificar os programas de políticas públicas tanto
para a saúde quanto para a educação no nível local,
tendo em vista a melhoria do estado de saúde e da
qualidade de vida da população.

Como se vê, esses objetivos nos permitem analisar
e refletir melhor como os profissionais da saúde vivenciam
no seu dia-a-dia as problemáticas éticas e bioéticas no
decurso de sua vida profissional.

- 14 -

1.2. As questões orientadoras: as interrogações
O foco da pesquisa conduz-nos a uma análise mais
crítica localizada na educação e na saúde. A saúde implica
acima de tudo uma ética do cuidar que, por sua vez, exige
do processo formativo intelectual, técnico e científico do
profissional qualificação e experiência para obter êxito no
tratamento às doenças que afligem o ser humano. Nessa
perspectiva, a ética que emerge do exercício da profissão
está em evidência em nossa pesquisa as figuras do agente
comunitário de saúde, o enfermeiro e o médico.
O olhar crítico sobre as políticas públicas para a
saúde e para a educação implica ter em consideração os
resultados e as consequências acometidas pela gestão
pública e pela formação dos profissionais. Portanto,
analisar a realidade do Nordeste brasileiro tem como pano
de fundo a necessidade de identificar uma cidadania
democrática onde as políticas públicas para a saúde visem
à melhoria da qualidade de vida da população, a educação
seja o reflexo da formação da consciência crítica e cidadã e
que alcance sua maioridade afim de que todos vejam o bem
comum como objetivo coletivo. A formação cultural do
homem nordestino e a busca de uma educação para a
liberdade caminhem lado a lado fortalecendo a consciência
crítica, cidadã e democrática.
À luz da bioética, pretendemos refletir sobre
princípios como beneficência, autonomia, justiça,
qualidade de vida e alteridade tendo em vista que a saúde
deve estar bem fundamentada numa atitude crítica e
reflexiva.
- 15 -

As interrogações que nos levam a definir melhor
tanto o objeto quanto a metodologia de estudo remetem para
um estudo de caso (múltiplo), como referimos. Robert Yin
enfatiza que ”embora a essência de suas questões possa
variar, (...) sugere-se que a forma da questão – em termos
de “quem”, “o que”, “onde”, “como” e “por que” – forneça
uma chave importante para se estabelecer a estratégia de
pesquisa mais relevante a ser utilizada” ((2001:42). Essas
considerações nos remetem para uma pesquisa “in loco”,
onde “o objeto da investigação não preexiste, mais é
constituído pela motivação da pesquisa” (Grün e Costa,
2002:100)).
Todas estas motivações estão presentes nas questões
que a seguir se identificam, e que decorrem dos objetivos:
•

•

•

•

•

que dimensões ético-morais são possíveis
identificar nas políticas públicas aplicadas a saúde e
a educação no Nordeste brasileiro?
que mediações culturais ocorrem no processo
formativo do profissional da saúde no Nordeste
brasileiro?
que dilemas éticos afetam os profissionais da saúde
no cuidar do utente no PSF e na Policlínica na
cidade do Recife?
em que medida a educação, vista numa perspectiva
local, desperta para a formação da consciência
crítica e da cidadania?
que diferenças existem entre o PSF e a Policlínica,
no que se refere à intervenção de natureza relacional
e clínica junto da população?
- 16 -

•

•

•

em que medida as experiências na área da educação
e da saúde influenciam a definição das políticas
públicas?
de que forma as diversas práticas de saúde se
integram no sentido de uma assistência à saúde na
realidade nordestina?
como decorre a formação científica e ética do
profissional de saúde, tendo em conta a realidade do
homem nordestino?

Essas questões remetem para a orientação de
estudos de caso – PSF e policlínica. A realização da
pesquisa em dois contextos culturais distintos obrigou a ter
em consideração que se trata de estudar a realidade
nordestina, em duas realidades sociológicas e
antropológicas particulares, daí a opção pelo modo de
investigação de estudo de caso. Os estudos realizam-se no
Nordeste brasileiro, mas em contextos muito diferentes: por
um lado uma região de favela (o PSF) e por outro um bairro
popular (a policlínica). Em ambos procuramos perceber a
relação e o simbolismo existente entre o utente e o
profissional. Esses lugares têm, no entanto alguma
proximidade por serem realidades compatíveis com os
desafios da região.
A relevância do estudo de caso convida-nos a fazer
uma abordagem sobre o nível de educação da população e
dos profissionais de saúde; uma abordagem específica
sobre a saúde e seus limites, envolvendo aspectos bioéticos
e éticos das práxis humanas tanto no PSF quanto na
policlínica. Articulamos aqui dois mundos significativos: o
- 17 -

mundo do senso comum e o mundo do intelectual. Logo, é
nesta encruzilhada que tentaremos concretizar uma maior
compreensão da realidade.
1.3. Modo de investigação: estudo de caso
Fazer investigação implica optar por uma prática
científica. Neste estudo estamos tratando de uma pesquisa
envolvendo educação e saúde que só podem ser entendidos
no contexto em que se enquadram. Daí a opção pelo modo
de investigação de caso.
Segundo Yin, o estudo de caso é um modo de
investigação empírica que estuda “um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos” (2001:32) Por
isso, a investigação enfrenta uma situação tecnicamente
única onde haverá mais variáveis de interesse do que de
pontos dados (Ibid, Ibidem).
O campo da pesquisa é o cotidiano onde ocorre a
relação sujeito e objeto - o profissional de saúde por um
lado e do outro o utente. Ribeiro refere que o estudo de caso
consiste num estudo aprofundado de um caso único ou de
poucos casos não permitindo a generalização à população
dos dados encontrados nem determinar a causalidade do
comportamento (Cf. 2008:47). Por isso se torna necessário
a recorrer técnicas que permitam uma análise minuciosa do
terreno, tal como a entrevista ou a observação.
Para Lessard-Hébert, é possível o estudo de caso
como o estudo de caso assumir a forma de Multicasos ou
análises comparativas entre casos (1974:207).
- 18 -

Segundo Yin, o relatório do estudo de caso pode ser
ele mesmo um instrumento viabilizador muito importante
de comunicação que é capaz de transportar informações
sobre um fenômeno mais geral (2003:162).
Quivy coloca em evidência a importância da escolha
dos métodos de recolha dos dados como parte influente da
pesquisa. “A escolha dos métodos de recolha dos dados
influencia, portanto, os resultados do trabalho de modo
ainda mais direto: os métodos de recolha e os métodos de
análise dos dados são normalmente complementares e
devem, portanto, ser escolhidos em conjunto, em função
dos objetivos e das hipóteses de trabalho” (2008:185).
Nesta investigação, essas técnicas constituem-se em
meios para nos transportar ao ambiente da investigação e
compreender as suas determinantes culturais, econômicas,
sociais e politicamente definidas em cada um dos contextos
em estudo. Cabe ao investigador perceber as racionalidades
que subjazem nos discursos e aos comportamentos no
decorrer da pesquisa.
A metodológica no modo de investigação é
geralmente de natureza qualitativa. Nos casos em estudo
nesta pesquisa, a atenção estará centrada para a formação e
a vida profissional do agente comunitário de saúde, do
enfermeiro e do médico. A investigação qualitativa aqui
desenvolvida requer uma descrição mais descritiva e
analítica, tendo-se em consideração dois polos bem
definidos, por um lado à educação e por outro a saúde. Para
Veiga-Neto o que interessa à pesquisa qualitativa não é
investigar uma suposta metafísica da realidade; o que
interessa é o sentido que damos ao mundo (Cf. 2002:32).
- 19 -

Ribeiro, afirma que “a investigação qualitativa
salienta a construção social da realidade, as relações íntimas
entre o investigador e o que está a ser estudado e os
constrangimentos sociais que dão forma à inquirição”
(2008:65). Salientem-se as várias possibilidades que a
investigação qualitativa apresenta, devido a sua
flexibilidade. A investigação qualitativa oferece uma
independência ou interdependência entre a observação e a
análise dos dados, como salienta Quivy (2008:185). Logo,
para o investigador, essa abertura favorece a análise
reflexiva do material coletado seja por entrevista
participante ou não, seja pela observação. Naturalmente, a
análise torna-se mais ampla e exigente, mas requer maior
atenção desprendida pelo investigador.
Ao optarmos pelo modo estudo de caso, de
orientação qualitativa, estamos convictos de termos mais
opções epistemológicas e operacionais para compreender
os desafios de ordem ética e bioética, dado podermos
penetrar na complexidade que envolve toda a realidade
educacional e da saúde pública em determinados contextos
no Nordeste brasileiro.
Consideramos que os contextos em estudos carecem
de um olhar crítico próximo da realidade nordestina, pelas
suas particularidades regionais - social, cultural e
econômico - dentro da conjuntura nacional.
O envolvimento do profissional tanto da saúde
quanto da educação é de fundamental importância para o
processo de socialização, crescimento da população e
transformação da realidade.

- 20 -

1.4. Comparação multicasos
Realizamos um trabalho de pesquisa onde a
investigação do estudo de caso, expressa um maior sentido
de busca e de entendimento do objeto ao qual nos
propusemos a pesquisar. Nesse sentido nos envolvemos
com dois estudos de caso. Daí nos colocamos numa
atividade de comparação multicasos. A investigação
realizada fluiu numa atitude de tratamento de dados
qualitativos assegurando sua validade e segurança das
informações precisas e coerentes.
O modo estudo de caso oferece condições de análise
do conhecimento para fins de pesquisa utilizando
estratégias que representam uma maneira diferente de se
coletar e analisar provas empíricas em que cada uma
apresenta suas próprias vantagens e desvantagens (Yin,
2001:19, 21).
Os objetivos de estudo da pesquisa trazem
informações de caráter especulativo analítico-crítico. Daí
ser possível perceber as subjetividades dos sujeitos (atores)
diante da realidade concreta com que se depara em seus
vários modos de ver e compreender a existência ou mesmo
o modo de vida e seus desafios.
Os dados qualitativos passam a dar validade à
análise quando os estudos realizados são organizados e
direcionados para obter os resultados desejáveis. Segundo
Abreu, “é precisamente nesta aproximação aos fenômenos
em estudo e ao universo de significações que reside a
segurança do investigador” (2001:169).
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Constatamos que empiricamente é valiosa a
presença no lugar da pesquisa a fim de conhecer melhor a
realidade daqueles que estão sendo entrevistados. Nesse
sentido, o estudo foi baseado através de uma entrevista oral
e transcrita no PSF enquanto na policlínica as perguntas
foram entregues aos entrevistados pessoalmente. Assim
caracteriza-se a entrevista como sendo semi-estruturada.
Ao recebermos os resultados das entrevistas percebemos o
quanto é valioso o material recolhido. Esse resultado
encontra-se bem detalhado no estudo de caso. Como
complemento da análise fizemos também uso da
observação não participante e esse material está presente na
análise referente à observação.
As duas estratégias utilizadas no estudo, a entrevista
semi-estruturada e a observação não participante resultaram
num material rico e significativo e que ofereceram
possibilidades de análise para compreensão do estudo de
caso. Também foi feito uso da observação não participante.
Para Quivy, nos métodos de observação não participante, o
investigador observa do “exterior”. O método é adequado
especialmente à analise não verbal e daquilo que ele revela
(Quivy e Campenhoudt), http://www.fep.up.pt/docentes/joao/
material/manualinvestig.pdf. Acesso em 09.01.2014.

Podemos constatar a importância de realizar um
procedimento de observação e de entrevistas em que as
questões nos conduziram a uma atitude de pergunta e escuta
de maneira semidiretiva, pois em alguns momentos foi
necessário responder através de um questionário aberto às
condições e à realidade do entrevistado, o qual se sentiu
bastante livre em suas respostas. Esse modo de entrevista
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semi-estruturada favorece a uma maior abertura diante da
timidez de alguns entrevistados que se limitam a expressar
taxativa e estritamente o necessário em suas respostas.
Por conseguinte a observação não participante nos
ambientes de saúde pública conduz o investigador a
destinar um longo tempo de presença nos ambientes tanto
em momentos de movimentação mais intensa como
também em momentos de pouca circulação dos utentes em
determinados horários de atendimento. Essa realidade
empírica da recolha de dados ”é mais prática; é realizada no
terreno. (…) há um momento em que se torna necessário
passar no terreno…”, (Ribeiro, 2008:36), porque é com
base nos dados adquiridos e apresentados no processo
explanatório do campo de investigação que podemos
desenvolver um progressivo avanço na análise relacionando
o material coletado com a metodologia escolhida.
Podemos mostrar, portanto, como os dois contestos
de estudo se enquadraram dentro do esquema da observação
não participante.
Vejamos o quadro a seguir:
Quadro 1
Os dois contextos de estudo
PSF COELHOS II

PLICLÍNICA

Descrição do ambiente
Organização institucional
Comunicação no ambiente
de trabalho do ACS

Descrição do ambiente
Organização institucional
Comunicação no ambiente
de trabalho do ACS
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A partir dessa atitude empírica, torna-se possível
olhar o todo por meio da observação e das entrevistas e
desenvolver, contudo, uma estruturação das categorias
estabelecidas no decorrer dos procedimentos investigativos
em consonância tanto com o roteiro da entrevista quanto
com o esquema do estudo de caso com os quais vão se
fundindo as ideias de análise. É bem verdade que o centro
das atenções da pesquisa está focado no posto do PSF e na
policlínica, pois os mesmos são os principais referenciais
para a discussão entre bioética, saúde e educação.
A discussão é determinante para a realização da
triangulação do aspecto analítico da pesquisa com seus prós
e contra na perspectiva de estabelecer o confronto das ideias
que foram surgindo no decorrer da investigação.
1.5. Técnicas de recolha e tratamento da informação
Para Ribeiro, a qualidade da investigação qualitativa
depende alguns critérios fundamentais, tais como
credibilidade, ou seja, confiança nos processos e nas
conclusões; transferibilidade, expressa em que medida as
conclusões se limitam àquele contexto ou são passíveis de
serem aplicados a outros grupos ou contextos; fidelidade
para expressar a concordância na categorização ou
codificação ou a fidelidade das conclusões do estudo e a
confirmabilidade para referir que os procedimentos podem
ser formalmente auditados e confirmados por revisores
independentes (2008:73).
“Uma investigação é, por definição, algo que se
procura. É um caminhar para um melhor conhecimento…”
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(Quivy, 2008:31). Nesse sentido, passaremos a caracterizar
o conjunto de técnicas e procedimentos de nossa pesquisa.
Em primeiro lugar, como já destacamos, os
inquéritos são fundamentais para a pesquisa. Por que
motivo optamos pela realização de entrevistas e pela
observação do terreno. Quanto às entrevistas (Anexos A e
C), elas se caracterizam como sendo semi-estruturadas.
Como destaca Abreu, a entrevista semi-estruturada “é
considerada a segunda técnica privilegiada de colheita de
informação (...), podendo ser utilizada como técnica de
colheita de dados ou como técnica secundária, em
conjugação com a observação” (2001:167). Por sua vez,
Ruquoy trata de entrevista semidiretiva, por situar o
investigador num certo grau de liberdade para estruturar sua
entrevista, levando em consideração o objeto de estudo
estritamente definido. Mediante as considerações do
entrevistador para “as quais o entrevistado se deixa
naturalmente arrastar, ao sabor do seu pensamento, exige o
aprofundamento de pontos que ele próprio não teria
explicitado, e daí, o aspecto parcialmente “diretivo” das
intervenções do entrevistador” (Cf. 1997:87).
Conforme refere Ruquoy (1997) o tipo de resposta
que se pretende obter para o questionamento inicial
determinará as operações em diferentes fases da
investigação, por exemplo, na escolha e construção da
técnica de pesquisa.
O importante é não perder os objetivos da
investigação levando em consideração as proposições
estabelecidas para uma compreensão dos resultados da
pesquisa. Cientificamente a validade da investigação vai se
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concretiza à medida que vamos compreendendo e
aprofundando os dados recolhidos para o estudo de caso.
Caracterização da entrevista: dimensões em análise
e técnicas:
A entrevista foi sistematizada em quatro dimensões:
a) Dimensão 1 - da formação do processo
formativo;
b) Dimensão 2 – da atuação profissional;
c) Dimensão 3 – da satisfação: expecativa e
resultado da assistência;
d) Dimensão 4 – da motivação: dos elementos
motivacionais.
e) Técnica utilizada: entrevista semi-estruturada
ou semidiretiva.
Ruquoy apresenta de modo sintetizado o seguinte
quadro para realizar uma investigação.
Quadro 2
Caracterização da entrevista segundo Ruquoy
Entrevista
investigação

de Não
diretiva

Exploração
Aprofundamento
Verificação
(Ruquoy, 1997:98)

x
x

Semidiretiva

x
x

Diretiva

x

Em uma entrevista semi-estruturada é importante a
flexibilidade para levantar os questionamentos devido. O
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entrevistado, no caso da nossa pesquisa, podemos
considerar que houve limitações diante das situações a qual
nos deparamos tanto no PSF quanto na Policlínica.
Considerando o acúmulo de trabalho para os agentes de
saúde da família, do enfermeiro e do médico, este último é
mais difícil de contatar porque trabalha em várias unidades
com hora marcada.
Realizamos entrevista com três ACS com perguntas
e respostas (oral e transcrita). Nesse caso a entrevista foi
realizada no posto de saúde durante a semana tanto pela
manhã quanto à tarde nos meses de agosto e setembro em
horário onde o agente estivesse livre, significando que nem
sempre foi possível realizar uma entrevista completa e ter
de continuar noutro dia.
Com relação aos enfermeiros e aos médicos
entrevistados a entrevista aconteceu através de um
questionário conforme o guião da pesquisa (Anexo A)
entregue para responderem e entregarem depois. Houve
entrevista que nos foi entregue uma semana depois.
Entrevistamos três enfermeiros e três médicos.
Os entrevistados se detiveram em responder as
questões dentro de quatro dimensões como: o processo
formativo, a atuação profissional, a expectativa da
satisfação alcançada e os elementos motivacionais.
Vale salientar que todos assinaram o consentimento
informado com cópia para cada profissional e cópia para o
pesquisador.
Para podermos ter uma visão mais completa,
entrevistamos também o usuário do meio popular para
enquadrar sua percepção dentro desse macrouniverso da
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relação com os profissionais da saúde. Essas entrevistas
aconteceram com os usuários que frequentam o PSF. São
pessoas muito simples e muito pobres, analfabetas ou semianalfabetas que residem na favela dos Coelhos II.
A entrevista com o usuário aconteceu no PSF onde
foram escolhidas três pessoas da comunidade que são
utentes a bastante tempo e que tem acompanhamento
sistemático no posto. A entrevista foi realizada em dias
alternados a partir da disponibilidade dos utentes. Foram
feitas as perguntas oralmente e transcrita tendo como ponto
central uma questão sobre a satisfação como expectativa e
resultado da assistência.
Realizadas as entrevistas, partimos para o momento
da observação que se caracterizou como não participante,
porque na prática não houve uma interação com as pessoas
em relação aos seus trabalhos nem no PSF nem na
policlínica. A atitude do investigador foi observar e fazer
anotações do que estava acontecendo ao seu redor como ato
da observação. Para melhor conduzir tal procedimento
seguimos a observar o terreno com a expectativa de melhor
constatar a realidade como ela é e como se apresenta em seu
cotidiano. Seguimos os pontos norteadores contidos no
guião de estudo de caso caracterizados em quatro pontos
básicos:
i. Descrição do Ambiente de Trabalho: Posto
de Saúde do PSF e Policlínica Gouveia de
Barros;
ii. Organização Institucional;
iii. Comunicação no Ambiente de Trabalho;
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iv. O Trabalho do Agente de Saúde e do
Enfermeiro.
Como a pesquisa tem uma metodologia de
investigação qualitativa então optamos pela observação no
PSF e na policlínica para entender e analisar com mais
segurança os objetivos da pesquisa. A observação ocorreu
num período de três meses: outubro, novembro e dezembro,
três dias por semana por causa da estrutura dos ambientes
que exigiu mais atenção para poder fotografar alguns
espaços, observar a circulação das pessoas como também
fazer anotações e descrição dos setores e seus
funcionamentos.
É importante ressaltar que o período das entrevistas
e da observação corresponde ao segundo semestre de 2010
que abrange os meses de agosto até o mês de dezembro. Isso
se deu num trajeto correspondente a três dias por semana,
às vezes no período da manhã outras vezes no período da
tarde.
Para podermos realizar as entrevistas fomos a
Diretoria Geral de Gestão do Trabalho que nos deu a Carta
de Anuência e a Secretaria da Saúde que por meio do comitê
de ética em pesquisa com seres humanos nos favoreceu com
uma Declaração dando liberdade para realizar as entrevistas
e a observação no posto de saúde e na policlínica. Por sua
vez, entregamos uma cópia do projeto da pesquisa, do guião
da entrevista e do guião da observação.
A entrevista consistiu num total de 12 entrevistados
assim distribuídos: 3 ACS, 3 enfermeiros, 3 médicos e 3
usuários. A esse processo investigativo, usamos de certa
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codificação relacionada aos entrevistados em ACS1, ACS2,
ACS3, para os agentes comunitários de saúde. Para os
enfermeiros, trabalhamos com os caracteres E1, E2 e E3.
Com relação aos médicos, mapeamos com M1, M2 e M3 e,
finalmente, para o usuário marcamos como U1, U2 e U3.
Dessa forma, as análises podem ser desenvolvidas na busca
de fazer certa triangulação das ideias apresentadas pelos
entrevistados. É importante salientar que seguimos à risca
o sigilo e os cuidados devidos como procedimento ético
ratificado pelos entrevistados.
A análise foi realizada baseada nos dados recolhidos
pelo questionário, pela observação não participante e pela
entrevista semi-estruturada considerando e preservando a
confidencialidade. Também assinalado que para cada
profissional da saúde entrevistado temos como intuito
analisar o processo formativo recebido no percurso da
formação e o confrontar com a práxis humana do
profissional a partir dos fundamentos bioéticos.
1.6. Procedimentos de natureza ética
A pesquisa está envolta da importância do espirito
ético a partir de um contexto bioético bastante atual onde a
questão da saúde e as políticas públicas concomitantes a
prática do profissional em saúde são o alvo principal.
Contudo, a responsabilidade humana exige realizar
ações coerentes entre a teoria e a prática. A formação do
profissional da saúde especificamente cabe essa
responsabilidade no desenvolvimento da consciência éticobioética. Pois, como se trata de salvar vidas humanas,
buscamos entender o papel desse profissional sempre com
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um olhar ético. “Os filósofos gregos sempre subordinaram
a ética às ideias de felicidade da vida presente e de soberano
bem” (Novaes, 1992:7).
Portanto, imagina-se sempre um processo de
fidelização aos compromissos assumidos no ato do
exercício da profissão pelo sujeito/agente tanto no campo
da pesquisa quanto ao inferir um argumento, uma análise
ou reflexão sobre a ação humana.
Ao realizarmos esta pesquisa sempre tivemos uma
preocupação em manter a veracidade e a transparência de
tudo que se dizia para que os agentes de saúde e os utentes
se sentem bem, como no ato das entrevistas. Este cuidado
nos dá a segurança de que estamos fazendo o que é certo. E
ao obtermos a confiança das pessoas sentimos fluir o
trabalho.
Ao olharmos a vida e a prática do ACS pela sua
simplicidade e disponibilidade em ajudar as pessoas reflete
uma visão ética mais sustentada no fazer diário do que em
fundamentações teóricas. O enfermeiro é mais cauteloso
eticamente, mas é aquele que também está próximo do
utente e responsavelmente ele sabe que seu agir tem acento
ético forte. É um profissional especializado, autônomo e
que faz a ponte entre os demais profissionais de saúde e o
utente. Para o médico a responsabilidade se torna maior
porque o seu compromisso ético com o exercício da
profissão lhe dá mais visibilidade diante da sociedade dos
erros e acertos. Sua visão bioética faz com esse profissional
veja o utente a partir de princípios como autonomia,
beneficência e justiça.
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Contanto que a pesquisa aqui realizada quer mostrar
como é possível o ser humano se tornar mais humano.
Superar dificuldades e romper com as barreiras que lhe
impede de se realizar humanamente.
Por isso no decorrer da pesquisa foi muito
significativo o contato humano com os profissionais da
saúde e poder também escutá-los e partilhar dos desafios
pessoais que cada um enfrenta como, por exemplo, uma
ACS disse do filho que estava envolvido com drogas, o
médico que expressou seu inconformismo por não ter
tempo de estudar por causa do acúmulo de trabalho. Todas
essas experiências são muito enriquecedoras e nos faz
entender o valor da ética na vida da pessoa humana.
Segundo Lolas, “A ética é o reino da razão prática. (...) o
exercício das profissões contempla a prudência, essa
virtude da adequação à circunstância, ao ambiente. E deve
qualificar toda reflexão ética” (2006:22).
Como pudemos pesquisar acobertados pelo parecer
positivo do Comitê de Ética da Secretaria de Saúde da
Cidade do Recife, constatamos e encontramos
receptividade tanto no posto de saúde quanto na policlínica,
principalmente o apoio dos diretores.
A questão da ética na pesquisa é a base de
sustentabilidade de todo o trabalho realizado pelo grau de
exigência de transparência nos seus
relatos,
fundamentações e análises.
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OS CASOS EM ESTUDO
Os estudos de caso foram realizados em dois
contextos bem significativos e distintos: a primeira no Posto
de Saúde do PSF Coelhos II (favela denominada de
Coque/Coelhos II) e a segunda na Policlínica Gouveia de
Barros (Pátio Santa Cruz), ambos no bairro da Boa Vista –
Recife Centro.
Os dois estudos de caso possuem identidades e
características distintas. Por um lado, temos a vida da favela
com situações existenciais-limite significativa. Por outro,
caracteriza uma área de classe média e classe média baixa.
Em ambos são distintas as questões clínicas suscitadas nos
utentes. Assim as políticas públicas de saúde e de educação
nesses dois universos são bem diferenciadas e as próprias
estruturas físicas são as marcas das diferenças socais e
clínicas.
O PSF Coelhos II está inserido na favela do Coque
cuja realidade é por demais crítica, principalmente, em se
tratando de saúde e educação. Na favela, constata-se a
existência de um número altíssimo de pessoas com doenças
graves e de alto risco como por exemplo: “diabete”. A causa
principal tem origem em traços da hereditariedade e, por
outro lado, as pessoas não sabem como se cuidar nem se
prevenir. Outro mal constante e crescente na população é de
caráter cardiovascular atingindo uma parcela significativa
de jovens vivendo questões sociais subumanas, ou seja, a
falta de emprego, das necessidades básicas como
alimentação saudável, laser saudável, escola de qualidade
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faz com que os mesmos sejam conduzidos para a droga, a
marginalidade e a criminalidade.
A obesidade, também, é outro desafio. Existe um
índice alto de pessoas obesas. As causas principais são o
estilo de vida sedentária, sem atividade física nem prática
esportiva e a falta de alimentação adequada. Adentrando-se
um pouco mais nesse contexto, encontra-se o agente de
saúde trabalhando num ambiente desprovido de segurança,
falta de saneamento e a maioria das pessoas morando em
palafitas sem a menor estrutura social adequada à vida
humana.
Ao se tratar de uma realidade social, política e
econômica tão conflitiva querem se demonstrar, contudo, o
quanto desafiador é entrar nesse mundo se não por um
compromisso social de mudanças radicais. A
desestruturação social é grave, torna-se cada vez mais
preocupante. Quanto mais essas condições de vida
representam a falta, mas limitada se torna com suas
complicações e desajustes tanto de ordem pessoal quanto
social dificultando o trabalho de conquista e recuperação.
Portanto, o indivíduo passa a ser esse resultado do reflexo
que a própria sociedade descuidou, tirando-lhe o sentido do
ser pessoa. Que soluções serão possíveis para a erradicação
dessa miserabilidade humana? Existe solução ou não?
Quem vai resolver? Como resolver? O que há por trás de
tudo isso?
Nesse contexto, vai-se estabelecendo um modelo
cultural e, nem sempre, a educação é vista como propulsora
de mudança da consciência, da mentalidade, da maturidade
do ser humano para o seu crescimento pessoal e social como
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um processo de inserção ou reinserção no seio da
comunidade, embora se constate que há pessoas num
trabalho voluntário com crianças, adolescentes e jovens
através da música, da arte de reciclar e atividades lúdicas,
mas é muito pouco diante dos desafios existentes. Segundo
Edgar Morin, a educação é o momento privilegiado para tal
concepção de ação e mudança cultural no qual
“A cultura é constituída pelo conjunto dos
saberes, fazeres, regras, normas, proibições,
estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se
transmite de geração em geração, se reproduz em
cada indivíduo, controla a existência da
sociedade e mantém a complexidade psicológica
e social” (2000:56).

Tomando isso como o foco inicial da questão,
tornar-se-á compreensível a leitura sobre o Posto do PSF
Coelhos II situado na favela do Coque, bairro Boa Vista
onde reside uma população com mais de 16 mil habitantes
e a área que abrange os Coelhos II, ultrapassa os 5 mil
habitantes. Nesse contexto estão os agentes comunitários de
saúde que ali residem e trabalham. No PSF o agente
comunitário circula mais fora do posto com visitas
frequentes às famílias da comunidade e o utente passa a ser
conhecido pelo agente que o acompanha sistematicamente
No segundo estudo de caso a situação da Policlínica
Gouveia de Barros, localizada no Bairro Boa Vista e
dirigida por duas enfermeiras. A policlínica oferece mais
condições e mobilidade às pessoas que ali buscam
tratamento, apoio moral e psicológico. Aberta a um maior
número de utentes que vem dos bairros circunvizinhos, a
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Policlínica recebe um maior apoio dos gestores públicos.
No entanto, sua estrutura física e humana oferece mais
possibilidades à receptividade aos utentes. Na Policlínica
está o enfermeiro a prestar o seu serviço às pessoas que vão
até ele. Não existe o enfermeiro para acompanhar o utente
especificamente, tudo depende do seu horário de trabalho e
do dia em que o enfermeiro está trabalhando.
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O PRIMEIRO ESTUDO DE CASO:
O QUOTIDIANO DO AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
“Ao tentar pôr em evidência a existência de um
sistema, isto é, de mecanismos de integração
empíricos, concebe-se que a estratégia de
pesquisa não possa repousar nem sobre uma
vontade de exaustividade nem mesmo sobre uma
vontade de representatividade...” (Friedberg,
1993:248).

Ao iniciar o estudo de caso surgiu a preocupação por
ser um trabalho exaustivo e minucioso, no entanto, o
objetivo do mesmo é proporcionar a percepção e a
compreensão das relações estruturais sociais e humanas
onde o agente de saúde está inserido. Nesse contexto,
procuramos destacar a figura do ACS mediante a atual
realidade com seus múltiplos desafios em que o mesmo
vive na tentativa de articular as ideias advindas das
experiências na correlação com o processo de
aprendizagem e de conhecimentos adquiridos pelo ACS
para o exercício profissional com preocupações éticas. No
segundo estudo que trata do enfermeiro e suas práxis
humana, também destacamos os desafios com os quais ele
se depara e como articular formação humana e clínica no
trato aos utentes.
A partilha das análises inclui uma reflexão onde o
processo formativo e o exercício do profissional da saúde
nos leva a percepção da realidade formativa de ambos os
casos. Embora seja em territórios diferentes.
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Dentro desse contexto passamos a analisar as
situações em estudo de caso. Lessard-Hébert atenta ao
processo da formação e seus modelos de educação, por isso
é importante para a relação saúde e educação. Ainda afirma
que “a la luz de los escritos analizados, es posible unir, de
una manera global, la formación en el marco de una
investigación-acción como estrategia normativa de cambio
social…” (1988:123).
Como no Brasil, a saúde é um problema crucial a ser
resolvido, torna-se um dos maiores desafios sociais
registrados em sua história e de modo mais expressivo nas
regiões Norte e Nordeste. Então, o Programa de Saúde da
Família (PSF) é “um dos eixos de mudança e estruturador
da atenção básica” (Arruda, 2010:250). Quanto ao Nordeste
a situação é sempre grave pelo baixo nível de condições de
vida, consequentemente mais doença e poucos médicos. A
saúde pública é um compromisso do Estado em sua
Constituição Federal. Assim reza o Art. 196:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visam à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário as ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação” (Fortes,
2003:41).

O trabalho e o esforço constante dos agentes de
saúde em prol da melhoria e da qualidade da saúde têm sido
notórios e persistentes. O profissional da saúde, por sua
vez, transforma-se num verdadeiro ator eficiente ou não,
pois a causa da profissão em prol dos utentes no trato e no
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cuidado da saúde ajudando as pessoas na superação dos
seus problemas. Esse processo torna o agente mais humano
e mais próximo dos utentes e das pessoas que o cercam.
Para o agente de saúde é necessário que se
estabeleça uma relação presencial, dialogal e observacional
no seu dia a dia inserido no seio da população onde trabalha.
Por isso, da importância do agente de saúde na comunidade.
A relação que se estabelece tem um diferencial, ou seja, o
agente estabelece uma ponte das relações humanas
considerando o ambiente popular um mundo totalmente
desconhecido e estranho para quem advém ou está noutra
realidade social mais estável.
O ACS é o profissional que mais se aproxima dos
utentes e das pessoas na comunidade onde, o mesmo passa
a exercer um papel de fundamental importância e confiança
na vida da comunidade, como também é quem estabelece
um forte elo entre o profissional da saúde como o médico,
o enfermeiro, entre outros. Na favela do Coque, onde está
situado o PSF Coelhos II, o agente comunitário se torna a
pessoa da qual estabelece toda instância ou referência de
relação entre as pessoas que são de fora da comunidade.
Nesse sentido a formação humanística do agente é
fundamental para que ele possa traduzir no cotidiano numa
atuação eficiente. Diferentemente de outros lugares, a
favela é um espaço de muita degradação do ser humano na
qual impera o mundo do crime organizado, o tráfico de
droga, do alcoolismo, da prostituição, da falta de
perspectiva, das doenças... É um submundo no mundo
humano. Portanto, não se trata de um lugar qualquer, mas
de uma realidade bastante desafiadora e o ACS torna-se um
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referencial para quem chega na comunidade, pois ele exerce
um papel de guardião que protege aquele que está ao seu
redor. Para que outro agente como médico, enfermeiro,
dentista ou outro profissional possa fazer um atendimento
domiciliar é necessário ir acompanhado do ACS, vestido
com a bata e o agente com o jaleco (bata de identificação
do agente). Essa condição proporciona a observar, a escutar
e a falar melhor com as pessoas.
DIMENSÕES DO PROCESSO FORMATIVO
Tendo em vista o processo formativo do ACS, no
primeiro estudo de caso, vamos partir dos quatro aspectos
que estão na relação mais próxima do agente e sua área de
atuação. Neste sentido analisamos os aspectos da formação,
da atuação, da satisfação e da motivação como elementos
fundantes nas práxis humanas do agente. Nessa perspectiva
foram entrevistados 3 agentes de saúde que são residentes
na própria comunidade, ou seja, na favela dos Coelhos II.
Um primeiro agente trabalha há 18 anos; outro há 15 anos
e um terceiro agente há 11 anos. As suas experiências no
posto de saúde nos deram os seguintes resultados sobre os
aspectos acima:
a) Primeiro aspecto: a formação
O processo formativo do ACS tem significados
relevantes na sua formação ético-profissional e na teóricooperacional em relação as suas ações na comunidade.
Aumenta a capacidade de escuta, o sentido do cuidar e o
compromisso pelo transformar. O processo formativo,
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geralmente, é acentuado de acordo com a realidade de onde
está situado o posto, no caso, trata-se de lugares populares.
Segundo Arruda, “é importante moldar a formação do
profissional de acordo com a realidade sociossanitária e as
projeções de sua transformação, habilitando-o a conviver
com os novos cenários tecnológicos em saúde e as
modificações vinculadas à estrutura demográfica e
epidemiológica da população...” (2010:250). No Recife,
todo processo formativo acontece a partir de uma ação da
prefeitura local que oferece os primeiros cursos formativos
preparando seus agentes para começarem a exercer a função
de forma bem contextualizada. Na opinião dos agentes, toda
formação recebida é válida pelos esclarecimentos que
recebem a nível teórico e técnico aplicado à realidade. A
primeira caracterização da formação vem antes da
experiência e, por isso, surge o primado da experiência no
qual o agente se vê imbuído da experiência para poder fazer
a relação com o seu aprendizado. Um dos entrevistados
dizia:
“Estou descobrindo minha capacidade, pois a
experiência ajuda a entender os porquês das
doenças. E, também, estou descobrindo minhas
capacidades a partir dos treinamentos que tenho
recebido e, por isso mesmo, desejo muito fazer o
curso de Fisioterapia para melhor servir a
comunidade já que se trata de uma área muito
carente e as pessoas precisam muito”.
Entrevistado ACS1 (PSF Coelhos II)
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Nessa situação o agente se propõe também a uma
formação que lhe capacite a ir mais além do que o seu
trabalho exige pelo índice alto de pessoas com necessidades
de exercícios musculares devidos a vários fatores
causadores de tais problemas como aqueles causados por
bala perdida, velhice, falta de cálcio, acidentes no cotidiano
devido às péssimas condições do ambiente, etc.
“É muito importante a gente passar por uma
experiência que dê a nós a base para entender
melhor o trabalho que realizamos e, isto nós só
entendemos a partir do momento em que
recebemos as informações nos cursos que
fazemos”.
Entrevistado ACS2 (PSF Coelhos II)
“Ao fazer uma experiência como essa aqui, no
posto de saúde, nós aprendemos muito com a
realidade “nua e crua”. Mas só percebemos o
seu valor quando recebemos as devidas
informações nos treinamentos e nos cursos que
a prefeitura oferece. Aí, sim, é que eu mim sinto
com bastante segurança. Porque as doenças são
um problema difícil de resolver”.
Entrevistado ACS3 (PSF Coelhos II)

A formação é um processo contínuo que
enriquece cognitivamente a pessoa, portanto a formação
dá experiência e a experiência nesse contexto está para o
enriquecimento da aprendizagem que cada um faz, e o
resultado do trabalho é bastante promissor. Como dizem os
agentes de saúde:
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“Para mim, a formação recebida foi boa. Foi
suficiente, mas não para por aí, é que a gente
continua tendo capacitação e atualização para
realizar melhor o nosso trabalho e isto é
animador”.
Entrevistado ACS2 (PSF Coelhos II)
“O melhor do nosso trabalho é saber que
estamos sempre atualizando o que aprendemos
e, é o que nos oferece mais segurança naquilo
que fazemos”.
Entrevistado ACS3 (PSF Coelhos II)

No discurso dos inquiridos, fica clara a formação
humana, intelectual ou técnica recebida que aparece com o
objetivo de abrir canais de possibilidades para a apreensão
do conhecimento fazendo com que as pessoas possam ter a
ousadia de fazer escolhas e de se dedicar mais a vida
profissional. Nesse processo o agente busca condições para
realizar um maior aprofundamento do conhecimento e que
seus anseios possam ser contemplados. Um dos desafios
que o jovem da classe popular encontra seja,
principalmente, o de poder estudar e a dificuldade se torna
ainda maior em relação ao curso de nível universitário. O
ingresso no mundo universitário requer uma base escolar
bem estruturada o que não tem ocorrido com o ensino
público na atualidade, já que o mesmo tem se caracterizado
como fraco e muito fraco.
Noutra perspectiva, os depoimentos a seguir
apresentam outra versão da realidade da formação onde a
mesma estabelece que a formação desafia a experiência,
ao mesmo tempo em que apresenta, também, uma relação
dialógica.
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“Os cursos são periódicos e nos levam a pensar
bastante sobre o que fazemos como agentes. A
prefeitura oferece de forma modulada os cursos
o que é muito bom e o que faz a gente se
interessar mais pelo trabalho. Eu, por exemplo,
tenho tirado muitas lições de vida no trabalho no
posto e na comunidade com o que é passado nos
cursos”.
Entrevistado ACS1 (PSF Coelhos II)
“Passei três meses recebendo instruções para
ser ACS, mas essa primeira formação foi fraca.
Depois a prefeitura começou um novo curso em
três módulos. Foi realizado o 1º módulo e faltam
dois módulos. Tudo para mim é descoberta.
Ganhou experiência. É um aprendizado
constante e é muito gratificante o aprender.
Tudo contribui para um bom desenvolvimento. É
um desafio constante”.
Entrevistado ACS 3 (PSF Coelhos II)

O período de formação para os agentes é de curta
duração, embora haja um processo de reciclagem periódica
a partir das necessidades que são apresentadas em cada
bairro onde os PSFs existem. É uma forma de socializar as
experiências e práticas do agente tendo em vista a realidade
do local onde ele trabalha e vive. Uma espécie de adequação
as circunstancialidades do contexto humano vivenciado
tendo em vista as metas formativas a serem atingidas e,
nesse caso, a formação da ACS passa a ser mais constante
pela sua praticidade. O mesmo tem consciência dessa
situação o que é importante que ele perceba, porque, assim,
sente-se mais valorizado e mais atuante. Amiguinho et al
sustentam que
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“A formação que a experiência quase sempre
promove nos indivíduos, pode bem ser o
resultado de uma ‘repetição’ ou ‘impregnação’
e significar muito pouco no plano da sua
formação. Para que tal aconteça, é necessário
que exista intencionalidade da parte dos atores
na situação de trabalho. Ou seja, para
potencializar formativamente a situação de
trabalho, é necessário que a interação com essa
situação faça sentido para os que nela estão
envolvidos” (2003:107).

Contudo, é percebido como os agentes se entregam
ao trabalho e se dedicam com disponibilidade e isso reflete
a sua condição humana de viver intensamente na entrega ao
trabalho em prol dos outros. A aprendizagem é a partir da
vida e para a vida. Logo, tudo está integrado ao contexto de
vida e, por isso, o resultado é sempre mais positivo. Os
agentes sentem em seu interior não só a necessidade do
aprender, mas, acima de tudo viver o que aprende. O
envolvimento diário leva o ACS a adquirir mais
sensibilidade humana no trato, no lidar e no cuidar das
pessoas. Quando o agente diz:
“Eu não sei mais viver sem este trabalho, porque
vivo o dia a dia das pessoas que já fazem parte
da minha vida e tudo é muito enriquecedor e,
tudo que aprendo é visando oferecer o melhor de
mim na comunidade”.
Entrevistado ACS 1 (PSF Coelhos II)
“Isto aqui faz parte de minha vida. Eu vivo para
a comunidade e ela me preenche. Eu faço as
coisas com gosto, porque tudo aquilo que eu
aprendi foi para melhor cuidar das pessoas. Eu

- 45 -

não me canso, pelo contrário, sinto mais vontade
de ajudar as pessoas na comunidade. Não tem
coisa melhor. Eu me sinto mais realizado”.
Entrevistado ACS 2 (PSF Coelhos II)

Vejamos que o processo dialógico da formação traz
um benefício interior que ecoa até mesmo como uma
condição catártica em sua vida, e é assim que o agente se
sente e faz questão de ressaltar sempre. Nessa outra
afirmação, o agente é bastante contundente:
“Se não fosse este trabalho, vejo que não teria
sentido a minha vida. Hoje eu sei o quanto ele é
importante. Ele preenche a minha vida e por isso
vivo o tempo todo em função dele por causa das
pessoas.
As
pessoas
me
procuram
independentemente de estar no posto ou não.
Não tem dia, seja domingo ou feriado, mas eu
ajudo com o maior prazer. ”
Entrevistado ACS 3 (PSF Coelhos II)

Formação e experiência é a base mais enriquecedora
na vida do ACS que visando à cura, a saúde do utente tornase mais sensível e mais cuidadoso, fica evidente nestes
pontos que o “cuidar da saúde é um exercício que
transcende o marco da biologia e da corporeidade do
indivíduo e requer a atenção e o desenvolvimento de outras
dimensões constitutivas do ser humano” (Torralba,
2009:39). O ACS adquire essa transparência da ação na
própria vivência. O trabalho se torna mais exigente, mas
também, mais prazeroso.
Os ACSs vivem uma experiência ímpar, o que
significa buscar em conjunto, como equipe de trabalho, uma
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formação adequada às experiências vivenciadas nos postos
de saúde tendo em vista uma responsabilidade preventiva,
paliativa e terapêutica, quando necessária, ao recorrer a
equipe de trabalho composta de outros profissionais da
saúde. Nesse sentido a formação é orientadora e conduz o
agente a se autoafirmar juntamente com os outros
profissionais.
“Sigo muito de perto as orientações da doutora
do posto e da enfermeira, pois, as dúvidas
aparecem e nem sempre a gente entende tudo. Se
torna uma necessidade conversar com elas. Isto
é muito bom e me ajuda muito”.
Entrevistado ACS 1 (PSF Coelhos II)

b) Segundo aspecto: a atuação
Ligado à formação está o aspecto da atuação como
condição essencial para que o ACS possa atuar exercendo
sua profissão com dignidade. Segundo Paulo Buss.
(2003:11), “As práticas de saúde pública organizam-se com
base no conceito de doença...” Para o ACS a experiência
confirma tal afirmação porque ele a vivencia diariamente a
realidade como ela é e por si só se enaltece pelo seu agir e
isso se torna interessante para manter a própria autoestima.
Aqui se estabelece a relação subjetiva e prática da ação.
“A maior contribuição é ver o próximo, ver o
utente no todo, o que está para trás, para haver
uma cura definitiva e não paliativa, porque a
função da saúde pública é ver o utente como um
todo, se está em casa ou na comunidade, ver as
questões sociais, econômicas, etc. Por isso
mesmo, São muitas funções e é muito exigente,
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embora me avalio como eficiente e faço um bom
trabalho. Tenho de visitar as famílias. Todo dia
visito 10 famílias e tenho de atender as pessoas
que vêm de fora como vocês professores e
estudantes que pesquisam e precisam de nós
para fazer entrevista como está agora. E, tem
mais, o ACS facilita e dar sempre um jeitinho
para atender os utentes para que eles se sintam
valorizados. Eu mesmo consigo muitas coisas e
não deixo de atender aos meus utentes. Não sei
dizer não. Também é papel nosso, aqui na
favela, levar os técnicos para visitar as famílias.
Os técnicos não podem ir sozinhos às famílias;
são áreas de risco”.
Entrevistado ACS 1 (PSF Coelhos II)
“Quanto a este aspecto da atuação pessoal, é
isto mesmo, nós colaboramos muito um com o
outro e, eu, por exemplo, me sinto muito bem em
servir e faço questão de servir, pois me sinto
engrandecido no sentido de que estou fazendo o
bem aos outros. Sinto-me confortado”.
Entrevistado ACS 3 (PSF Coelhos II)

Nesse caso especificamente, estamos tratando de
um posto de saúde numa favela, não é a realidade dos postos
em geral, mas como se trata de uma área desafiadora o ACS
é aquele que conhece sua realidade e sabe muito bem como
trabalhar nela. Os ACSs têm uma responsabilidade social
considerável com o cuidar da saúde das pessoas nessa área.
Outro agente dá ênfase à maneira de se relacionar com os
utentes e como é importante este aspecto para poder atuar.
Portanto, nesse ponto se estabelece a relação interpessoal
e amistosa como sendo fundamental para o sucesso do
trabalho.
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“Para mim, o que mais contribuiu para minha
atuação profissional são as relações
interpessoais, a cultura da comunidade, a
vivência e experiência, as relações humanas
muito fortes. Ver o sofrimento das pessoas e
buscar soluções para resolver, como: correr
atrás do enfermeiro, do médico, da ambulância
para transportar o utente para um hospital, isso
tudo enriquece a prática como profissional. Aqui
você é tudo. Até psicólogo! Você é um agente
multiplicador. É um desafio e uma vitória. Tem
situações muitas desafiadoras. É uma vitória por
poder ajudar as pessoas. Uma troca de
experiência fantástica com o utente”.
Entrevistado ACS2 (PSF Coelhos II)

O depoimento nos passa a ideia de um profundo
sentimento do dever cumprido e a cumprir. Para o ACS sua
atuação é necessária, sua presença na comunidade é
referência de amizade estando em jogo a sua personalidade
e responsabilidade, sua capacidade de conviver diante de
situações-limite. Nesse contexto, Henri Atlan (1997)
pondera que todo o indivíduo humano só se torna humano
através dum grupo, duma sociedade com a língua, a sua
cultura, a sua história, as suas tradições.
Para o ACS tudo é desafiador, porque a prática
profissional pressupõe uma abertura para a comunicação
dentro da comunidade e aprender a escutar para melhor
cuidar valorizando o que o outro diz e vive.
“O que mais contribui para minha formação e
prática profissional é a comunicação com as
pessoas porque a gente aprende mais. A minha
presença na comunidade é grande, é mais
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humana. No posto é só burocrático. Na
comunidade existem muitos desafios e que
exigem de nós mais presença para lidar com o
desafio da droga, da bebida, da gravidez na
adolescência que é uma constante e as
adolescentes são muito despreparadas, mas é
diante das situações que os adolescentes
procuram a gente para conversar e conversar
abertamente. Contam tudo”.
Entrevistado ACS3 (PSF Coelhos II)

Quanto a esse aspecto da atuação existe uma forte
influência das experiências na prática e na vida dos agentes
e “seja qual for a dimensão do pedido do utente, o que se
espera são a escuta e a compreensão do que está sendo
comunicado...” (Kovács, 2011:73). Para os ACSs o trabalho
passa a ser uma aprendizagem permanente que faz com que
aprendam a lidar com equilíbrio psíquico, afetivo e humano
nas mais variadas situações, porque há um objetivo sempre
presente, poder colaborar da melhor maneira possível para
que haja uma transformação local.
Em outra situação o agente também se coloca
diferentemente desse contexto e é percebido por parte do
próprio agente tendo em vista sua condição de vida e suas
necessidades de sobrevivência, cuja questão primeira passa
pela necessidade de trabalhar para manter-se e manter a sua
família. Trata-se, portanto, da questão da remuneração pelo
trabalho exercido.
“Tudo é muito interessante, embora para mim a
questão é trabalhar para poder me manter e
ajudar a família. Agora, trabalhar em hospital e
em PSF é realidade diferente. A diferença de
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estrutura e de carga horária de trabalho é
grande, mas o salário é pequeno. No hospital
trabalho 12h por 36h e no PSF são 8h por dia
Para a gente sobreviver exige que trabalhemos
em mais de um lugar”.
Entrevistado ACS 2 (PSF Coelhos II)

É uma realidade marcante da maioria da população.
É um constante desafio a busca pela sobrevivência humana
em que o jovem busca uma forma mais prática, desde cedo,
para poder trabalhar deixando de lado a formação escolar
como prioridade. Para o agente de saúde, no decorrer da
formação, vai-se aprendendo cada vez mais a socializar-se
profissionalmente, como também, vai-se percebendo que a
saúde é mencionada como fator essencial para o
desenvolvimento do ser humano. Há uma clara integração
entre formação, saúde e trabalho.
“Para mim, a formação recebida foi boa. Foi
suficiente, mas não para por aí, é que a gente
continua tendo capacitação e atualização para
realizar melhor o nosso trabalho e isto é
animador”.
Entrevistado ACS2 (PSF Coelhos II)
“Tudo que eu recebo nos cursos é estimulante e
empolgante. É muito útil no trabalho diário e a
gente percebe como a saúde do utente está em
primeiro lugar. Eu, por exemplo, acho que unir
a formação à saúde só tem valor quando se
aplica ao trabalho. ”
Entrevistado ACS1 (PSF Coelhos II)

Registramos que o fator atuação é um dos pontos
mais significativos para os ACSs, porque todos querem
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mostrar serviço integrando-o na sua vida como um valor
maior diante do conhecimento adquirido. Esse
conhecimento lhe transmite mais segurança, confiança e
liberdade. A vida do ACS é muito ativa pelo ritmo
acelerado do acúmulo de trabalho e pelas cobranças da
comunidade sobre ele.
“Eu não posso parar. Já estou acostumado ao
ritmo de trabalho de tal forma que quando eu
passo um dia sem fazer nada sinto uma
inquietação muito grande. Fico em casa sem
achar lugar, por isso eu prefiro estar
trabalhando. É bem melhor! ”.
Entrevistado ACS2 (PSF Coelhos II)
“Quando em paro parece que eu estou doente,
porque não sei ficar parado. Trabalhar é a
melhor coisa a gente entra, como que num
círculo vicioso em função do trabalho. Imagine
há 17 anos no mesmo trabalho todo dia e o dia
todo. Estou muito acostumado e não dá para
ficar de braços cruzados. ”
Entrevistado ACS1 (PSF Coelhos II)

Segundo Correia e Matos, a formação dos agentes
comunitárias de saúde deve estar integrada com o exercício
do trabalho, pois o mesmo “... tende a ser qualificante
quando ele não é exclusivamente instrumental, mas permite
o desenvolvimento de uma ordem cognitiva ou afetiva”.
(1996). Assim, o agente é capaz de desenvolver uma
atividade com eficácia pelo empenho desprendido.
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c)

Terceiro aspecto: a satisfação

A satisfação é um aspecto que deve estar sempre
presente em qualquer profissional que exerce uma função
de dedicação, de doação ao público mais diretamente como
é o caso do ACS. Foi importante observar como os agentes
de saúde entrevistados deram muita ênfase às questões
pertinentes à situação vivida no trabalho quanto à satisfação
interior, deixando crer a importância do seu papel na
comunidade. Certamente a satisfação é uma decorrência do
processo formativo segundo o qual o agente vai sentindo a
necessidade de obter mais informações sobre aquilo que
faz, principalmente em se tratando da doença e da saúde do
ser humano. Nesse aspecto existe um espírito de
colaboração significativo.
“Quando eu ajudo as pessoas que são moradoras
da comunidade, sinto-me muito satisfeito, porque
vejo que sou capaz e posso ser útil”.
Entrevistado ACS1 (PSF Coelhos II)
“Estou satisfeito. A maior satisfação é quando
consigo resolver um caso. As pessoas são muito
receptivas e me dão apoio naquilo que eu faço
quando trago os problemas para a equipe e eles
são solucionados. A equipe é muito unida. Todos
no posto de saúde se ajudam e isto passa muita
segurança”.
Entrevistado ACS2 (PSF Coelhos II)

Os agentes colocam muito o sentido de ser útil, de
utilidade o que nos faz constatar que não é pelo simples fato
de ser pragmático, mas o estar disponível a serviço da
comunidade e, por isso, existe certa ansiedade no cuidar das
- 53 -

pessoas. É um desejo de ver o outro bem. A descoberta do
lado humano de cada um que vai ressurgindo fortemente
com um objetivo específico, cuidar do outro.
Para o ACS existe o impasse na satisfação, o
mesmo está ligado ao ambiente do trabalho, mas depende
daqueles que são os responsáveis diretamente instituídos
pela sociedade, aí se trata do papel dos gestores públicos.
Os gestores não escutam as bases, no caso aqui dos ACSs
suas reivindicações são deixadas de lado. Na maioria das
vezes, não dão respostas nem à equipe do posto nem à
comunidade, embora não se constate uma atuação eficiente
dos gestores, mas se constata que os mesmos não são
escolhidos de qualquer forma. Há um referencial de
qualidade, ou seja, “além de serem bem qualificados, outra
característica relevante desse segmento de gestores é a
experiência acumulada em gestão em saúde”. Destaque do
CONASS (Documenta (Conselho Nacional de Secretários
de Saúde) (2004:14). Os próprios agentes reconhecem que
todos são competentes, falta mais ação e concretização das
ações.
“Sem sombra de dúvidas, o gestor é
importantíssimo no nosso caso, pois o posto
depende dele para existir, ou seja, se não houver
boa vontade não funciona. Praticamente os
governantes não dão ouvido ao que
reivindicamos como melhorias e benefícios para
o posto, mas eles sabem muito bem como
enganar os pobres. Isto me deixa triste, olhe, eu
trabalho muito e me dedico o tempo todo e não
faço mais por falta de condições aqui no posto”.
Entrevistado ACS1 (PSF Coelhos II)
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Vejo que as coisas aqui não são melhores
porque os diretores e os gestores são um entrave
no nosso trabalho, na maioria das vezes não dão
ouvidos às nossas reivindicações. É lamentável.
“Às vezes dá a impressão de que eles não têm
compromisso social, principalmente os
diretores”.
Entrevistado ACS2 (PSF Coelhos II)
Se não fosse a falta de tudo! O que falta é o
interesse de quem governa. A falta de condições
no ambiente físico, o espaço físico não é bom. A
gente sente certo desprezo por parte deles em
cuidar e em atender ao posto. Eu não acredito
muito que eles querem melhorar as coisas por
aqui. Tem momento que dá uma tristeza! Mas a
gente não pode desistir de lutar.
Entrevistado ACS3 (PSF Coelhos II)

Segundo Lapassade, “a noção de classe social é
inseparável da noção de luta das classes” (1975:73). Os
entrevistados expressam que estão satisfeitos em trabalhar
nas comunidades, mas não aceitam a forma como são
tratados pelos dirigentes e gestores e comentam que o que
está por trás de tudo isso, “é que todos os cargos de
diretores são comissionados e por serem comissionados
implica dizer que as pessoas estão ocupando cargo só por
interesse político e não social. É o que tem apresentado a
maioria das pessoas que exercem cargos comissionados”.
Desabafa o entrevistado ACS3.
Noutra reflexão se diz que essas pessoas estão
tirando proveito da situação. Mediante tal constatação, vêse uma questão ética que compromete muito o serviço
público em sua qualidade e eficiência. “Há muita gente no
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poder somente para se aproveitar da situação e, por isso,
não tem interesse pelo bem-estar de ninguém, mas somente
do seu”. Diz o entrevistado ACS1.
Podemos, contudo, salientar que essa é mais uma
das muitas razões que fazem com que as ações públicas
sejam lentas ou não realizadas. Como constata, o governo
federal com a lei de responsabilidade fiscal exige que a
prestação de conta dos investimentos públicos nos Estados
e Municípios seja apresentada corretamente à União.
Entretanto, há muitos projetos que não são viabilizados,
mas a verba deve estar sob controle dos gestores locais e
suas secretarias que muitas vezes a aplica em outras frentes
sem ser a referente ao projeto inicial. Por exemplo, os anos
de 2008, 2009 e 2010 o Governo Central constatou que
foram aplicados, por vários estados da federação, cerca de
13 bilhões de reais, destinados à saúde, em outras ações. O
Brasil é muito complexo quanto a sua administração e nem
sempre há uma fiscalização com competência e habilidade
para colaborar com a ética do Estado, principalmente, a
ética econômica e segundo Manfredo Oliveira
“O ser humano considerado como membro de
uma possível comunidade de argumentação, é
reconhecido como “portador de uma dignidade
originária”. Assim, o princípio básico formal de
toda ética é o princípio da igualdade
fundamental de direitos de todos os homens e,
consequentemente,
a
co-responsabilidade
solidária de todas as pessoas” (1995:9).

O ACS busca também na sua visão de mundo a
formação da consciência crítica o que lhe dá condições de
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perceber as situações reais sócio, política e econômica do
Estado e seu papel de administrar com justiça os bens
públicos. “Nós não podemos fechar os olhos para tudo que
acontece senão a gente não muda nada”. Comentou o
entrevistado ACS3.
Nessa questão da satisfação existe uma dualidade de
visão e entendimento das circunstancialidades que vivem os
ACSs. Os mesmos apresentam uma satisfação interior na
realização da sua atuação e um inconformismo com a
realidade vivida institucionalmente. Ao tempo mesmo reina
um espírito de coragem e perseverança que não o faz
desistir dos objetivos propostos em prol da comunidade.
d) Quarto aspecto: a motivação
Passando a quarta categoria, vamos tratar da questão
motivação. Obviamente esta vem acompanhada de um
esforço que impulsiona e adequa o sujeito a uma ação eficaz
numa perspectiva de autoaprovação da ação desenvolvida
em prol de algo ou alguém; no caso especificamente do
agente comunitário de saúde, tudo está envolvido a partir da
importância e da receptividade da comunidade para com
eles. A expressão do calor humano em receber o agente na
comunidade é fato.
“A comunidade é bem receptiva. Hoje a equipe
é tão unida! Saber que você trabalha com a
comunidade e não precisa sair para outro lugar
longe. Trabalho dentro da comunidade. Posso
trabalhar e tomar conta da minha família. A
comunidade é boa de trabalhar! ”.
Entrevistado ACS1 (PSF Coelhos II)
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“O nosso valor é reconhecido pela comunidade,
porque o ACS é a base do PSF. A gente é da
comunidade. Vai às casas conhecer a
comunidade e é muito bem recebido. ”.
Entrevistado ACS2 (PSF Coelhos II)

O agente comunitário tem muitas motivações, no
entanto, chama a atenção a liberdade de ir e vir dentro da
comunidade. O agente se torna dono de si. A comunidade
tem seu complicador em termos de estrutura social, mas
para o agente é um desafio já superado, pois ele é aquela
pessoa que adquiriu muita confiança e respeito por parte de
todos. No entanto, o agente sabe como deve entrar e sair das
situações desafiadoras.
“Eu gosto do trabalho que faço só algumas
picuinhas que acontecem. O que chama atenção
na comunidade é o acesso às casas das pessoas
e a abertura é muito grande para nós agentes.
Existe um nível de confiança. Andamos
livremente e com a identificação que é uma
blusa que se chama jaleco. Eu trabalho mais
com o coração. Visita de outras pessoas à
comunidade só acontece acompanhado com o
agente. Nós sabemos entrar e sair. Conhecemos
todos os becos. Para nós o posto é um lugar que
serve até como mini-emergência. Todos esses
aspectos me dão motivação para continuar na
comunidade como agente de saúde das
famílias”.
Entrevistado ACS3 (PSF Coelhos II)

Outro ponto significativo da motivação é a questão
ética da relação ACS e o utente que demonstra abertura e
segurança na relação e no trabalho. O agente precisa viver
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esta condição no trabalho e na vida da comunidade. A
comunidade se coloca de maneira fiel ao agente e ele não
pode falhar. Ao mesmo tempo em que há respeito também
há cobrança da comunidade para com o agente. A questão
ética estabelece a relação entre os indivíduos e as famílias
onde o agente passa a ser uma referência na comunidade
pela atitude do cuidar das pessoas numa visão mais humana
da “ética em fazer o bem, mas também da ética de não fazer
o mal” (Andrade, 2011:165).
“Os elementos que servem de estímulos: a
ética, o sigilo, a amizade, o respeito pelo
utente, a confiança que o paciente deposita, o
laço de amizade fortalece a responsabilidade.
E nós procuramos corresponder às
expectativas da comunidade”.
Entrevistado ACS2 (PSF Coelhos II)

“Por questões éticas como agente de saúde
não tenho preconceito de forma alguma.
Respeito a opção de cada um. O agente de
saúde
não
pode
ter
preconceito,
principalmente com o paciente soro-positivo e
é nessas coisas que encontro motivações para
trabalhar. As pessoas esperam muito de nós, o
que nos dar uma grande responsabilidade”.
Entrevistado ACS3 (PSF Coelhos II)

O PSF é um espaço de espírito crítico que abre a
percepção do agente para que ele possa enxergar mais de
perto a realidade e sentir que existem dificuldades
principalmente dos setores que regem. Nessa questão o
ACS sente mais dificuldades e desmotivações.
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“O Distrito Sanitário (setor que coordena as
áreas onde estão os postos e as policlínicas)
desmotiva muito, pois, não dá recursos para
fazer as coisas que faltam e é preciso pedir a um
e a outro o que está faltando. Mas, por sua vez,
o Distrito cobra muito de nós. E se a gente levar
os problemas aos diretores do Distrito eles
dizem que a gente está perturbando. O PSF dá
confusão porque a gente vai atrás e cobra
mesmo”.
Entrevistado ACS1 (PSF Coelhos II)

As motivações estão relacionadas e centradas,
principalmente, na comunidade. O conceito comunidade
está presente em tudo que se faz na favela. As pessoas vão
estabelecendo um relacionamento com os agentes pelo
papel que os mesmos estabeleceram ao longo do trabalho,
criando uma sintonia que gerou um relacionamento de
confiança, respeito que representa certa autonomia e
autoridade, simples, mas consistente, já que eles têm uma
preocupação com a saúde de todos na comunidade. Ali
quando se fala de saúde pública o ACS passa a ser a
referência primeira já que a saúde pública é questão de
responsabilidade para com a vida. Segundo Tarride a saúde
pública é
“... a arte e a ciência de manter, proteger e melhorar
a saúde da população por meio de esforços
organizados da comunidade. Inclui aquelas medidas
por meio das quais a comunidade providencia
serviços médicos para grupos especiais de pessoas.
Relaciona-se com a prevenção e controle das
doenças, com os que necessitam hospitalização para
a proteção da comunidade e com os medicamente
indigentes” (1998:24).

- 60 -

Para Fortes e Zoboli, saúde pública é “a arte e a
ciência de promover, proteger e restaurar a saúde dos
indivíduos e da coletividade, e obter um ambiente saudável,
através de ações e serviços resultantes de esforços
organizados e sistematizados da sociedade” (2003:14). E
continuam afirmando que “a saúde pública é o que a
sociedade faz coletivamente para assegurar as condições
nas quais as pessoas podem ser saudáveis, o conjunto de
práticas e saberes que objetivam um melhor estado de saúde
possível das populações” (Ibid., p. 14-15). Nessas
concepções, podemos definir a saúde pública como sendo
de responsabilidade tanto do Estado quanto da sociedade
civil que, por sua vez, tem o dever e a obrigação de cobrar
e exigir uma saúde de qualidade. O cidadão deve estar
sempre atento para as condições legais e buscar o direito
que lhe é devido. Segundo Lenir Santos, “A pessoa humana
tem o direito de ser atendida pelos serviços públicos de
saúde ou pelos serviços privados que integram o SUS de
forma complementar, sem que lhe sejam feitas exigências
não previstas em lei ou próprias da organização do sistema”
(2006:23).
Essas questões de saúde pública estão presentes na
vida do ACS e fazem com que ele tenha consciência de ser
um agente responsável porque se trata de uma questão de
cidadania garantido por lei ao cidadão. Segundo Volnei
Garrafa, “a saúde humana, como instrumento concreto de
cidadania, pode contribuir para que o cidadão torne-se
física e mentalmente mais apto na luta por um destino
melhor ou, pelo menos, menos sombrio” (2003:52).
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Neste primeiro momento, podemos destacar no
quadro abaixo as questões mais significativas ou elementos
integradores:
Quadro 3
Dimensões do processo formativo (Resumo)
O ACS
DIMENSÕES
Aspectos da formação:
Aspectos da satisfação:
o
primado
da
- espírito de colaboração
experiência
- impasse na satisfação
- o processo contínuo
- papel dos gestores
cognitivo
públicos
- desafia a experiência
- consciência crítica
- relação dialógica
Aspectos da atuação:
Aspectos da motivação:
- relação subjetiva e
- calor humano
prática
- a liberdade
abertura
para
- a ética
comunicação
- espírito crítico
- aprender a escutar
- integração entre
formação, saúde e
trabalho
Esse quadro caracteriza o quanto a formação e a
prática do agente de saúde da família transitam numa
relação de autêntica colaboração e conseguem fazer uma
ponte dos valores estabelecidos dessa relação tendo em
vista não perder o foco da sua formação nem do trabalho
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desenvolvido dentro da comunidade local. Os quatro
aspectos interagem entre si valores humanos que tramitam
no próprio espírito humano numa dimensão dialógica de
busca de mudanças e transformações pessoais e sociais.
Hoje, segundo Barros, “a convivência de diferentes
modelos teóricos que sustentam as práxis educativas no
setor da saúde é marcante” (2006:27). Portanto, a educação
em saúde requer que seja dada ênfase ao trajeto da formação
pedagógica do indivíduo no objetivo de realizar um
“trabalho de transmissão de conhecimento para a mudança
de comportamento” (Ibid, Ibidem).
ETAPAS DA OBSERVAÇÃO
O segundo momento deste estudo de caso sobre o
ACS, trata da observação realizada no PSF Coelhos II, nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, quando
pudemos acompanhar o movimento dos utentes que
chegavam e do atendimento recebido, no entanto,
sentíamos a necessidade de numa conversa informal
perceber nas falas dos agentes comunitários elementos que
nem sempre vemos quando fizemos a entrevista. Foi-nos
importante observar as Dimensões Estruturais do PSF
tendo como base o Quotidiano do Agente Comunitário
de Saúde. Portanto, seguimos quatro pontos importantes
que nos serviram de base orientadora neste momento: I- O
Ambiente de Trabalho; II- Organização Institucional;
III- A Comunicação no Ambiente de Trabalho e IV- O
Trabalho do Agente Comunitário de Saúde.
Para melhor entender o papel e/ou a função do
Agente Comunitário de Saúde é necessário ter uma visão
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panorâmica da estrutura do ambiente de trabalho e tudo
aquilo que nele acontece no seu dia a dia, ou seja, nesse
contexto, o estudo de caso se deterá sobre o Posto de Saúde
da Família da Comunidade Coelhos II ou como é conhecido
o PSF Coelhos II. Portanto, para uma amostragem mais
específica do posto, tendo em vista a análise mais completa,
seguem alguns aspectos fundamentais que possibilitam
compreender e retratar melhor a sua estrutura ambiental,
organizacional, comunicativa a partir do trabalho do agente
comunitário no posto de saúde e fora dele. É considerando
esses aspectos que melhor se entenderá quem é o agente no
seu dia a dia, no seu quotidiano. Todo momento de
observação se deteve mais em acompanhar o andamento e
funcionamento do posto e escutar o que se falava no
ambiente.
No quadro a seguir estão alguns destaques
importantes do momento da observação sobre o ACS.
Quadro 4
Momentos da observação – destaques
O ACS
Ambiente de trabalho:
Comunicação no
ambiente de trabalho:
• caráter emergencial e
preventivo;
• verdadeira;
• simples e pequeno;
• funcional;
• atendimento
• prática;
domiciliar;
• simples;
• identificação pessoal.
• objetiva;
• direta.
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Organização
institucional:

O trabalho do agente
comunitário de saúde:

• controlo gerencial;
• diversidade de
funções;
• precariedades e
limitações;
• controle das
atividades;
• colaborar, ajudar,
cuidar.

• atividade diária
maturidade;
• conhecimento básico;
• senso crítico;
• obrigatoriedade;
• cumprimento das
tarefas;
• conhecimento
aplicado;
• habilidade;
• percepção.

Todos esses valores são expressos a partir da
atuação da equipe num trabalho bastante exaustivo. São
valores que estão presentes pelo esforço da colaboração e
envolvimento de todos em prol da comunidade. É um
trabalho que visa a promover a saúde e, nesse sentido, tem
como objetivo alcançar “um nível ótimo de vida e saúde
(...), buscando fortalecer tudo aquilo que contribui para
melhoria da saúde e do desenvolvimento humano” (Barros,
2006:51). Embora percebamos que o ótimo para os
habitantes da favela é não ter nenhum problema de saúde
nem falta do que é básico para a sobrevivência.
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a) O AMBIENTE DE TRABALHO
Observamos, em primeiro lugar, que o posto de
saúde é um ambiente pequeno onde se concentra um
número reduzido de pessoas que nele trabalham e acomoda
poucos utentes que são atendidos diariamente em caráter
emergencial e preventivo. Para tanto é preciso entender o
ambiente a partir de sua estrutura.
1) A estrutura do ambiente
O posto de saúde Coelhos II está situado na rua Dr.
José Mariano, bairro Coelhos, cidade do Recife, estado de
Pernambuco inaugurado em 24 de setembro de 2001 para
atender a uma população de 1400 famílias e cada família é
composta de cinco membros em média. Hoje constituídas
de moradores à beira do rio Capibaribe é conhecida como
uma das maiores favelas (favela do Coque/Coelhos II) que
também tem se estende à beira do rio por um cinturão de
moradias denominadas de palafitas, isto é, as casas são
suspensas por madeiras plantadas dentro da água. Trata-se
de uma vida subumana, as pessoas convivem com muito
rato e muito lixo, sem saneamento, poucas casas de
alvenaria porque só é possível a construção de barracos de
madeiras.
O posto de saúde é considerado uma microestrutura
nele há uma sala de recepção e marcação de consultas; três
salas de atendimento: uma sala clínica onde existe um
atendimento clínico e de prevenção; uma sala de
enfermagem onde se realiza todo acompanhamento do prénatal, da puericultura onde se faz o planejamento familiar;
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uma sala de odontologia completa no intuito de prevenir
doenças e criar o hábito da higiene bucal através da sala do
escovódromo para crianças e adolescentes.
Existe uma sala que serve de farmácia para
distribuição gratuita de medicamentos, uma sala de
vacinação, uma sala de curativo, uma sala de esterilização,
uma sala de arquivo, uma copa e três casas de banho. O
ambiente é simples e pequeno, mas a comunidade é
grande.
“A comunidade é grande. Nós temos de
acompanhar 1400 famílias, mas o posto é muito
pequeno e nos limita muito. Por exemplo,
quando falta a médica é um transtorno. Só temos
uma médica para acompanhar todo esse povo.
Precisaria ampliar e ter, pelo menos, mais um
médico para que pudéssemos avançar mais no
atendimento”. (Relato de um agente de saúde).
ACS1 (PSF Coelhos II)

Como o espaço é bastante reduzido não é possível
atender a todas as pessoas da comunidade naquele ambiente
e, por isso, uma parte do dia o ACS acompanha a médica, a
enfermeira, o dentista para atendimento domiciliar que
acontece praticamente todos os dias. Entretanto, o ACS faz
esse acompanhamento para evitar agressões ou outros atos
de violência contra as outras pessoas. O agente é respeitado
e conhece praticamente a todos dentro da comunidade,
mesmo assim, para as visitas todos devem usar a farda de
identificação tanto a médica quanto a enfermeira ou o
dentista; o ACS também usa o jaleco (camisa sem manga
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por cima da roupa que o identifica como agente de saúde da
comunidade).
“Visita de outras pessoas à comunidade só
acontece acompanhado com o agente, porque o
risco de violência e agressão é muito grande,
mas como nós agentes conhecemos os ambientes
e as pessoas, então, levamos os outros
profissionais até as famílias e nunca houve
nenhum problema, mas sozinho ninguém se
arrisca a ir”. (Comenta um agente de saúde).
ACS3 (PSF Coelhos II)

Nesse primeiro ponto, observamos que existem
muitas limitações em termos de ambiente. Para a realidade
local ver-se que é necessário um ambiente mais amplo e
com mais possibilidades de atendimento, naturalmente com
mais profissionais. Ao passarmos várias tardes, chegando
às 14h até as 17:30h, registramos muitos utentes que
chegavam, às vezes, agitados querendo ser atendidos
imediatamente, mas tinha de ficar esperando até o final do
expediente. Quando o caso era muito grave, solicitava-se
uma ambulância e o utente era conduzido a um hospital de
grande porte.
2) Material de trabalho
O posto mantém as coisas básicas para poder ter um
ambiente adequado ao atendimento humano. As coisas são
bem cuidadas como, por exemplo, o fornecimento de
fardamentos, crachás, bolsas, livros, canetas, receituários,
etc. Todo material de uso pessoal é descartável e é
incinerado. Existem aqueles materiais de longa duração,
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principalmente os metais que, por sua vez, são esterilizados
para evitar contaminação e infecção.
Como sói acontecer existe a preocupação com a
falta de material, de remédios no posto e o ACS para não
deixar faltar sai pelos hospitais ou policlínicas da região a
buscar medicamentos, materiais para poder atender as
pessoas. Como expressou um agente comunitário:
“Muitas vezes saio correndo, independente da
hora, se é manhã, tarde ou noite a levar pessoas
a serem socorridas ou a buscar materiais para
atendê-las em suas residências porque tem
acabado no posto e não mandaram para repor”.
ACS1 (PSF Coelhos II)

Outro agente disse que:
“O Distrito Sanitário I que nos atende, é o
responsável em prover o material e o
medicamento de que precisamos, mas nem
sempre ele cumpre com os prazos. Antes de
acabar já fazemos o pedido, mas a demora é
tanta que tudo se acaba e nós ficamos
desprovidos por muito tempo aguardando
chegar. É uma luta! ”.
ACS2 (PSF Coelhos II)

Duas situações que se contrastam a condição do
posto, primeiramente, é um ambiente que necessita de certa
atenção e cuidado e, segundo, não deveria faltar nem
material nem remédios diante das grandes necessidades da
comunidade. Manter a estabilidade do posto é manter o
trabalho de prevenção da comunidade.
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3) Distribuição dos outros profissionais
No posto existem, exercendo, outras funções uma
equipe composta por uma médica; uma enfermeira; um
odontólogo, uma auxiliar de higiene, uma auxiliar em
enfermagem, uma técnica em higiene bucal, uma
recepcionista, uma auxiliar de farmácia, dois vigilantes e
cinco Agentes Comunitários de Saúde. A distribuição é
feita pela direção do distrito sanitário I. No PSF a
enfermeira chefe administra a distribuição por área dentro
da favela, ou seja, são cinco áreas e os agentes vão para as
áreas de acordo a distribuição ou necessidade, não obstante,
todo trabalho é realizado em sintonia com toda equipe.
A equipe tem uma característica fundamental que é
trabalhar em conjunto e muito unida. Contudo, a médica
e a enfermeira têm um trabalho muito desgastante pelo
volume e acúmulo de casos para atender. “São muitos
problemas, doenças, muitos utentes e eu me sinto cansada
e impotente em algumas situações”. Relata a médica e,
continua: “Já fiz várias solicitações ao Distrito, mostrando
as dificuldades e a necessidade de mais um médico e um
enfermeiro, mas não temos nenhuma resposta. O povo aqui
é muito carente! ”
4) Distribuição de tarefas
Existe um cuidado e uma preocupação em manter
um equilíbrio na distribuição das tarefas para atender o
maior número de pessoa possível. A médica faz
atendimento clínico, visita domiciliar, orientação
preventiva, consulta no posto e atendimento de emergência
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nas casas ou no posto. Trabalha cinco dias na semana, de
segunda-feira até sexta-feira nos expedientes da manhã e da
tarde.
A enfermeira, por sua vez, faz o planejamento
familiar com as mães, a puericultura, acompanhando o
crescimento e desenvolvimento da criança, o pré-natal,
principalmente, em muitas adolescentes, pois o índice de
droga e vida sexual precoce é muito alto levando, contudo,
a uma gravidez antecipada. Realiza, também, exame
preventivo, visita domiciliar, faz a parte preventiva e
educativa das famílias com palestra orientadora sobre
doenças/atividades como: leptospirose, dengue, DST, uso
de preservativos. Procura acompanhar os casos de câncer
de colo e mama.
O odontólogo tem uma atuação mais curativa e
preventiva: extração, tratamento de câncer bucal, limpeza,
usa de flúor e exercício de escovação correta. Também
realiza visita e atendimento domiciliar. O odontólogo é
auxiliado por uma Técnica de Higiene Dentária (THD)
nas tarefas elencadas.
A auxiliar de enfermagem exerce uma tarefa muito
significativa, pois a mesma realiza visita domiciliar, faz
curativos, vacinação, como também, atua nas campanhas de
vacinação, colabora no acompanhamento e tratamento de
utentes com tuberculose (existe um grande número de
pessoas) e hanseníase.
Outro papel importante é o da recepcionista, aquela
figura simples, mas de um relacionamento humano com as
pessoas da comunidade, um relacionamento amistoso e que
todos sabem que ela está para servir através do ato de
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marcar a consulta, organizar a distribuição das consultas
como também marcar consultas para hospitais, policlínicas,
laboratórios que não existem na área. A atenção dada aos
utentes é a base do relacionamento mais humano no posto.
Pudemos observar alguns utentes chegarem agitados,
desesperados e a recepcionista procurou acalmá-los e
tranquilizá-los.
O Agente Comunitário de Saúde é aquele
personagem que representa uma presença efetiva e afetiva
diante da comunidade e como foi destacado é a mais
significativa. Exerce uma liderança respeitada e consegue
resolver os casos que parece não ter acesso.
“Nós somos como Bombril, temos mil e uma
utilidade. Estamos em todas as situações. Somos
solicitados não tem dia nem hora. Temos de
estar sempre disponíveis. Chega uma pessoa
doente na nossa casa e diz que quer a nossa
ajuda e não temos coragem de dizer não”.
(Comenta um agente comunitário).
ACS1 (PSF Coelhos II)

O ACS está inserido cada um em uma área dentro
da favela, mas está também, sempre pronto independente
do momento e da hora a ajudar e a cuidar daqueles que estão
sobre sua responsabilidade como: dá orientação geral às
pessoas, escutá-las, visitar as famílias – em média por dia o
agente deve visitar dez famílias –, para entrega de consulta,
fazer a parte social do programa do governo: “bolsa
família”, “bolsa escola”, serviços sociais outros. Fazer e
atualizar cadastros dos utentes, principalmente, deficientes
como também busca e entrega de material e deve estar
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sempre a serviço da comunidade. Sendo, portanto, que cada
agente se disponibiliza a dar cobertura e apoio uns aos
outros levando em consideração que as áreas são extensas e
populosas.
Para dar um suporte a atuação do agente, existe em
cada PSF um sistema ou central de marcação de consulta
interligada à central de regulação para atendimento aos
casos mais graves. É através desse programa que o agente é
auxiliado nas marcações das especializações que existem
nos hospitais e clínicas de maior porte de desenvolvimento
científico e tecnológico. O agente comunitário também
recebe, acompanha e orienta junto ao médico e ao
enfermeiro os estagiários da faculdade de medicina e de
fisioterapia em suas pesquisas e estudos nas áreas. Com
essas atividades o ACS tem dado muito certo. Uma
constatação significativa e, ao mesmo tempo, uma
conquista, é a superação e o controle da mortalidade
infantil; acabaram-se as filas de espera onde as pessoas
passavam a noite ao relento para, ao amanhecer, receber
uma ficha para realizar uma consulta ou um exame.
Entretanto, não faltam aqueles utentes impacientes
e que reclamam de tudo. Segundo um agente comunitário,
“É muito difícil trabalhar com as pessoas, pois
não tem quem agrade a todos. Nós fazemos o
possível para dar o melhor, mas, sempre existem
aquelas pessoas que reclamam de tudo e de
todos e ficam até com raiva da gente se não
atender na hora que elas querem”.
ACS1 (PSF Coelhos II)
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5) Condições de atendimento ao utente
Constatamos que as condições de atendimento ao
utente, em geral, têm realmente suas precariedades e
limitações porque falta mais atuação e presteza dos
gestores em prover e superar as carências e necessidades
que faltam no posto, por exemplo, mais profissional
qualificado como o médico, o enfermeiro, o agente
comunitário. Falta uma ambulância que esteja disponível à
comunidade. Portanto, no PSF faz-se o que se pode fazer,
disse um agente comunitário:
“Fazemos de tudo um pouco e o que é possível
fazer. Esta situação o utente, na maioria das
vezes, não entende e quer culpar a nós.
Procuramos explicar tudo que acontece, mesmo
assim nem sempre somos entendidos. Não
podemos fazer milagres!”.
ACS3 (PSF Coelhos II)

Numa quarta-feira, dia 27, à tarde, mês de outubro
de 2010, assistimos à cena de um utente desesperado chegar
ao posto com uma dor, pedindo socorro e foi atendido
imediatamente por um ACS que estava no momento.
Observamos que o agente comunitário está sempre
disponível e trata com atenção o utente, independente do
que ele está sentindo; essa é a lógica do grupo de ACS.
Realmente, eles não medem esforços para escutar e atender
os utentes. Vimos muitas vezes serem parados na rua
quando estava chegando ao posto e escutavam as pessoas
com serenidade. O cuidar está em primeiro lugar, pois pode
ser uma dor ou uma doença mais grave. Segundo Bertachini
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“Nos cuidados paliativos, o utente é assistido na
sua globalidade, com ênfase na qualidade do
‘bem viver’, dentro de suas reais condições de
tratamento. Trata-se de uma filosofia que não
está necessariamente atrelada ao ambiente
hospitalar, podendo ser desenvolvida em
diversos contextos ou instituições, e por
diferentes profissionais da saúde...” (2011:113).

Sobre esse ponto, é importante destacar que diante
do esforço da equipe em atender a todos, em qualquer
circunstância, faz com que os utentes percebam e se sintam
gratificados e apoiem o trabalho dela. Uma utente falou
assim:
“Gosto do pessoal, me atende muito bem e não
me deixa faltar nada. Essa atenção todos têm
para com toda a comunidade. É um grupo de
coração grande. Estou completamente satisfeita,
porque sempre fui bem atendida, o agente de
saúde sempre esteve em minha casa para cuidar
das pessoas de lá. Também no posto sempre
recebi um bom atendimento, principalmente
pela médica. Esse pessoal daqui é muito bom..”
U1(Favela dos Coelhos II)

Para o utente se relacionar bem com o agente
comunitário é fundamental. Uma utente fez o seguinte
comentário:
“O meu relacionamento com os profissionais é
muito bom, recebo apoio de todos.
Tenho sempre recebido em minha casa tanto o
agente de saúde quanto a doutora.
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Estou suficientemente satisfeita, pois, tenho
recebido medicamentos, vacinação todas às
vezes que tem campanha. Sou avisada de tudo”.
U2 (Favela dos Coelhos II)

O PSF tem oferecido, dentro das suas limitações,
várias possibilidades em atender da melhor maneira
possível os utentes. Nesse sentido há um desdobramento do
profissional de maneira exaustiva para atender bem aos
utentes. Como o posto está numa região de muita carência,
para os utentes os agentes de saúde estão acima das
expectativas deles, correspondendo às necessidades básicas
da comunidade.
b) A ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
A Cidade do Recife está dividida em seis distritos
sanitários que trata das questões organizacionais da saúde
da cidade. O PSF, em sua organização estrutural, depende
do Distrito Sanitário I onde estão os responsáveis primeiros
pela manutenção e orientação administrativa numa região
determinada de acordo a sua divisão. Portanto, ficamos
durante um tempo observando como é a organização interna
do PSF e, assim, podemos destacar o seguinte:
1) Divisão do trabalho e sua regulamentação
Todas as funções são estatutárias, regulamentadas
por lei e ocupadas por concurso público. Por isso, não se
tem acesso a essa regulamentação, diretamente, porque está
sob controle da Diretoria Geral da Secretaria de Saúde do
Município e não é disponibilizada ao público.
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Os PSF são gerenciados pela Gerente de Território
(GT) que tem como função acompanhar todas as
dificuldades e/ou problemas relacionados a eles e
concomitantemente incidindo também à figura do ACS.
Naturalmente, esta atividade está subordinada a um macro
estrutura criada pela prefeitura para poder ter um controle
maior da situação, ou seja, toda a administração está
centrada e interligada à Secretaria de Saúde do Município
que, por usa vez, dividiu toda região em seis Distritos
Sanitários que regem as microrregiões (Anexo 4). Nessa
descrição está se tratando do Distrito Sanitário I que
administra três regiões entre elas está a região terceira
composta pelos Coelhos, Coque e Boa Vista. Aqui se trata
do PSF dos Coelhos que tem duas áreas: Área I e Área II, a
Área II é a do estudo aqui referida. O PSF Coelhos II está
dividido em seis microáreas ou regiões onde atuam os ACS.
No momento existem cinco agentes, pois há uma área
descoberta, mas pela extensão da área seriam necessários
oito agentes comenta um agente comunitário:
“A nossa área é muito grande e, por isso mesmo,
vivemos assoberbados de trabalho. Eram para
termos oito agentes de saúde, mas somos
somente cinco, logo, alguém tem de fazer a
cobertura daquela área que se encontra
descoberta. O trabalho é duplo. As autoridades
não se preocupam com isso e só sobra pros nós”.
ACS1 (PSF Coelhos II)

No PSF a administração ou coordenação local é
realizada pela pessoa da enfermeira que está subordinada a
GT (Gerente de Território) e os agentes comunitários estão
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subordinados à orientação da enfermeira. Na ausência da
enfermeira assumem a médica ou o odontólogo. Mas, no
distrito, existe uma pessoa encarregada de fiscalizar a
atuação do agente: sua presença no posto desde sua entrada
e sua saída, é controlada por um ponto de trabalho marcado
diariamente com entrada às 8h até as 12h e das 13h até as
17h. Assim cada agente segue para sua região ou atende no
posto se necessitar.
O Distrito Sanitário I detém o controlo das
atividades do PSF, principalmente, do ACS fiscalizando
sua atuação.
2) Tipos de comunicação existente entre os
profissionais
A liberdade de comunicação é uma tônica
fundamental do trabalho que se expressa através da
comunicação escrita ao realizar os relatórios para prestação
de contas e informações deliberadas. Todos têm o mesmo
nível de comunicação para melhor se entenderem e se
comunicarem entre si, já que todos compõem a equipe que
trabalham no PSF. A comunicação oral que se dá a partir
das informações a serem passadas, as orientações a serem
dadas, aos questionamentos sobre as dificuldades e os
problemas que ocorrem no trabalho e até fora dele, como
também, discordar ou concordar com a situação existente
tanto no nível sociocultural quanto no nível políticoeconômico. Existe livre acesso em fazê-la. Um agente
comunitário falando de liberdade no trabalho, assim se
expressou:
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“Nós temos liberdade para pensar, falar e atuar
em qualquer área do posto. Nas reuniões
discutimos muito sobre isso e fica claro que a
questão passa pela responsabilidade de cada
um. Cada um tem de assumir o que está fazendo
com erros e acertos. Muitas vezes recebemos dos
colegas apoio quando precisamos nos ausentar,
por exemplo”.
ACS1 (PSF Coelhos II)

Também, a comunicação se dá de maneira
significativa nas reuniões realizadas semanalmente onde se
partilham os problemas das áreas e suas dificuldades ou os
acontecimentos ocorridos no próprio posto. Acontece uma
reunião mensal somente para a auxiliar de enfermagem e os
agentes comunitários na qual discutem e partilham suas
necessidades pessoais e do grupo. A reunião principal trata
mais especificamente de orientação sobre o Programa
Nacional de Imunização. É uma característica da reunião,
mais liberdade de expressão. O objetivo maior da equipe
é fazer com que a união entre todos possa ser a
característica primeira do trabalho e espírito de
colaboração, como comenta um agente comunitário:
“As nossas reuniões são muito ricas, porque
podemos partilhar tudo que queremos. Ninguém
deve controlar ninguém, mas colaborar uns com
os outros. Não há restrição na nossa
comunicação. Cada um fala o que pensa e diz o
que quer sem ferir os colegas. A verdade e a
união devem estar em primeiro lugar”.
ACS3 (PSF Coelhos II)
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3) Avaliação da direção sobre o trabalho do agente
A direção tem um acompanhamento sistemático
do trabalho dos agentes que, por sua vez, entregam à
enfermeira-chefe um relatório quinzenal prestando conta
das atividades até então realizadas.
Segundo a direção, existem muito empenho e
dedicação dos agentes comunitários e eles são muito
prestativos e eficientes por estarem inseridas num trabalho
há bastante tempo e isso conta muito para que o trabalho
seja desenvolvido com sucesso apesar das dificuldades e
limitações que o PSF apresenta. A diretora do PSF assim
falou:
“Posso assegurar-lhe o orgulho de trabalhar
com esses agentes. São pessoas bastante
envolventes e empenhadas. O PSF não funciona
sem o ACS, ele é a peça chave. Aqui entre nós o
trabalha avança mais por causa do agente. São
atenciosos e muito comunicativos. Há uma
aceitação muito grande da comunidade em
relação ao ACS. Eles têm entrada franca na
comunidade. Como o professor sabe, estamos
numa área de muito risco e o agente é quem nos
acompanha em tudo dentro da área”.
Diretora do PSF Coelhos II

A confiança no trabalho do agente é necessária, esta
é uma constatação básica. Torralba atribui na arte de cuidar,
a confiança entre utente e seu cuidador algo fundamental,
ou seja, “na confiança aprendemos a ver a realidade em um
plano de igualdade, porque nos ensina a renunciar a
situações de privilégio pessoal e de grupo”. (2009:173).
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Isso serve, também, para um trabalho em equipa e o ACS
está bem inserido nesse contexto.
4) Nível de interesse e satisfação no ambiente de
trabalho
Para os ACSs, todos os integrantes da equipe têm
muito interesse em se ajudar mutuamente e colaborar
para que o programa tenha sucesso, dê certo e seja cada vez
mais eficiente e atinja a meta de 100% de aproveitamento.
É interesse de todos como disse um agente comunitário:
“Ninguém aqui busca promoção pessoal, apenas
o reconhecimento pela dedicação e apoio de
todos. É o que encontramos e o que nos estimula
ao trabalho. Buscamos dar o melhor de nós”.
ACS1 (PSF Coelhos II)

Outro agente firmemente expressa a ansiedade de
que o trabalho deles seja uma conquista diária e comenta:
“Todo sucesso do nosso trabalho depende de
cada um de nós e, nós lutamos para alcançar o
máximo, mesmo sabendo das dificuldades. Mas,
o ambiente de trabalho é importante para que
conjuntamente nos esforcemos para dar o
melhor aqui dentro do posto. Trabalhamos com
gosto e satisfação”.
ACS2 (PSF Coelhos II)

Outro agente, ainda, expressa um sentido de
pertença tão estreito que compara com a sua própria
morada, pois se encontra tão inserido no PSF que não separa
a vida do trabalho.
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“Eu me interesso muito por tudo isso aqui. Já fiz
daqui a minha morada durante o dia e me dedico
ao trabalho com muito orgulho de ser agente
comunitário de saúde já que a comunidade
precisa do nosso trabalho”.
ACS3 (PSF Coelhos II)

Quando os agentes fazem esses pronunciamentos,
estão levando em consideração e colocando muito presente
os resultados de seus trabalhos. Por exemplo, antes de o
programa existir na área, morriam seis crianças a cada 10
entre 0 a 2 anos e hoje morre uma. Isso se deve a uma
presença efetiva e atuante da equipa. Portanto, existe uma
satisfação e um contentamento entre os membros da equipe
em colaborar, ajudar e cuidar da vida.
c) A COMUNICAÇÃO
TRABALHO

NO

AMBIENTE

DE

O posto de saúde é um ambiente que aproxima
muito as pessoas pela sua própria estrutura, pois o mesmo
se torna mais familiar. Nesse contexto, o ACS encontra
facilidade de comunicar-se com mais interatividade e
formar laços de amizade entre si e, também, com os utentes.
Todos se conhecem. O agente está na casa das famílias para
visitas e no posto partilha com os colegas de trabalho, então,
se cria e se estabelece uma comunicação mais verdadeira,
objetiva, direta.
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1) Como se comunicam os agentes no ambiente de
trabalho
A comunicação entre o ACS em seu ambiente de
trabalho acontece, em primeiro lugar, com muita
transparência. Em segundo, comunicam tudo entre si, mas,
estão sempre vigilantes e cuidando uns dos outros
preservando as áreas de trabalho. Terceiro, procuram ter
uma linguagem comum. Os agentes percebem que o valor
da comunicação está na tomada de decisões conjuntamente
para evitar discórdias, desentendimentos. Há muito
cuidado em preservar o cultivo da amizade. Tomam
cafezinho juntos, às vezes almoçam juntos e sempre trocam
favores entre si se apoiando fortemente para que o trabalho
se desenvolva solidamente e, nestes momentos conversam
e trocam idéias sobre as atividades que estão realizando. No
entendimento dos agentes, esse é o grande segredo do
sucesso do trabalho. Diante disso o apoio da comunidade é
inegável para que o trabalho possa frutificar como disse um
agente;
“Temos cuidado quando nos comunicamos para
não cairmos em contradições. As pessoas
gostam muito de boatos e podem prejudicar o
nosso trabalho, por isso, a nossa
responsabilidade é ter cuidado no falar e no
saber falar. Evitamos discussões e jamais xingar
os colegas. Por isso, estamos aqui até hoje e com
o apoio da comunidade que é muito
importante”.
ACS1 (PSF Coelhos II)
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Por outro lado, também são destacados como
significativos os momentos de distração e alegria como
momentos de mostrar a necessidade de se ajudarem
mutuamente como comentou um agente comunitário:
“Os momentos de descontração são
significativos, neles trocamos ideias e
conversamos sobre a situação da comunidade.
São momentos privilegiados, porque corremos
muito durante o dia. Quando paramos para
descansar aproveitamos e colocamos em dia
tudo que temos feito e deixamos de fazer. É aí
que surgem os apoios de uns para com os
outros”.
ACS3 (PSF Coelhos II)

A palavra-chave entre os agentes é prudência, pois,
a mesma faz parte da convivência ao comunicar-se
cotidianamente, é um dado da virtude que norteia a ação do
sujeito.
“Nós temos muita prudência quando falamos
para evitar mal-entendidos, mesmo, nas
brincadeiras”.
(Expressou
um
agente
comunitário).
ACS2 (PSF Coelhos II)

Para Aristóteles, a prudência é uma virtude que deve
estar presente nas ações do homem. “É mais próprio da
virtude fazer o bem do que recebê-lo, bem como praticar as
ações nobres do que abster-se das ações ignóbeis” (Cf.
2004:81-82). Segundo Novaes “o homem virtuoso ou
‘bom’ é o que aprimora a sua conduta de modo a medir da
melhor maneira possível e em todas as circunstâncias o
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quanto de paixão seus atos comportam inevitavelmente”
(1992:10). Através de uma ação comunicativa se constrói o
bem comum nas relações humanas, como também a
confiança. É nesse contexto que se encontra o agente de
saúde por estar sempre mais inserido e interagindo com seu
contexto social e sua prática cultural. Por isso, Habermas
trata da ação comunicativa como sendo resultante de
“Uma tentativa de provar a plausibilidade da
ideia de que uma pessoa que se socializou numa
determinada língua e numa determinada forma
de vida cultural não pode senão dedicar-se a
certas práticas de vida comunicativas,
acendendo assim tacitamente a certos
pressupostos pragmáticos presumivelmente
gerais” (2007:20).

A interação comunicativa presente entre os agentes
comunitários de saúde tem um valor muito humano,
exatamente, por estarem no mesmo nível social, cultural e
econômico dentro da comunidade em que atuam, vivendo
uma comunicação prática e simplificada num estilo de vida
popular.
A relação comunicativa traduz e demonstra quem é
o agente, isto é, aquele que age de maneira mais afetiva e
preocupado em tratar da saúde de todos e, através da saúde,
ele encontra um canal de comunicação que viabiliza as
possibilidades de aproximar mais as pessoas umas das
outras e realizar um trabalho de conquistas. É através dessa
comunicação que se dá uma prática de mediação, mas uma
mediação que vai estabelecendo-se pela via da saúde que
implica uma mediação social.
- 85 -

A expressão “mediação social” é muito utilizada por
José Alberto Correia e, por se tratar de um termo que ele
classifica de polissêmico, pois o mesmo configura uma
pluralidade de figuras susceptíveis de se conectarem com as
figuras do local. Essa realidade implica a forma de
comunicação que vai configurando e definindo a imagem
do agente de saúde na comunidade. A mediação é
necessária para que possa haver reivindicação do
desenvolvimento local e da mediação social de forma a
poder contribuir para a construção de um referencial
cognitivo e de uma concepção de ação social e política
preocupados com a reabilitação do “local” e do
“comunitário” que permita conferir centralidade às
periferias. (Cf. Revista de Educação, Sociedade & Cultura,
167-191). É com essa preocupação basilar que todo
processo mediático acontece dentro do local e do
comunitário onde os indivíduos devem ser os promotores
da cidadania, onde as interfaces dos desafios sevem de
espelhos norteadores para buscar as mudanças necessárias
dentro da comunidade. Uma dessas figuras sociais é o
próprio agente de saúde presente na comunidade
realizando, todavia, ações humanitárias por meio da
comunicação.
2) Que palavras são mais comuns no dia a dia
O vocabulário utilizado é funcional, prático,
simples e objetivo, levando-se em consideração o ambiente
da favela, como também o corre-corre que acontece dentro
da limitação do tempo do qual dispõem os agentes de saúde
para atender a muitos utentes. Destacamos, portanto, as
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palavras mais comuns que fazem parte do linguajar do
quotidiano deles como: bom dia; bom tarde; o utente passa
bem; ele melhorou; teu utente como está?; colega; amigo;
bem; mal; teu utente vai bem?; encaminhei o teu utente para
o doutor; preciso de tua ajuda; como está você?; por favor,
você pode resolver esse problema?; a doutora já fez visita
hoje?; o remédio do utente; socorri o utente; doença;
medicação; a família; briga; confusão; o fulano foi baleado;
sicrano foi roubado; beltrano estar drogado; fulana, eu vou
visitar as famílias agora; amanhã só virei depois da visita;
faz tempo; ontem; hoje; amanhã...
A linguagem traduz o universo social em que as
pessoas vivem e denota a carência de uma formação
continuada, mesmo que seja adaptada e adequada a essa
realidade em que vivem as pessoas. Segundo os agentes
comunitários, com uma educação continuada e
contextualizada, certamente, fortaleceria e contribuiria
muito para a formação da consciência cidadã e,
consequentemente, abriria novos horizontes e perspectivas
de condução do próprio trabalho na comunidade.
Para a linguagem humana, uma relação entre a
teoria e a práxis humana faz surgir valores que refletem
muito nas próprias representações que vão sendo formadas
tanto no subconsciente quanto no consciente do sujeito e é
a partir dessa relação que se dá a caracterização do agir
humano expressando, portanto, a essência do que o homem
é enquanto é capaz de fazer denotar a coerência das suas
ações sejam elas simples sejam elas complexas. E é aqui
que o homem se sente um tanto quanto confortável em se
distinguir do seu animal, porque a sua linguagem transmite
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uma sentimentalidade expressa pela lógica das emoções e
das paixões que, portanto, refletem em suas ações. Luc
Ferry afirma que no homem está a “consciência refletida”
que lhe proporciona desenvolver em sua subjetividade seus
sentimentos e suas emoções que denomina, todavia, de
“estado central flutuante no qual o sujeito é um ser único,
simultaneamente estado e ato, representação e ação. Ele
exprime-se em três dimensões: corporal, extra-corporal e
temporal” (2003:159).
É esta linguagem que o homem expressa no seu
cotidiano, a linguagem dos sentimentos e das expressões
corporais, extra-corporal e temporal que vai a cada
momento se manifestando na relação pessoal e na relação
interpessoal. Aqui se dá a verdadeira práxis humana, seja
qual for o terreno em que pise, seja qual for a realidade da
qual faça parte, pois, sendo assim, jamais ele deixa de ser
essa linguagem que se manifesta através do mundo
subjetivo e do mundo objetivo.
3) Que postura ética apresenta os agentes
comunitários de saúde ao se comunicarem com
colegas e utentes
Eticamente o trabalho do ACS é vivenciado pela
equipe com os limites que lhes são próprios enquanto
pessoas humanas com suas falhas e seus acertos. O mais
importante é que a equipa toma consciência de que deve ser
a mais leal consigo mesma e com as demais pessoas que a
cerca. Todavia, não é possível fugir dos desafios, pois, de
vez em quando, há desentendimento entre os membros da
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equipe não só por uma questão ética, mas pelo próprio
estresse do dia a dia. A equipe, na pessoa de cada membro,
busca resolver seus impasses com presteza e habilidade.
Ouvimos dos agentes expressarem estes sentimentos da
seguinte forma:
“Fulana é uma pessoa problemática, a direção
já conversou muito com ela, também algumas
colegas já chamaram a atenção dela para evitar
que ela cometa alguns erros. Por exemplo,
alguns utentes reclamam que ela não atende
bem, não é tão atenciosa quanto os outros
agentes, às vezes falta ao trabalho. Mas, aqui,
todos procuram chegar até ela e falar no intuito
de ajudar, mas ela é uma pessoa difícil, não se
polícia muito, não se deixa ajudar e todos
procuram respeitá-la”.
ACS1 (PSF Coelhos II)
“Temos um colega, agente de saúde, que
trabalha mais pela necessidade do que pela
motivação, pela paixão, pela profissão, por
amor. Às vezes acontecem fatos que não
deveriam acontecer”.
ACS3 (PSF Coelhos II)

A questão ética está presente na equipe tanto para
manter um equilíbrio e a coesão quanto à integridade de
seus membros. Assim se expressou um agente:
“Aqui nós sabemos que o trabalho deve ser
realizado com vontade e determinação. Nós
temos essa preocupação como grupo. Agente
busca valorizar muito o trabalho que cada um
faz. Manter a equipe unida, é nosso objetivo”.
ACS1 (PSF Coelhos II)
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Na realidade, o que existe por parte da equipe é uma
preocupação em manter a integridade física e moral dos
seus membros. Nesse sentido, a ética deve estar sempre
presente como um “espaço da liberdade” do sujeito. Ela
prescinde de um processo formativo permanente. Essa
situação requer uma percepção do cumprimento do dever
dentro de uma dada situação que implica o “dever fazer” e
o “poder fazer” (Cf. Feijoo, 2002:10). Bioeticamente se
trata do respeito à autonomia do sujeito ético que, por sua
vez, está respaldado no direito a usufruir de sua liberdade
sem descurar do compromisso para com os deveres e a
responsabilidade pessoal e social. Como ressalta
Hengelhart, “A ética não é uma prática. (...) A moralidade
depende da autoridade que os indivíduos transmitem por
meio do consentimento” (1998:131).
Respeitar e cuidar bem do utente são a condição
primeira, ressalta um agente:
“A nossa preocupação maior é manter a
integridade do utente, respeitando e fazendo o
melhor para ele. Afinal é por causa dele que
estamos aqui. E isso é muito sério, porque nós
enfrentamos muitos problemas na comunidade e
precisamos saber como resolver da melhor
maneira possível, sem ferir ninguém. Até mesmo,
porque você sabe, vivemos uma realidade muito
violenta. Tratar bem as pessoas é muito
importante”.
ACS2 (PSF Coelhos II)

Toda comunicação requer uma interação e no PSF é
possível percebermos quanto se busca dar vez e voz a todos
que circulam no ambiente. Apesar da simplicidade reinante
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no ambiente, os utentes são bem acolhidos e as pessoas que
ali trabalham não deixam de dar as devidas informações e
de atender a todos.
d) O TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE
1) O quotidiano do agente comunitário de saúde
O agente comunitário tem uma intensa atividade
diária. A rotina diária começa com sua chegada ao posto
de saúde às oito horas da manhã, assina o ponto (é um
controle obrigatório) e sai para as visitas às famílias,
atividade que realiza todos os dias, porque o agente tem de
visitar em média 10 famílias diariamente ou vai resolver
questões referentes a encaminhamentos, exames,
internamentos, etc, dos utentes mais necessitados ou
impossibilitados de locomoção. Às doze horas volta ao
posto de saúde para assinar o ponto e às treze, novamente
no posto, repete-se o ritual e sai às visitas ou faz
atendimento no próprio posto até ás dezoito horas
encerrando o expediente e assim segue sua maratona de
segunda-feira até sexta-feira no sentido de cuidar das
pessoas. É um pragmático-utilitário.
Em sua rotina, o ACS acompanha as pessoas
enfermas e dá assistência no que for preciso procurando
resolver as situações, principalmente, daqueles utentes que
não podem locomover-se ou estão impedidos por outras
circunstâncias. O agente deve estar sempre disponível para
atender as pessoas de sua área de atuação. Também tem de
fazer seus relatórios diários, que são entregues na segunda
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quinzena e na última semana de cada mês, para isso existe
uma ficha (anexo G) preenchida e enviada ao Distrito
Sanitário I como prestação de contas das atividades
realizadas. É a partir desse controle que se tem uma visão
do crescimento da população da comunidade, do trabalho
realizado e dos resultados obtidos.
Todo trabalho tem sua pertinência por ser a partir
dele que se tem o referencial dos resultados obtidos positiva
ou negativamente. A responsabilidade do ACS é grande,
afinal é dele que se espera obter a garantia do dever
cumprido e executado com o máximo de êxito possível.
Várias vezes ficamos observando dentro do posto de saúde
como o agente se portava e foi possível perceber que ele é
muito pragmático e útil. Tudo gira ao redor do agente. É
bastante solicitado tanto dentro do posto como fora dele.
Observamos que em várias situações ocorreram momentos
em que o agente teve de se retirar do posto e quando
perguntávamos o porquê, respondia que iria prestar
socorros na comunidade. Na terça-feira, do dia 9 novembro
de 2010, às 14:30h, ocorreu que um agente foi chamado a
prestar socorro a um jovem que tinha sido baleado por um
acerto de contas por causa de venda de drogas. Ratificamos
a atuação do agente, seja qual for à situação, mesmo sendo
de risco, ele se coloca sempre numa perspectiva de servir
bem à comunidade, ou seja, “a vontade de estar ao serviço
dos outros” (Oliveira, 2004:51). Essa atitude é
incontestável. Existe uma ênfase significativa quanto à
disponibilidade e a solicitude dos agentes para servir,
colaborar, ajudar indiscriminadamente a todos da
comunidade. Podemos afirmar que o trabalho conduzido
- 92 -

com seriedade propicia um avanço e um crescimento
constante dos indivíduos e favorece a estabilidade das ações
humanas.
2) Exigências ao nível de conhecimento humano,
científico, técnico e ético-social
Em primeiro lugar, devemos levar em consideração
que não se exige um conhecimento no ato da escolha ou da
contratação, de fato, humano integrado, mas se observa se
a pessoa tem maturidade para o exercício da função de
ACS. Uma primeira exigência é ter no mínimo de 18 anos
de idade e estejam cursando ou tenha concluído o ensino
médio. Partindo dessa premissa inicial vem a outra que é o
conhecimento técnico, como se sabe que nesse nível há uma
defasagem considerável, então, para dar um suporte inicial
ao exercício da função aos iniciantes que se propõem a ser
ACS, a prefeitura oferece uma preparação inicial técnica
básica.
Em segundo lugar, é exigido do agente de saúde um
conhecimento básico, mas que tenha uma postura ética
capaz de relacionamento com o outro. Que o agente possa
lidar com as pessoas de maneira madura a partir de um
conhecimento empírico já adquirido na própria
comunidade. Essa condição leva a escolher o agente que
seja inclusive morador da comunidade a qual vai trabalhar.
Vejamos, entretanto, que numa atividade como esta
não há uma exigência rigorosa para que a pessoa se torne
ACS. Geralmente todo aquele ou aquela que se propõe a ser
agente comunitário de saúde numa determinada
comunidade passa, primeiro, pelo crivo de uma seleção em
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que se leva em consideração se a pessoa tem uma
experiência de vida dentro da comunidade da qual faz parte
e que o candidato é uma pessoa conhecida da maioria dos
moradores da comunidade. Dessa maneira se tem evitado
que haja alguém que queira ser agente de saúde somente por
uma questão financeira.
A formação intelectual, científica e técnica é uma
exigência fundamental, embora não se exija tanto quanto
se deveria exigir. Um agente comunitário, diante de tal
situação, expressou-se afirmando que sente mais
necessidades de conhecimento científico e técnico diante
dos desafios que lhes são apresentados.
“Para que eu, de fato, possa desempenhar bem
o meu papel é preciso que eu receba mais
informações, porque aparece cada bronca e fico
sem saber o que fazer. Muitas vezes não tem
enfermeira nem a médica e o jeito é se virar, seja
de que jeito for”.
ACS2 (Coelhos II)

Outro agente sente a necessidade de conhecer os
porquês das doenças sejam as mais comuns quanto as mais
complexas e suas relevâncias históricas, cultural e ética.
“Sempre me preocupei em conhecer as origens
e o alcance das doenças que atingem mais a
comunidade e como poder resolver sem
prejudicar os utentes. Faz tempo que fiz um
curso de capacitação”.
ACS1 (Coelhos II)
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Há uma defasagem bem visível quanto ao nível de
conhecimento científico e técnico na formação do ACS,
mas também há uma vontade expressa em querer conhecer
mais, pois as exigências da prática vão cobrando do agente
comunitário tal atitude. Segundo Correia, é fundamental
conhecer e entender o mundo do trabalho a partir do seu
contexto, como também da formação que se deve ter para
tal exercício.
“A formação é, em suma, um agente catalisador
das trocas entre as diferentes “linguagens do
trabalho”, um catalisador das potencialidades
formantes do exercício do trabalho, exercendo
simultaneamente uma permanente vigilância
crítica sobre a organização, sobre as tendências
que tendem a desqualificá-la” (2003:32).

O trabalho passa a ter mais sentido e valor quando a
formação humanística e técnica são as principais
responsáveis pelo desenvolvimento do meio ambiente em
que as pessoas labutam para mudar e crescer.
O ambiente da comunidade local como a favela dos
Coelhos II é por demais característico de um espaço viável
para fazer o contraste da vida e sua qualidade em relação à
sociedade. Isso impactua as pessoas ao perceberem que é
possível encontrar sinais e gestos de cidadania num
ambiente tão desumano.
3) Complexidade das atividades
As atividades se tornam complexas a partir do
ambiente que ali está. Há realidade com muitas situações
desafiadoras e fora dos padrões oficiais do humano. É um
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contexto de vários desafios com seus complicadores de
ordem pessoal e social. A cadeia de desajustes humanos
atinge em alta escala a subjetividade humana. Gera uma
sociedade na qual o avanço da esquizofrenia assusta até
mesmo os laboratórios de psicologia. Os desafios se
sucedem um ao outro diariamente e estão sempre marcados
e caracterizados pela violência causada, principalmente,
pela droga e pelo alcoolismo. Como expressou um agente
de saúde:
“Cada dia é uma batalha e cada batalha deve ser
uma conquista. A droga e o alcoolismo são os
grandes desafios que impõem medo e intimidam
a todos. ”.
(ACS1 (PSF Coelhos II)

Quem vive próximo ao mundo da droga, do álcool,
da criminalidade, cada dia significa um novo dia, uma nova
etapa da vida, pois se vive numa situação de
insustentabilidade humana moral e fisicamente.
As atividades se tornam complexas e desafiadoras
no sentido de torná-las valor como a educação, a formação
técnica para os jovens, a saúde e o lúdico diante de uma
população ociosa pela falta de emprego e pela acomodação
que se instalou consciente ou inconsciente nas pessoas,
também pela influência dos programas assistencialistas nas
famílias.
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4) Nível de percepção e análise da problemática
feita pelo agente comunitário
Os Coelhos II fazem parte de uma das maiores
favelas do Recife, a favela do Coque como é denominada,
aí está o agente comunitário de saúde consciente dos
desafios existentes nesse ambiente. Predomina nessa
situação uma visão voltada mais para um senso crítico do
que para uma consciência crítica. O ACS sente a falta de
uma formação permanente e continuada que possa lhe dá
elementos teóricos para melhor entender a realidade numa
visão mais globalizante. Percebemos claramente em alguns
agentes certa timidez para expressar o seu pensamento a
partir do que vê e como vê a realidade, o mundo. Às vezes
se limita em proferir poucas palavras reticentemente.
Outros mais extrovertidos conseguem dialogar com mais
fluidez e ser mais enfático naquilo que está pensando e
vivenciando no seu dia a dia. Uma grande limitação do ACS
é não conseguir fazer uma análise com argumentos mais
racionais, pois tudo parece ser tão prático e a partir dessa
praticidade busca-se entender o porquê das coisas.
Escutamos o seguinte comentário de um agente de saúde: A
ACS3 diz enfaticamente:
“Eu preciso estudar outras coisas que me dêem
mais suporte para entender tudo isso. Por outro
lado, me falta ajuda da Secretaria e da
Prefeitura. Penso até em fazer outro tipo de
curso, como Serviço Social, mas não tenho tido
condições”.
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Há uma necessidade de sempre olhar a ausência e a
falta de atenção dos gestores diante dos desafios da
comunidade e nesse momento sentimos no agente sempre
querer desabar o inconformismo diante da situação. Por
exemplo, um agente se expressou assim: ACS1 desabafa
num tom ironizante:
“Se eles (os gestores) tivessem mais interesse
por isso aqui, não deixariam faltar nada. Mas,
só pensam na comunidade quando é tempo de
eleição. As pessoas são muito bobas ainda e se
deixam enganar”.

Também não podemos negar que há uma influência
de uma contracultura expressa em trocas de valores. Por
isso, Lapassade (1975) faz uma advertência bastante
pertinente quando se trata da relação entre classes sob a
influência cultural por causa de uma mentalidade de
exploração e preconceituosa enraizada culturalmente.
“As classes sociais excluídas da cultura e do
saber, dada a sua situação de exploração, não se
podem revoltar contra algo que não possuem.
Pelo contrário, a maior parte das vezes estão
ansiosas por partilhar do festim cultural, em
relação ao qual os filhos da burguesia olham
com desdém” (1975:94).

O que se nota ainda, é o quanto se necessita de uma
formação mais crítica do agente quanto à percepção dessa
mesma realidade e que ele a olhe não com indiferença nem
fugindo dos conflitos mas assumindo a sua condição
humana como expressou um agente.
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“Eu mesmo não gosto de falar dessas coisas que
envolvem política. Eu faço o meu trabalho e
para mim basta. Quando termino, vou para casa
ou, então, vou para o hospital onde também
trabalho. Não quero me envolver com essas
questões. Não posso resolver nada mesmo”.
ACS2.

Nesse contexto o agente se acomoda e se esconde
por trás de uma realidade camuflada sempre na expectativa
que os outros lutem, reivindiquem, busquem, contanto que
ele não se envolva, e uma das questões principais nesse
sentido é a falta de uma formação continuada e integrada à
sua realidade social, política, econômica, cultural, etc.
5) Autonomia e concepção de autonomia
O exercício da autonomia acontece a partir do
exercício do trabalho no posto e na comunidade em geral,
onde se leva em consideração o princípio fundamental da
responsabilidade pessoal e social. O agente é livre e se
sente livre para agir e resolver os problemas, as dificuldades
referentes ao próprio fazer humano na comunidade
interagindo com o PSF. Goza de bastante liberdade para
tomar determinadas decisões com relação ao seu trabalho
na comunidade e no posto buscando garantir o respeito pela
sua pessoa. Por exemplo, a doutora que atende no posto dá
livre acesso e confiança ao agente e não há restrição quanto
suas atuações e todas as reivindicações dos agentes a
doutora assina. Confiança e liberdade estão sempre
relacionadas ao trabalho a partir do princípio da autonomia.
“A palavra “autonomia” vem do grego e é empregada para
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designar uma realidade que se rege por suas próprias leis,
tendo a capacidade de dar a lei a si mesma” (Ferrer,
2005:39). Como princípio bioético, a autonomia está
também relacionado numa atitude de interrogação do
sujeito a partir de sua própria prática segundo Jacquemin,
“Autonomia é a capacidade que o homem possui de ser sua
própria lei, não no sentido de um arbitrário da liberdade
individual, mas como o reconhecimento, no mais profundo
de sua humanidade, daquilo que o constitui: a dívida em
relação ao outro e a reciprocidade” (2000:45).
Para o agente comunitário, ter autonomia é poder
circular, falar e trabalhar no posto e fora dele sem
intervenção ou interferência determinante dos componentes
da equipa.
Tomar decisões na maioria das vezes
respeitando os outros, mas diante das condições oferecidas
e nas urgências, nos casos mais graves, não ter a
preocupação de esperar que alguém dite regras ou autorize
fazer as coisas. A autonomia tem um sentido de que cada
um tem autoridade em tomar decisões.
“Não quero que alguém venha interferir no meu
trabalho, pois eu sei o que bem tenho a fazer, por
isso não aceito sugestões nem pitaco de seu
ninguém; eu sei o que devo fazer ou não e
quando devo fazer as coisas”. (Disse um agente
comunitário).
ACS2

O agente tem consciência dos seus compromissos?
Pela lógica do que observamos, diríamos que sim. Diante
disso fica claro que ele busca cumprir com seus
compromisso e responsabilidade e para ele os faz com
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eficácia e corretamente. Não há cobrança sobre ele em
termos de cumprimento das tarefas, pois há sempre presente
o espírito do dever cumprido e realizado. Existe uma
credibilidade da parte da equipe. “Não preciso esconder
nada, quando eu quero fazer alguma coisa aviso aos
colegas e vou embora. Todos confiam no meu trabalho.
Não preciso mentir. Preciso que me respeitem”.
Comentário de um agente de saúde. (Expressou o ACS1).
O jogo da verdade significa autonomia.
Num dado momento da observação falando com um
agente como se sentia em tomar decisões pessoais
perguntamos: não tem alguém regulando as saídas de vocês
como forma de controle ou de querer saber onde vocês
estão? E a resposta foi:
“Eu não tenho que dar satisfação a ninguém, às
vezes aviso aos colegas ou à enfermeira chefe
que estou saindo, que vou atender a um paciente
ou visitar uma determinada família, mas
ninguém me questiona. Então, nós somos livres
e cumprimos com nossos deveres”.
ACS3

Segundo Neves, “o princípio do respeito pela
autonomia formula-se afirmando que uma pessoa deve ser
livre para tomar decisões e atuar sem constrangimentos
impostos por outrem” (2001:16). Existe, por parte dos
agentes, certa determinação no cumprimento de suas tarefas
sem que haja um controle que envolva desconfiança. Há um
espírito de abertura na equipe para escuta e tomada de
decisões.
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6) Prestação de contas das atividades: elabora
relatórios técnicos e teóricos
Há uma obrigatoriedade estabelecida pelo Distrito
Sanitário I, passar todas as informações do trabalho
realizado pelo agente comunitário através de um relatório
feito de quinze em quinze dias e entregue à enfermeira
chefe. O relatório destaca, principalmente, quantas famílias
foram visitadas, quantos utentes foram cuidados e
acompanhados e assim por diante. (Anexo G).
Cada agente comunitário faz o seu relatório e
entrega a enfermeira que administra o PSF. A enfermeira
faz seu o relatório geral e anexa os demais relatórios dos
agentes que se denomina de PMA II (Produção Mensal de
Atendimento) e envia para o Distrito Sanitário I que, em
seguida, encaminha para Secretaria da Saúde na Prefeitura.
Esse programa atua assim em todo o Brasil. A Prefeitura é
responsável para enviar ao Ministério da Saúde o resultado
do trabalho dos PSFs para que a União possa ter um quadro
de referência da qualidade da saúde no meio popular.
A segurança do relatório feito é a preservação do
trabalho realizado e a constatação de um processo de
acompanhamento que é significativo para medir o
crescimento e a evolução do PSF. Essa responsabilidade
se faz conjunta e partilhada, pois no PSF não se trabalha
isoladamente sem uma orientação em sintonia com os
demais. Essa lógica torna viável o sucesso do trabalho da
equipa valorizando o mesmo. No PSF fala-se em cultivar
essa lógica das atenções às atividades conjuntamente numa
relação de mútua colaboração. Segundo a enfermeira chefa,
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“aqui mantemos uma relação conjunta, responsável e de
mútua colaboração em tudo que fazemos”.
7) Tipos de relação entre as tarefas cumpridas e o
grau de conhecimento e competência do agente de
saúde
Mais uma vez ratificamos que o ACS tem o papel
de interagir com toda a comunidade local onde as relações
são estabelecidas a partir da confiança que ele adquiriu na
comunidade. Em primeiro lugar, o cumprimento
sistemático das tarefas demonstra suas habilidades em
atender a todos. Segundo, o conhecimento que ele adquiriu
vai ser aplicado de acordo os casos em que o agente se
depara. Para os agentes comunitários de saúde, o que se
aprende são coisas voltadas para resolver as situações
práticas do que acontece nas famílias que acompanham.
“Tenho aprendido muitas coisas que me servem
para cuidar das pessoas em várias situações de
doenças, principalmente, quando vou as casas
dos utentes, mas sinto também que preciso
conhecer mais. Os problemas são muitos e
muitas coisas eu tenho de explicar ao utente
para ele entender, senão ele não deixa ser
tratado. O utente tem uma cabeça dura e difícil
de entender as coisas”. (Comentários de um
agente de saúde).
ACS1(Coelhos II)

A habilidade do agente está em perceber quando o
utente precisa ser atendido por ele e quando deve ser levado
para uma urgência num hospital ou para o posto ou ser
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atendido em casa, pois, como existe uma presença constante
do agente, logo, ele vai adquirindo essa percepção sobre o
outro.
“Agente precisa estar atento ao que acontece
com o utente e aonde é preciso levá-lo. Nós
recebemos muitas orientações nesse sentido,
mas a convivência na comunidade nos faz
perceber melhor suas necessidades”. (Palavras
de um agente de saúde).
ACS3(Coelhos II)

O ACS é um prático, não é um teórico. Como
prático aprende a utilizar o conhecimento teórico muito
bem. O conhecimento teórico, por sua vez, é passado ao
agente tendo em vista sua condição e realidade. Entretanto,
para a comunidade ele é competente e ele se sente
competente naquilo que faz. Aqui volta a questão primeira,
o primado da experiência sobre o conhecimento teórico se
coloca numa relação de proximidade e necessários e é assim
que se consegue estabelecer um diálogo entre o
conhecimento prático, o técnico e o teórico. Embora
percebamos que há limitações, mas depende da estrutura da
educação atual em termos de qualidade e tempo
possibilitando a todos o direito de acesso e de tempo.
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O SEGUNDO ESTUDO DE CASO: O
ENFERMEIRO E O MÉDICO DA
POLIC´LINICA GOUVIA DE BARROS
Neste segundo estudo de caso, damos enfoque à
figura do enfermeiro que trabalha na Policlínica Gouveia de
Barros na cidade do Recife como também, destacamos a
presença do médico dentro dessa estrutura ao lado do
enfermeiro. A Policlínica é um ponto de atendimento
médico de porte médio. Nela o utente é cuidado e tratado
a partir dos casos de doenças simples e preventivo como
também em casos que merecem ter um acompanhamento
de cura mais prolongado no qual o utente recebe um
acompanhamento sistemático. Por outro lado, os utentes
com enfermidades mais graves são conduzidos para um
hospital regional de acordo as especialidades. A Policlínica
tem o papel de monitorar cada situação e atender em
conformidade as circunstâncias de saúde do utente.
A nossa preocupação, primeira, é poder entender
como o enfermeiro se enquadra nessa conjuntura de Brasil
e de Nordeste ao lado do médico que também atuando na
Policlínica necessita do apoio constante do enfermeiro
tendo em vista o exercício ético de suas profissões.
Contudo, levando em consideração a formação, a atuação,
a satisfação e suas motivações no ambiente da Policlínica,
que não se trata de um posto de saúde nem de um hospital,
mas um centro de atendimento de saúde que requer muitos
cuidados e atenção por partes dos agentes de saúde como
enfermeiros e médicos, naturalmente, que aí se torna um
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ambiente com suas exigências próprias merecedoras de
bastante preocupação. Olhar o enfermeiro a partir das atuais
circunstâncias em que se encontra a saúde pública no intuito
de melhor relacioná-lo com os demais níveis dos
profissionais da saúde, envolve a figura do médico que
demanda uma grande parceria no ambiente de trabalho.
A Policlínica se diferencia do PSF tanto na estrutura
quanto na organização/ação. O nível de competência é mais
qualificado, principalmente, em se tratando de profissões
conceituadas e respeitadas. Nesse sentido podemos
salientar que a enfermagem no Brasil “notabilizou-se com
o desempenho de Ana Neri no século XIX, no atendimento
aos feridos nos campos de batalha da Guerra do Paraguai,
onde a figura feminina ganhou o codinome de Mãe dos
Brasileiros” (Júnior, 2007:4).
É importante ressaltar que a Policlínica está
localizada onde há uma população pobre e de classe média
baixa que vive para o trabalho, em sua maioria, um trabalho
informal. Os enfermeiros nesse contexto trabalham com um
contingente grande de utentes através de sistema de escalas
onde é feito todo um mapeamento de acompanhamento
sistemático e preventivo.
Contudo, constata-se que a competência dá ao
profissional legitimidade e validade ao seu trabalho
aumentando, todavia, sua responsabilidade social e
institucional onde se sobressaem valores ético-morais da
profissão. A identidade passa a ter uma dimensão social e
profissional relevante e mais consciente. Por sua vez, a
expectativa da população é esperar sempre mais desse

- 106 -

profissional que tem como princípio a gratuidade do
servir que enobrece a figura do enfermeiro.
A enfermagem é vista como uma área de suma
importância e de muita responsabilidade por ser o
enfermeiro aquele que está mais próximo do utente
humanamente e se depara diante do mesmo como uma
espécie de laboratório de onde os utentes e as famílias
podem aproximar-se e criar uma relação de abertura e
confiança tanto para desabafar como para receber
orientações já que a presença do médico é mais esporádica
e tem menos contato com o utente. O enfermeiro, nesse
contexto, tem um papel fundamental “... em sua função de
cuidado diário aos utentes, em contato mais intenso com dor
e sofrimento, (...) o utente o busca para falar de suas
questões mais íntimas...” (Cf. Kovács, 2011:73). Então,
entende-se porque a direção da Policlínica Gouveia de
Barros está sob responsabilidade de duas enfermeiras. Em
primeiro lugar, segundo a resolução do Conselho Federal
de Enfermagem – COFEN-146/1992, é privativo do
enfermeiro, cuidados de enfermagem de maior
complexidade técnica e que exigem conhecimentos de base
científica e capacidade de tomar decisões imediatas. O
COFEN-1941997 em seu art. 1º. resolve que o enfermeiro
pode ocupar, em qualquer esfera, cargo de direção-geral nas
instituições de saúde, públicas e privadas cabendo-lhe
ainda, privativamente, a direção dos serviços de
enfermagem. Segundo o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem em seu capítulo I - Dos Princípios
Fundamentais em seu Art. 1º - “A Enfermagem é uma
profissão comprometida com a saúde do ser humano e da
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coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da
saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos
éticos e legais” (Pessini, 2002:420). Nesse contexto,
também o médico está presente como agente que tem a
consciência não só da cura do utente, mas de ter uma atitude
de promover o humano no resgate de sua saúde.
Humanamente, o maior objetivo é estabelecer uma
relação na qual se torne mais eficaz o acompanhamento
entre o profissional, o utente e sua família. Segundo
Cecchetto, existe uma relação familiar significativa na qual
“la família se constituye como um sistema de relaciones
interpersonales que forma uma unidad de funcionamiento”
(1999:44). Nesse sentido, ainda, a Policlínica prima para
manter um espírito de família e, assim, se diferencia do
hospital, haja vista, o hospital manter uma visão clássica e
um modelo operativo pobre ou reducionista neste contexto
em que, “...el hospital clásico se muestra aún hoy ciego ante
la patologia familiar es porque el modelo operativo
consagrado resulta pobre o, por lo menos, reducionista”.
(Idem, ibidem). A Policlínica é um espaço muito mais
familiar onde a relação profissional e utente cria certo
vínculo profissional e familiar entre ambos.
O espaço onde o profissional da enfermagem está
localizado é sempre lugar que marca a presença e cria
compromissos. Mediante tal contexto, a formação do
enfermeiro se torna cada vez mais exigente científica,
técnica e humanamente ética. Na mesma condição se
encontra o médico numa atividade conjunta com o
enfermeiro para manter esse padrão de acessibilidade e de
qualidade em prol da saúde.
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Para o Pró-saúde – Programa Nacional de
Reorientação da Formação Profissional em Saúde, diante
dos constantes desafios da saúde no Brasil, principalmente,
no Nordeste, onde existe um maior índice de carência de
profissional da saúde e, diante de tal situação, denota “a
necessidade de uma redefinição do perfil do profissional a
ser formado, mormente em face do desenvolvimento
acelerado de tecnologias, do modo de organização do
trabalho médico e das condições de saúde da população”.
(Arruda, 2010:163). Nesse sentido as enfermeiras-chefe
fazem denotar as necessidades de ter equipamentos mais
atualizados e renovados para que se possa oferecer um
melhor desempenho dos profissionais mediante os avanços
da tecnologia através de aparelhos mais eficientes. “Diante
da demanda no atendimento, percebemos e reivindicamos
aos gestores que haja uma renovação na estrutura e
materiais para melhor atender ao público, mas até o
presente nada foi feito”. Comentários da Diretora da
Policlínica.
1. DIMENSÕES DO PROCESSO FORMATIVO
Vamos destacar nessa dimensão a formação do
enfermeiro como sendo uma conditio sine qua non para a
área da saúde num trabalho conjunto com o médico em
qualquer que seja o ambiente de saúde pública como
também do médico como sendo o elemento essencial para
que se possa viabilizar um trabalho promissor envolvendo
conhecimento teórico, científico, técnico e conhecimento
empírico no cuidar humano. A sociedade brasileira é
defasada de profissionais especializados nas áreas de saúde,
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principalmente em clínica geral, ginecologia obstetrícia e
pediatria, e, para que haja maior integração entre elas, é
necessário um processo formativo que zele pela condição
humana dos profissionais da saúde, sem descurar sua
formação intelectual, científica e técnica.
No momento atual, o conhecimento e a informação
são indispensáveis no processo de mudanças e
transformações na sociedade como um todo. Por isso, é
necessário ter uma visão de futuro mais promissor,
principalmente para o Nordeste, em que despontam a cada
dia desafios na área da saúde. Todavia, a enfermagem passa
a ser um campo que exige dos profissionais desempenho e
conhecimento ao lado do médico que também, sendo um
responsável direto, oferece ao enfermeiro essa consciência
e segurança, porque quanto mais ele conhece mais passa a
exigir de si mesmo e a doar-se mais. Daí a necessidade,
segundo Arruda, para que
“...adquiram competências para cumprir um
papel estratégico e alcançar uma prática
assistencial de excelência, que inclui
competências comportamentais, com vistas a
estabelecer relações efetivas e afetivas para o
cuidado do utente e iniciativas no atinente à
família, garantindo-lhe uma assistência correta
e de qualidade” (2010:197).

A partir desse contexto, passamos a destacar os
aspectos da pesquisa quanto à formação, a atuação, a
satisfação e a motivação do enfermeiro e do médico atuando
na Policlínica Gouveia de Barros em Recife, cidade que
serve de referencial de desenvolvimento para todo Nordeste
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brasileiro. Cabe-nos observar esse momento formativo
como algo especial para a vida profissional dos agentes da
saúde e, nesse sentido, Barros chama a atenção para que se
perceba o valor na perspectiva do “entendimento de que o
processo participativo é uma força social imprescindível
para impulsionar mudanças, passando-se da teoria
discursiva para as ações práticas e concretas” (2006:33).
No quadro abaixo, algumas características
principais da formação do enfermeiro e do Médico.
Quadro 5
Dimensões do processo formativo
O ENFERMEIRO
O MÉDICO
DIMENSÕES
Formação:
Formação:
- acadêmica-especializada; - a carga horária de
- necessidade de conteúdo
trabalho limita a
teórico, ético e bioético.
qualificação profissional;
- investimento acadêmico
válido;
- necessidade de constante
atualização.
Atuação:
Atuação:
- muito trabalho para
- ação pragmática torna-se
atender em tempo hábil;
desafiadora;
- falta maior atenção dos
- mudança nas
órgãos competentes.
perspectivas profissionais;
- exigência de
conhecimento científico,
técnico e humanístico.
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Satisfação:
- momento de realização
pessoal;
- cuidar da saúde do outro.
Motivação:
- gosto pelo trabalho,
ajudar; sentido para viver,
colaborar.

Satisfação:
- atenção, dedicação,
sensibilidade e Cuidado;
- promover o ser humano.
Motivação:
- espírito de doação e
entrega;
- serviço á sociedade
- juramento em prol do
bem comum

O ENFERMEIRO E O MÉDICO
a) Primeiro aspecto: a formação
Tanto a enfermagem quanto a medicina estão
inseridas numa sociedade na qual o trabalho de seus
profissionais acontece num mundo plural em que se vive
com valores e crenças várias. O Nordeste brasileiro é
celeiro de desafios e de possibilidades para o indivíduo se
inserir nas mais variadas funções ou profissões. O campo
da saúde é muito vasto e carece de profissionais cada vez
mais qualificados. A enfermagem e a medicina se
encontram nesse desafio desde a pediatria à geriatria. Como
estamos tratando do enfermeiro e do médico na Policlínica,
então, vamos analisar a categoria formação. Qualquer que
seja o profissional é levado em conta o processo formativo
do indivíduo e as condições necessárias para exercer
eficientemente suas tarefas profissionais. Cabe a nós, neste
momento, verificar como se deu e quais as perspectivas da
formação do enfermeiro e do médico hoje e a relação com
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o mundo da experiência na Policlínica. Entretanto,
devemos levar em consideração que no caso aqui em estudo
a formação é anterior a experiência. O enfermeiro,
primeiramente, passou por todo um processo formativo
institucional e, somente depois de concluído o curso
universitário entra no mundo do trabalho, enquanto o
médico ainda tem a residência que lhe dá mais segurança
profissional e o qualifica para tal. Sendo assim, a formação
recebida dá ao profissional a base teórica que vai à prática
quando esse profissional entra, de fato, em atividade.
Embora, se saiba que o estudante de enfermagem,
por exemplo, passa por alguns períodos de estágios no
decorrer do curso e, nesse momento, ele se depara com a
realidade como ela é dentro e fora das instituições, da parte
da medicina há uma exigência maior em termos de
formação intelectual, científica, técnica, ética e
bioeticamente estruturada. Como a carência humana e
profissional é acentuada, o formando, por sua vez, ao
terminar os estágios e o curso, consegue engajar-se tanto
em hospitais públicos, através de concurso, ou em hospitais
privados após estagiar. Portanto, mediante a necessidade de
trabalho, na área da enfermagem, muitos jovens entram nos
cursos de pouca duração e passam a exercer as atividades
como técnicos em enfermagem; por outro lado, os que
conseguem fazer o curso completo passam a atuar como
enfermeiros e, com mais conhecimento intelectual e
técnico, colocam-se em posições melhores e mais
conceituadas. A medicina, por ser uma área muito ampla e
disputada, exige do jovem mais empenho e dedicação nos
estudos que demandam mais tempo e com muitas
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exigências. Logo, o médico encontra mais desafios
profissionais porque o verdadeiro espírito de luta em prol
da vida amplia o leque da vocação do profissional,
cobrando dele mais competência e eficiência, mais
responsabilidade nos resultados positivamente.
“Fiz um curso de curta duração. Mas valeu
muito. Foi muito bom, pois me dediquei durante
todo o período exclusivamente e hoje vejo que a
prática é muito exigente e, por isso, sinto que
preciso de mais teoria”.
E1 (Policlínica G. Barros)
“Fiz um curso em um ano e seis meses, mas sentir
que a base da formação foi boa cientificamente,
embora tenha faltado aprofundamento teórico.
Somos muito estimulados à vida prática da
profissão e a gente se empolga e esquece que
precisa de muito mais”.
E2 (Policlínica G. Barros)
“Minha formação foi de qualidade, mas como
tudo tem seus limites, desejaria que tivéssemos
mais aprofundamento das questões levantadas
sobre a prática e discutidas no decorrer da
formação acadêmica e que junto a isso os
valores éticos da profissão fossem mais bem
ressaltados. Sinto muita falta disso! Embora,
toda formação com os conhecimentos recebidos
foram de total importância e contribuição. Após
a academia me sentia inseguro e sem preparo
para o campo da prática. Hoje, vejo que é tudo
uma questão de encarar a vida e seus desafios”.
E3 (Policlínica G.Barros)
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Os enfermeiros percebem que a formação vai se
tornando mais exigente diante das condições desafiadoras e
da complexidade do humano e a sensibilidade que se deve
ter no cuidar do outro, mas tudo isso vai acontecendo com
o exercício da profissão. Observamos que os três
entrevistados levantaram a mesma problemática, isto é, a
falta de mais conhecimento, embora tenham recebido uma
boa formação. Essa situação se explica, em parte, porque o
Recife
está
aumentando
sua
população
e,
consequentemente, os desafios também aumentam.
Atualmente, muitos jovens fazem um curso técnico e
entram em atividade com menos experiência e
conhecimento teórico.
Humanamente podemos até afirmar que o
enfermeiro está além no exercício e no labor da profissão.
Ele traz consigo uma sabedoria e um conhecimento,
também respaldado no conhecimento comum adquirido e,
consegue unir os dois saberes no contato humano com o
utente. Ele sabe ser amigo e sabe ser exigente, sabe tolerar
e ponderar, mas sabe cobrar. Ele também se impõe, mas
não basta. A competência profissional é, na verdade, de
quem se destaca através do conhecimento. O enfermeiro
precisa ser competente e eficiente naquilo que faz, como em
qualquer profissão. Contudo o conhecimento dá esse poder
de competência ao profissional, segundo Lolas “Qualquer
profissional acrescenta algo a esse poder uno pessoal e
próprio, algo que cabe denominar carismático”. (2006:25).
Nesse contexto, os enfermeiros afirmaram que é importante
estabelecer a relação experiência com a teoria, levando
em consideração que a formação enriquece
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cognitivamente a experiência,
dificuldades serão maiores.

do

contrário,

as

“Eu me sinto muito seguro atualmente, mas não
foi fácil entrar no ambiente de trabalho após a
formação acadêmica. Eu entrei no curso porque
era o que eu queria, mas vejo que preciso
também entrar em cheio no trato com os utentes
para poder ir associando os conhecimentos que
vamos recebendo”.
E1 (Policlínica G. Barros)

Entrar por inteiro no mundo do trabalho e na vida do
utente, como diz o enfermeiro, significa assumir a causa do
outro numa atitude de alteridade, enquanto o outro está
numa condição que merece toda a atenção e cuidado diante
da fragilidade em que o utente se encontra. Essa percepção
é humanamente fundamental na vida do profissional. Nesse
aspecto ele encontra mais sentido para a sua existência e se
lança na ótica da solidariedade humana com dedicação e
entusiasmo. São perceptíveis tais atitudes nas expressões do
enfermeiro dentro do campo de trabalho.
“A formação teórica, científica e técnica é
imprescindível para o exercício da profissão do
enfermeiro, por isso, percebo que quanto mais a
nossa profissão exigir conhecimento, mais
conseguiremos trabalhar com segurança e
confiança. Não podemos deixar de relacionar a
experiência com o conhecimento que adquirimos
na universidade”.
E3 (Policlínica G.Barros)

Há um consenso entre os enfermeiros de encarar os
estudos numa relação mais objetiva estabelecendo, assim,
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um diálogo entre o conhecimento teórico com as exigências
da experiência da qual se depara no ambiente de trabalho e
isso demanda tempo na formação, embora se saiba que a
teoria é fundamental, mas a prática é muito chamativa e
empolgante. Durante a formação acadêmica, o estudante
cria muitas expectativas para o exercício da profissão e, em
sua maioria, não tem a noção, de fato, dos desafios que os
esperam. Daí, tanto os estágios quanto do ingresso na vida
profissional, muitas coisas mudam. Essas transformações
são fundamentais para a vida do profissional, porque a
experiência lhe traduz confiança e desejo de trabalhar.
“Quando a gente se depara com a realidade
acontece alguns impactos, como: temor,
insegurança, vontade de vencer, não desanimar,
o conflito entre saúde e doença, muitas vezes
essas situações mexem com nosso íntimo, mas
como a vontade de lutar é maior, a gente supera
facilmente”.
E2 (Policlínica G. Barros)

Quanto ao médico percebemos que na realidade, o
que existe por parte da sociedade é um olhar atento para que
a prática médica seja cumprida a partir do próprio código
da ética médica e dos princípios de autonomia, beneficência
e justiça. Procuramos destacar a formação acadêmica do
médico e suas implicações práticas porque é dessa realidade
que ele nutre suas expectativas, procurando perceber sua
formação como o fundamento de tudo e que necessita ser
atualizada como condição permanente em sua vida.
Portanto, fazemos destaques a dois momentos importantes,
ou seja, o que trata do médico e o mundo do trabalho só e
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exclusivamente e o outro que o leva a se inserir no mundo
da pesquisa universitária. Portanto, o trabalho clínico e o
pesquisador vivem situações diferenciadas e cada um busca
sentido para realizar-se como profissional ao procurar dar
sentido à sua formação básica e/ou continuada.
Procuramos ouvir as duas realidades nas quais os
depoimentos nos chamam a atenção para contextos
desafiadores porque incidem na relação do profissional com
o utente. Como os profissionais estão ligados à rede pública
de saúde, merecem mais atenção porque o desafio é
preocupante. Por um lado, não basta a vontade de
aperfeiçoamento e atualização profissional por parte do
agente de saúde, mas condições lhes são proporcionadas
como tempo e condições econômicas; do outro a pesquisa
abre novos horizontes e uma expectativa de mais
humanização.
“Gostaria de diminuir a carga horária de
trabalho para poder fazer cursos e estudar mais,
entretanto, não estou encontrando tempo, pois
preciso trabalhar”.
Entrevistado M1
“Nos primeiros 25 anos de carreira, havia uma
condição de produção, de satisfação muito boa,
após isso, a estrutura dos serviços proporcionou
insatisfação físico-emocional pela sobrecarga
de trabalho e, consequentemente, uma grande
restrição quanto à produção e atualização. É só
trabalho e a gente fica muito cansado e o
estímulo diminui”.
Entrevistado M2
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Nesses relatos, fica clara a preocupação do médico
preocupado com sua formação permanente/continuada, mas
como vive envolto numa ativismo é engolido pela falta de
tempo para rever a própria vida profissional e, ao mesmo
tempo, qualificá-la, o que é um drama. Sobrinho et, al.
chamam a atenção para a caracterização do médico no
mundo do trabalho com a seguinte afirmação:
“O trabalho propriamente dito caracteriza-se
como energia humana empregada no processo de
trabalho. No caso do trabalho médico, o dispêndio
físico e intelectual, produto da atividade humana,
pode ser recuperado com repouso, boa
alimentação, lazer. Este trabalho necessita de
dispêndio intelectual, o que coloca o médico na
categoria dos trabalhadores intelectuais”.
(2006:25).

Ressaltando, todavia, outra visão e perspectiva
profissional o conhecimento é entendido como prioridade,
sendo assim, o pesquisador encontra outro sentido para sua
vida profissional, o médico se sente mais confiante e
valorizado.
“Em função de ser professor e pesquisador
acredito ter sido válido todo o investimento
acadêmico que fiz. Em se tratando de duas
profissões, professor e médico, trabalhando em
hospitais públicos, que necessitam constante de
atualização, a dedicação é parte intrínseca
dessas escolhas”.
Entrevistado M3
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Entre as duas situações, o diferencial está, portanto,
em lutar para sobreviver a partir do ofício que exerce,
mesmo sentindo a necessidade de ampliar e atualizar o
conhecimento intelectual. Por outro lado, o profissional
tem como uma obrigatoriedade e exigência da própria vida
buscar sempre mais o conhecimento intelectual diante dos
avanços científicos, tecnológicos e biotecnológicos para
poder, também, transmitir esse conhecimento àqueles que
estão sob sua responsabilidade no processo formativo
(alunos) e como levar aos utentes mais condições de ver a
vida e a superação de situações-limites.
Embora, o tempo de formação básica do médico seja
o mesmo em qualquer universidade, não implica dizer que
a qualidade seja a mesma, pois é notória a diferença quando
o próprio médico atribui um conceito bom ou um conceito
razoável à formação recebida e percebe que essa variante
está ligada ao local ou região onde foi feito o curso.
Segundo Drane e Pessini,
“Os médicos de hoje tendem a avaliar seu
desempenho mais pela competência técnica
objetiva do que por seu cuidado pessoal com os
pacientes. O cirurgião que corta em linha reta
transforma-se no médico de excelência, e a
atenção pessoal aos pacientes é deixada nas
mãos de profissionais de assistência médica de
baixa qualificação, que não sabem praticamente
nada sobre as necessidades do paciente e não
têm quase nenhuma autoridade.” (2005:54).

A partir dessa visão da realidade do enfermeiro e do
médico, mesmo estando na mesma instituição, ambos têm
a mesma responsabilidade e compromisso, embora se
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diferenciem quanto à jornada de trabalho. A formação do
enfermeiro coloca-o numa relação bastante próxima do
médico tendo em vista que ele não somente auxilia,
colabora, mas é aquele que cuida e acompanha
sistematicamente o utente na fase de tratamento enquanto o
médico tem uma formação intelectualmente mais
prolongada e dentro de certa especialidade, por isso mesmo,
vive se deslocando para onde trabalha, logo o enfermeiro
assume de perto o acompanhamento. Mas ambos falam das
mesmas dificuldades da formação continuada por falta de
tempo e de apoio.
b) Segundo aspecto: a atuação
Nesta segunda categoria tratamos especificamente
de duas ações bem significativas que profissionalmente têm
uma carga de trabalho diária bem estafante, isto é, de um
lado está o enfermeiro do outro está o médico. Na
entrevista está claro que o enfermeiro tem consciência da
necessidade de maior assiduidade, de mais presença e
entrega, principalmente, no que se refere à escuta do
paciente. O enfermeiro enaltece a sua atuação no trabalho,
porém sente a necessidade de ter mais tempo
disponibilizado para esse exercício. A questão perpassa
toda uma condição humana diante da situação de descaso
humano, falta de material, valorização profissional, etc.,
que acontece corriqueiramente nos hospitais, nas clínicas e
nas urgências pelo fato de o volume de trabalho e do
contingente humano que acorre a esses locais.
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“O conhecimento científico me deu mais
condições para atuar. Por outro lado, preciso
praticar com mais assiduidade, levando em
consideração o papel que estou exercendo na
vida profissional. É preciso saber ponderar tudo
isso, principalmente, porque nos deparamos
com situação de falta de remédios, desprezo
para com o utente. Isso ocorre muito nos
hospitais e nas urgências. É o ponto crítico. Por
isso, que a nossa presença é salutar”.
E1 (Policlínica)

A formação é um processo que enriquece
cognitivamente o futuro profissional, portanto formação e
experiência
caminham
proporcionalmente
juntas
adequando-se às condições do processo formativo,
principalmente, em determinadas áreas em que os
enfermeiros vão tomando consciência desse processo.
“Foi importante o conteúdo recebido na
academia. Após a residência pude ter mais
segurança na prática, e hoje avalio tudo isso
como muito positiva dentro da minha
especialidade”.
E2 (Policlínica)
“Tudo que aprendi no que diz respeito à
assistência, me faz avaliar numa boa prática
profissional. Tenho mais consciência de que a
formação e a experiência devem caminhar
juntas porque nos dá mais segurança naquilo
que fazemos. Tive alguns assuntos que foram
muito ricos e interessantes e hoje posso aplicálos no dia a dia”.
E3 (Policlínica)
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Na atuação, leva-se muito em conta o que o
enfermeiro recebeu na sua formação que conhecimentos ele
adquiriu e como pode fazer uso e aplicar esse conhecimento
diante dos inúmeros casos e diferentes tipos de males,
doenças com as quais ele se depara. A prática da profissão
para o enfermeiro é a mediadora e o medidor de sua
capacidade e de suas condições humanas. O exercício da
profissão é visto a partir do nível ou grau atingido, ou seja,
como ele se coloca e se avalia, logo percebemos o valor que
tem ao fazer sua autoavaliação e sua autocrítica. Na maioria
dos enfermeiros há um consenso que reflete bastante na sua
atuação, tendo em vista as condições em que se encontram
no exercício ou na prática profissional passando por uma
avaliação positiva ou negativa. Por outro lado, há um
consenso pelos próprios enfermeiros de que há uma
excelência na atuação profissional. O peso social disso
significa que as várias lacunas existentes nesse processo
não são descuradas porque as mesmas geram uma carência
e uma necessidade de completar sua formação e se tornar
mais ainda competente. A necessidade de especializar-se,
qualificar-se, atualizar-se é algo que está sempre presente
para melhor servir a sociedade. Neste momento, o processo
dialógico vai-se estabelecendo através de uma relação
dialogal entre a formação que desafia a experiência e a
experiência que exige da formação intelectiva um
compromisso do profissional no qual ele se torne capaz de
fazer a ponte que liga sua vida profissional à vida pessoal e
social. O tempo de carreira profissional conta muito,
porque, à medida que se vão fazendo novas descobertas
também surge a vontade de aprender. Hoje, é um desejo
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constante entre os profissionais da enfermagem a
qualificação.
“Tenho onze anos de formação acadêmica e vejo
quão valorosos foram, porém vejo, também, que
nunca paramos de aprender. O conhecimento
não se esgota nunca, principalmente, na área da
saúde. Todo dia surgem coisas novas. É
importante continuar buscando o conhecimento
e contribuindo para a vida profissional e dos
utentes, que são os principais beneficiados.
Tenho sede em aprender e passar esse
conhecimento”.
E3 (Policlínica G.Barros)

Para o enfermeiro a práxis humana o torna cada vez
mais sensível, compreensível e compromissado com sua
vivência profissional. O lado positivo disso tudo está na
vontade e no desejo de poder transmitir aos utentes valores
de confiança, segurança e esperança. Quanto mais o
enfermeiro se comunica, escuta e fala com o utente mais a
sua relação se torna mais humana e mais digna.
Por outro lado, está o médico vivendo a mesma
condição como profissional e se deparando também com
vários impasses e ao mesmo tempo busca superar algumas
lacunas.
Ligando a formação à atuação, o médico procura
pôr em prática seus conhecimentos na tentativa de salvar
vidas. A relevância dos contributos que emergem desse
conhecimento adquirido é a partir de uma prática seria,
empenhativa, de doação que, consequentemente, torna-se
mais desafiadora. A maioria dessa prática acontece no meio
popular, nos hospitais públicos com todas as carências
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possíveis. É nessa circunstância que sua ação pragmática se
torna desafiadora.
“Eu corro o dia todo e não tenho tempo para
mais nada. Os muitos plantões me tiram o tempo
até mesmo de lazer. Eu sei do compromisso que
tenho, mas o acúmulo de trabalho me impede de
parar”.
Entrevistado M1
“Trabalho na rede pública de saúde e as
condições são mínimas. Muitas vezes a gente
fica perplexo com o descaso”.
Entrevistado M2

Nos dois casos acima, os médicos vivem sufocados
pelo trabalho e se sentem escravos do mesmo. Todavia,
constatamos o outro lado, ou seja, o médico atuando
também como professor, sua a visão muda as perspectivas
profissionais.
“Como médico de hospital público, procuro dar
o melhor de mim. As pessoas são muito carentes
e necessitadas a gente sente prazer em atuar no
sentido de melhorar as condições daquelas
pessoas. Por isso, me enriqueço e trago
enriquecimento
para
os
alunos
na
universidade”.
Entrevistado M3

Como se percebe, a atuação do profissional está
ligada diretamente ao conhecimento científico, técnico e
humanístico como também ao conhecimento comum que se
entrecruzam no encontro médico e utente.
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c)

Terceiro aspecto: a satisfação

A relevância dada à terceira categoria é com respeito
à satisfação pessoal. Esta é causada pela expectativa dos
resultados obtidos na práxis humana tanto do enfermeiro,
independente do setor e do ambiente de trabalho, quanto do
médico nos vários lugares de atuação. Contudo, tratamos,
primeiramente, da atuação na Policlínica Gouveia de Barros
onde duas realidades vêm à tona. A primeira trata do
exercício da profissão a partir do conhecimento recebido e
o prazer em servir levando em consideração o utente diante
de sua condição humana e classe social.
“Sinto-me muito satisfeito quando posso atuar
com direcionamento. Para mim, a melhor coisa
é poder tratar e cuidar de pessoas menos
favorecida, mais necessitada”.
E1 (Policlínica)
“Quando posso contribuir diretamente para
efetuar uma certeza com conhecimento prático e
teórico, isto me traz uma satisfação”.
E2 (Policlínica)
“Estou totalmente satisfeito quanto ao exercício
da minha profissão, pois não existe nada mais
satisfatório do que poder prestar um serviço a
uma população carente. As pessoas precisam do
nosso apoio. Quando podemos oferecer nossos
conhecimentos para ajudar a salvar vidas, isto
nos causa uma grande alegria interior. Sei que
estou cumprindo o meu dever”.
E3 (Policlínica)
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Em contra partida, deparamo-nos com outra
realidade que gera conflito no profissional. O enfermeiro se
sente insatisfeito por falta de apoio da instituição..
“No entanto, quando tenho que assumir
atividades extraprofissionais, a satisfação
diminui”.
E1 (Policlínica)
“Estou insatisfeito quanto à falta de estrutura da
instituição
onde
trabalho
e,
mesmo
reivindicando melhorias não vejo acontecer”.
E3 (Policlínica)

Os profissionais cobram da instituição coerência e
apoio para que haja maior condição de trabalho tanto
econômica quanto materialmente. A responsabilidade num
ambiente de trabalho também é fruto da estrutura que se
tem. E a falta de estrutura adequada para o trabalho reflete
tanto nos profissionais quanto nos utentes.
Existe no profissional outra característica que lhe é
peculiar quanto à questão da satisfação. O enfermeiro, mais
especificamente, é uma pessoa que em geral surge da classe
pobre e média baixa. Enquanto o médico em sua maioria é
filho de classe rica e/ou filho de médicos. Nesse diferencial,
o enfermeiro se torna mais sensível, se identifica mais e está
mais próximo dos utentes.
“Venho de uma família pobre e tenho muita
satisfação poder servir a todos aqueles que mais
necessitam. Só sente a dor do outro quem já
passou ou passa por ela. Não podemos perder
nossa identidade”.
E2 (Policlínica)
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Para Vieira “a ação solidária dos enfermeiros visa à
prom*oção da saúde de todas as pessoas de modo a elevar
o seu nível de bem-estar mas sobretudo uma resposta
adequada às necessidades da comunidade em cuidados de
enfermagem...”. (2010:293). É nesta perspectiva que se
apresenta o enfermeiro na Policlínica. O espírito de
solidariedade e responsabilidade se torna o objetivo maior.
Com o médico, a busca de satisfação interior no
exercício da profissão significa atenção, dedicação,
sensibilidade e cuidado para com o trato da saúde,
principalmente, da saúde pública.
“Somente convivendo com a realidade da saúde
é que se sente a necessidade do ser humano. Nos
hospitais faltam as coisas básicas muitas vezes,
mas a satisfação maior é poder encontrar saída
para muitas situações difíceis”.
Entrevistado M1
“Procuro dar o melhor de mim e isto me faz
muito bem”.
Entrevistado M2

Ter um olhar mais próximo e voltado para a
realidade que paira sobre a rede de saúde pública faz parte
de quem está inserido nesse contexto procurando promover
o ser humano diante do mal que o afeta.
“É gratificante trabalhar com o povo no hospital
público pela própria simplicidade e respeito que
ele tem para com o médico”.
Entrevistado M3
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Nos lugares de trabalho onde a atuação do
profissional não depende de uma gerência pública, a
mudança é radical, pois o nível de atendimento muda
completamente e o profissional se sente mais eficiente e
capaz. O apoio é uma conditio sine qua non para que haja
uma atuação com qualidade e uma satisfação humana do
dever cumprido. Essas duas realidades antagônicas na
profissão médica são patentes e contrastantes.
“O diferencial do local de trabalho está no
apoio que recebemos num hospital da rede
privada
onde
tudo
é
providenciado
imediatamente, enquanto na rede pública
quando falta alguma coisa a demora é muito
grande prejudicando, principalmente, os
utentes”.
Entrevistador M3

A satisfação caminha junta com as dificuldades que
o profissional da saúde observa tanto, pois dessa forma o
espírito de luta o impulsiona a se doar mais intensamente.
d) Quarto aspecto: a motivação
A quarta dimensão é aquela que, de fato, merece certa
atenção porque o profissional da saúde é um ser humano
como outro qualquer, mas de uma responsabilidade que se
diferencia de muitos outros profissionais. Tratamos, portanto
das motivações do enfermeiro no exercício da profissão.
Evidentemente, que há uma relação intrínseca entre os
aspectos anteriores com o da motivação, pois um não está
separado do outro. A questão da formação no campo da
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saúde é um privilégio humano que segundo Gadamer a saúde
é entendida a partir do
“Fato de a consciência se retrair de si reside,
decerto, na vitalidade da nossa natureza, e por
isso a saúde se mantém oculta. Mas apesar do
seu caráter recôndito, ela transparece numa
espécie de bem-estar e, mais ainda, no prazer de
nos sentirmos bem, de nos mostrarmos
empreendedores, e abertos ao conhecimento e
esquecidos
de
nós,
mesmo
quando
experimentamos as fadigas e os esforços – isto
é saúde”. (2009: 128).

É preciso considerar que a motivação está num
certo nível de privilégio interior humano que o conduz ao
sentimento de pertença à condição humana. Os enfermeiros
constatam isso em suas práticas.
“A motivação principal é poder ajudar as
pessoas a saírem do seu desespero causado pela
doença”.
E1 (Policlínica)
“Como enfermeiro encontrei sentido para viver
e isto aqui, refiro-me ao ambiente de trabalho,
foi o lugar que pude ser eu mesmo, porque me
comunico muito bem com os utentes e faço
muitas amizades”.
E2 (Policlínica)
“Gosto muito de trabalhar e eu não me imagino
fora deste ambiente, porque aqui não sinto o
tempo passar e estou sempre fazendo alguma
coisa. Minha maior motivação é saber que posso
trabalhar e colaborar para o bem dos outros”.
E3 (Policlínica)
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A motivação atua como um álibi que paira sobre a
consciência humana do enfermeiro e lhe dar conforto e
estabilidade. O enfermeiro, por sua vez, expressa suas
motivações quando vê realizado e cumprido o compromisso
assumido responsavelmente em prol do outro. Logo, a
motivação é fruto do êxito alcançado em seu labor.
Mediante tal situação, o que mais impulsiona a
prática médica em se tratando de motivações? As
motivações trazidas pela profissão estão presentes em
primeiro lugar no próprio juramento como ponto
significativo de doação e entrega a causa do bem comum
procurando encontrar resultados positivos no tratamento
com os utentes, podendo constatar que esses resultados são
mais positivos do que negativos.
“O trabalho médico ao lidar com o sofrimento
humano tem intrinsecamente um elemento
nobre, ou seja, o espírito de doação e entrega,
pois a pessoa do médico é uma figura
mediadora”,
Entrevistado M1

O médico deve ser esse mediador exemplar pela
própria nobreza da profissão como disse o entrevistado M1,
e Gadamer faz uma associação bastante lógica nesse
aspecto: “a saúde exige uma harmonia com o meio social e
com o ambiente natural”. (2009:147). O médico faz parte
desse ambiente natural.
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“Além disso, a possibilidade de estar sempre
renovando conhecimentos e, atuando em
diversas áreas de forma a prestar um serviço à
sociedade, se torna muito estimulante e
gratificante para o médico”.
Entrevistado M3

A questão básica é a melhoria da qualidade de vida
da população que está em jogo e, quando se percebe que o
resultado de um trabalho desenvolvido social e
humanitariamente é positivo, logo a motivação e a
satisfação aparecem como dever cumprido, aumentando o
prazer de continuar doando-se pela cura do ser humano.
Isso está bem presente na seguinte afirmação:
“O meu juramento em prol do bem comum e
minhas convicções doutrinárias e religiosas
(minha relação com Deus e com o próximo) são
estímulos constantes para continuar servindo ao
ser humano”.
Entrevistado M2

É importante notarmos que na profissão da
medicina, também, está presente uma visão de
transcendência na relação que se estabelece entre o médico
com suas convicções e crenças.
O homem aprende a viver a cada dia. A vida é uma
grande e perene escola onde o homem se torna pequeno e
necessita estabelecer uma relação amistosa com o próprio
jeito de tratar a sua existência. Portanto, a medicina inspira
no homem uma segurança diante dos males a que a
fragilidade humana é vulneravelmente exposta. Contudo, é
necessária uma medicina sempre mais humana e que se faça
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perceber por todos que é assim. O que está sempre em jogo
nessa dialética é o utente e a doença e, consequentemente,
a recuperação das perdas humanas ao resgatar a condição
de saudável no ser humano.
Para Fourier, a medicina está mais propícia a uma
especulação profunda ao “egoísmo civilizado” e não a
serviço dos anseios da humanidade de ter mais vida. Por
isso, “na civilização, o médico recebe proporcionalmente
ao número dos doentes que tenha tratado; convém-lhe,
portanto, que as enfermidades sejam numerosas e longas,
principalmente na classe rica”. (1988:305).
No quadro seguinte apresentamos as diferenças e
semelhanças entre o ACS e o enfermeiro do processo
formativo.
Quadro 6
Semelhanças e diferenças da formação do ACS e do
ENFERMEIRO
O ACS

O ENFERMEIRO
DIMENSÕES
Formação:
Formação:
- técnica-limitada;
- acadêmica-especializada;
- carência de
- necessidade de conteúdo
conhecimento;
téorico, ético e bioético.
científico, técnico e
ético.
Atuação:
Atuação:
- existe uma grande carga - muito trabalho para
de trabalho
atender em tempo hábil;
para dar conta;
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- falta colaboração do
Distrito Sanitário I.
Satisfação:
- disponibilidade em
ajudar;
- alegrar-se com o bem do
outro.
Motivação:
- receptividade,
acolhimento, respeito e
credibilidade.

- falta maior atenção dos
órgãos competentes.
Satisfação:
- momento de realização
pessoal;
- cuidar da saúde do outro.
Motivação:
- gosto pelo trabalho,
ajudar, sentido para viver,
colaborar.

ETAPAS DA OBSERVAÇÃO
A observação nesse segundo estudo de caso tem por
objetivo analisar a figura do enfermeiro, por ser um
momento especial de enriquecimento da pesquisa tendo em
vista o seu trabalho dentro da Policlínica levando em
consideração seu processo educativo. Para Barros, o
processo educativo deve pretender “a integralidade da
saúde e deve levar em conta que a aprendizagem envolve
os sujeitos por inteiro, não se limitando à esfera intelectual
ou cognitiva” (Cf. 2006:49). Contudo, neste segundo
momento da observação houve a preocupação de observar
todo o desenrolar das atividades dos agentes de saúde, no
caso, o enfermeiro, e da presença dos utentes. A observação
ocorreu nos meses de outubro novembro e dezembro de
2010 tanto no período manhã quanto da tarde de acordo à
necessidade como às 8h, 9h, 11h, 12h ou 13h e assim por
diante, de segunda-feira a quinta-feira.
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Olhar o andamento das atividades dentro de uma
estrutura maior como o da policlínica nos dá outra noção
da complexidade do ambiente. Foi acompanhando o
cotidiano do enfermeiro que percebemos o verdadeiro valor
da profissão. Todavia, tivemos o olhar direcionado para
quatro pontos importantes que serviram de base orientativa
neste momento: I- O Ambiente de Trabalho; IIOrganização Institucional; III- A Comunicação no
Ambiente de Trabalho e IV- O Trabalho do Enfermeiro.
O enfermeiro na Policlínica Gouveia de Barros no
Recife, pode-se dizer, goza de certo privilégio em relação
aos demais da categoria, primeiro por realizar um trabalho
bem estruturado e organizado; segundo, por estar à frente
da direção da Policlínica, terceiro, as atividades funcionam
durante o dia de segunda-feira a sexta-feira e, quarto, por
atingir a um público popular que já tem um
acompanhamento sistematizado e preventivo facilitando o
trabalho dos profissionais que ali atuam. Logo, não existe
uma sobrecarga de trabalho que extrapole a carga horária,
embora a categoria lute por uma redução de carga-horária
de 40h semanais para 36h semanais.
A policlínica é um espaço que mantém um
equilíbrio em seu funcionamento, mesmo sendo de maior
complexidade em relação ao posto de saúde da família.
Entretanto, compreende-se que seu objetivo maior é dar
uma assistência mais emergencial às pessoas de baixa renda
com atendimentos específicos em determinadas áreas da
saúde como endocrinologia, geriatria, clínico, cardiologia,
etc., no intuito de promover, prevenir, recuperar e reabilitar
a saúde da população. Fazendo, contudo, uma cobertura
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assistencial com um acompanhamento mais sistemático aos
utentes que têm de ser tratados numa perspectiva de cura
das doenças em foco, seja uma epidemia sejam doenças que
se caracterizam como crônicas, ou seja, com graus mais
elevados pelas suas gravidades. Outra questão, trata-se
também de dar um tipo de acompanhamento mais
preventivo criando no utente certa obrigatoriedade em ser
acompanhado e atendido responsabilizando-o pela tomada
de consciência em aceitar tal procedimento. Com esses
objetivos, a policlínica envolve todo seu pessoal tanto da
área da saúde como o médico e o enfermeiro quanto os de
serviços gerais. E, assim, o papel do enfermeiro passa a ter
um destaque pela utilidade e serviço prestado e por ser a
figura que mais se aproxima e acompanha os utentes no dia
a dia e dão toda a assistência necessária para a realização
do tratamento.
Nesse aspecto não se pode confundir uma
policlínica com um hospital, porque a primeira está
responsável em acompanhar mais sistematicamente o
utente e só encaminhá-lo ao hospital numa situação de
maior gravidade. Com esse objetivo o que se quer alcançar
é a desobstrução da população nos hospitais,
principalmente das emergências com pequenas lesões ou
outros similares.
No decorrer da observação, foi possível
percebermos que o movimento maior acontece no período
da manhã onde há maior presença dos profissionais como
médicos, que atuam nos setores em outros horários e locais.
É importante frisar que as policlínicas no Recife têm um
papel importante na assistência à saúde pública no Recife.
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Como resultado da observação, eis um quadro
comparativo da relação entre o processo formativo e a
prática do ACS e do enfermeiro. Nesse quadro podemos
destacar algumas ideias que formam o diferencial da
formação em geral. Os aspectos da observação apresentam
seu diferencial com características próprias. A formação do
ACS e a formação do enfermeiro se diferenciam pelo tempo
de formação que recebem. Para o primeiro, a formação é
feita por módulos, enquanto para o segundo é uma
formação acadêmica em quatro anos. Diante da demanda do
ACS; foi possível se estruturar um curso universitário para
se ter uma formação mais completa, mas ainda é muito
restrita porque poucos têm condições financeiras para
custear e não existe financiamento para isso.
Quadro 7
Características principais da observação entre o
ACS e o ENFERMEIRO que mais se aproximam
O ACS
O
AMBIENTE
TRABALHO

O ENFERMEIRO
DE O
AMBIENTE
TRABALHO

1. Estrutura do ambiente:
- pequeno porte, simples;
- emergencial e preventivo;
- atendimento domiciliar;
- identificação pessoal.

DE

1. Estrutura do ambiente:
- médio porte, mais amplo;
- ambulatorial;
- atendimento a classe
popular;
- controle do utente.
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2. Material de trabalho:
uso
pessoal
e
comunitário;
- descartável;
- protegido e bem cuidado.

2. Material de trabalho:
uso
pessoal
e
comunitário;
- descartável;
- protegido e bem cuidado.

3.
Distribuição
dos 3.
Distribuição
dos
profissionais:
profissionais:
- distribuição por área;
- por área de saúde;
- trabalho conjunto;
- trabalham com hora
- sintonia da equipa.
marcada;
- terceirização de outras
4. Distribuição de tarefas: áreas.
- cuidado e preocupação;
- disponibilidade;
4. Distribuição de tarefas:
- inserção no lugar de - controle dos horários;
trabalho.
cumprimento
dos
horários;
5.
Condições
de - adéqua-se o profissional a
atendimento:
partir
de
sua
- precariedades;
disponibilidade.
- limitações;
- falta de atuação dos 5.
Condições
de
gestores;
atendimento:
- falta de profissionais
- uso de planilhas;
qualificados
- agendamento;
regularidade
no
atendimento.
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ORGANIZAÇÃO
INSTITUCIONAL

ORGANIZAÇÃO
INSTITUCIONAL

1. Divisão do trabalho e
regulamentação:
- gerenciamento pela GT;
- distrito sanitário I;
- controle das atividades.

1. Divisão do trabalho e
regulamentação:
secretaria
de
administração de pessoal e
secretaria municipal de
saúde;
2. Tipos
de - a direção organiza escala
comunicação
existente de trabalho e preserva os
entre os profissionais:
contratos.
liberdade
de
comunicação;
- liberdade de expressão;
- comunicação coloquial e
escrita;
- espírito de colaboração;
- as redes sociais.

2. Tipos
de
comunicação
existente
te entre os profissionais:

- linguagem coloquial e
escrita;
interatividade
nos
contatos;
3. Avaliação da Direção meios
eletrônicos:
sobre o ACS
telemóvel, etc;
- redes sociais.
acompanhamento
sistemático;
3. Avaliação da Direção
- empenho e dedicação;
sobre
os
- relação de confiança.
ENFERMEIROS:
- atuação positiva do
profissional;
- 139 -

4. Nível de interesse e - senso de
satisfação no ambiente de responsabilidade;
trabalho:
- interação entre os
profissionais;
- ajuda mútua;
- ambiente familiar e
- colaboração e partilha;
participativo.
- agir com cuidado.
4. Nível de interesse e
satisfação no ambiente
de trabalho:
reconhecimento
profissional;
- apoio da equipe;
- ambiente tranquilo e
agradável.
A COMUNICAÇÃO NO A COMUNICAÇÃO NO
AMBIENTE DE
AMBIENTE DE
TRABALHO
TRABALHO
1. Como se comunicam 1. Como se comunicam
os ACS no ambiente de os ENFERMEIROS no
trabalho:
ambiente de trabalho
- de forma humana e
- de forma objetiva, direta, respeitosa;
verdadeira, transparente e - linguagem coloquial,
com prudência.
clara e objetiva.
2. Que palavras são 2. Que palavras são
mais comuns no dia a dia mais comuns no dia a dia
do ACS:
do ACS:
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- utente, colega, doença,
você, remédio, doutora,
visita,
hoje,
ontem,
amanhã, confusão, briga,
medicação.
3. Que postura ética
apretam os ACS:
- presteza e habilidade na
resolução dos problemas;
- manter a integridade
física e moral dos membros
da equipe com equilíbrio e
coesão.
O TRABALHO DO ACS
1. O quotidiano do
ACS:
- atividade diária;
- cuidar das pessoas;
- pragmático-utilitário.
2. Exigências ao nível de
humano, científico,
técnico, e ético social:
- maturidade profissional;
- conhecimento básico;
- exigência fundamental
científica e técnica.

utente,
remédio,
medicação, calma, bom
dia, boa tarde, médico,
curativo.
3. Que postura ética
apresen
tam
os
ENFERMEIROS:
- relação interpessoal
muito humana e mais
igualitária;
- preocupação com o agir
correto diante dos colegas
e ao cuidar dos utentes;
- espírito de solidariedade.
O TRABALHO DO
ENFERMEIRO
1. O quotidiano do
ENFERMEIRO:
- sistema padronizado;
- horário de chegada ao
ambiente;
- rotina diária;
- busca o bem comum do
utente.
2.Exigências ao nível de
humano, científico,
técnico, e ético-social:
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3.Complexidade das
atividades:
- situações desafiadoras;
- insustentabilidade
humana;
- desajustes humanos.
4. Nível de percepção e
análise da problemática
feita pelo ACS:
- possui senso crítico, mas
falta consciência crítica;
- situações de clareza da
consciência diante da
realidade;
- momentos de fluidez no
pensamento.

- aprofundamento do
Conhecimento;
- melhor desempenho da
equipe de trabalho;
- melhorar a qualidade do
conhecimento e do
desempenho profissional;
- há muitas dificuldades
para qualificação do
enfermeiro: falta de
oportunidade, de
incentivo.
3.Complexidade das
atividades:

- controle e organização;
- adequação do
5. Autonomia e
profissional às Estruturas;
concepção de autonomia: - busca-se harmonização
na distrição das tarefas;
- responsabilidade pessoal - luta-se visando melhorar
e social;
a Instituição;
- liberdade para resolver os - visão global das
problemas;
atividades.
- tomar decisões
livremente a partir do
4.Nível de percepção e
posto; - consciência dos
análise da problemática
compromissos.
feita pelo
ENFERMEIRO:
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6. Prestação de contas
das atividades:
- obrigatoriedade;
- responsabilidade
conjunta;
- senso de partilha.
7. Tipos de relação
entre as tarefas
cumpridas e o grau de
conhecimento e
competência:
- cumprimento sistemático
das tarefas;
- conhecimento aplicado
dentro da realidade.

- limitações e desafios na
qualificação do
profissional;
- carência e problemas que
agridem a dignidade
humana;
- formação acadêmica
muito técnica;
- consciência mais crítica
da realidade;
- percepção analíticocrítica de conjunto.
5. Autonomia e
concepção de autonomia:
- enfermeiro sabe de suas
responsabilidades;
- age com bastante
autonomia;
- a policlínica é vista como
espaço onde o exercício da
autonomia é vivenciado
entre os profissionais.
6. Prestação de contas
das atividades:
- as prestações de contas
são feitas mensalmente
através de relatórios.
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7.Tipos de relação entre
as tarefas cumpridas e o
grau de conhecimento e
competência:
- diagnósticos positivos
nos casos tratados;
- o tratar bem os utentes;
- parceria entre a prática
médica com a
enfermagem;
- o enfermeiro escuta o
utente, o médico analisa o
diagnóstico.
Para melhor entender tal atuação vamos destacar os
aspectos observados e seus funcionamentos.
a) O AMBIENTE DE TRABALHO
Todo e qualquer que seja o profissional só terá
sucesso em sua profissão se estiver bem relacionado e
integrado ao seu ambiente de trabalho juntamente com as
demais pessoas. A integração e a harmonia fazem do
ambiente um espaço de mútua realização e hominização do
ser humano.
1) A estrutura do ambiente
A Policlínica Gouveia de Barros está situada no
Pátio Santa Cruz, bairro: Boa Vista, cidade: Recife-PE. A
Policlínica se compõe de um andar térreo e um 1º andar. Ao
todo são 34 salas para os mais diversificados atendimentos
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e especialidades. Existe uma central de regulação com
determinação para procedimentos mais simples, já que se
trata de um ambulatório e os procedimentos mais
complicados são encaminhados para os ambientes
conveniados, hospitais ou clínicas especializadas.
Toda equipe de trabalho tem consciência das tarefas
a serem cumpridas na Policlínica que regularmente
funciona somente no decorrer da semana de segunda-feira
à sexta-feira das 7h às 17h. A Policlínica serve de apoio aos
hospitais para resolução de pequenos e médios problemas
ou procedimentos cirúrgicos da saúde da população carente.
Por se situar num bairro popular, a Policlínica
inspira confiança em seu trabalho e traz à população certa
segurança no atendimento. Percebemos que os profissionais
de saúde e funcionários que ali trabalham demonstram
satisfação em trabalhar naquele ambiente. Reina um clima
de tranquilidade e serenidade nos rostos das pessoas. As
várias vezes em que estivemos presentes, observando, não
escutamos nem reclamações nem percebemos insatisfação.
Significa que as pessoas se encontram acolhidas e bem
atendidas. Se a estrutura física é mais ampla e melhor
distribuída, portanto, é um fator determinante para atender
melhor os utentes.
2) O material de trabalho
O material de trabalho é o essencial para a estrutura,
pois consiste em insumos farmacêuticos, instrumental
cirúrgico, consultórios equipados para atender aos utentes,
material dentário para realização de pequenos
procedimentos cirúrgicos, vacinas para combate as
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epidemias comuns e a prevenção em geral do utente com
um acompanhamento sistemático e regular, para uso
pessoal e social. O lixo é bem cuidado, protegido e
incinerado. Fazendo assim, a Policlínica conseguiu ter um
controle de várias situações e enfermidades dos utentes
como também ter o seu histórico e tratamento
desenvolvido.
Na Policlínica não ouvimos falar em falta de
material ou remédios. Há controle diário que mantém em
dias as previsões e, para que isso aconteça, existe uma
pessoa encarregada do levantamento diário. A encarregada
de administrar entrada e saída de material expressou que
consegue manter tudo em dia.
“Nós aqui, diferentemente de outros lugares
como os hospitais, não temos problemas com
falta de material, quando vejo que vai acabar o
estoque envio imediatamente o novo pedido para
que chegue no prazo estipulado e, assim,
consigo manter o equilíbrio da situação”.

No geral, no Nordeste, um dos grandes problemas
da saúde pública é a constante falta de material e
medicamentos nos hospitais tanto na capital como nos
interiores. A Policlínica tem mantido em dia seus estoques
evitando, assim, o problema na comunidade,
principalmente, dos utentes que têm medicamentos
controlados.

- 146 -

3) Distribuição de outros profissionais
Na Policlínica atuam vários profissionais da saúde
com especialidades diversificadas devido à necessidade em
atender a demanda de utentes que é muito grande. Os
agentes estão distribuídos nas principais áreas da saúde.
Portanto, a Policlínica tem um grupo de especialistas que
são:
odontólogo,
farmacêutico,
fonoaudiólogo,
nutricionista, mastologista, endocrinologista, cardiologista,
ortopedista, pediatra, ginecologista, otorrino, psicólogo,
psiquiatra, infectologista, clínico, geriatra, pneumologista,
fisiologista e os enfermeiros.
Estes profissionais trabalham com hora marcada
para poder dar vencimento ao contingente humano que ali
acorre.
Existe uma mão de obra terceirizada para vigilância
e limpeza dos ambientes. Os vigilantes fazendo a devida
segurança, os faxineiros para limpeza dos ambientes.
Existem aqueles que estão empenhados em serviços gerais
colaborando com a organização e manutenção da estrutura.
4) Distribuição das tarefas
A distribuição e acompanhamento das tarefas estão
sob responsabilidade da diretora e da vice-diretora, ambas
são enfermeiras coadjuvadas por uma terceira profissional
que trabalha na administração. Essa equipe tem o controle
dos horários dos profissionais referentes à entrada e à saída,
como também o que cada profissional realiza na Policlínica.
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Cada profissional da saúde tem um horário a
cumprir. Um grupo dar expediente pela manhã e outro
grupo à tarde.
Segundo a diretora o maior trabalho é a distribuição
dos profissionais de acordo a disponibilidade de cada
profissional.
“Tenho de atender a todos os profissionais e
dentro da disponibilidade de cada um. Este é
o mais difícil. Inclui os dias e os horários e
muitas vezes não bate com o desejado pelo
médico e, neste momento tem de refazer tudo.
É cansativo. Os médicos têm vários plantões
em vários hospitais e oscilam muito. Quanto
aos Enfermeiros não há problema, pois todos
têm uma escala fixa e não causam problema
algum”.

Sobre esse ponto, sabemos que é uma questão
administrativa prática e que depende, realmente, das
circunstâncias e realidades de trabalho dos profissionais.
Como já salientamos diante da carência de profissionais
formados, então, os médicos trabalham em, sua maioria,
como plantonistas. Essa uma realidade que paira sobre o
Nordeste.
5) Condições de atendimento do utente
O público-alvo tem um atendimento diário menos
sábado e domingo. Esse acompanhamento se dá por meio
de uma planilha de marcação dos dias e das horas em que
os utentes devem ser atendidos. O utente faz seu
agendamento com certa antecedência e, assim, terá direito
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a um bom atendimento que se repete com regularidade.
Vale salientar que também existem na Policlínica alguns
ACS e os mesmos visitam as famílias dos bairros vizinhos
à Policlínica para fazer seus agendamentos. Mediante essa
forma de organização, ocorreu uma melhoria muito
acentuada no atendimento. Antes as pessoas passavam a
noite, ao relento, na porta da Policlínica, para, no dia
seguinte, receberem uma ficha para uma consulta, mas,
como muitos não conseguiam as fichas, gerava-se um malestar e uma insatisfação muito grande nos utentes. Essa
situação na Policlínica foi solucionada, tornando, assim,
mais humano o atendimento.
Ao ser instituído, o agendamento se faz necessário
para poder atender a todos que procuram a Policlínica e
serem bem atendidos. Daí o papel principal do ACS na
policlínica é realizar as visitas e agendar os utentes de
acordo com as suas necessidades. Portanto, existe toda uma
sistemática de consultas e encaminhamentos que facilita e
agiliza o trabalho, como o resultado, é possível realizar um
atendimento e acompanhamento aos utentes chegando a um
total de aproximadamente 15.000 mensais.
Com hora e dias marcados, tornou o trabalho dos
profissionais
mais
eficientes
e
satisfatórios.
Profissionalmente a equipe se torna mais responsável,
colaborando melhor para a saúde dos utentes. Aqui se faz
importante o processo formativo e educativo recebidos pelo
enfermeiro em seus aspectos éticos e bioéticos, como
também intelectivo e cognitivo. A calma, a prudência e o
espírito de doação denotam o valor do cuidado que os
enfermeiros apresentam, características fundamentais para
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que os utentes sejam respeitados e valorizados. A
integração dos profissionais de saúde, num contexto
coletivo, facilita a uma partilha do cuidado sobre o utente.
Para Fortes, o valor da equipe multiprofissional caminha de
acordo “o fato de que diversos profissionais e técnicos se
inteirem da totalidade ou de parcelas das condições sobre o
estado de saúde do utente resguardadas pelo segredo, não
exime a todos de protegê-lo” (1998:75).
Na Policlínica essa abertura dialogal entre os
profissionais é muito clara, porque sói acontecer uma troca
constante de informações entre eles visando à melhora do
utente, tendo em vista que os problemas são menos
complicados e mais fáceis de cura ou controle.
b) ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
O fato de a instituição ser de caráter público, sua
organização requer que sejam seguidos determinados
princípios estabelecidos pela Secretaria de Saúde diante da
necessidade de prestação de contas à Prefeitura do bom
andamento ou não do estabelecimento. Como a instituição
tem um peso e um controle sobre as pessoas, a Policlínica
tem suas exigências determinadas pelo Distrito Sanitário I
que regula os estabelecimentos de saúde na área, também
se inclui o PSF Coelhos II que parte da mesma
circunscrição.
1. Divisão do trabalho e sua regulamentação
A divisão do trabalho na Policlínica faz parte de uma
rotina de organização anual considerando os profissionais
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da saúde e suas respectivas mudanças, obedecendo ao
controlo do órgão gestor que encaminha à Policlínica os
profissionais seguindo as necessidades da mesma. Para isso
a direção tem a atenção de preservar os contratos para
evitar perdas e falta de profissional. Procura adequar a todos
dentro de uma escala de trabalho que leve a contento os
profissionais, seguindo suas sugestões e disponibilidades.
Essa adequação exige cautela e sincronização do tempo de
cada profissional, como relata a diretora:
“Toda atenção é dada ao profissional. Para
manter a organização do quadro e a
estabilidade do profissional, fazemos um
verdadeiro jogo de cintura”.

Quanto à regulamentação trabalhista do profissional
está sob poder da Secretaria de Administração de Pessoal
da Prefeitura, por outro lado, à prática do exercício
profissional está sob controle e a vigilância da Secretaria da
Saúde. Também segue a orientação do Conselho Regional
de Medicina quanto à atuação do profissional e do Conselho
de Ética Profissional. Segundo expressou um médico, são
muitas exigências e cobranças das atividades.
“Trabalhamos muito e a fiscalização é
permanente. Os plantões são muitos e torna o
nosso trabalho enfadonho e cansativo.
Praticamente há vinte anos que não sei o que é
férias nem consegui fazer um curso de
especialização. Somente trabalho”.

Segundo a Direção da Policlínica essa situação faz a
gente criar estratégias de organização para manter da
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melhor maneira possível o funcionamento. Então,
buscamos respeitar o profissional e suas sugestões.
“Não é muito fácil para mim manter o equilíbrio
na sistematização e estruturação dos horários
dos profissionais, pois são em média 150
médicos que atuam aqui e, por isso, eu procuro
ter toda cautela para não criar nenhum
transtorno com eles”.

2. Tipos de comunicação
profissionais

existentes entre os

A comunicação estabelece entre os indivíduos um
tipo de comportamento que se adéqua as realidades e o faz
mergulhar numa dinâmica interativa de contatos e de ação
permanente e a mesma se dá frequentemente como uma
condição entre os seres. Na Policlínica, os profissionais de
saúde têm um tempo muito restrito e limitado diante dos
atendimentos a realizar. Portanto os meios mais práticos de
comunicação são utilizados para atender às exigências no
momento em que estão em atividades. A linguagem
coloquial é a que estabelece a interatividade entre todos.
Contudo, os meios utilizados favorecem a relação da
equipe, ou seja, o fax, o telefone convencional, o telefone
celular, o e-mail e as redes sociais. Há um ritmo de
frequentes reuniões, principalmente, entre as enfermeiras
que compõem a direção e a comunicação diária entre os
profissionais depende das necessidades do próprio trabalho.
Coloquialmente, torna-se mais frequente a
comunicação entre os profissionais, principalmente, entre
os enfermeiros que estão mais próximos e circulam com
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mais frequência o ambiente de trabalho se deparando e com
as demais pessoas.
3. Avaliação da direção sobre o trabalho do enfermeiro
Como a Policlínica está sob a direção de duas
enfermeiras, logicamente o enfermeiro é parte
indispensável e tudo está sob o comando da enfermagem.
Os enfermeiros exercem papéis de suma importância e de
várias responsabilidades. Dirigem e coordenam os
trabalhos nos sectores. Cuidam da programação que
viabiliza as atividades nos sectores de atendimento ao
público. Segundo a diretora, o enfermeiro tem uma atuação
muito positiva e de total controle e senso de
responsabilidade, pois é ele que faz, acima de tudo, a
interface com os demais profissionais.
“O enfermeiro representa tudo. Não tenho
nenhum problema com os enfermeiros nem
enfermeiras, porque tudo aqui é no diálogo.
Trabalhamos em conjunto e, por isso, nosso
trabalho dá resultado”.

A Direção tem um envolvimento muito familiar
com todos que formam a equipe de trabalho e isso faz a
diferença: “o profissional de enfermagem participa, como
integrante da equipe de saúde, das ações que visem
satisfazer as necessidades de saúde da população e da
defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e
ambientais ...” (Fontinele Júnior, 2007:48). Na ótica da
direção todo trabalho está sendo bem orientado e
caminhando bem. Tem-se de levar em consideração que o
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ambiente da Policlínica é agradável e está bem localizado,
pois fica nas proximidades perto do centro da cidade
favorecendo a mobilização de todos como também o bom
desempenho da equipe de trabalho sinalizou a diretora.
4. Nível de interesse e satisfação no ambiente de
trabalho
O complexo de trabalhos a que está submetida toda
estrutura da Policlínica já aponta para a atenção e o
interesse de desenvolver seus plantões no acompanhamento
dos seus 150 profissionais. Mediante esse número de
pessoas atuando é possível percebermos que há uma
variação no próprio espaço e clima de trabalho. No entanto,
o profissional sente-se satisfeito pessoalmente pelo
reconhecimento e pela importância do exercício da
profissão que, consequentemente, engloba o apoio da
equipe como também dos utentes. Comenta uma
enfermeira:
“Tenho o imenso prazer em trabalhar aqui na
policlínica. Existe um clima agradável e
acolhedor. Enfermeiros e enfermeiras são muito
sintonizados e cúmplices nos trabalhos. Somos
parceiros”.

Entre os profissionais o clima é de tranquilidade e
satisfação. Esse clima é visível e transparente porque uma
das principais características foi percebermos que são
profissionais prestativos. Não existe clima de tensão, mas
de descontração. Uma profissional nos relata que estava
sendo transferida, mas contra a sua vontade.
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“Trabalho aqui com gosto. A turma aqui é muito
unida. Fui transferida, mas já estou sentindo
saudade dos colegas. Eu ficaria por mais tempo
por aqui”.

Nas observações feitas à tarde constatamos que o
clima era de muita calmaria tanto entre os enfermeiros, que
circulavam, quanto dos utentes que estavam esperando o
atendimento, sentados, conversando. Não percebemos
reclamações nem lamentações nem dos profissionais nem
dos utentes. Todos aguardavam a sua vez, pois, como todos
têm a hora marcada para o atendimento, é possível haver
colaboração e adiantamento nos trabalhos. Todos que ali
chegam são atendidos.
Antes, a Policlínica era um ambiente de muito
conflito pela má administração, hoje se trabalha com
disposição, e o público é bem acolhido e atendido.
c) A COMUNICAÇÃO
TRABALHO

NO

AMBIENTE

DE

O espírito familiar do ambiente é o fator principal
para que haja um lugar de comunicação transparente e
verdadeira. Em nenhuma circunstância ou momentos da
observação, percebemos desavenças. Logo, destacamos a
existência de um ambiente comunicativo.
1. Como se comunicam os enfermeiros
Na Policlínica o enfermeiro é aquele profissional
que é solicitado por todos e é de se respeitar esse
profissional pela dimensão humanística que ele
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desempenha, não deixando de atender a todos e de forma
respeitosa. Ele vive em seu dia a dia no cumprimento de
uma série de tarefas que lhe são próprias do ofício, ou seja,
reuniões, frequentes diálogos com o utente para orientação,
informação, trocas de experiências, conversas individuais,
resolução dos problemas e das dificuldades encontradas.
Foi o que observamos com mais frequência.
Como a comunicação é o fundamento da vida social
e num ambiente que cuida da saúde pública, deve ser mais
expressiva. O enfermeiro é o profissional que se coloca,
acima de tudo, como um ser de comunicação e isso se
explica pela própria natureza da profissão. Como a
comunicação está para o homem a partir da dimensão do
homo loquens que, por sua vez, se expressa através de
gestos, símbolos, signos, etc., faz parte de um complexo
humano que se denomina de linguagem. A linguagem,
segundo Mondin, “desvela uma incomensurabilidade da
capacidade expressiva nos confrontos com a realidade e a
tensão do homem a suplantar-se continuamente, a autotranscendência e a transcender tudo o que disse e é capaz de
dizer” (1980:152). Ou, “a linguagem é um dos meios
fundamentais do espírito, graças ao qual se realiza a nossa
passagem do mundo da sensação ao da visão e da
representação” (1980:135). Portanto, comunicar-se é estar
em sintonia com tudo que o cerca, não perdendo de vista a
possibilidade de uma interação comunicativa da qual vai
transformando-se em possibilidades de encontrar caminhos
de mudança social e política.
A comunicação entre os enfermeiros aproxima uns
dos outros, interagindo através da mesma linguagem. O
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enfermeiro não pode ser visto como mero observador e não
o porquê está muito próximo das pessoas sejam utentes ou
não e tem como competência se dedicar para “a promoção
da saúde do ser humano na sua integridade, de acordo com
os princípios da ética e da bioética” (Fontinele Júnior,
2007:49).
A linguagem coloquial que é utilizada pelos
enfermeiros no dia a dia da profissão é também geradora de
esperança. Ela implica uma abertura do sujeito que fala ao
sujeito que escuta como um elo catalisador e unificador da
cura, fundamentalmente, por ser esta a condição do espaço
social utilizado e vivenciado.
2. Que palavras são mais comuns no dia a dia
Não se trata muito de uma linguagem formal, pelo
contrário, estamos tratando de uma linguagem coloquial
que se torna mais frequente e que se restringe ao próprio
campo da ação que é a Policlínica. O que mais se fala entre
eles são as questões que dizem respeito ao ambiente como
lugar de acolhimento, ou seja: “bom dia”; “boa tarde”; “é
necessário manter o ambiente limpo”; “o ar que não está
funcionando”; consertar o que estiver com defeito”; “o
tensiômetro está ruim”; “o médico já chegou”; “o médico já
vai atender”; “o utente está precisando de atenção”; “como
está o utente?”; “tudo bem com você?”; “tome a medicação
corretamente”; “tenha calma”; “vamos resolver”; “fale com
fulano”; “não tenha medo”, “precisa de ajuda?”; “não se
esqueça de tomar o remédio”; “você vai ficar bom” . Essas
são expressões mais comuns utilizadas no cotidiano entre
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os enfermeiros ao lidar com os colegas, com os médicos e
com os utentes.
O ritmo de trabalho faz com que os profissionais
parem pouco para conversarem. Como a rotatividade dos
profissionais é uma constante, reduz o tempo de encontro
entre eles. A comunicação gira em torno do prático, do que
se está vivendo dentro do expediente. Quando um médico
sai do consultório porque terminou seu expediente, então,
chega outro que o substitui. A própria rotina do ambiente
torna uma linguagem mais coloquial e objetiva, direta e
prática.
São essas expressões práticas que ligam as pessoas
entre si e as colocam simultaneamente na relação. O
enfermeiro faz o seu papel de hospedeiro ou aquele que
acolhe e conforta. Deixa de lado as suas “atitudes
individuais para a promoção, prevenção e proteção de
doenças” (Freitas, 2003:153).
3. Que postura ética apresenta os enfermeiros ao se
comunicarem com os colegas de trabalho e com os
utentes
A comunicação tem sua intencionalidade mediante
uma forma muito humana de se comunicarem, isto é, a fala,
os gestos e os símbolos. Observamos que em nenhum
momento alguém faltou com o respeito e a atenção para
com o outro. Apresentaram muitos gestos e atitudes de
solidariedade. Profissionalmente são bastante éticos e é
bom destacar que na Policlínica existe uma relação muito
mais igualitária mesmo na forma de se tratarem respeitando
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o papel e a função de cada um. As enfermeiras que
administram são muito bem relacionadas entre si e com os
demais. A relação interpessoal é muito humana. Diz
Angerami-Camon: a “preocupação do homem com o
homem nos tempos atuais aponta o caminho de unir o
objetivo ao subjetivo, o racional ao intuitivo...” (2002:120).
Ou seja, as questões morais e éticas estão na mesma relação
na práxis humana e social.
Para Fontinele Júnior a postura ética está no como
se tratam as pessoas e não como são tratadas as pessoas.
Nesse sentido se encontra a figura do enfermeiro que se
caracteriza como muito humano, ético e moralmente
correto ao lidar com os colegas e ao cuidar do utente.
Assim, vai-se definindo o tipo de enfermeiro humano como
“aquele que cuida do utente, escutando suas queixas,
lamentos e histórias; estabelece um relacionamento mais
profundo como o ser que está sendo tratado; cuida não
apenas da enfermidade enquanto patologia, mas
considerando todas as necessidades humanas afetadas”
(2007:81).
A ética profissional do enfermeiro está descrita no
código deontológico de enfermagem como orientação
normativa e norteadora de todos os atos e ações que para o
profissional se faz necessário ter sempre presente e, assim,
poder cumpri-lo e praticá-lo.
No sentido bioético as atitudes éticas fazem parte do
princípio de benevolência e não maleficência, o primeiro, em
seu sentido moral, se traduz em fazer o bem e tem como “regra
norteadora da prática médica, odontológica, psicológica e da
enfermagem, entre outras, o bem do utente, o seu bem-estar e
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os seus interesses, de acordo com os critérios do bem
fornecidos pela medicina, odontologia, psicologia e
enfermagem” (Clotet, 2003:63). Quanto ao princípio da não
maleficência, remonta da tradição hipocrática que quer dizer
“cria o hábito de duas coisas: socorrer, ou, ao menos não
causar danos” Ou, “(...) Requer não causar danos, prevenir
danos e retirar os danos ocasionados” (Ibid., p. 67). Como
disse uma enfermeira na Policlínica:
“Nossa preocupação primeira é com o bemestar do utente e para que isso aconteça, é
necessário que o tratemos bem e o respeitemos.
Porque se não fizermos assim, não funciona.
Enquanto tem utente agradável tem também
aquele mal educado e ignorante”.

Outra, ainda, expressou-se desta forma:
“Procuramos agir da melhor maneira possível
para atender e agradar a todos sem
discriminação”. (Enfermeira – Policlínica).

Na situação apresentada, revela por meio das
informações que no contexto profissional de relação entre o
utente e o enfermeiro só ocorrerá bem se houver uma
comunicação e uma ação ética na relação e o Enfermeiro,
por sua vez, transmite na sua prática os seis princípios éticos
fundamentais como: “a autonomia, o benefício, o não
malefício, a veracidade, a fidelidade e a justiça” (Lopes, p.
118). Portanto, os enfermeiros têm demonstrado que é
preciso ter uma sensibilidade humana para cuidar das
pessoas, mas também, ter um equilíbrio interior em não se
envolver com os dramas humanos. Eticamente esta postura
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passa pelo respeito que se tem pelo outro, principalmente,
dar lugar ao outro a partir da autonomia que cabe ao
indivíduo. O enfermeiro da Policlínica trabalha bem esta
questão. ”Recebemos todo um acompanhamento e
orientação como tratar e acolher os utentes. Tratamos a
todos por igual”. Expressou uma enfermeira.
O Código de Ética dos profissionais de enfermagem
leva em consideração a necessidade e o direito de
assistência em Enfermagem da população, os interesses do
profissional e de sua organização. Preserva princípios,
direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes
à conduta ética dos profissionais de enfermagem (Cf.
Fontinele Júnior, 2007:48).
d) O TRABALHO DO ENFERMEIRO
1. O quotidiano do enfermeiro
O enfermeiro cumpre em suas atividades, na
Policlínica, a partir de toda uma sistemática estrutural de
atuação que são os programas e as normatizações
subsequentes advindas da orientação do Ministério da
Saúde que, como exigências básicas são encaminhadas pela
Secretaria da Saúde do Município à Policlínica. Portanto,
cada um exerce sua função na sua área de trabalho a qual
foi legalmente determinada.
O sistema é padronizado e todos o seguem à risca,
desde o horário de chegada ao ambiente que são o
equivalente a oito horas diárias de trabalho, correspondendo
a quarenta horas semanais para o exercício e cumprimento
das tarefas diárias, até o encerramento do expediente. A
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Policlínica funciona das sete horas às dezessete horas de
segunda-feira a sexta-feira.
O seu quotidiano segue uma rotina diária, ou seja,
como tudo está bem distribuído, cada enfermeiro assume
seu posto, seja ao atender e acompanhar o utente até o
médico seja para a vacinação, a enfermaria, etc. Todos estão
mobilizados em função do bem comum e atendimento aos
utentes. Assim, falou uma enfermeira:
“Cada um de nós cumpre seus afazeres que são
determinados pelo próprio sistema de
organização e tudo ocorre muito bem. Ninguém
se estressa por aqui. Nossa preocupação é
cuidar dos utentes”.

O valor do trabalho do enfermeiro não está somente
pela quantidade de pessoas que são atendidas na Policlínica,
mas, em primeiro lugar, em saber se a qualidade do
atendimento traz satisfação, conforto e segurança aos
utentes.
Às vezes pode parecer uma atividade monótona,
mas a mobilização constante torna o ambiente
movimentado, pois a circularidade que se renova com as
pessoas que por ali circulam e são atendidas é uma
constante. Mediante esse contexto, o enfermeiro sente-se
humanamente motivado e o seu dia a dia se faz presente na
vida das pessoas ou a preocupação em cuidar e curar os
utentes é o objetivo maior. O contacto diário com os utentes
e seus familiares renova o espírito humano em seu
disponibilizar-se para que o atendimento ao outro aconteça
dentro de uma dimensão altruísta e, “ser altruísta com
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significado social, ou ser bondoso, significa fazer, ou
promover, atos com utilidade social (...)” (Neto, 2000:207).
Toda a ação práxica deve estar guiada por uma
dimensão social como sendo o ponto de partida e de
chegada que se dá através de uma comunicação de
entendimento entre os agentes tanto da ação passiva, no
caso do utente que é o alvo da ação, ou da ação ativa aquele
que comunica a ação, o médico ou o enfermeiro e nessa
contextualização Habermas afirma que
“A práxis social está constituída linguisticamente
(...). Mas quando a revelação do mundo e a práxis
de afirmação se pressupõem mutuamente, as
inovações criadoras de sentido são tão limitadas
pelo processo de aprendizagem e estão ambos de
tal modo presos as estruturas gerais de ação
orientadas para a aquisição da compreensão, que
a reprodução de um mundo da vida se faz sempre
também graças à produtividade dos seus
membros” (2000:307).

O enfermeiro tem consciência da responsabilidade
social de comunicar-se sempre e de tal forma que seja
possível obter resultados positivos nessa relação entre o
“mundo da vida” habermasiano e as estruturas impostas
pela forma como a sociedade está organizada. Logo, todo o
conjunto da obra conduz a um grande aprendizado.
Sobre essa realidade, o enfermeiro, em seu
quotidiano não pode perder esse foco de que ele é o alvo
principal de todo o processo que acontece na estrutura
social. Por isso, essa realidade se torna exigente a cada
instante no labor de sua profissão. “Sabemos da
responsabilidade que temos aqui na Policlínica e a
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assumimos no intuito de colaborar com o bem-estar de
todos e inclusive o nosso”. Comenta um Enfermeiro.
Não percebemos que o enfermeiro tenha um
trabalho estressante, mas se torna exigente pelo volume de
atendimento e acompanhamento. Como já existe uma
sistematização e organização, o enfermeiro consegue
atingir seus objetivos dentro do trabalho.
2. Exigências em nível do conhecimento humano,
científico, técnico e ético-social
Na Policlínica há uma organização que estabelece e
exige do enfermeiro um nível de especialização como
aprofundamento do conhecimento de acordo as
necessidades e a área de trabalho. Os atendimentos são
específicos a partir da especialidade de cada um para que
haja melhor desempenho da equipe de trabalho. Essa
experiência tem sido bem sucedida e com bastante
aproveitamento, tornando mais eficiente o atendimento.
Como em toda atividade humana existem limitações
e dificuldades que tentam ser superadas, também acontece
na Policlínica, isto é, nem todos têm o direito de se
qualificar porque o próprio sistema exige resultados e
números a partir do trabalho que é realizado no atendimento
aos utentes. Trabalham com de cifras. É exigência da
Secretaria de Saúde. No entanto, tanto a Secretaria quanto
os utentes cobram dos profissionais, competência.
Nesse sentido não há um consenso entre os
profissionais, teve quem expressou que já fez várias
capacitações como Semiologia, Semiotécnica, Clínica
Médica, UTI e Emergência. Outro, falou que nunca teve
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oportunidade de estudar depois de formado, “não tive
oportunidade”, justificou. E um terceiro afirmou que só
conseguiu fazer uma capacitação, “Depois de tantos anos
como enfermeiro consegui fazer uma especialização e com
muita dificuldade porque preciso trabalhar para me
manter. Nunca recebi nenhuma ajuda e por isso fica muito
difícil. Eu sei que preciso muito, mas o que posso fazer”.
Apesar de a Policlínica ter um quadro estável de
profissionais da saúde, não significa que é cem por cento.
Melhorar a qualidade do conhecimento e do atendimento é
sempre uma exigência constante, principalmente em se
tratando da área da saúde. Como salientou um Médico, “Há
dez anos que estou trabalhando e sinto a necessidade de
especializar-me, mas não consegui fazer isto ainda. Meu
desejo é parar um pouco só para estudar e me atualizar.
Sei que um dia vou conseguir”.
Essa realidade está presente em todo o Nordeste.
São muitas as dificuldades de estudo e, principalmente, de
quem fez um curso e deseja continuar aprofundando. O que
podemos constatar é que a práxis profissional do agente de
saúde tem um acentuado princípio ético-bioético bastante
claro e isso se deve aos enfoques que são dados pela
sociedade em cobrar valores humanísticos no trato e no
cuidado ao utente. Hoje se cobra muito em termos de
justiça. Diante de tantos erros médicos como também de
descuido e lapsos de enfermeiros, as discussões na
sociedade têm tomado grandes proporções, mediante tais
situações as cobranças e vigilância se tornaram uma
constante. Logo, constata-se que há uma sensibilidade
maior do profissional da saúde, hoje, com a reflexão
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desenvolvida pela bioética em torno das questões éticas não
só no Nordeste mas em todo o Brasil. Tem-se avaliado o
nível do conhecimento médico recém formado, e tem-se
constatado que o conhecimento ético-bioético está acima do
clínico e do científico. Enquanto a expectativa é a de que
haja um equilíbrio tanto no conhecimento científico e
técnico quanto no conhecimento ético e bioético. Como “a
saúde real é sempre um fenômeno integral”, ela exige que
prevaleça o ético, “pois o ético surge ali onde existe
comunicação, participação e diálogo” (Cf. Lolas, 2006:124125). Segundo Pegoraro, “a ética não traça limites à ciência,
mas propõe usar seus resultados prudentemente e integrálos no horizonte ético da vida e do cosmo, elevando-os à
qualidade ética”. (2002:38). Essa realidade serve, também,
para a Enfermagem de quem é cobrado e exigido um padrão
ético-profissional acima de qualquer contexto.
Tanto os médicos quanto os enfermeiros que atuam
na Policlínica querem ter mais tempo para se dedicarem aos
estudos, se reciclarem, se especializarem, mas, lhes faltam
tempo e, principalmente, incentivos por parte da gestão
pública, mas, ao mesmo tempo, são cobrados pela
qualidade do trabalho profissionalmente.
Preservar a vida humana é uma condição ética
primordial. Carl Rogers diz que a condição da natureza
humana deve ser livre, digna de confiança e, por isso, deve
ser fundamentalmente preservada, isto é, “a natureza
profunda do ser humano, quando funciona livremente, é
construtiva e digna de confiança” (1997:174). O
profissional da saúde deve gozar dessa condição de
confiabilidade em relação ao seu trabalho, conservando-lhe
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o espaço e o espírito de liberdade no seu agir profissional.
Na maioria das vezes isso não acontece no seu cotidiano,
haja vista as cobranças do seu ofício ser constante. Sem
dúvida alguma, a ética transmite segurança e apoio
necessário às condições humanas para que haja
compreensão do conjunto de toda a instituição.1
Certamente as exigências dos profissionais da
saúde, no caso, do enfermeiro, são maiores porque o nível
de atendimento e lugar social em que se encontra, mudam
o perfil de quem atende e de quem é atendido, levando-se
em consideração que nesta instância a instituição apresenta
um maior porte de atividades onde o nível de conhecimento
também passa pela qualificação do profissional. Os
problemas originados das doenças são mais complexos e
exigem mais conhecimento técnico e científico que, por sua
vez, é cobrado do profissional na mesma proporção.
Notamos que, diante de tal contexto, cabe, também, a cada
profissional buscar esse conhecimento.
3. Complexidade ou não das atividades
O sistema de funcionamento na Policlínica tem o
mesmo controlo e organização administrativa como toda e
Gamio, Gonzalo Gehri trata a questão do seguinte modo: “...la ética
nos remite al problema de la conducción de la vida: tratamos de
orientarnos en ella, em virtud de sentidos posibiles, que funcionam
comofines, como guias para la acción. Nos orientamos, en el espacio y
en el tiempo por las relaciones humanas de una manera similar a como
nos orientamos en el espacio físico o geográfico”. (2005:63). Noutro
trabalho expressa também a ética com esse sentimento que acontece nas
relações humanas, isto é, “La ética procura esclarecer el sentido de las
relaciones humanas, la relevância de éstas em la dirección libre de uma
vida”. (2005:102).
1
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qualquer estrutura; suas exigências fundamentais pairam
nos mesmos liames que regem as orientações de comando
institucional. Todavia, o profissional da saúde tem de
procurar adequar-se a essa realidade das quais implicam na
mobilização das pessoas numa sociedade.
A instituição por si só é complexa
independentemente do tamanho ou extensão. Ela atua
mediante o alcance social que tem como objetivo a
alcançar. No entanto, todo processo de governabilidade e
administração requer profissionais que saibam gerir e
coordenar de maneira participativa e partilhada. Então, o
que se procura fazer na Policlínica é a construção de um
ambiente em que haja uma harmonização na distribuição de
tarefas e das atividades, do cumprimento e da satisfação de
todos para alcançar a excelência na eficiência do serviço
prestado à população.
Em nossa observação tanto no PSF quanto na
Policlínica destacamos os anseios de luta visando a
melhorar a instituição em sua estrutura como reforma de
ambientes e renovação de aparelhos, móveis e instrumentos
de trabalho, etc.. Isto faz parte do objetivo de quem a dirige,
principalmente, procurando reivindicar melhorias do
patrimônio, como também, a sincronização das atividades
no intuito de desburocratizar o máximo a estrutura para
impedir que haja acúmulo de trabalhos e, assim, haja mais
flexibilidade nos atendimentos e onde a regularidade dos
mesmos torne o ritmo dos trabalhos mais eficiente.
Segundo a Direção é possível ter uma visão global
das atividades e suas realizações oferecendo, assim,
possibilidade de acompanhamento sem maiores problemas.
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“Conseguimos manter o controlo da situação de
todo o trabalho aqui realizado, porque
procuramos seguir passo a passo o andamento
de tudo que acontece, embora pareça ser fácil,
mas não é porque se nós não estivermos atentos
e se impor em alguns momentos, a coisa não
funciona. Procuramos manter uma visão do todo
para poder realizar o nosso trabalho”.

A complexidade é fruto do resultado das exigências
que são feitas pelo próprio órgão diretor e pela própria
sociedade tanto no nível de organização quanto na
eficiência da equipa a partir da sua capacidade técnica e
científica dos profissionais que nela trabalham.
Segundo Morin, como em toda e qualquer estrutura
“O problema da complexidade torna-se desse
modo o problema da inteligência, que J. Piaget
sublinhava, e ele se encontra até antes da
construção de esquemas de assimilação mental.
Construção que é ao mesmo tempo indefinida e
solidária “de uma organização interna...
refletindo antes de tudo as propriedades das
coordenações das ações” (2000:238).

É de se considerar que ao tratar de complexidade das
atividades na Policlínica devemos levar em consideração o
sujeito e o objeto em relação à continuidade em sua ação
práxica, isto é, a participação dos profissionais com
implicações sociais significativas ou não e, se as mesmas
exigem a elaboração do conhecimento como resultado de
um esforço contínuo desses profissionais tendo em vista a
realização do bem comum. Afirmamos assim porque
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notamos que as atividades na Policlínica são passíveis de
uma boa administração.
4. Nível de percepção e análise da problemática feita
pelo enfermeiro
A Policlínica faz parte da Secretaria de Saúde da
Prefeitura do Recife, tem todo o seu atendimento mantido
economicamente pelo SUS, isso significa que ainda há
falhas, limitações e desafios a serem superados,
principalmente, na qualificação do profissional e, no
entanto, são problemas discutidos no dia a dia no
atendimento e pelos profissionais. Todos têm consciência
do dever a ser cumprido e dizem que o amor à profissão e
ao trabalho é maior e faz superar ou suportar os limites.
Salientou um enfermeiro da Policlínica
“Temos algumas dificuldades e limites, porém
não arredamos o pé. Lutamos pela sua melhoria
porque, afinal, todos só temos a ganhar. Nada
melhor do que trabalhar num ambiente bem
estruturado e organizado. Não pense que
ficamos parados, cobramos as melhorias
devidas, mas infelizmente, as coisas são muito
devagar”.

Contudo, há carência e problemas que agridem a
dignidade humana. Há muitas promessas de melhorias da
saúde, mas na prática faltam ações mais concretas e
corretas, principalmente quanto às questões salariais. Há
uma política paternalista que impede os avanços nas
negociações. Por exemplo, “Os adicionais e gratificações
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não são salários, quando a gente se aposenta perde todas”.
Comentou um profissional da saúde.
A formação acadêmica é muito técnica e se torna
superficial em termos de aquisição de uma consciência mais
crítica, mas social, mais engajada na problemática humana.
O sindicato dos enfermeiros é o órgão que está sempre a
chamar a atenção para os problemas que existem na
categoria e nos ambientes de trabalho.
Para Libânio, “todo homem é consciência e
liberdade. Tem, portanto, uma relação fundamental consigo
mesmo” (1978:26). E a consciência é, por sua vez, uma
relação de si mesma sobre si mesma, uma relação com o
próprio eu, mas que não se entende somente num sentido
psico-individual, mas, fundamentalmente, cultural. “Tratase da autoconsciência, que o homem tem, como expressão
de sua compreensão de si mesmo, como ser humano” (Ibid.,
Ibidem). Significa, também, que o homem devem entenderse como um ser de profundas relações com o outro e com o
mundo a partir da sua existencialidade. Diante da
necessidade de se ter uma visão mais ampla do ser como
ser, Libânio volta a enfatizar que “o homem
necessariamente se situa diante da questão fundamental da
existência ou não (teísmo ou ateísmo), da cognoscibilidade
ou não (agnosticismo) de uma realidade que supera,
transcende a ele mesmo e a tudo que se lhe aparece como
história e natureza” (1978:28).
A preocupação maior do profissional da saúde é
resolver de modo pragmático a partir do seu ativismo
questões de ordem pessoal, em sua maioria. Falta a
dinâmica do observar com olhos críticos, de parar para
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analisar e avaliar a própria prática, como também, ter uma
percepção analítico-crítica de conjunto e, isso ocorre em
todos os sectores da saúde levando-se em consideração que
existe uma política de acomodação. Percebemos que em
muitos casos os profissionais não querem se comprometerse crítica e socialmente. Escutamos de um enfermeiro:
“Não gosto muito de me meter em problemas, muito menos
em questões de políticas”.
A formação profissional deve ser a primeira a
alavancar uma compreensão crítica do mundo, das coisas e
da vida. Faltam mais engajamento e compromisso social.
Para muitos profissionais, basta cumprir o dever dentro da
instituição. A transformação que a nossa sociedade hoje
vem passando merece mais atenção por parte de todos os
profissionais independentemente da área de conhecimento.
5. Autonomia e concepção de autonomia
Fontinele Júnior traduz o termo “autonomia” como
sendo a capacidade e o direito que todo indivíduo tem para
decidir e escolher o que lhe convém, o que julga ser melhor
para si mesmo e para decidir sobre seu destino,
considerando suas concepções, sem influências (Cf.
2007:18). Partindo desse conceito, podemos dizer que o
enfermeiro sabe de suas responsabilidades e, por isso, age
com bastante autonomia em suas atividades.
Os enfermeiros com quem conversamos e
observamos seus trabalhos, diziam que se sentiam livres em
suas ações dentro do trabalho por existir um grau de
confiança conquistado entre eles e a direção.
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“Nunca fui chamado à atenção pela direção;
sempre cumpri minhas obrigações com
autonomia e liberdade. Não dou cabimento no
trabalho para ser chamado a atenção por
ninguém. Sei o que devo fazer e faço”.
Enfermeiro da Policlínica

A Policlínica é um espaço onde o exercício da
autonomia é vivenciado em seu quotidiano entre os
profissionais. Eles assumem suas tarefas como
profissionais responsáveis e não como mais um trabalhador.
Essa consciência está bem presente em cada um. E ter
consciência de sua autonomia envolve toda uma construção
da consciência do saber escolher, do por que escolher e do
saber fazer a escolha, contanto que as escolhas não tragam
prejuízo interior como frustrações, etc. Observamos e
concluímos que as pessoas escolhem a profissão de
enfermeiro (maioria), não apresentam nenhum tipo de
insatisfação pela escolha, do contrário, são bem resolvidas
pessoal e socialmente.
Para os enfermeiros da Policlínica, a autonomia e a
responsabilidade caminham juntas. A consciência de ter
cumprido bem o trabalho numa relação de respeito mútuo
está sempre presente.
Diante dessa praticidade do fazer as coisas com
certa autonomia que se confia ao enfermeiro que ele faça a
prestação de contas das atividades e as mesmas são feitas
pelos enfermeiros no exercício de suas funções através de
relatórios que são enviados mensalmente para o Distrito
Sanitário I.
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6. Tipos de relação entre as tarefas cumpridas e o
grau de conhecimento e competência
A relação entre tarefas cumpridas, grau de
conhecimento e competência se destaca a partir dos
diagnósticos realizados e detectados no acompanhamento
dado aos problemas dos utentes quanto ao número de
acertos e erros. Logo, o grau de satisfação entre os utentes
denotam um tipo de relação. Está sempre presente na
atuação do enfermeiro em tratar bem o utente e,
respectivamente, a aceitação do benefício que a Policlínica
traz à sociedade em termos de saúde pública. Como disse
uma psicóloga,
“Trabalho na Policlínica há vários anos e as
pessoas são muito carentes; prestar um serviço
de qualidade a elas é o mínimo que se pode
fazer. Quando começo atender as pessoas, não
limito o meu esforço em orientar e acompanhar,
mesmo estando fora da Policlínica. Muitas vezes
acordei de madrugada com o telefone tocando,
era um familiar pedindo para orientar o utente
que estava em crise ou parente, e como lidar com
a situação? ”.

A prática médica, hoje, está voltada para
diagnosticar as doenças e analisá-las pelo uso da técnica
como raios x, ultrassom, etc.; tal procedimento conduz
simplesmente a uma observação generalizada dos
problemas dos utentes e a prática de medicar muitas vezes
é paliativa e o enfermeiro se torna parceiro dessa prática,
embora a diferença se faz porque o enfermeiro escuta o
utente enquanto o médico analisa o diagnóstico e envia o
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receituário ao enfermeiro que faz o acompanhamento
diretamente junto ao utente. O enfermeiro aprofunda a parte
mais humana da assistência.
A formação recebida pelo profissional de
enfermagem é suficiente para atender as expectativas em
torno da qualidade da saúde que tanto se almeja. No
entanto, diante dos desafios e do que cada profissional da
saúde exerce e realiza em seus procedimentos pretende-se
que o resultado dessas deva apontar para melhor qualidade.
Diante de tal situação, o profissional necessita de mais
tempo para diagnosticar os problemas e tratá-los, e,
principalmente, precisa de tempo para escutar e ouvir o
utente. Mas também mais tempo para refletir sobre as suas
práticas.
Os profissionais da saúde têm sempre apresentado
uma disponibilidade e uma disposição para viver a
profissão com empenho e dedicação como foi apresentado
nas dimensões da formação, da atuação, da satisfação e da
motivação. Constatamos a veracidade dessas dimensões ao
observarmos o quanto esses profissionais são requisitados e
respeitados em seus trabalhos. É importante a seriedade do
trabalho e muito significativo colocar essa seriedade em
situações-limite na relação com o ser humano que necessita
de ajuda.
3.1 UMA
RELAÇÃO
SIMBÓLICA
EM
CONSTRUÇÃO: DO UTENTE AO PROFISSIONAL
Diante das três realidades acima destacadas nos
estudos de casos, vale salientar que estão numa
sincronização constante entre o mundo da saúde, o mundo
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profissional e a formação. Portanto, a relação que se vai
estabelecendo do profissional médico, enfermeiro e ACS
com o utente tem um objetivo bem definido: a busca
incessante da cura. Sendo assim, o ACS está para o
enfermeiro como o enfermeiro está para o médico e os três
estão para o utente. Através da cura se estabelece uma
relação em torno do cuidado sendo o profissional capaz de
expressar seu lado humanitário, deontológico e éticobioético. Evidentemente que uma análise das ações e
atuações desses profissionais coloca-os, portanto, frente a
frente com o utente e revela seu verdadeiro papel de
médico, de enfermeiro e de ACS. Nesse sentido o
conhecimento intelectual, científico e tecnológico é
fundamental para dar o devido enlevo profissional.
Por sua vez, o enfermeiro e o ACS estão sempre
prontos a cuidar diretamente do utente, porque há uma
aproximação identitária que revela o ser do ser profissional.
Por parte do médico a relação toma outro significado, ou
seja, torna-se mais distante. O mesmo é visto numa relação
de maior intelectualização gerando uma confiança míticoprofissional que a medicina transfere para a figura do
médico através de um poder e de um valor humano pela
confiabilidade depositada na profissão. Essa confiabilidade
está para o utente pelo conhecimento intelectual que traz
consigo o médico em seus procedimentos científicos e
técnicos aplicados na busca do tratamento da doença.
Ao descrevermos tais situações da relação médico,
enfermeiro e ACS, destacamos o utente como o elemento
agregador primordial dessa relação. Passamos, então, em
primeiro lugar, a olhar a pessoa do médico a partir do
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momento em que ao fazer sua autocrítica profissional traz à
tona os prós e os contra da sua formação, da atuação, da
satisfação e da motivação que o impulsiona a encontrar
sentido na relação ao longo do exercício profissional. Em
segundo, aparece o enfermeiro, figura basilar, essencial que
tem o dom não só de escutar e de cuidar, mas de, acima de
tudo, assemelhar-se na realidade sofrível do utente e em
terceiro plano manifesta-se o ACS com sua presença
assídua no meio do convívio dos utentes de forma mais
perene e constante em suas situações-limite. Escutamos as
impressões dos utentes procurando ouvir as pessoas do
meio popular, especificamente, moradores da favela dos
Coelhos II, para isso utilizamos o código U1, U2 e U3 para
facilitar a compreensão e o entendimento dos entrevistados.
Tanto o ACS, o enfermeiro quanto o médico
exercem papéis sociais e profissionais vistos pela sociedade
como estratégicos e essenciais do ponto de vista humano e
profissional. Podemos entender assim a visão particular e
global que a comunidade possui da atuação e do papel que
os profissionais da saúde exercem na sociedade hoje.
Na realidade, o que existe por parte da sociedade é
um olhar atento para que a prática médica seja cumprida a
partir do próprio código da ética médica e dos princípios de
autonomia, beneficência, não maleficência e justiça que
devem ser seguidos à risca pelo profissional, porque tudo
hoje é causa de justiça.
O envolvimento dos três profissionais da saúde na
relação com o utente se dá tão fortemente que é expressa
em admiração por parte do utente ressaltando o lado mítico
da profissão do médico, com relação ao enfermeiro a
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dimensão do saber cuidar e para com o ACS a figura do
amigo a colaborar e prover de maneira prática as
necessidades do utente.
Ao declarar que mora há 36 anos na comunidade dos
Coelhos II, em Recife, a U1 utiliza os benefícios do PSF
desde seu surgimento e diz:
“Estou completamente satisfeita, porque sempre
fui bem atendida, o agente de saúde sempre
esteve em minha casa para cuidar das pessoas
de lá. Também no posto sempre recebi um bom
atendimento, principalmente pela médica do
posto”

E justifica ainda dizendo:
“Gosto do pessoal, todos me atendem muito bem
e não me deixam faltar nada. A médica é ótima,
a enfermeira ajuda muito e a agente de saúde
está conosco em todos os momentos”. (U1 Favela dos Coelhos II)

No Nordeste brasileiro, a pessoa do médico é uma
figura mítica e quanto mais se adentra aos interiores ou
áreas rurais, mas essa figura toma força e poder. Esse poder,
consequentemente não é somente o médico enquanto
pessoa, mas acima de tudo, o que ele representa para uma
massa humana miserável, pobre e desprotegida, na qual
duas instâncias são fortemente invocadas o poder mágicomítico e o conhecimento científico. Na linguagem do
nordestino o médico é um homem “estudado”. Também se
diz na linguagem popular a expressão: “Primeiramente
Deus, segundo o médico”. Essa comparação ou
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equivalência dá à pessoa do médico um valor além de
humano, em que se estabelece um respeito, um destaque e
certa proteção por parte da sociedade.
O simbolismo da relação se dá numa dinâmica
comum das relações interpessoais independente da classe
social. Uma utente da comunidade Coelhos II, há 20 anos
morando na favela, relata a sua satisfação da seguinte
forma:
“Tenho sempre recebido em minha casa tanto o
agente de saúde, a quanto a enfermeira como
também a doutora. O meu relacionamento com
os profissionais é muito bom, recebo apoio de
todos. Por isso tenho o prazer em dizer que estou
suficientemente satisfeita, pois, tenho recebido
medicamentos; quando solicito, a doutora vai a
minha casa. Recebo vacinação todas às vezes
que tem campanha. Sempre que preciso sou
atendida. A turma aqui é muito amiga”. (U2 Favela dos Coelhos II)

Outra utente que morava há 36 na comunidade e
atualmente mora nas palafitas, é analfabeta e referia:
“Eu me sinto muito satisfeita com a
presença dos profissionais da saúde. Todo
mês recebo a agente de saúde em casa e vou
ao posto duas vezes ao mês e sou muita bem
atendida por todos. Quando preciso vou ao
posto, sinto-me muito bem porque sou
atendida logo pela médica. Ela é muito
boa!”. (U2 - Favela dos Coelhos II)

- 179 -

É com esse sentimento de bem-estar que as pessoas
veem na figura do profissional da saúde o seu valor humano
e o enaltece por agir assim. Muitas vezes o próprio
profissional não percebe esta realidade, por se encontrar
num ritmo de trabalho muito corrido, mas por outro lado,
sabe que as pessoas têm um apreço e se tornam solidárias
com o profissional.
O médico é sempre uma figura de destaque e muito
respeitada. Como no meio popular essa relação acontece de
maneira mais mítica e admirada, a transparência da
profissão se torna mais visível nessas condições,
exatamente, quando o profissional se coloca numa relação
de proximidade, passando também o lado humano do
respeito para com o povo. Em muitas situações, o médico
se torna “proletariado” no sentido que tem de estar junto
como povo da favela sem fazer distinção ou das classes
populares como na Policlínica, quando ele é parado por um
utente no corredor e fala com ele de maneira simples e
humana. A função pública lhe coloca nessa condição. Como
destacou um médico:
“Sinto-me mais à vontade e muito bem ao lidar
nos hospitais com o povo, pois ali nós sentimos
a importância do ser humano e devemos tratá-lo
como tal”.

Destacamos o que pudemos colher como resultado
de uma entrevista com o utente da periferia do Recife e
encontramos um resultado bem otimista, porém, não é bem
essa a realidade que encontramos, no geral, por parte dos
médicos, principalmente, nas cidades dos interiores, do
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mundo rural e dos sertões dos estados nordestinos a
carência de médico é significativa. Constata-se que em sua
maioria os jovens que se formam em medicina não querem
“aventurar” para o interior, colocando a vida a serviço de
um povo muito necessitado e carente de tudo e inclusive da
saúde. A resposta é sempre a mesma, “no interior não se
ganha dinheiro”, “não há oportunidade para formação”. O
princípio da escolha acaba por ser fundamentada num
espírito do capitalista, puramente mercantilista, sem ter em
consideração o humanismo e a ética da assistência.
Nas grandes cidades e capitais, este espírito
capitalista é mais forte, há muitos médicos e até alguma
competição entre eles. A tal ponto que o médico não está
preocupado em cuidar da saúde das pessoas, mas, sim, o
quanto ele pode ganhar com a doença do utente. É uma
mercantilização exacerbada, mas felizmente que há muitas
exceções. Essa é a realidade que se vê numa cidade como o
Recife, por exemplo. Os fatos falam por si e multiplicamse as reclamações das pessoas. O que ocorre, na prática, é
uma instrumentalização da medicina, em detrimento da
atenção para com a pessoa humana. Eticamente, diz
Manfredo Oliveira, “está em jogo o homem, o processo de
conquista de sua humanidade” (1995:7). E prossegue
afirmando que “o homem é, fundamentalmente, Symbolos,
isto é, a unidade contraditória do contingente e do
necessário, individual e universal, empírico e
transcendental” (1995:10).
Nesse jogo das contradições simbólicas, está o homem na
luta pela condição humana da sua dignidade. O ser humano
se deixou levar meramente pela euforia e pela onda
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desenfreada de uma sociedade economicista, pragmática,
utilitária e consumista fazendo, por exemplo, da saúde um
mero meio de negócio em detrimento da condição da saúde
do sujeito. O homem necessita ter o necessário para suprir
suas carências como uma condição de sua humanização, de
sua liberdade e de sua felicidade. Entretanto, o princípio da
liberdade numa realidade democrática como a do Brasil não
pode ter um caráter de “liberdade para possuir”, somente
(1995:11). Acima de tudo, urge uma adequação da
realidade humana à condição da dignidade humana. É nessa
condição que o profissional deve ter sempre presente o
utente como sujeito e não como um objeto.
O fortalecimento das estruturas na organização da
saúde para a população menos favorecida é o maior desafio
para a gestão pública. A eficácia está no ato do investir, do
preservar e da continuidade da assistência, como também
na sensibilidade humana dos governantes em manter as
políticas públicas com coerência e competência. É uma
questão de direito e seguridade social como está presente na
Declaração Universal dos Direitos do Homem no artigo
XXV – Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz
de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar (Pessini
e Barchifontaine, 2003:397). E na Constituição Brasileira
no artigo 194 – A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social (Ibid.,
p.399). Obviamente, o sucesso da saúde depende de um
olhar mais crítico da realidade colimada por projetos e
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propostas de políticas públicas mais eficientemente
aplicadas e executadas.
Entre o utente e o profissional existe essa relação
que simbolicamente vai se interagindo por meio de suas
circunstancialidades vivenciadas num mundo em
constantes transformações sejam elas científicas,
tecnológicas ou empíricas. O significativo dessa relação são
os espaços conquistados tanto pelo utente na relação com o
profissional da saúde como o respeito, a autonomia, o
cuidado com mais atenção à sua pessoa e o conforto
interior. Quanto ao profissional, a relação com o utente é
sempre de uma nova aprendizagem. O profissional da saúde
aprende com o utente a cada gesto, a cada momento da
relação assistencial. Segundo Gadamer,
“...a relação médico-utente, (...) se encontra sob
o paradoxo da não objetividade da corporeidade,
a toda a experiência das nossas próprias
limitações. Hoje, (...) o problema da moderna
razão instrumental sobretudo na sua aplicação a
coisas com as quais todos temos de lidar
enquanto educadores ou na família, na escola e
em todas as instituições da vida pública”
(2009;99-100).

Fica evidente que a relação simbólica entre os
profissionais da saúde com o utente é merecedora de mais
atenção, principalmente, a relação médico-utente, já que
este quer queira que não exerce um poder indireto pelo seu
teor intelectual que o faz favorecer o distanciamento
perante o utente. Por isso mesmo, a responsabilidade dos
profissionais em se tornarem mais humano é maior.
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3. FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO: UMA
ANÁLISE INTEGRADA
Tentamos salientar, ao longo deste estudo, a
emergência de um debate profundamente relevante para a
bioética. Um debate que articula a práxis do profissional da
saúde, a dinâmica do cuidado, a formação profissional e a
construção de uma atitude moral no sentido da justiça e da
dignidade humana. Mostramos como tudo está situado num
contexto cheio de problemas e de desafios que enquadram
a saúde pública no Nordeste brasileiro. O acesso aos
cuidadores, a dignidade humana, o direito à saúde, a
qualidade de vida e a distribuição de recursos remetem para
a ética da assistência.
Para que estes desafios sejam sucedidos são
necessárias medidas econômicas que remetam para
soluções imediatas, a médio e em longo prazo. Em termos
gerais estas medidas implicam os políticos, mas também os
gestores locais, no sentido de promover e garantir a
qualidade de vida e a dignidade das populações. Este é
decisivamente um desafio ético, que implica também uma
atenção dirigida à assistência.
3.1. O cuidado
Todo trajeto da pesquisa demonstra quanto o
cuidado é uma virtude e um serviço, ao mesmo tempo, que
implica numa ação-doação permanente dos cuidadores,
aqui, da saúde. Contudo, é nesta perspectiva que
procuramos entender o sentido do cuidado na saúde e na
vida das pessoas. Nessa perspectiva, ainda, Boff é enfático
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ao afirmar “o cuidado como modo-de-ser essencial”
(1999:33), ou seja, numa visão humanística, a essência do
cuidado está centrada não somente no ato mas sobretudo
numa atitude de respeito perante a pessoa, porque “o
cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano, antes
que ele faça qualquer coisa” (Ibid, 34).
Nas representações das pessoas existe o apelo para
uma nova concepção do cuidado, como processo com
maiores preocupações diante da manutenção da vida e não
só da reparação da doença. Promover o cuidado é voltar-se
para a realidade do homem. Olhando para a saúde, a
questão também se torna muito significativa. É na relação
com a doença e com a cura que se percebe o grau de
desprendimento e de solidariedade que se exige ao
profissional de saúde, que deve “colocar o cuidado em tudo
o que projeta e faz” (Ibid, 35).
O termo cuidar tem um significado polissêmico e
traz consigo uma diversidade de significados que o torna
mais rico e é aplicado em vários contextos. Como estamos
tratando da questão da saúde, o cuidado está aqui
intimamente ligado com o conforto, com a qualidade de
vida, com as respostas humanas na saúde e na doença: “...
quem merece cuidado por si só como algo insubstituível, é
a pessoa humana, precisamente porque é um ser valioso em
si mesmo: digno” (Torralba, 2009:119-120).
É no aqui e no agora da existência humana que o
cuidado está sempre presente como motivação primeira de
respeito e justiça nas ações que o homem desenvolve em
prol do bem-estar e do bem comum. É isso que sentem os
nordestinos. Para eles, deve-se olhar o cuidado na esfera da
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saúde como uma verdadeira arte, a arte de assistir. Os
profissionais da saúde dominam a ciência e a arte. Por
exemplo, “o médico deixa de adotar a figura do curandeiro,
rodeado do mistério dos poderes mágicos, para passar a ser
um homem de ciência” (Gadamer, 2009: 45). Para o
enfermeiro o binômio cuidar-cuidado faz parte do cotidiano
da sua práxis, no sentido humano de encarar a assistência
como resultada do cuidado prestado por ele em prol do
utente, tendo como motivações principais o gosto pelo
trabalho, o ajudar os demais, buscar sentido para viver e
colaborar na cura das doenças. Nesse contexto, também,
inclui-se a visão do ACS com uma diferença que não reflete
o cuidado como arte, pelo próprio caráter da formação
recebida e pela natureza da sua prática e expectativa, que é
a ver o utente simplesmente curado.
Todas essas inferências do cuidado como arte nos
conduzem ao entendimento de uma bioética em seu sentido
mais amplo da realidade interdisciplinar. Uma ética
aplicada que informa a prática profissional, dedicando-a aos
cuidados em saúde. Uma beneficência que se impõe mesmo
perante impasses que o profissional de saúde podem
vivenciar na sua prática de cuidados – o utente que resiste
ao tratamento, a falta de recursos, as situações difícieis.
Não é tarefa fácil cuidar do ser humano doente e, se
observarmos para o dia-a-dia do cuidador informal, do
ACS, do enfermeiro e do médico. Eles se tornam eternos
aprendizes e pessoas com capacidade de sentirem
solidariedade, paciência, dádiva, mas também de tomarem
decisões difíceis. Outra característica invocada é a
flexibilidade em determinadas situações e contextos de
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desespero humano diante da doença. Segundo Boff, “Não
temos cuidado. Somos cuidado. Isto significa que o cuidado
possui uma dimensão ontológica que entra na constituição
do ser humano. (...) Sem cuidado deixamos de ser
humanos” (1999:89). Por isso, o cuidado apresenta um lado
científico como já destacamos, mas, significando também
“... solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato” (Ibid,
91). Ao mesmo tempo, “a atitude de cuidado pode provocar
preocupação, inquietação e sentido de responsabilidade”
(Ibid, Ibidem).
Boff ainda fala no “modo-de-ser-cuidado” como
uma atitude relacional subjetiva que envolve sujeitosujeito. A relação não é de domínio sobre, mas de convivência. Não é pura intervenção, mas inter-ação e
comunhão. (Cf. 1999:95).
Notamos que a noção do cuidar passa por várias
vertentes e que todas merecem a devida atenção. Importa
não as descurar de forma a manter a relação interpessoal
mais hominizadora. Por isso são tão necessários o constante
aprofundamento e aperfeiçoamento do conhecer e do agir
humano com relação ao cuidar. É necessário, ainda, um
exercício permanente e continuado. “O cuidado é aquela
força originante que continuamente faz surgir o ser
humano” (1999:101). O cuidado é intrínseco à condição
humana por encontrar em sua dimensão ontológica o
alicerce de sua originalidade. O cuidado por si só merece
cuidado e a vida é a sua mais alta expressão da sua
manifestação.
Como o cuidado não se esgota, o homem não pode
deixar de vivê-lo em suas experiências cotidianas como
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sinal de esperança e utopia da realização humana e da
felicidade como sinal de esperança e utopia da realização
humana. “Pelo cuidado, se re-liga ao mundo afetivamente,
responsabilizando-se por ele”. (Ibid, 126). O cuidado é
fonte de inspiração e de comunicação onde o homem realiza
a sua sede de ser plenamente homem. Podemos dizer que
diante de tudo isso a experiência do profissional da saúde é
extremamente relevante para sua identidade. É através do
utente que a experiência do cuidar se torna realidade para o
profissional da saúde mais do que para qualquer outro.
Portanto, o valor do cuidado não está somente no ser
cuidado, mas acima de tudo saber cuidar.
3.2. Formação para o exercício da profissão
Segundo Gadamer, “a ação do homem, quer dizer, a
aplicação consciente dos seus conhecimentos e da sua
capacidade para conservar a saúde ou o equilíbrio social,
(...), carece evidentemente de um fundamento científico
unitário” (2009:21). A discussão em torno da relação entre
a bioética, a saúde pública, a formação e prática dos
profissionais da saúde tem em vista preservar a integridade
ético-moral do profissional, do utente e da relação entre
ambos. Nesse contexto não podemos descurar de que há
uma relação estrita entre essas dimensões.
É esse ser humano que, sendo cuidador ou cuidado,
deve aprofundar a sua consciência e espírito crítico,
principalmente perante os desafios do mundo atual. No que
concerne ao cuidador, não basta saber exercer uma
profissão. É necessário não perder de vista a condição de
ser humano da pessoa que cuida. O profissional de saúde é
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detentor de um poder sobre um mundo que o cerca. Importa
exercê-lo
com
determinação,
consciência
e
responsabilidade. A profissão requer atenção constante em
não descurar o foco central e permanente de intervenção,
mantendo os conhecimentos atualizados. Faz parte desta
inteligência prática saber negociar os cuidados com as
pessoas cuidadas, preservando assim a sua autonomia e
autodeterminação. Como resultado da pesquisa (entrevista)
é importante observar que a formação, nesse contexto, é
uma realidade que a todos preocupa. Cada um dos setores
profissionais tem necessidade de aprofundar a formação
relacionada com o seu papel, todos eles beneficiavam de
estruturar melhor a sua formação na área da ética e também
todos eles precisam de mais recursos para tornar mais
consistente a formação em exercício.
Em alguns depoimentos de médicos e outros
profissionais da saúde, estes deixam claro que a formação
deve passar a barreira técnica. Sem uma formação que
coloque o homem no centro da atenção, o conhecimento
técnico-científico pouco vale. O trabalho como mera ação
leva a descaracterizar o ser humano que deixa de o
valorizar. O debate atual busca estabelecer alguns
princípios básicos que segundo Lolas,
“Hoje a pessoa do médico tem uma posição
diferente no complexo industrial-comercial em
que suas atividades e seus serviços são inseridos.
Assistimos à emergência de uma medicina “pósclínica” em que as experiências sensoriais da
pessoa do médico desempenham um papel
menos importante que no passado” (2006:43).
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Para Rui Canário, o que existe, de fato, na prática
são mutações no campo da saúde que em vez de destacar a
“cura das doenças” se destaca a promoção da saúde em seus
contextos sociais e ambientais de forma pragmática, donde,
“a prestação de cuidados de saúde, por razões de natureza
social, demográfica e política, constitui, nas sociedades
modernas, um campo de práticas sociais, profissionais e
formativas em plena expansão e diversificação”
(2003:119). Isso ocorre pelo potencial de inovação que
atualmente tanto a ciência quanto a tecnologia desenvolvem
como a “tecnologia de ponta” e a nanotecnologia. Esta
progressão geométrica do conhecimento encerra em si
mesma a tendência para a marginalização de outro tipo de
conhecimento.
E é tudo isto que se passa no Nordeste brasileiro. Os
nordestinos perante as práticas de saúde em suas regiões
sentem a falta de políticas públicas de saúde mais
consistentes e condicentes com as realidades das
populações. Mas também criticam uma certa perspectiva
comercial da medicina. A crítica de Edgar Morin traduz-se
por motivos de uma prática da medicina contrária aos seus
princípios gerando um paradoxo de, por outro lado,
existirem progressos relevantes, mas, por outro, uma
A crítica de Edgar Morin traduz-se por motivos de
uma prática da medicina contrária aos seus princípios
gerando um descompasso diante dos paradoxos em que
realiza, por um lado, progressos relevantes, mas, por outro,
uma
“... hiperespecialização médica produz múltiplos
efeitos nocivos: os órgãos são tratados
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independentemente uns dos outros e
independentemente do corpo. Desse modo, os
remédios que curam um órgão provocam
frequentemente novos males em outros órgãos e,
de fato, da mesma descontextualização os
medicamentos produzem as doenças chamadas
iatrógenas” (2000;93).

Se partirmos do princípio que a bioética surge da “...
preocupação com as consequências do saber científico e
suas aplicações tecnológicas à vida...” (Sotolongo,
2006:103), certamente que o fundamental de uma formação
numa compreensão da bioética implica “... não apenas uma
reflexão moral de novo cunho mas também uma reflexão de
novo tipo sobre o objeto da ciência e da produção de
conhecimentos científicos, no qual a moral e os valores não
se oponham à objetividade do saber” (Ibid, Ibidem).
A formação na área da saúde traz consigo essa
responsabilidade porque é dela que emanam as experiências
e os experimentos que se difundem como concretizações
desse conhecimento para o bem-estar social. Os
depoimentos que procuramos escutar expressaram
sentimento de solidariedade e dedicação como também de
escuta e atenção pelos demais. Nesse sentido, os ACS
revelaram seus sentimentos pessoais ao se expressarem que
é na relação de ajuda e na prática com os demais que dá
sentido ao seu trabalho: é tendo uma abertura para a
comunicação que se consegue entender o outro em sua
condição humana. É aprendendo a escutar que se estabelece
uma relação mais amiga e que a integração entre formação,
saúde e trabalho acontecem quando se dá o devido valor a
cada gesto, coisa ou ação na relação com o utente. Por sua
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vez, o enfermeiro vê em sua atuação muito trabalho para
atender em tempo hábil, mas, por outro lado sente a falta de
um suporte estimulador por causa da falta de atenção dos
órgãos competentes. Enquanto isso o médico se coloca na
dimensão da atuação a partir de uma ação pragmática que
se torna desafiadora, que exige mudança nas perspectivas
profissionais e no nível da formação.
Contudo, a formação dos profissionais remete para
a ideia de que a intervenção dos profissionais de saúde deve
valorizar as mudanças de comportamentos e atitudes
necessários ao estabelecimento de estilos de vida
saudáveis”. (Antunes, 2008:60). E, ainda, essencialmente é
compreender que o
“Educar para a saúde implica, pois, motivar para
a construção de conhecimentos que conduzam à
livre adoção de atitudes e comportamentos
promotores de estilos de vida saudáveis criando
assim condições para que o indivíduo ‘se sinta
bem consigo próprio e com os outros, e a
desenvolver um sentido de responsabilidade em
função do seu bem estar, assim como o dos
outros” ((Ibidem, 60-61).

As profissões compreendem-se interligadas entre si
e tendo como foco uma educação para a vida e não é
somente a vertente científica e técnica O sentido éticobioético do conhecimento no exercício da profissão apela
também para que haja uma harmonia entre teoria e prática,
uma integração maior dos conhecimentos adquiridos e uma
motivação para o exercício profissional.
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3.3. Questões éticas, justiça e dignidade
Na sociedade nordestina estão enraizados costumes,
hábitos e atitudes morais e éticas que são transmitidos às
novas gerações apesar de sofrer o impacto da era
globalizada. Segundo Henri Atlan, “a maior parte dos
indivíduos comportam-se segundo valores e normas que as
suas sociedades herdaram da sua história e de antigas
tradições” (1999:96).
Por isso na nossa pesquisa o enfoque dado à
educação e a saúde reflete o momento de transitoriedade
que a sociedade brasileira está passando, principalmente,
quando se trata de questões de justiça e dignidade.
Educação e saúde passam por questões éticas para que reine
a justiça e conquiste-se a dignidade do ser humano. Logo, é
fundamental educar na justiça desde a tenra idade para que
o indivíduo faça suas escolhas a partir de valores que farão
com que ele seja uma pessoa boa (Cf. Ferrer, 2005:23-26).
Uma das questões relevantes nesta pesquisa evoca o
exercício ético do profissional da saúde. Este recebe uma
formação integral onde lhe é proporcionada uma formação
para a cidadania a partir de valores ético-morais e bioéticos.
Isto dá sustentabilidade a convicções pessoais para a
realização de uma prática justa, ética e responsável.
No momento de observação tanto no PSF quanto na
policlínica pudemos presenciar uma relação muito amistosa
entre ACS, enfermeiro e médico no tratamento e
acolhimento aos utentes. No PSF a relação é muito próxima
por que os utentes que ali circulam são moradores da
comunidade onde a equipe circula e todos conhece. Mesmo
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assim percebemos que alguns utentes são impacientes e
querem ser atendidos imediatamente, outros reclamavam da
demora para o posto abrir. E muitas vezes o médico, o
enfermeiro ou mesmo o ACS (é mais comum) estão fora do
posto em atendimento domiciliar de urgência, mas o utente
não quer esperar e manifesta, às vezes, certa insatisfação.
Por isso o discurso do ACS é de colocar-se numa postura
ética consideravelmente humana:
“Temos cuidado quando nos comunicamos para
não cairmos em contradições. As pessoas
gostam muito de boatos e podem prejudicar o
nosso trabalho, por isso, a nossa
responsabilidade é ter cuidado no falar e no
saber falar. Evitamos discussões e jamais xingar
os colegas. Por isso, estamos aqui até hoje e com
o apoio da comunidade que é muito
importante”. ACS1 (PSF coelhos II)

Por outro lado, na policlínica a relação é outra.
Como existe um processo de marcação com ficha e dia
determinado para o atendimento o utente vai ao posto na
hora marcada, não resta dúvida que tem de chegar antes e
esperar para fazer o cadastro e aguardar a sua vez. Os
atendimentos, em sua maioria, são muito rápidos porque
tudo está planeado e é necessário cumprir a agenda.
Como na policlínica existem lugares para espera e
apoio, os utentes aguardam sempre com muita paciência a
sua vez para o atendimento. Independentemente de
qualquer coisa, os enfermeiros são sempre solícitos e muito
prestativos. Presenciamos alguns momentos de
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atendimento onde os utentes receberam a devida atenção
por parte dos enfermeiros em atendimento.
Observamos também que a realidade da saúde na
policlínica está bastante avançada em termos de
planeamento. Evita-se o acumular de utentes. O sistema de
fichas de atendimento tornou tudo mais humanizado e o
resultado é mais positivo devido o acompanhamento que o
ACS faz ás famílias.
No PSF o resultado tem sido positivo no que toca
aos resultados alcançados no tratamento e prevenção das
doenças, bem como no controle da mortalidade infantil, o
que tem superado as expectativas. Regista-se mais morte
por violência do que por doença
Segundo Tristram Engelhardt, os profissionais da
saúde vivem experiências morais que lhes são passíveis de
enfrentamento das contradições humanas e, ao mesmo
tempo, de manter o equilíbrio ético-moral diante de tais
situações como condição primeira para o exercício da
profissão no sentido de manter a prática da justiça e da
dignidade humana. “Os médicos, enfermeiros e outros
trabalhadores no setor de assistência à saúde desempenham
complicados papéis morais, por causa do diversificado
caráter da moralidade” (1998:126). Os profissionais tiram
da comunidade moral o significado pessoal essencial,
vivendo suas realizações morais essenciais (Cf. Ibid,
Ibidem).
É bom salientar que o desafio ético é uma constante
por parte do profissional da saúde quanto ao tratamento dos
utentes com atenção e cuidado, pois aconteceram situações
de utentes no PSF agredirem verbalmente a médica em
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atendimento e ela possa agir com paciência para acalmar o
utente. Escutamos dos profissionais lamentações sobre o
descaso pela segurança no local de trabalho, pela falta de
atenção dos gestores públicos, pelo acúmulo de trabalho e
baixa remuneração. Essa situação foi mais crítica no PSF,
enquanto na policlínica falou-se mais da falta de atenção
dos gestores quanto aos recursos físicos.
A justiça e a dignidade são condição sine qua non
no processo de humanização quanto a restabelecer o resgate
da consciência cidadã por meio de uma educação e de uma
saúde de qualidade onde os direitos humanos fundamentais
desde o trabalho ao lazer estejam presentes na vida do ser
humano.
A saúde humana é fundamental para a promoção da
cidadania. O cidadão precisa ter saúde e gozar de saúde.
Promover a saúde é uma questão de dignidade humana
consolidada nos direitos fundamentais do homem, “é
natural que um cidadão saudável, escolarizado e treinado
tenha melhor possibilidade na disputa de um espaço digno
no mercado de trabalho do que outro indivíduo doente, com
nenhuma ou pouca escolaridade e sem profissão definida”.
(Garrafa, 2003:52). Elma Zoboli vai mais além ao afirmar
que há uma relação nesse contexto das questões éticas com
a ética do cuidado e a ética da justiça porque ambas são
intrínsecas à dignidade humana. Justiça, dignidade, bem
comum, qualidade de vida e autonomia são princípios que
eticamente se entrelaçam e se fortalecem conjuntamente.
Eis, todavia, a relação entre ética do cuidado e da
justiça, segundo Zoboli:
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Quadro 8
Ética do cuidado e ética da justiça
Ética do cuidado
• Abordagem
contextual
• Conexão humana
• Relacionamentos
comunitários
• Âmbito privado
• Reforça o papel das
emoções (sentimentos)
• É relativa ao gênero
feminino
(female/feminine/feminist)
(Zoboli, 2004; 38(1):21-7)

Ética da justiça
• Abordagem abstrata
• Separação humana
• Direitos individuais
• Âmbito público
• Reforça o papel da razão
• É relativa ao gênero
masculino
(male/masculine/masculinist)

Com esta relação podemos afirmar que ética do
cuidado e ética da justiça completam o agir humano de
qualquer profissional, principalmente, do profissional da
saúde que neste contexto se evidencia como referencial
indispensável da práxis humana.
Observamos que para o enfermeiro o valor do seu
trabalho está mais centrado no que toca a qualidade do
atendimento por mais satisfação, conforto e segurança aos
utentes como gesta do cuidar. Segundo o comentário de
enfermeiro na policlínica,

- 197 -

Cada um de nós cumpre seus afazeres que são
determinados pelo próprio sistema de
organização e tudo ocorre muito bem. Ninguém
se estressa por aqui. Nossa preocupação é
cuidar dos utentes”.
E1 (policlínica)

Esta relação se torna mais evidente quando nos
deparamos na prática com o que vimos no PSF o espírito de
solidariedade no momento em que estávamos a observar o
atendimento das pessoas, numa quinta-feira à tarde, mês de
setembro em 2010, houve uma correria repentinamente de
várias pessoas. Houve um acidente com um morador da
comunidade e as pessoas foram socorrer juntamente com
uma ACS que estava no posto.
Numa ocasião, numa segunda-feira à tarde do mês
de agosto de 2010, ao realizarmos uma entrevista começou
um movimento de entrar e sair do posto. Ao olhar para a rua
viamos um movimento de policiais, pois havia ocorrido uns
disparos entre dois adolescentes devido à venda de droga.
Algumas pessoas da comunidade esconderam o adolescente
que disparou os tiros. Levaram o adolescente atingido para
recer os devidos socorros, avisando o posto enquanto
chegava a ambulância do SAMU para o devido socorro.
A discussão ética radica tanto das possibilidades de
ação quanto no acreditar numa transformação das
condições da ação humana. Assim, as convicções nos
valores ético-morais são fundamentais para as relações
interpessoais se concretizarem, a par da justiça e da
dignidade. No discurso de um ACS, deixa claro que esta é
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uma situação que causa injustiça na relação interpessoal,
pois,
“Há muita gente no poder somente para se
aproveitar da situação e, por isso, não tem
interesse pelo bem-estar de ninguém, mas
somente do seu”.
ACS 1 (PSF Coelhos II)

O princípio da dignidade humana está presente tanto
no mistério da vida do gênero humano quanto no mistério
da própria vida individual da pessoa, o que conduz a uma
nova discussão sobre as condições de vida do ser humano
na qual a área da saúde está envolvida em primeiro plano.
A saúde e as condições de saúde promovem a dimensão
mais humanizante do homem e contribuem para uma
socialização mais eficaz e justa. A saúde pública é uma
questão ética de respeito pela justiça e pela dignidade
humana. Em relação à dignidade humana, “todos os seres
humanos têm direito a ela. Essa dignidade, enquanto que
consignada nos documentos jurídicos, constituição e leis, é
um bem que nos assiste durante toda a nossa vida” (Renaud,
214).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“O homem criou novos mundos, e o mais
importante deles é o mundo das exigências
morais”. (Karl Popper)

Qual o sentido e o significado das preocupações
éticas, num contexto nordestino onde se cruzam a saúde e a
educação?

- 199 -

Começamos a pesquisa destacando quatro
dimensões estruturantes: a ética, a bioética, a saúde e a
educação tendo em vista analisar as políticas públicas de
saúde e as práticas profissionais da saúde no Nordeste
brasileiro numa perspectiva crítica.
Partimos da concepção de que a bioética não possui
novos princípios éticos fundamentais. Trata-se, todavia, da
ética já conhecida e estudada ao longo da história da
filosofia, porém aplicada a uma série de situações novas,
causadas pelo progresso das ciências biomédicas. A
realidade nordestina é carente destas problematizações.
Podemos falar de uma ética aplicada e que se ocupa do uso
correto das novas tecnologias na área das ciências médicas
e da solução adequada dos dilemas morais por ela
apresentadas (Clotet, 2003:33.
A pesquisa foi desenvolvida no sentido de dar
resposta a alguns objectivos. Por um lado, pretendíamos
analisar à luz da bioética as políticas públicas para a saúde
e para a educação aplicadas ao contexto do Nordeste
brasileiro, designadamente na cidade do Recife. Por outro,
descrever as características e as manifestações culturais da
realidade do Nordeste brasileiro, bem como as suas
influências na saúde e educaçãoda população. Decidimos ir
mais além, e estudar com maior detalhe duas unidades
sociais. Por este motivo, decidimo avaliar a dinâmica
socioclínica do Posto de Saúde da Família e da Policlínica
Gouveia de Barros na cidade do Recife, entendidas no
contextolocal de prestação de cuidados de saúde.
Decidimos ainda analisar à luz da perspectiva ética a
formação e o exercício da profissão dos agentes de saúde
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envolvidos no Posto de Saúde da Família e na Policlínica
Gouveia de Barros na cidade do Recife, identificando
convergências e divergências em matéria de dilemas éticos.
Por último, era ainda nosso objetivo identificar os
programas públicos tanto para a saúde quanto para a
educação no nível local, tendo em vista a melhoria do
estado de saúde e da qualidade de vida da população.
Além de descrevermos o funcionamento social das
unidades em estudo, tentamos problematizar, a partir de
uma perspectiva ética, não apenas as políticas e as práticas
públicas mas também a sua pertinência, justiça,
especificidade e capacidade de se ajustar ao
desenvolvimento cultural, social, político e econômico da
sociedade.
Ao longo do estudo tentamos perceber qual o ideal
moral que norteava as escolhas dos profissionais.
Mostramos como esses profissionais nas figuras do ACS,
do enfermeiro e do médico assumiam os seus
compromissos com a população mais carente.
Concluimos que as preocupações éticas, que
encontramos no terreno, possuem uma abrangência global.
Há no questionamento ético uma dimensão interdisciplinar,
virada para o cotidiano. Na generalidade da escolha dos
profissionais, mesmo na área da decisão clínica, existe uma
preocupação de natureza ética – há dimensões ético-morais
que se identificam tanto nas políticas públicas na área da
saúde e na educação como no acesso a esses bens no
Nordeste brasileiro. Os profissionais de saúde surge como
importantes mediadores culturais. Disponibilizam cuidados
de saúde mas são também agentes de socialização.
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Confromtam-se no cotidiano com dilemas éticos, muitos
dos quais pela incapacidade de prestarem os cuidados que
gostariam, devido aos recursos escassos. De qualquer
forma, a educação dos profissionais e da população, vista
numa perspectiva local, desperta em todos os actores uma
consciência crítica e um nível mais elevado de cidadania.
Há diferenças entre os cuidados disponibilizados no
PSF e na Policlínica, no que se refere à intervenção de
natureza relacional e clínica junto da população. O nível
educacional da população, as caracteristicas demograficas
e os recursos condicionam os cuidados. Nem sempre os
profissionais, com experiências importantes na área da
educação e da saúde influenciam a definição das políticas
públicas. Muitos acham que não vale a pena, mas também
nem sempre o poder político está aberto à participação. No
entanto, há uma clarividência crescente, ao assumirem que
as diversas práticas de saúde se integram no sentido de uma
assistência à saúde na realidade nordestina. Esta realidade
acontece mesmo perante as dificuldades que os
profissionais possuem em realizar a sua formação
científica.
A verdade, o que é moralmente certo para os
profissionais, é a força motriz que permite dar valor à vida,
à qualidade de vida e a uma relação humana com os utentes.
A perspectiva ética, que está presente nas práticas dos
profissionais de saúde, fazem com que o profissional
adquira um autocontrole e autodomínio sobre suas ações,
mesmo perante condições adversas. Poder-se-ia dizer que
para muitos profissionais não se trata só de uma profissão,
mas de uma vocação. A formação em saúde tem preparado
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o profissional da saúde para exercer com coerência sua
profissão, respeitando aspectos científicos, técnicos e
instrumentais. Mas as questões éticas e antropológicas
também ganham espaço, principalmente quando se pensa
como agir e como agir bem; como lidar com o utente,
principalmente, em estágio terminal ou com doenças muito
graves. Como manter um equilíbrio interior diante dos
desafios sem “perder a ternura”? Como adquirir uma
consciência crítica diante dos fatos e da realidade em que se
vive, permanecendo advogado dos utentes?
A pesquisa incluiu dois estudos de caso. O primeiro
desenvolveu-se no PSF (Posto de Saúde da Família). O
posto de saúde Coelhos II está situado na cidade do Recife,
na favela do Coque. Abrange uma população de 1400
famílias. A favela é constituída por moradores que habitam
em redor do rio Capibaribe. É conhecida como uma das
maiores favelas do Grande Recife (favela do
Coque/Coelhos II) que se estende à beira do rio incluindo
um cinturão de moradias denominadas de palafitas, ou seja,
casas de madeira suspensas dentro da água por causa da
maré. Naturalmente que aqui vivem seres humanos num
submundo, com pouca higiene urbana, com ratos, insetos e
muito lixo, pois não há saneamento. Poucas são as casas em
alvenaria, a maioria são barracos em madeira.
Nesta realidade tão difícel trabalha uma equipe de
profissionais dedicados, que naturalmente são muito
respeitados pela população. Uma médica faz atendimento
clínico, visita domiciliar, orientação preventiva, consultas e
atendimentos de emergência nas casas e no posto. A
enfermeira trata do planejamento familiar com as mães e
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acompanha a saíude da família. Cuida do pré-natal em
muitas adolescentes, orienta o exame preventivo, faz visita
domiciliarias e faz educação para a saúde com palestras e
com reuniões pessoais com os utentes, dando também apoio
em situações difíceis - leptospirose, dengue, DST, câncer
do colo do útero e da mama. O auxiliar de enfermagem
também faz visitas domiciliares, sobretudo curativas.
Aplica vacinas e colabora com a enfermeira. Um
odontólogo trata da higiene bucal e dentária, com ajuda de
uma técnica em higiene dentária. Por último, o agente
comunitário de saúde tem a responsabilidade de mediar as
situações, dar informação, visitar as famílias, dar apoio aos
deficientes e acompanha os utentes quando são conduzidos
às UPAS, policlínicas e hospitais.
O segundo contexto do estudo de caso decorreu
na policlínica Gouveia de Barros na cidade do Recife. A
policlínica é um ambulatório onde são realizados
procedimentos cirúrgicos mais simples. Os mais complexos
são encaminhados para hospitais, clínicas especializadas
ou outras instituições mais diferenciadas.
A policlínica possui uma equipe de saúde que presta
cuidados de saúde de complexidade intermédia.
Desenvolvem-se actividades de prevenção mas também
curativas,
proporcionando
um
acompanhamento
sistemático. A Policlínica presta cuidados personalizados e
de acordo com o estado de saúde do utente.
As condições e os recursos são superiores aos
existentes na PSF. A Policlínica consegue ter um controle
de várias situações e enfermidades dos utentes como
também ter o seu histórico e registo do tratamento
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proporcionado. Situa-se num bairro popular e inspira
confiança no seu trabalho. A população sente-se segura no
atendimento, dado que tem apoio em caso de necessidade.
Nela atuam vários profissionais da saúde com
especialidades diversificadas devido à necessidade em
atender a demanda de utentes. O grau de especialização é
grande, pelo menos superior ao da PSF. A Policlínica tem
um grupo de especialistas mais diversificado: odontólogo,
farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, mastologista,
endocrinologista, cardiologista, ortopedista, pediatra,
ginecologista,
otorrino,
psicólogo,
psiquiatra,
infectologista, clínico, geriatra, pneumologista, fisiologista
e os enfermeiros.
A distribuição e acompanhamento das actividades
estão sob responsabilidade da diretora e da vice-diretora,
ambas enfermeiras, coadjuvadas por uma terceira
profissional que trabalha na administração. Essa equipe tem
o controle dos horários dos profissionais referentes à
entrada e à saída, mas também sobre as responsabilidades
de cada um na Policlínica.
Em termos globais, a maior especialização e o
volume de trabalho e diversidade das situações de saúde e
de doença impele os profissionais a sentirem maior
necessidade de formação contínua. No entanto, esta
necessidade muitas vezes colide com a possibilidade de
dispensa da organização. A grande demanda de cuidados
gera também fortes preocupações nos profissionais, que
acham que o acesso aos cuidados de saúde faz parte de uma
ética da assistência, tal como a personalização dos
cuidados, o escutar e a proximidade da família.
- 205 -

Em ambos os contextos estão bem presentes
questões éticas tais como o princípios de beneficência,
justiça, autonomia e qualidade de vida, que abrem espaços
especiais de reflexão sobre o próprio agir ético. Isto não
quer dizer que a preocupação ética seja universal, nem
todos os profissionais se colocam neste patamar.
Verificamos que a ética ou as preocupações éticas
são transversais à área da saúde, da educação e das políticas
públicas, como referimos. Há uma relação constante entre
a ética na saúde e o processo educacional. Por isso
chamamos sempre a atenção para a prática do cuidar e a
promoção da dignidade humana. Num contexto geográfico
e sociodemográfico tão problemático como o nordestino,
não é demais evidenciar que o profissional de saúde é algo
mais do que alguém que trabalha com a saúde. O
profissional de saúde é um mediador cultural que advoga os
direitos humanos, defende a pessoa, promove a sua
dignidade e trabalha num processo contínuo de
hominização.
Como sempre referia Scheper-Huges, o profissional
de saúde é uma pessoa que tem por obrigação desocultar
situações que colocam em cauda a vida, a saúde, o bemestar. Devem compreender e incentivar as aspirações que
motivam, impulsionam, alimentam, instigam e fortalecem
as convicções pessoais a partir de uma consciência crítica e
solidária.
Este investimento numa atitude éticamente
aceitável, apesar de toda a subjectividade, permite resgatar
a dignidade de pessoas em contextos tão adversos, onde por
vezes a pessoa não tem o mínimo para viver. E muito menos
- 206 -

possuir o necessário para prevenir e tratar a doença e ter
qualidade de vida.
As evoluções na área da saúde e da educação no
Nordeste brasileiro alimentam na população a credibilidade
e a esperança de que os gestores públicos possam ser mais
sensíveis às necessidades da população. Que construam
políticas públicas que possam ser realizadas e concretizadas
de forma ética, humana e democrática. Daí a esperança da
sociedade e da justiça em punir aqueles que não aplicam da
melhor forma os recursos públicos.
Como resposta aos dilemas éticos que afetam os
profissionais da saúde no cuidar do utente, para além de
melhor dotação de recursos urge implementar uma política
de formação permanente onde os princípios éticos sejam
uma constante como elementos sensibilizadores do cuidar
humano. Este investimento é também uma resposta a uma
educação libertadora e geradora de consciência crítica para
o exercício da cidadania.
No contexto destas preocupações éticas não deixa
de estar a disponibilidade de cuidados aos utentes e áreas
mais distantes. Como resposta à necessidade de assistência
à saúde na realidade nordestina, urge disponibilizar
cuidados nas regiões mais carentes e necessitadas de
assistência nas cidades do interior, pois ainda há muita
resistência mesmo dos próprios profissionais.
Todos esses aspectos elencados traduzem as
necessidades básicas de um povo que vive distante, por
vezes muito pobre e desamparado. Urgem soluções tanto a
nível da saúde pública quanto a escola pública no Nordeste.
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Destacamos alguns pontos que nos parecem
relevantes para se promover uma mudança na saúde
pública, porque estão em sintonia com o que salientamos
antes. Segundo Tarride (2002), para a promoção da saúde
pública são importantes três vertentes: a) a saúde pública
deverá ser mudada através de um repensar a saúde; repensar
os referentes sociais; um repensar ideológico; um repensar
o trabalho; repensar os valores, o afeto, o amor; modificar
os objetos observados; ampliar enfoques e métodos; atender
ao contexto e à complexidade; melhorar os treinamentos e
revisar a epistemologia. b) a saúde pública deverá ser
revitalizada através da mudança de alguns conteúdos
ideológicos. c) a saúde pública deverá ser promovida
através da introdução de algumas modificações específicas,
quer oriundas das evidências da investigação quer da
especificidade cultural da sociedade. Só assim
conseguiremos uma nova Saúde Pública, mais sustentável,
igualitária, segura, justa, equitativa, ética e complexa (Cf.
2002:42).
Chegamos à constatação de que esse trabalho inicia
apenas uma trajetória de investigação. Seria útil ter
continuidade com várias outras reflexões, aprofundamentos
e triangulações, em benefício da saúde pública no Nordeste
brasileiro.
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