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RESUMO 
 
O trabalho tem por objeto a análise do processo de trabalho do Enfermeiro inserido 
na Estratégia Saúde da Família após a implantação, no ano de 2012, dos Protocolos 
de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro, buscando verificar 
a ocorrência de mudanças e o sentido em que teriam se dado. O referencial teórico 
tem como eixo central a análise das obras A Profissão Medicina, do sociólogo norte-
americano Eliot Friedson e Criando Organizações Eficazes, do administrador 
canadense Henry Mintzberg e como literatura de apoio, autores do campo da Saúde 
Pública e Coletiva e da área da Enfermagem. Foi realizado um estudo exploratório 
descritivo, com abordagem qualitativa, no qual 21 enfermeiros lotados em 4 Clínicas 
da Família do Subsistema Leopoldina Norte do Rio de Janeiro participaram de 
entrevista semi-estruturada, processada com base na análise de conteúdo de Bardin, 
a qual nos direcionou aos seguintes resultados: [a] Não foram encontrados, em data 
anterior aos Protocolos, documentos direcionados especificamente à padronização 
do processo de trabalho do Enfermeiro da ESF, esses profissionais guiavam-se por 
orientações normativas de caráter geral do Ministério da Saúde; [b] os Protocolos 
foram, em geral, bem recebidos, com expectativas bastante positivas a seu respeito, 
entretanto, uma atmosfera de desconfiança e indiferença também foi apontada por 
uma minoria. Após uma média de três meses de utilização, algumas opiniões 
mudaram e destacaram-se as falas que sinalizavam um baixo nível de 
desapontamento com o instrumento; [c] o processo de trabalho dos enfermeiros 
mostrou-se significativamente alterado pela implementação dos Protocolos. Em 
sintonia com os autores Freidson e Mintzberg, os sujeitos pontuaram as principais 
mudanças como aquelas concernentes à Autonomia, a qual, por sua vez, mostrou-
se, na concepção dos entrevistados, intimamente relacionada às atividades de 
prescrição medicamentosa, solicitação de exames e encaminhamento do usuário à 
clínica especializada; e [d] observamos que as reflexões de Freidson e Mintzberg, 
acerca de instrumentos de padronização de habilidades, podem ser comprovadas na 
prática, isto quer dizer que, conforme a percepção dos enfermeiros, tais ferramentas 
podem conduzir ao avanço e/ou retrocesso da autonomia. Destarte, concluímos que 
há uma vigorosa e perigosa associação entre ações que envolvem a prescrição de 
medicamentos e a percepção de autonomia, fato que poderia afastar o enfermeiro de 
sua atividade essencial, o cuidar, em toda sua complexidade. Destacamos como 
contribuição desse estudo a possibilidade de sua utilização para reformulação do 
instrumento investigado, visto que os Protocolos têm previsão de sofrer revisão 
bianual. E ressaltamos ainda, o levantamento de novos questionamentos a fim de 
compreendermos melhor as causas e repercussões da valorização da prescrição 
medicamentosa no processo de trabalho do enfermeiro. 
 
Palavras-Chave: Autonomia Profissional, Enfermagem, Protocolo, Padronização de 
Habilidades e Burocracia Profissional. 
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ABSTRACT 
 

The work aims at the analysis of the labor process entered in the Nurse Family 
Health Strategy after deployment, in 2012, the Protocols of Nursing in Primary Health 
in Rio de Janeiro, seeking to verify the occurrence of changes and direction that 
would have given. The theoretical framework has centered on the analysis of the 
works Medical Profession, the American sociologist Eliot Friedson and Creating 
Effective Organizations, Canadian administrator Henry Mintzberg and how 
supportive literature, authors in the field of Public Health Collective and the area of 
nursing. An exploratory descriptive study with a qualitative approach, in which 21 
nurses crowded 4 Family Clinics Subsystem Leopoldina northern Rio de Janeiro 
participated in semi - structured interviews, performed based on content analysis of 
Bardin was performed, which directed us the following results: [a] were not found in 
previous protocols to date, targeted specifically to standardize the work of the nurse 
FHS process documents, these professionals is guided by normative guidelines of a 
general character of the Ministry of Health; [b] Protocols were generally well received 
with very positive about her expectations, however, an atmosphere of distrust and 
indifference was also mentioned by a minority. After an average of three months of 
use, some opinions have changed and highlights were speeches signaled that a low 
level of disappointment with the instrument; [c] the work process of nurses showed 
significantly altered by the implementation of the Protocols. In line with Freidson and 
Mintzberg authors, subjects scored major changes such as those pertaining to 
autonomy, which, in turn, proved, in the design of the respondents, closely related to 
the activities of drug prescriptions, order tests and referral user to the specialist clinic, 
and [d] observed that the reflections of Freidson and Mintzberg, about instruments 
standardization of skills can be proven in practice, this means that, as the perception 
of nurses, such tools can lead to breakthrough and/or reverse autonomy. Thus, we 
conclude that there is an association between vigorous and dangerous actions 
involving prescription drugs and the perception of autonomy, which could ward 
nurses of their core business, care, in all its complexity. We highlight the contribution 
of this study the possibility of their use for reshaping the instrument investigated, 
since the protocols are expected to undergo biennial review. And yet we stress, 
raising new questions in order to better understand the causes and effects of the 
appreciation of the prescriptions in the process of nursing work. 

 
Keywords: Professional Autonomy, Nursing, Protocol Standardization of Skills and 
Professional Bureaucracy. 



8 
 
 
 
 
 

LISTA DE SIGLAS 
 

ABRASCO   Associação Brasileira de Saúde Coletiva  

ACS    Agente Comunitário de Saúde 

APS    Atenção Primária à Saúde 

AP    Área Programática 

BVS    Biblioteca Virtual em Saúde 

CAP    Coordenação de Área Programática 

CE    Consulta de Enfermagem 

CF    Clínica da Família 

COFEN   Conselho Federal de Enfermagem 

COREN-RJ   Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro 

ESF    Estratégia Saúde da Família 

LILACS   Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde 

MS    Ministério da Saúde 

OMS    Organização Mundial da Saúde 

PACS    Programa de Agente Comunitário de Saúde 

PNAB    Política Nacional de Atenção Básica 

PSF    Programa Saúde da Família 

SAE    Sistematização da Assistência de Enfermagem 

SCIELO   Scientific Electronic Library Online 

SF    Saúde da Família 

SMS    Secretaria Municipal de Saúde 

SMSDC-RJ   Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do  

Rio de Janeiro 

SUBPAV   Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e  

Promoção da Saúde 

SUS    Sistema Único de Saúde 

TCLE    Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
UNIFENAS   Universidade José do Rosário Vellano 
UNESA   Universidade Estácio de Sá 
 



9  
 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

FIGURA 1 MAPA DA AP 3.1 E SEUS EQUIPAMENTOS SOCIAIS 49 
 
FIGURA 2 

 
MAPA DA REDE DA AP 3.1 

 
51 

 
FIGURA 3 

 
FLUXOGRAMA PROTOCOLOS VERSUS AUTONOMIA 

 
85 

 
 



10 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 
 
 

 APRESENTAÇÃO 13 
 
1 

 
INTRODUÇÃO 

 
14 

1.1 OS PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

19 

 
2 

 
OBJETIVOS 

 
23 

2.1 OBJETIVO GERAL 23 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 23 
 
3 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 
24 

3.1 ABERTURA 24 
 
ARTIGO CENTÍFICO PUBLICADO: A Padronização de Habilidades na 
Consulta de Enfermagem no contexto da Atenção Primária à Saúde: a 
Autonomia profissional em questão 
 Resumo 25 
 Introdução 26 
 Metodologia 29 
 O Processo de trabalho em enfermagem 31 
 A consulta de enfermagem 33 
 A autonomia no processo de cuidar 35 
 Resultados 40 
 Referências do artigo 42 
3.2 FECHAMENTO 46 
 
4 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
47 

4.1 TIPO DE PESQUISA 47 
4.2 CENÁRIO DA PESQUISA E SUJEITOS PESQUISADOS 49 
4.3 TÉCNICA DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 52 
4.4 OS DESAFIOS DO CAMPO 55 
4.5 ASPECTOS ÉTICOS 58 
 
5 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
59 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS SUJEITOS 59 
5.2 PROCESSO DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS NA ESF 

ANTES DA IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS 
61 

5.3 RECEPCIONAMENTO DOS PROTOCOLOS PELOS 
ENFERMEIROS DA ESF 

65 

5.4 A INFLUÊNCIA DOS PROTOCOLOS NO PROCESSO DE 
TRABALHO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

69 

5.5 A UTILIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS E A AUTONOMIA DO 
ENFERMEIRO: AVANÇO OU RETROCESSO? 

78 

 



11  
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
87 

 
 

 
REFERÊNCIAS 

 
93 

 
 

 
APÊNDICES 

 
99 

 
 

 
ANEXOS 

 
104 

 



12  
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 

   

Natural do Rio de Janeiro, concluí a graduação em Enfermagem no ano de 

2009, pela Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS, em Belo Horizonte, 

onde residi pelo período de sete anos, entre 2003 e 2010, por razões profissionais. 

Durante a graduação encantei-me pela Estratégia Saúde da Família, meu 

primeiro contato foi possível por meio do estágio curricular obrigatório, no PSF Belo 

Vale, localizado na cidade de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo 

Horizonte. Fiquei extasiada com a proposta da estratégia e com o trabalho 

desempenhado pela equipe multiprofissional, sobretudo pela categoria à qual iria 

pertencer.  

Fascinada por um processo de trabalho tão distinto do ambiente hospitalar, 

descobri, naquele campo de atuação, o local ideal para atuar em defesa da 

melhoria da qualidade de vida da população e fazer com que valesse a máxima, 

que fez com que eu me apaixonasse pelo meu curso logo na primeira semana de 

aula, “A Enfermagem é a arte do cuidar”.  

De volta ao Rio de Janeiro, senti necessidade de aprofundar meus 

conhecimentos acerca de tão fascinante estratégia, como se me apresentava a 

Saúde da Família, e tão logo quanto possível, ingressei no curso de Mestrado 

Profissional em Saúde da Família, na Universidade Estácio de Sá – UNESA, com o 

intuito de realizar pesquisa sobre o trabalho do enfermeiro naquele campo. 

O ingresso no Mestrado coincidiu com o lançamento dos Protocolos de 

Enfermagem para a Atenção Primária no Rio de Janeiro, instrumento que foi 

incorporado ao processo de trabalho dos enfermeiros da Atenção Primária à 

Saúde. O tema recente e desafiador surgiu como sugestão de uma docente e 

encaixou-se perfeitamente à minha proposta de pesquisa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Saúde da Família (PSF), criado em 19941 pelo Ministério da 

Saúde traz em sua essência a necessidade de mudança do modelo assistencial 

respaldado na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Apesar de ter 

recebido inicialmente o título de Programa, as especificidades do PSF o distinguem 

dos seus pares no Ministério da saúde (MS), em geral, intervenções verticais e 

paralelas às outras atividades dos serviços de saúde (BRASIL, 2001). 

Diferentemente desses programas, o caráter reestruturador do PSF 

caracteriza-o como Estratégia, que possibilita a (re)organização dos serviços e a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Em documento oficial datado de 

março de 1996, o programa já é definido como uma estratégia de reforma do modelo 

assistencial do SUS (VIANA; DAL POZ, 2005; BRASIL, 2001).  

De acordo com o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, a 

Saúde da Família, como estratégia de reorientação da assistência, traz como 

característica inovadora o estabelecimento de vínculo com a população assistida, 

pois dispõe de uma Equipe de Saúde capaz de atender os indivíduos de forma 

contínua e integral, possibilitando o compromisso e a co-responsabilidade dos 

profissionais com os clientes e a comunidade (BRASIL, 2011). 

As Equipes de Saúde da Família são responsáveis pela produção de 

resultados e pela assistência da população atendida pelo programa.  
O ministério da Saúde espera que as equipes atuem com competência para 
resolver os principais problemas de saúde da comunidade, organizar suas 
atividades através de planejamento de ações, promoção da saúde, 
vigilância em saúde, trabalho interdisciplinar em equipe e desempenho de 
uma abordagem integral na saúde das famílias (BRASIL, 2001, p. 44).  
 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), em sua última edição 

aprovada pela Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, estabelece a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde 

da Família (ESF) o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

destacando a necessidade de priorizar ações no nível primário, em virtude de sua 

elevada capacidade resolutiva. Esclarece ainda que, considerando as concepções 

                                                        
1 De acordo com Viana e Dal Pol (2005), o primeiro documento do Programa data de setembro de 1994, mas a 
sua concepção teria ocorrido a partir de uma reunião convocada pelo gabinete do então Ministro da Saúde, 
sobre o tema Saúde da Família, realizada em Brasília, no mês de dezembro de 1993. 
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atuais, os termos “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde” são equivalentes. 

Assim, ambos os termos serão utilizados no decorrer deste trabalho. 

Campos (2007) nos lembra que de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), cerca de 80% dos problemas de saúde da população deveriam ser 

resolvidos na atenção básica. De acordo com a nova PNAB, o Ministério da Saúde 

tem empenhado esforços para construir uma Atenção Básica digna de responder 

aos critérios da OMS, pela assistência à maioria das necessidades de saúde da 

população, “com agilidade e qualidade e de modo acolhedor e humanizado” 

(BRASIL, 2012, p. 11).  

A mesma política institui ainda que a atenção básica abriga a principal “porta 

de entrada” dos usuários no sistema de saúde, devendo ser concebida como uma 

referência pelo seu público, além de funcionar como pólo de comunicação aos 

serviços de retaguarda, ou seja, toda Rede de Atenção à Saúde. Para atingir a 

esses propósitos, segundo a PNAB, a Atenção Básica deverá se fundamentar na 

criação e manutenção do vínculo com a população, na oferta de continuidade do 

cuidado, sempre em consonância com os princípios da acessibilidade, 

universalidade, integralidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade 

e da participação social (BRASIL, 2012). 

Com relação à enfermagem, a PNAB determina, considerando os seus 

objetivos e constituição, balizados nos princípios acima, e em harmonia com a Lei nº 

7498/86 (Exercício Profissional de Enfermagem), as atribuições específicas do 

enfermeiro neste nível de atenção, quais sejam: atenção à saúde aos indivíduos e 

famílias cadastradas nas equipes inclusive no domicílio e/ou espaços comunitários; 

consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme 

protocolos ou outras normativas técnicas solicitação de exames complementares, 

prescrição de medicações e encaminhamento de usuários a outros serviços; 

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; planejamento, 

gerenciamento e avaliação das ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de 

Saúde; contribuição, participação e realização de atividades de educação 

permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e 

gerenciamento dos insumos da Unidade (BRASIL, 2012). 

De acordo com Santos, Soares e Campos (2007, p. 156) a Estratégia Saúde 

da Família, dentre as diversas frentes de trabalho do enfermeiro, mereceria 

destaque especial, por entenderem que neste programa o enfermeiro atuaria com 
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mais autonomia, uma vez que este modelo assistencial oferece ao enfermeiro a 

possibilidade de tomar decisões em conjunto com os demais profissionais da equipe, 

bem como os usuários e seus familiares quanto ao seu cuidado. Considerando os 

benefícios dos trabalhos realizados por equipes multiprofissionais, atitudes desse 

tipo podem favorecer o desenvolvimento da área de saúde (ARAÚJO; OLIVEIRA, 

2009). 

Em contrapartida, o trabalho na ESF exige aprendizado constante, conforme 

relatam enfermeiras que atuam na estratégia em Vitória-ES “Participar do PSF é um 

desafio para o profissional de enfermagem. Exige qualificação que deve ser buscada 

diariamente. Mas gratifica pelos resultados” (BRASIL, 2001, p. 25). 

A PNAB destaca ainda o elevado grau de descentralização em que a Atenção 

Básica se desenvolve, o qual permitiria, dentre outros benefícios, a criação de 

programas e metodologias próprias à gestão do trabalho em cada esfera de 

atuação. 

Nesse contexto, o município do Rio de Janeiro, em meio ao movimento de 

expansão da cobertura da Estratégia Saúde da Família, implanta os Protocolos de 

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, e tenciona, dentre outros:  
Prover ao profissional de enfermagem a segurança e o compromisso ético 
necessários para que atuem com autonomia e proporcionem ao usuário do 
sistema municipal de saúde uma atenção de qualidade (RIO DE JANEIRO, 
2012b, p. 4). 
 

Segundo a definição do enfermeiro Luz (2013), por Protocolo compreende-se 

uma reunião de dados agrupados para proporcionar direcionamento do trabalho e 

registro oficial dos cuidados realizados para prevenir ou solucionar um problema. 

Dito de outra forma, o protocolo pode sugerir a instituição de uma rotina, a qual 

padroniza os processos de trabalho de uma dada categoria profissional. 

O enfermeiro, no exercício das atividades de cuidado, tem a necessidade de 

utilizar instrumentos, quais sejam conceitual e técnico a fim de abordar a realidade 

da prática. Nesse contexto, os Protocolos seriam recursos metodológicos que 

possibilitariam ao enfermeiro aplicar os conhecimentos técnico-científicos que 

caracterizam sua prática profissional. Seriam ferramentas de trabalho com a 

finalidade de unificar a linguagem e as ações de enfermagem e cuidados prestados, 

dando maior valorização ao serviço de enfermagem e qualificando o atendimento.  
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De acordo com Merhy e Franco (2005, p. 281):  
Todo processo de trabalho combina trabalho em ato e consumo de produtos 
feitos em trabalhos anteriores. (...) O trabalho feito em ato chamamos de 
“trabalho vivo em ato” e o trabalho feito antes que só chega através do seu 
produto, chamamos de “trabalho morto”. 
 

Dentro desse conceito poderíamos classificar o momento da prestação da 

assistência de enfermagem como o trabalho vivo e os instrumentos utilizados para a 

realização desse cuidado, como os Protocolos de atendimento, como sendo o 

trabalho morto, por serem fruto de um trabalho vivo efetuado anteriormente no 

momento de sua elaboração. 

Esse trabalho morto é também considerado uma ferramenta metodológica 

que auxilia a execução das tarefas e pode vir a estabelecer-se como motivadora de 

um processo de reestruturação produtiva em saúde, o qual, de acordo com Merhy 

(2002) advém das transformações no processo de trabalho motivadas por inovações 

capazes de trazer impacto à assistência. 

A influência da introdução de uma nova metodologia, de base tecnocrática em 

um serviço que envolve saberes tão específicos, como ocorre na área da saúde, 

pode ser percebida sob diferentes perspectivas, conforme observamos na literatura 

utilizada de base para o referencial teórico, aqui apresentado em formato de artigo 

científico, de nossa autoria, publicado nos anais do 2º Congresso Brasileiro de 

Política, Planejamento e Gestão em Saúde (LEAL; PAIVA, 2013). 

Tais perspectivas, abordadas em maior profundidade no artigo, giram em 

torno de dois pontos principais. Para cada um desses pontos analisamos uma obra 

“âncora” e diversas literaturas de apoio. Os autores em destaque são Freidson 

(2009) e Mintzberg (1995). Freidson dá luz à ideia de que a construção de 

instrumentos de padronização forneceria à enfermagem a possibilidade de 

delimitação de um espaço com práticas exclusivas, sem o qual não se conquistaria a 

desejada autonomia. Já Mintzberg, sugere que o trabalho em saúde (como parte das 

burocracias profissionais) seria caracterizado pelo domínio dos profissionais de 

ponta com relação ao seu próprio trabalho. O segundo autor avalia negativamente 

as ferramentas tecnocráticas, seja por julgá-las incapazes de capturar todas as 

variáveis apresentadas pela clientela de profissões de saber exotérico (como ocorre 

na área da saúde), seja por acreditar que elas limitariam a autonomia. 

De acordo com Mintzberg (1995), esse tipo de metodologia utilizada para 

padronizar o processo de trabalho, pode ser utilizado pelos gestores de profissionais 
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cujo saber é específico à categoria, como uma forma de controle ao trabalho 

realizado por esses atores. Mas alerta que tal mecanismo de gerência possui muitas 

fragilidades. 

O atual estudo pretende analisar se houve e, nesse caso, em qual sentido 

teria se dado a reestruturação produtiva, citada anteriormente, questionando o real 

impacto dos Protocolos em análise na prática dos profissionais enfermeiros inseridos 

na Estratégia de Saúde da Família, buscando compreender a maneira como esses 

trabalhadores confluíram trabalho vivo e morto para uma melhor atenção à 

população que busca o serviço.  

Após toda a mobilização empregada na construção dos Protocolos em 

estudo, bem como as perspectivas de melhora na qualidade do atendimento, almeja-

se perceber qual a capacidade de interferência desses protocolos no trabalho 

cotidiano do Enfermeiro da ESF.  

Parece, ainda, útil e importante investigar o posicionamento do profissional 

enfermeiro em relação ao novo instrumento, a fim de fomentar novos estudos que 

permitam proporcionar aos responsáveis pela elaboração do documento o 

necessário feedback. 

Outrossim, esta pesquisa poderá contribuir para um maior conhecimento do 

processo de trabalho da Enfermagem nas equipes de saúde da Família, bem como 

das possíveis mudanças surgidas com os Protocolos em análise. E, assim, abrir 

caminho para novos estudos e/ou propostas de atualizações, visando ao 

aprimoramento profissional para a melhor oferta de cuidado ao usuário. 

Visando ao cumprimento dos objetivos geral e específicos deste trabalho, o 

mesmo foi organizado em cinco blocos centrais: Introdução; Referencial Teórico; 

Materiais e Métodos; Resultados e Discussão; e Considerações Finais. 

Após introduzirmos o trabalho, apresentaremos os objetivos, que, apesar de 

não serem considerados como um dos cinco blocos centrais, organizam o estudo. O 

texto começa a se desenvolver a partir desses marcos, que traçam as questões 

sobre as quais discorrem nosso referencial teórico e os resultados e discussões. 

No Referencial Teórico original (pré-qualificação) o debate acerca da 

influência dos Protocolos na Autonomia do enfermeiro tornou-se tão profícuo, que 

passou por um processo de ajustes após as contribuições do exame de Qualificação 

de forma a produzir material suficiente para produção de um artigo científico, sob o 

título de “A Padronização de Habilidades na Consulta de Enfermagem no 
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Contexto da Atenção Primária à Saúde: a Autonomia profissional em questão” 

publicado em outubro de 2013, nos anais do 2º Congresso Brasileiro de Política, 

Planejamento e Gestão em Saúde, realizado pela Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO), o qual, conforme menção anterior, foi inserido na íntegra, no 

interior desse trabalho a fim de substituir o referencial teórico em seu modelo 

anterior. 

Dessa forma, o mencionado artigo se organiza em torno das seguintes 

temáticas: O Processo de Trabalho em Enfermagem; A Consulta de Enfermagem; e 

A Autonomia no Processo de Cuidar. 

Os Materiais e Métodos delineam a forma como o estudo se processou, 

trazem informações sobre o campo de coleta de dados e sujeitos da pesquisa, 

discutem a maneira como os dados foram coletados e a metodologia escolhida para 

analisa-los, sem deixar de mencionar o cumprimento das exigências éticas e as 

dificuldades encontradas tanto na coleta de dados primários, como secundários.  

Os resultados e discussões mostraram-se surpreendentes! Embora muito 

bem alinhados ao referencial teórico, comprovando empiricamente as produções 

intelectuais de alguns autores e muitas vezes reforçando os resultados (também 

empíricos) encontrados em outros estudos, trazem novos questionamentos, não 

necessariamente inéditos, mas, no mínimo, inesperados em nossa pesquisa.  

Por fim, não nos cabe antecipar o que exatamente será encontrado nas 

considerações finais, a fim de não tornar a leitura enfadonha por dar a conhecer, 

antecipadamente, o final da obra, mas podemos assegurar que o leitor encontrará 

nesse ponto do texto exatamente o que espera uma reflexão geral acerca de tudo 

que foi estudado e trabalhado.  

 

 

1.1 OS PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

DO RIO DE JANEIRO 

  

Parece-nos necessário, antes de proceder à análise da implantação dos 

Protocolos de Enfermagem para a Atenção Primária no Rio de Janeiro, bem como 

das mudanças produzidas por eles no processo de trabalho dos enfermeiros, realizar 

uma breve apresentação deste instrumento. 
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Os Protocolos em estudo reúnem situações mais prevalentes, trazendo 

assuntos de maior importância no cotidiano da Atenção Primária à Saúde (APS) e, 

de maneira objetiva, com a utilização de fluxogramas, sugerem a melhor maneira de 

abordá-los. 

A elaboração dos Protocolos foi uma iniciativa dos profissionais enfermeiros 

do COREN-RJ, da gestão e da assistência municipal, que a partir de maio de 2011 

reuniram-se e formaram grupos de trabalho, num ciclo de 12 audiências, a fim de 

levantar as principais dificuldades da assistência de enfermagem, e, a partir do 

estudo de diversos protocolos, manuais, linhas de cuidados e afins sugerir um 

Protocolo de Enfermagem para o Município do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 

2012a). 

Uma das enfermeiras entrevistadas em nossa pesquisa participou da 

elaboração do documento e nos presenteou com um relato de suas experiências no 

grupo de trabalho:  
[...] a cada dia era um tema a ser discutido e aí você colocava o que você 
achava pertinente, sempre com embasamento, lógico. O enfermeiro ele 
pode fazer isso? Ou não cabe a gente? Então eram discutidos dentro de 
cada dia o tema, e a gente ia montando. Até que no final eles resolveram 
fazer os grupos. Foi uma representante do COREN que definiu os grupos. E 
aí ela separou o que que era que cada grupo ia montar. Esses grupos 
marcavam reuniões dentro do horário de trabalho, mas fora da clínica para 
poder se encontrar e montar. Cada grupo ficou responsável por uma 
temática de fazer o fechamento. Dentro da saúde da criança, então qual vai 
ser a rotina? Dentro da saúde da mulher, qual vai ser a rotina? E os grupos 
foram fazendo os fechamentos. Então, por exemplo, eu fiquei com Práticas 
Integrativas. Aí dentro de Práticas Integrativas, como é que a gente de 
baseou para montar o Protocolo do enfermeiro? A partir das linhas de 
cuidados de Práticas integrativas que já existiam e de experiências de 
alguns enfermeiros que já tinham trabalhado com Práticas integrativas 
dentro das unidades e alguns artigos científicos também. A gente tinha que 
avisar em que estava se baseando [literatura] aí se eles aprovassem na 
assembléia, a gente podia se basear naquilo e fechar o módulo (Enf. 10). 
 

A primeira versão (preliminar) ficou pronta em agosto de 2011, mas a 

ferramenta sofreu ainda algumas alterações, tendo sido abertamente divulgada e 

começado a circular somente após o lançamento oficial, na Cidade do Samba, com 

ampla comemoração, no mês de fevereiro de 2012. A versão lançada em fevereiro 

também viria a passar por novos ajustes, e em 10 de abril do mesmo ano os 

Protocolos que se encontram em circulação hoje foram aprovados pela Decisão 

COREN nº 1.792/2012. 
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A versão lançada em fevereiro de 2012 trazia um discurso mais corporativista, 

embora a preocupação com a resolutividade do atendimento se mostrasse presente 

em algum momento, era muito mais nítido o seu caráter emancipatório: 
Tem como objetivo fortalecer a atividade da enfermagem na Atenção 
Primária à Saúde, ampliar e respaldar o escopo das ações dos enfermeiros 
nas atividades desenvolvidas no cotidiano em nossas unidades [...] O 
objetivo é abordar temas relevantes da APS de uma forma prática através 
de fluxos e descrição de ações e situações mais prevalentes, ampliando o 
escopo e respaldando as ações da enfermagem no dia a dia. (RIO DE 
JANEIRO, 2012a, p. 5). 
 

Contudo, em sua segunda versão oficial (aprovada em abril de 2012), o texto 

dos Protocolos muda o tom do discurso, trazendo em seu primeiro capítulo, 

destinado ao tema: Humanização, Acesso e Acolhimento na Atenção Primária, os 

seguintes objetivos:  
Garantir acesso, avaliação e cuidado resolutivos; Organizar o atendimento 
à demanda não-programada (demanda espontânea) definindo prioridades 
por meio de critérios clínicos, e não por ordem de chegada ou vaga na 
agenda; Avaliar queixas clínicas mais frequentes, comuns, presentes no 
cotidiano dos serviços, e o atendimento a situações de urgência menores na 
Atenção Primária; Desenvolver a escuta qualificada e o atendimento 
humanizado, centrado na pessoa e na família; Coordenar a Agenda de 
modo a garantir o acesso qualificado e que anime para demanda 
programada e a para a demanda não-programada. (RIO DE JANEIRO, 
2012b, p. 20, grifo nosso). 
 

Espera-se, de acordo com o documento, que sua utilização seja capaz de 

produzir, dentre outros efeitos, a Ampliação da resolubilidade dos problemas de 

saúde na Atenção Primária, a organização e simplificação do processo de trabalho e 

o aumento do grau de satisfação dos usuários e profissionais de saúde. 

A fim de cumprir esses objetivos o documento aprovado possui dez capítulos, 

por meio dos quais tece esclarecimentos sobre determinadas situações de agravo 

ou promoção à saúde e traça fluxos de atendimento, nos quais define desfechos 

para as situações apresentadas. Os capítulos abordam temas como: Acolhimento, 

Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Sala de Vacina, Saúde da Mulher, 

Doenças Cardiovasculares e Diabetes, Doenças Sexualmente Transmissíveis, 

Tuberculose, Hanseníase, e Saúde do Idoso e práticas integrativas. Cada capítulo é 

finalizado com as referências bibliográficas utilizadas para sua confecção. 

A abertura dos novos Protocolos, muito mais robusta que a trazida no 

documento anterior, traz diversos elementos que traduzem sua sintonia com os 

princípios do Sistema Único de Saúde e com a Política Nacional de Atenção Básica, 
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sem deixar totalmente de lado, a preocupação com a enfermagem, em termos de 

categoria profissional. Nas palavras da Enf. Rejane, Deputada Estadual: 
O Protocolo de Enfermagem em Atenção Básica, antiga reivindicação da 
categoria, foi construído de maneira democrática e participativa [...] 
preservar a autonomia da profissão, garantindo aos profissionais o direito 
legal de desenvolver papéis, funções, competências e saberes adquiridos, 
com eficiência e eficácia. [...] É mais uma conquista que empodera a 
categoria e nos motiva para a busca de uma maior valorização 
profissional (RIO DE JANEIRO, 2012b, p. 5, grifo nosso). 
 

Há ainda, uma última inferência digna de nota na redação introdutória dos 

novos Protocolos, na qual estes se revelam como uma possível ferramenta de 

controle dos processos de trabalho por parte da gestão. Uma colocação única e tão 

sutil, que, não fosse a contribuição, em especial, de Mintzberg (1995) e Campos 

(2010), para nossos estudos, poderia passar desapercebida.  

Resumidamente, os Protocolos, por meio da abordagem “via fluxogramas” 

parecem ensejar satisfazer a três atores: 1- usuário; 2- enfermeiro; 3- gestor. Pela 

forma como os elementos estão dispostos no documento, dada quantidade e 

profundidade de cada argumentação, ousaríamos afirmar que as prioridades 

seguem a ordem em que foram descritas. De acordo com essa perspectiva, os 

atores encontram-se encobertos por discursos que sustentam: 1- cumprimento das 

agendas SUS/PNAB; 2- valorização do profissional enfermeiro; e 3- avaliação do 

desempenho profissional. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar se os Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do 

Rio de Janeiro trouxeram alguma mudança para o processo de trabalho do 

Enfermeiro inserido na Estratégia Saúde da Família e, caso positivo, compreender 

em que sentido teria ocorrido a reconfiguração do seu trabalho.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

- Levantar o(s) principal(is) norteador(es) do processo de trabalho dos 

enfermeiros na ESF antes da implantação dos Protocolos. 

- Analisar o recepcionamento dos Protocolos pelos enfermeiros da ESF. 

- Compreender a influência dos protocolos no processo de trabalho dos 

enfermeiros nesse nível de atenção. 
- Verificar se a utilização dos protocolos proporcionou avanço ou retrocesso 

na autonomia do enfermeiro, segundo a percepção deste profissional. 

 

 

 

 



23 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

3.1 ABERTURA 

 

A reflexão acerca das produções científicas dos autores selecionados para 

orientar nosso estudo, encontra-se, conforme anunciado na introdução, disponível 

no artigo que se segue. 

Nele, a padronização de habilidades é debatida de forma mais geral, apesar 

de estar bastante voltado aos Protocolos de enfermagem propriamente ditos, eles 

são utilizados mais comumente a título de exemplo. Contudo, os Protocolos 

poderiam substituir sinônimos como “instrumento tecnocrático” e outros, a qualquer 

tempo, sem prejuízo ao texto. O que estamos querendo dizer é que, embora o artigo 

tenha sido escrito tratando as ferramentas de forma generalista, é perfeitamente 

aplicável aos Protocolos. 

Vale ressaltar que, quando da confecção do artigo, os Protocolos disponíveis 

na internet para download eram aqueles lançados em fevereiro de 2012, ou seja, a 

versão anterior à aprovação do COREN-RJ, a qual conforme citado anteriormente, 

apresentava um discurso de abertura de cunho mais corporativista que o atual 

documento.  
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A Padronização de Habilidades na Consulta de Enfermagem no contexto da Atenção 
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The Standardization of Skills in Nursing Consultation in the Context of Primary Health 

Care: Professional Autonomy in question 
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RESUMO: O artigo discute a inserção de metodologias de trabalho calcadas na 
padronização de habilidades na organização do trabalho em saúde, especialmente 
no tocante à autonomia do profissional enfermeiro da atenção primária à saúde. 
Foram analisadas as obras A Profissão Medicina, do sociólogo norte-americano Eliot 
Friedson e Criando Organizações Eficazes, do administrador canadense Henry 
Mintzberg. Embora escritas sob perspectivas bastante distintas, ambas nos trazem 
importantes elementos sobre o tema em tela. A metodologia utilizada foi análise das 
obras dos autores citados e revisão sistemática da literatura, com levantamento de 
artigos científicos publicados, provenientes das áreas de enfermagem, saúde pública 
e coletiva, sobre a autonomia do enfermeiro e protocolos de atuação. Como 
resultados observamos a possibilidade da existência do paradoxo teórico autonomia 
x controle e constatamos a necessidade de aprofundamento nessa temática, uma 
vez que ambas as perspectivas levantadas nesse estudo são defensáveis e não 
envolvem, necessariamente, um jogo de soma zero. 
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habilidades e burocracia profissional.  
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Introdução  

 

Nas últimas décadas, uma ampla agenda em torno das questões relativas à 

educação e à Gestão Trabalho vem tomando vulto, com relativo vigor, no temário da 

reforma sanitária brasileira e nas iniciativas de fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde. Essa agenda manifesta-se na existência de diferentes formas de regulação e 

de meios operacionais concretos de organização do trabalho em saúde, na 

existência de uma rede de escolas técnicas e no funcionamento de vários programas 

e políticas de impacto considerável. Cabe reconhecer, como parte desse mesmo 

processo, progressos na composição de uma força de trabalho em saúde melhor 

qualificada. 

Como parte dessa mesma agenda, situam-se iniciativas de gestão do 

trabalho. Entenda-se por Gestão do Trabalho um conjunto de políticas e iniciativas 

que tratam das relações de trabalho a partir de concepção na qual a participação do 

trabalhador é considerada fundamental para a efetividade e eficiência do sistema de 

saúde. Nestas Políticas e iniciativas, segundo define perspectiva oficial, o 

trabalhador é percebido como sujeito e agente transformador de seu ambiente, e 

não somente uma mera peça realizadora de tarefas previamente estabelecidas pela 

administração local(1). 

A criação, em 2003, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde, aponta para um novo modelo de gestão de pessoas na saúde, onde 

finalmente as relações de trabalho são compreendidas como fundamentais para o 

bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo incorporadas à sua 

agenda política(2). A autora afirma: 
Pensar em gestão do trabalho como eixo da estrutura organizacional dos 
serviços de saúde significa pensar estrategicamente, uma vez que a 
produtividade e a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade serão, em 
boa parte, reflexos da forma e das condições com que são tratados os que 
atuam profissionalmente na organização (MACHADO, 2000, p. 92). 
 

Nesse sentido, Arias et al.(3) citam uma gama de iniciativas na gestão, nos 

processos de regulação, na formação, no desenvolvimento e criação de políticas 

setoriais, todas no intuito de fortalecer as ações de gestão do trabalho em saúde, 

tendo como elemento central o trabalhador e o próprio trabalho. 

A percepção da imprescindibilidade de profissionais qualificados e satisfeitos, 

capazes de se comprometer com os princípios do SUS, a fim de melhorar a 
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qualidade do atendimento prestado aos usuários do sistema, fomentou uma série de 

estudos acerca dos processos de trabalho dos diversos atores deste campo. Imerso 

nessa problemática, tendo como pano de fundo o processo de trabalho do ator 

enfermeiro, o presente estudo investiga, sob as lentes de Freidson e Mintzberg, o 

papel da padronização de habilidades em relação à autonomia deste profissional na 

realização da consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde (APS). 

O cuidado é o núcleo da prática cotidiana de enfermagem, essência do 

trabalho e do saber, o qual permite a manifestação de vários meios e características 

e a elaboração de métodos e instrumentos próprios de trabalho. O método, segundo 

Lima(4) consiste na organização e na sistemática racional de ações para alcançar os 

objetivos da assistência, isto é, um instrumento para realização do trabalho. Nesse 

contexto as ferramentas utilizadas para padronizar condutas/habilidades (neste 

estudo usaremos como exemplo os Protocolos de atenção) seriam recursos de 

gestão que possibilitariam ao enfermeiro aplicar os conhecimentos técnico-científicos 

que caracterizam sua prática profissional. Seriam, igualmente, ferramentas de 

trabalho com a finalidade de unificar a linguagem e as ações de enfermagem e 

cuidados prestados, dando maior valorização ao serviço de enfermagem e 

qualificando o atendimento(5). 

Por Protocolo entende-se, nessa linha, o conjunto de dados que permitem 

direcionar o trabalho e registrar oficialmente os cuidados executados na resolução 

ou prevenção de um problema. Em outras palavras, protocolo é uma proposta de 

uniformização de procedimentos elaborada por determinada categoria profissional(6). 

Por outro lado, a introdução de uma nova metodologia de cuidado pode ser o 

início do que Merhy(7) chama de reestruturação produtiva em saúde. Nas palavras do 

autor: 
A reestruturação produtiva é a resultante de mudanças no modo de produzir 
o cuidado, geradas a partir de inovações nos sistemas produtivos da saúde, 
que impactam o modo de fabricar os produtos da saúde e na sua forma de 
assistir e cuidar das pessoas e dos coletivos populacionais (MERHY, 2002, 
p. 1353). 
  

Merhy(8) nos apresenta o trabalho em saúde como um trabalho específico, no 

qual o consumo se dá imediatamente no momento da produção. Permitindo a 

criação de um espaço em que os usuários e prestadores do serviço estabelecem 

suas demandas e metodologias de trabalho, numa dinâmica de encontro e 

negociação de necessidades. Nesses espaços, o profissional tem oportunidade de 



27 

agir com maior liberdade na tomada de decisão, à essa capacidade de decidir, livre 

de coações internas ou externas, com liberdade de pensamento e ação, Gomes & 

Oliveira(9) denominam Autonomia. 
Neste ponto do texto merecem destaque os termos padronização de 

habilidades - na figura dos protocolos de atenção - e autonomia profissional. Até 

aqui os Protocolos foram abordados exclusivamente em sua relação com o 

profissional ao qual serve. Entretanto, há que se pensar de forma mais abrangente 

no potencial de ação desses instrumentos. A partir daí teremos material para 

pesquisar sua relação com a autonomia, tanto em seu caráter individual, quanto 

coletivo. 

Segundo Mintzberg(10), quanto maior a autonomia de determinada categoria 

profissional dentro de uma organização, tanto mais difícil será gerir essa Instituição. 

A complexidade do trabalho exercido pelos profissionais da saúde, inseridos numa 

configuração denominada por este autor, como Burocracia Profissional, 

impossibilitaria a administração desses serviços de promover meios de planejamento 

e controle, uma vez que não seria factível a mensuração de resultados, bem como a 

padronização e/ou supervisão de rotinas por analistas. 

O mesmo autor aponta para a padronização de habilidades como um dos 

principais parâmetros delineadores desse tipo de Burocracia. No entanto, menciona 

a resistência apresentada pelos trabalhadores do nível operacional à qualquer 

proposta administrativa que julguem restringir sua autonomia, o que poderia tornar a 

padronização de habilidades um mecanismo fraco e ineficaz na coordenação, seja 

por enfrentar a rejeição dos operadores, seja por muitas vezes não ter como cobrir 

todas as variáveis que possam se apresentar. 

Campos(11), defensor da autonomia, critica duramente os protocolos, por 

entendê-los como limitadores e condicionadores da rede produtiva. Argumenta que a 

racionalidade gerencial contemporânea confere maior credibilidade às condutas pré-

estabelecidas, advindas de saberes acumulados ao conhecimento do trabalhador 

em ato, seu raciocínio lógico e a possibilidade de um cuidado integral e individual. 

A prática do cuidado em enfermagem dispõe de referenciais próprios, criados 

e construídos pelos profissionais de enfermagem, nos quais se baseia e 

instrumentaliza, a fim de possibilitar a união da teoria à prática. O uso de tais 

instrumentos na assistência poderia alterar, também, a estrutura assistencial, 
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possibilitando ação crítica e participativa, alicerçada em conceitos científicos, os 

quais exigiriam um maior domínio da disciplina de enfermagem(12).  

O processo de trabalho em saúde, como observamos, possui características 

especiais e a introdução de uma nova metodologia de trabalho, longe de ser um fim 

em si mesma, tem o potencial de gerar inúmeras conseqüências para o exercício da 

profissão, bem como de fornecer instrumentos que permitirão reconstruir conceitos 

sobre toda uma categoria profissional.  

Considerando a agenda política e de discussões supra citada, o presente 

trabalho discute, em perspectiva histórico-sociológica, nas linhas de pensamento de 

Eliot Freidson e Henry Mintzberg, a inserção de metodologias de trabalho calcadas 

na padronização de habilidades na organização do trabalho em saúde, 

especialmente no tocante à autonomia do profissional enfermeiro da atenção 

primária à saúde. 

Outrossim, este estudo poderá contribuir para um maior conhecimento do 

processo de trabalho da Enfermagem na APS, bem como das possíveis mudanças 

surgidas com o incremento de novas tecnologias de produção do cuidado. E, assim, 

juntar-se coma novas análises e/ou propostas de atualizações, visando ao 

aprimoramento profissional para a melhor oferta de cuidado ao usuário. 

 
 

Metodologia 
 

Foi realizado um estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa. 

Os estudos exploratórios definem objetivos e buscam maiores informações sobre 

determinado assunto. Familiariza-se com o fenômeno ou obtém nova percepção, 

realizam descrições precisas da situação e das relações existentes entre os seus 

elementos(13). 

O estudo descritivo é aquele em que se observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los e descobre sua relação e 

conexão com outros(13). 

A característica qualitativa deve-se ao fato da pesquisa buscar entender a 

complexidade e a interação dos elementos relacionados ao objeto de estudo(14). 

Com base nas obras A Profissão Medicina, do sociólogo norte-americano 

Eliot Friedson e Criando Organizações Eficazes, do administrador canadense Henry 
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Mintzberg, pretendemos discutir a questão da autonomia profissional em 

enfermagem e como essa questão pode ser incorporada na discussão em torno da 

implantação de instrumentos de padronização de habilidades como os Protocolos. 

Freidson se tornou, nas últimas décadas uma das principais referências no 

campo da sociologia das profissões, tendo delineado o modelo de profissão e 

estabelecido diferenças entre a medicina e as demais ocupações de saúde, numa 

dinâmica hierarquizada. No desenho de Freidson a autonomia, pensando-a, 

sobretudo coletivamente, em termos de categoria, funcionaria como força motriz 

para profissionalização. 

Já Mintzberg, autor de grande influência na discussão sobre Administração e 

organização e gestão do trabalho em corporações do mundo contemporâneo, é 

capaz de lançar luzes sobre a constituição, organização e funcionamento adequados 

para cada tipo de configuração organizacional, de acordo com suas características. 

Classificada como parte das Burocracias Profissionais, a saúde comportar-se-ia de 

maneira distinta das organizações formais e exigiria especial atenção, sobretudo no 

que diz respeito à gestão de pessoas, por tratar-se de um nível operacional 

altamente especializado, e em grande parte autônomo. 

Não obstante a aparente ausência de relação entre os autores estudados, ao 

mergulharmos nos estudos de um e de outro, poderemos verificar, como objeto de 

comum interesse, a peculiaridade da organização e gestão do trabalho entre os 

profissionais de saúde, conforme será observado mais adiante. Simultaneamente, ao 

longo das últimas décadas, autores do campo da Saúde Coletiva e da Enfermagem, 

passaram também a suscitar discussões semelhantes àquelas levantadas por 

Mintzberg e Freidson. Daí assumirmos, desde já, a inserção do debate aqui travado 

como chave às discussões da Saúde Coletiva e da Enfermagem. 

A preocupação com o trabalhador da saúde, a busca pela criação de 

mecanismos que possibilitem a motivação desses profissionais, a luta da 

enfermagem por autonomia, a expansão da atenção básica e consequente 

ampliação do leque de atuação dessa categoria, são apenas alguns dos fatores que 

legitimam a necessidade de discussão acerca do tema proposto. O momento não 

poderia ser mais favorável ao estudo.  

Face ao exposto, soma-se à análise das obras citadas, revisão sistemática da 

literatura, com levantamento de artigos científicos publicados sobre a autonomia do 
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enfermeiro e protocolos de atuação, sendo selecionados os trabalhos que 

apresentaram maior correlação com os referidos autores. 

A pesquisa do referencial teórico se deu por meio de consultas a livros e 

protocolos de atendimento, pela utilização de textos referentes aos anos de 1993 a 

2013, em bancos de dados informatizados, como Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e ainda em sites de bancos de teses de 

universidades, utilizando como descritores de busca: autonomia profissional, 

burocracia profissional, gestão de recursos humanos em saúde e Enfermagem.  

 
 

O Processo de trabalho em enfermagem 
 

A enfermagem profissional, de acordo com Matos(15) teria surgido na segunda 

metade do século XIX, na Inglaterra, com a estruturação do modelo de formação e 

de atuação assistencial em enfermagem, criado por Florence Nightingale e 

influenciado pelas características da organização do trabalho emergente na 

sociedade da época. Este modelo institui a divisão entre trabalho manual e 

intelectual e a hierarquização do trabalho.  

Pires, Gelbcke e Matos(16) defendem a ideia de que a organização do trabalho 

compreende sua divisão, a consolidação de um sistema hierárquico e as 

conseqüentes relações de poder. Esse pensamento reforçaria a idéia de que ao 

dividir o trabalho, se impõe uma divisão social entre os seres humanos.  

Diante do exposto, a organização do trabalho poderia ser vista como um 

processo que envolve o conjunto de atividades desenvolvidas pelos agentes, 

incluindo as relações de trabalho e as relações hierárquicas. De acordo com Peduzzi 

e Anselmi(17) essa hierarquização não permite definir um único processo de trabalho 

que seja equivalente às diversas categorias existentes na enfermagem.  

A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 2.488, de 21 

de outubro de 2011, lista as atribuições específicas do enfermeiro, dentre as quais 

responsabiliza o profissional pelas atividades de atenção à saúde em todas as fases 

do desenvolvimento humano, pela realização da consulta de enfermagem e 

procedimentos, por reuniões de grupos operativos, além de atividades de educação, 

gerência e coordenação dos Agentes Comunitários de Saúde. 
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Para a enfermagem, a APS representa a possibilidade de redirecionar suas 

ações rumo às necessidades de saúde dos usuários e romper com o paradigma de 

servir como mero facilitador do trabalho do profissional médico. Nessa perspectiva, o 

enfermeiro se orienta para sua atribuição específica, o cuidado de enfermagem(18). 

Para Sanna(19), existem cinco processos de trabalho principais na 

enfermagem, quais sejam: Assistir; Administrar; Ensinar; Pesquisar e Participar 

Politicamente. Sendo os três primeiros mais observados na literatura sobre o 

assunto, em estudos como o de Marcon, Lacerda e Méier(20) e Ramos et al.(21) entre 

outros. 

Considerando os objetivos do presente estudo dar-se-á ênfase ao processo 

de trabalho Assistir em Enfermagem. O Assistir em Enfermagem teria como objeto o 

cuidado integral2 demandado por indivíduos, famílias, grupos sociais, e 

comunidades. Nesse contexto, os métodos deste processo de trabalho seriam a 

sistematização da assistência e os procedimentos e técnicas de enfermagem(19; 20; 

21). 

                                                        
2 Para Oro e Matos (2011, p. 137) Integralidade Implica em entender o ser humano em sua 
multidimensionalidade, considerando suas necessidades, desejos, vontades e capacidade de interferir em seu 
processo de vida e adoecimento. Representa a capacidade de repensar o trabalho em rede, a assistência à 
saúde nas diversas esferas de atenção, integrando os esforços empreendidos em cada nível e ofertando aos 
usuários assistência contínua. 
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O Assistir em Enfermagem, denominado por diversos autores como Cuidar, 

abrangeria diversas dimensões. Dessas, a autora lista três principais, o cuidado 

propriamente dito ao indivíduo da concepção até a morte; a educação e pesquisa, a 

fim de subsidiar o processo de cuidar; e a dimensão Administrativo-gerencial, para 

coordenar o trabalho da enfermagem, administrar o espaço e gerenciar a 

assistência. As duas últimas dimensões, descritas pela autora como intrínsecas ao 

cuidar, conforme exposto anteriormente, são descritas em outras literaturas como 

processos independentes que se articulam com os demais ou ainda, na definição de 

Ramos et al.(21) seriam condicionantes da práxis do cuidado. 

Tendo em vista as nuances do processo Assistir/Cuidar pela ótica de Pires(22) 

e visando a delimitação do objeto desta pesquisa, a fim de que seja garantida a sua 

correspondência com a Consulta de Enfermagem, dar-se-á maior ênfase ao cuidado 

prestado diretamente ao usuário que busca o serviço.  
 
 
A consulta de enfermagem  

 

A consulta de enfermagem (CE), regulamentada pela Lei nº 7.498 de 26 de 

junho de 1986 (Lei do exercício profissional de enfermagem no Brasil) e pelo 

Decreto Regulamentador nº 94.406, de 8 de junho de 1987, foi listada como 

atribuição especifica do enfermeiro de Saúde da Família pela Portaria nº 1.625 de 10 

de julho de 2007. 

A preocupação com o exercício da integralidade no contexto da consulta de 

enfermagem tem sido cada vez mais frequente. De acordo com Ramos et al.(21), 

encontramo-nos em momento de transformação, no qual as políticas públicas 

suscitam reflexões da enfermagem sobre o cuidado, em defesa da integralidade. 

Corroborando essa idéia, Lopes e Silva(23) defendem que a visão integral dos 

sujeitos assistidos deveria estar no centro das preocupações para a adoção de uma 

conduta que melhor atenda ao usuário da CE. Um processo que segundo Budó e 

Saupe(24) constitui hoje um dos grandes desafios da enfermagem. 

“Não se Cuida efetivamente de indivíduos sem Cuidar de populações, e não 

há verdadeira saúde pública que não passe por um atento Cuidado de cada um de 

seus sujeitos” (25). Estudiosos acreditam que a CE deve compreender a realização 

de um histórico, que enfoque além dos aspectos de ordem meramente biológica, a 
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fim de satisfazer as necessidades do indivíduo e respeitar suas particularidades(26; 

27).  

A CE como atividade privativa do enfermeiro, agrega grande valor ao trabalho 

deste profissional. Pesquisas como a de Santos et al.(28), Matumoto et al.(18) e 

Ramos et al.(21) trazem relatos da valorização da consulta de enfermagem pelo 

profissional enfermeiro. 

Todavia, apesar de reconhecer-se investido da relevância de seu papel e 

demonstrar esforços de mudança no que tange à busca da oferta de um cuidado 

integral, conforme observado em trabalhos como de Ramos et al.(21), existem 

pesquisas que ainda apontam para uma prática fundamentalmente biologicista por 

parte do enfermeiro na Atenção Primária, demarcada por procedimentos e focada na 

doença (18; 28; 29; 30). 

Cunha(31) acredita que os protocolos podem reproduzir a idéia biologicista, 

quando pressupõe uma realidade simples e imutável, que desresponsabiliza os 

trabalhadores com a oferta de condutas pré-definidas para situações em que focado 

na doença, bastaria seguir corretamente as instruções de exames e/ou medicações, 

para obter, automaticamente, um ótimo resultado. Contudo, o autor não se 

demonstra avesso à utilização de protocolos, pelo contrário, defende um modelo em 

que a participação e a co-gestão se fazem presentes.   

Em um estudo sobre estratégias metodológicas de assistência, Lopes e 

Silva(23) citam pesquisas desenvolvidas por enfermeiros, em que foi comprovada a 

eficácia da CE realizada por profissionais que trabalham com uma base técnica 

comum. Apoiados nesses resultados endossam que os protocolos seriam 

considerados instrumentos úteis na sistematização da consulta, por favorecerem o 

aprimoramento de lógica técnico-científica, cuja atualização se faz necessária para o 

desenvolvimento do raciocínio clínico.  

Os autores acreditam ainda que os protocolos seriam capazes de fornecer 

uma maior resolutividade e o fortalecimento da participação de enfermeiras em 

atividades preventivas, curativas, educativas, diagnósticas, terapêuticas e de 

reabilitação.  
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A autonomia no processo de cuidar  

 

De acordo com Freidson(32), uma ocupação organizada poderia tornar-se uma 

profissão, ao contar com os seguintes elementos principais: o credencialismo - 

permissão dada pelos sistemas formais de ensino para novos membros para a 

prática de determinada profissão -; a expertise - somatório de aptidões, 

conhecimentos e técnicas específicas -; e a autonomia que refletiria a competência 

da categoria assumir o poder de controlar a maneira como um determinado trabalho 

é realizado.  

O autor enfatiza a relevância da autonomia no processo de reconhecimento 

da profissão ao esclarecer que esta não seria mais do que uma ocupação com uma 

posição particular no seio da divisão do trabalho, a qual lhe possibilitaria controlar, 

em exclusividade, o seu próprio exercício profissional. 

Em relação à autonomia em saúde, na obra intitulada A Profissão Medicina o 

autor explica a influência dos fatores sócio-econômicos e políticos na atual posição 

das ocupações relacionadas à saúde. Desvenda ainda a trajetória da Medicina, 

como teria adquirido o status de profissão responsável pelo controle de tarefas na 

divisão do trabalho, subordinando diversas outras ocupações, denominadas naquela 

publicação como “paramédicas”, com especial destaque à enfermagem. 

Freidson nos apresenta a submissão histórica da enfermagem à medicina, 

desde Florence Nightingale3, motivo pelo qual, segundo o autor, teria comprometido 

as chances da primeira adquirir status profissional, mesmo após se estabelecer 

como uma ocupação plena. 

O autor pontua, ainda, o esforço da categoria em encontrar uma nova posição 

na divisão do trabalho, mas esclarece a dificuldade de sucesso ante a escassa 

autonomia da enfermagem, sobretudo no âmbito hospitalar.  

                                                        
3 Nightingale é considerada a pioneira da Enfermagem moderna e lançou as bases da enfermagem profissional 
com a criação, em 1860, de sua escola de enfermagem no Hospital St Thomas, em Londres, a primeira escola 
secular de enfermagem do mundo (PADILHA; MANCIA, 2005, p. 723-726). 
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Na busca por um novo espaço de atuação em que possa ascender na 

hierarquia médica e atingir um status de independência, Freidson aponta um 

progressivo distanciamento da enfermagem das atividades de cuidado junto ao 

paciente – em geral prescritas por médicos – para alinhar-se à administração 

hospitalar, encontrando nas atividades de supervisão um caminho para o 

profissionalismo. 

Ao trilhar por esse caminho a enfermagem cria uma divisão do trabalho 

interna, hierarquizada, originando uma cisão entre cuidado direto e indireto, onde ao 

graduado cabe o trabalho intelectual e ao técnico o trabalho manual(17; 32; 33). Os 

autores criticam essa divisão, por uma série de motivos, dentre os quais se 

destacam a geração de conflitos internos, mas, principalmente, o afastamento do 

enfermeiro de sua atividade precípua, qual seja, o cuidado ao paciente. 

Bueno e Queroz(33) associam a desvalorização do cuidado a um perigoso 

processo de perda de autonomia e alienação, uma vez que essa atividade é 

considerada historicamente como a essência do trabalho do enfermeiro.  

Freidson no livro “A Profissão Medicina” ressalva a particularidade das 

enfermeiras de saúde pública, as quais o autor diferencia das demais, por acreditar 

que atuariam numa organização onde assumiriam a responsabilidade pelo exercício 

da enfermagem. Entretanto, mesmo com esse reconhecimento, o estudioso ainda é 

categórico ao ratificar a subserviência da enfermagem na divisão do trabalho 

médico. 

Com sua primeira versão em 1970, a obra supra mencionada não poderia 

contemplar e nem o autor seria capaz de idealizar o espaço conquistado hoje pela 

enfermagem no Sistema Único de Saúde, sobretudo na Atenção Primária, cuja 

apropriação, não teria deixado de gerar tensões com outras profissões de saúde.  

Com o nascimento do SUS, e o surgimento de uma nova política de saúde, a 

saúde pública brasileira vivenciou um momento marcado pelo conflito de interesses, 

em que a classe médica, em defesa da manutenção da hegemonia do modelo 

médico assistencial privatista, que garante o seu status, resiste em incorporar os 

objetivos da nova política, cujo direcionamento apontava para um modelo 

assistencial sanitarista, produto de reivindicação popular, contrapondo-se ao modelo 

vigente(34). 

Para Barros e Chiesa(5) esse novo modelo de atenção oportuniza o livre 

exercício da prática de enfermagem e garante maior autonomia ao enfermeiro. 
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Inserido nesse modelo o Programa de Saúde da Família ganha destaque em um 

estudo de Araújo e Oliveira(35), sobre a atuação e satisfação do enfermeiro de PSF, 

tendo se revelado como grande motivador para a categoria, por introduzir uma nova 

concepção de trabalho. 
Constatou-se que essa competência [independência no desempenho 
profissional] vem sendo mais percebida na ESF, uma vez que essa 
estratégia permite ao profissional um equilíbrio de seu saber/fazer, 
associando teoria e prática na assistência dispensada à população, e a 
ousadia do profissional em cumprir e fazer cumprir a legislação que lhe 
respalda (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2009, p. 8). 
 

Para além da satisfação pessoal, importante fator considerado na composição 

do Índice de Qualidade de Vida(36), o trabalho realizado pelos enfermeiros no 

Programa de Saúde da Família permite-lhes a necessária reaproximação dos 

usuários e, por conseguinte, da função de cuidar. 

O sentimento de realização fruto do trabalho prestado nessa modalidade de 

atenção, em especial na consulta de enfermagem, também pode ser observado em 

uma publicação de Matumoto et al.(18) na fala de um dos entrevistados “o 

reconhecimento dos usuários é diferente, pois, quando esses vivenciam atendimento 

clínico com o enfermeiro, identificam aí a referência para o seu cuidado, o que traz 

muita satisfação e dá sentido ao trabalho.” 

Bueno e Queiroz(33) acreditam que o processo de cuidar, ao se tornar o 

enfoque principal da enfermagem, requer conhecimento específico, cuja 

demonstração do saber/fazer qualificaria o trabalho e poderia fazer com que o 

cuidado correspondesse ao espaço específico onde o enfermeiro exerce sua 

autonomia. 

A classe médica, como estratégia de poder, teria construído um território 

exclusivo de práticas de saúde, em que torna legal a definição do problema e a sua 

solução. Tal prática implicou em obter da sociedade, num dado momento da história, 

a competência para jurisdicionar sobre determinados campos da divisão do 

trabalho(37). 

Ao expor o processo de legitimação da Medicina como profissão hegemônica, 

autônoma e imperativa sobre as denominadas ocupações paramédicas, Freidson(32) 

nos revela o caminho pelo qual uma determinada ocupação poderia seguir para 

conquistar uma identidade com possibilidade de reconhecimento pela sociedade.  

Nesse sentido, podemos citar como exemplo o caso recente do Rio de 

Janeiro, que lançou, no mês de fevereiro de 2012 os Protocolos de Enfermagem 
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para a Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro. Considerando o texto de 

introdução dos Protocolos, parece clara a sua intenção de fornecer à enfermagem 

uma possibilidade de delimitação de um espaço com práticas exclusivas, dentro da 

Atenção Primária à Saúde(38). Condição sine qua non para adquirir autonomia nos 

termos de Freidson(32).  

Cabe, pois um questionamento: se, por um lado, segundo nos sugere 

Freidson, a definição histórica de um território circunscrito e exclusivo de práticas, 

constituiria condição básica para a fixação da autonomia e maior legitimação social e 

científica da profissão de enfermagem; por outro, tal como definido por Mintzberg, 

seria essa definição territorial, por intermédio de intervenções de base tecnocráticas, 

capaz de resultar, simultaneamente, na redução do domínio do enfermeiro em 

relação ao seu próprio trabalho, o que se traduziria em perda de autonomia?  

Mintzberg no livro Criando Organizações Eficazes(10) identifica alguns tipos de 

configurações de acordo com certos componentes básicos das organizações, como 

o nível de controle, os diversos níveis de formalização e centralização e o modo de 

funcionamento das mesmas. Nesse contexto, o autor classifica o trabalho em saúde 

na configuração denominada Burocracia Profissional.  

Esse tipo de configuração, diferentemente do que acontece nas organizações 

tradicionais, com níveis de controle hierarquizados, substitui a autoridade da posição 

ocupada dentro da cadeia de comando pela autoridade de direito, baseada na 

expertise e no profissionalismo.  

O autor nos sugere que o trabalho em saúde - como parte das burocracias 

profissionais- é caracterizado pelo domínio dos profissionais de ponta com relação 

ao seu próprio trabalho. Chamamos isso de autonomia.  

Autonomia, portanto, segundo Mintzberg, seria algo fundamental, pois permite 

que, não só o trabalhador esteja atento e possa responder ao caso clínico singular, 

mas também produziria uma maior “responsabilização4” destes com os resultados do 

próprio trabalho.  

                                                        
4 Entenda-se por responsabilização, nas palavras de Santana (p. 397) “a assunção, pelo trabalhador, no 
cotidiano de sua prática, de atitudes e compromissos efetivos com os objetivos ou com a missão institucional, o 
que significa dizer, no caso dos estabelecimentos assistenciais, com as necessidades dos pacientes”. Ver: 
SANTANA, J.P. Gestão do trabalho nos estabelecimento de saúde: elementos para uma proposta. Documento 
apresentado no Painel Gestão de Recursos Humanos, na II Conferência Nacional de Recursos Humanos de 
Saúde, Brasília, setembro de 1993. Disponível em: <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-
1/textos/trabalho-e-previdencia/texto-36-2013-a-gestao-do-trabalho-nos-estabelecimentos-de-saude.pdf>. 

http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-
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Dada a liberdade de ação dos profissionais inseridos nessa estrutura, 

Mintzberg embora descreva a padronização de habilidades como meio de “controle” 

do trabalho desses, avalia negativamente os instrumentos utilizados (como os 

protocolos), seja por julgá-los incapazes de capturar todas as variáveis apresentadas 

pela clientela de profissões de saber exotérico (como ocorre na área da saúde), seja 

por acreditar que eles limitariam a autonomia daqueles aos quais se dirige, sendo 

muitas vezes rejeitados pelos trabalhadores. Como podemos observar no seguinte 

trecho “[...] são resistidos por infringirem a autonomia dos profissionais. [...] A 

padronização dos processos de trabalho é ineficaz pelas tarefas complexas com 

saídas mal definidas” (10). 

Gomes, Oliveira e Marques(39), nessa mesma linha, realizaram entrevistas 

com trinta enfermeiros da rede básica do Rio de Janeiro, acerca da representação 

social do enfermeiro na programação em saúde, onde observaram, dentre outros 

fatores, a existência de uma tensão entre liberdade de ação e ações prescritivas, 

como as constantes de algumas rotinas estabelecidas no interior dos programas de 

saúde. 

Os autores salientam que, se por um lado os enfermeiros atribuem às rotinas 

um significado de segurança e amparo à atuação profissional; por outro, nem 

sempre os trabalhadores estão dispostos a aderir plenamente ao seu conteúdo, por 

crerem que tais instrumentos não contemplam a totalidade das necessidades 

intrínsecas ao relacionamento entre usuário e profissional. 

Nesse sentido, Campos(11) admite que protocolos podem ser bons e úteis, 

mas também consente que tais ferramentas poderiam inibir a liberdade de ação e 

criatividade dos profissionais, bem como, em conseqüência, restringir sua 

autonomia.  

Com o provável intuito de oferecer um melhor serviço ao usuário, ao mesmo 

tempo em que preserva seu poder decisório, os sujeitos da pesquisa destacaram 

também a imprescindibilidade do conhecimento científico na realização do trabalho 

no interior dos programas e das rotinas, como podemos verificar na fala de um 

enfermeiro “As rotinas são um respaldo para o enfermeiro, mas tem que pensar e ter 

conhecimento científico para poder tomar as decisões, senão o enfermeiro não vai 

conseguir juntar o que está no manual e aquele caso que está aparecendo” (9). 
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Resultados 

 

A inserção das ciências sociais no campo da saúde, bem como a emergência 

de um campo de conhecimento de base interdisciplinar, a Saúde Coletiva, fazem 

parte de um longo movimento de renovação do conceito de saúde, de suas práticas 

profissionais e de condutas de gestão das instituições e dos próprios sistemas de 

saúde.  

A conformação do Sistema Único de Saúde brasileiro representa, nesse 

sentido, a legitimação formal desses preceitos e, ao mesmo tempo, o desafio de sua 

implantação em termos concretos. (1) A organização do trabalho em saúde, em 

bases que permitam uma maior integração intra-equipe; maior capacidade de 

autonomia para que profissionais possam lidar com situações imprevistas, como, 

muitas vezes, são as situações de saúde; entre outros problemas, situam-se no 

horizonte da agenda da educação e do trabalho em saúde. (2) Os desafios da saúde 

se estendem igualmente à necessidade de enfrentamento daquilo que se poderia 

chamar de gargalos de gestão do sistema de saúde. Planejamento das ações, 

decisões com base evidenciais e protocolos clínicos fazem parte de um conjunto de 

iniciativas que não deixam de envolver estratégias com características controlistas, 

por parte dos gestores do sistema de saúde, ao trabalho realizado pelas equipes de 

saúde. 

Tal agenda programática, no conjunto aqui tratado (1 e 2), sugere um 

aparente paradoxo. Ao mesmo tempo em que tratamos de conferir (1) autonomia às 

práticas profissionais no âmbito do Sistema de saúde brasileiro, em compasso 

diferente do discurso, mas sob os mesmos marcos discursivos, tratamos de 

desenvolver iniciativas que envolvem maior (2) controle dos processos de trabalho. 

Trata-se unicamente de um paradoxo teórico? 

Ainda distante de obter resposta à discussão em fomento, ressalta-se a 

necessidade de aprofundar os estudos nessa temática, a fim de fornecer maior 

respaldo teórico e também empírico para um real posicionamento da padronização 

de habilidades em relação à autonomia do profissional enfermeiro no momento da 

consulta de enfermagem. 

No entanto, o que pudemos depurar da literatura pesquisada é que o debate 

que envolve a relação entre instrumentos de controle tecnocráticos (protocolos) e 

autonomia profissional não será convenientemente enfrentado se adotadas posições 



40 

extremas na escala controle-autonomia, seja pela adesão e confiança às cegas 

naqueles instrumentos, seja pela defesa da autonomia profissional como um fim em 

si mesmo ou com base nos interesses mobilizados exclusivamente pelas 

corporações profissionais.  

A leitura de Freidson e Mintzberg, em seu conjunto, sugere, portanto, que as 

questões relativas ao debate devem ser pensadas em perspectiva de 

complementaridade. Logo, a padronização não representaria, por si só, avanço ou 

retrocesso da autonomia, antes estaria intimamente relacionada ao modus operandi 

de seu agente, isto é, daquele que utiliza a tecnologia. 

Conforme observamos, diversos autores ratificam a importância do 

conhecimento, no uso de protocolos, ao considerarem que este permitirá ao 

profissional, além da unificação teórico-prática, a possibilidade de embasar suas 

ações em diretrizes programáticas, ou mesmo no próprio saber e responsabilidade 

profissional. Contudo, conforme sinalizado ao longo desse trabalho, que esse 

conhecimento não deixe de oferecer respaldo a uma ação díspar da sugerida em 

protocolos ou quando não contemplada por eles.  

Dessa forma, a padronização tem aqui sua função reconhecida, desde que 

incorporada a um contexto da assistência à saúde mais amplo, em que o 

instrumental não se traduza em um fim em si mesmo. Sendo, portanto, considerada 

útil, mas não essencial à prática profissional. Afinal, o trabalhador, como sujeito do 

seu trabalho, só se tornará uma realidade viável quando a autonomia deixar de ser 

uma palavra reduzida às formalidades e ao discurso desapegado das condições 

práticas dos serviços de saúde.  
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3.2 FECHAMENTO  

 

Como pudemos observar o artigo acima nos dá a conhecer as 

particularidades do trabalho em saúde, alguns dos enfrentamentos da enfermagem 

em seu processo de trabalho, sobretudo na consulta de enfermagem e condensa 

algumas possibilidades de repercussão da introdução de uma ferramenta de cunho 

padronizador, como os Protocolos, de acordo com as linhas de pensamento dos 

teóricos abordados. 

O arcabouço teórico serviu-nos como uma espécie de preparação para o 

segundo momento dessa pesquisa, “a parte prática”, forneceu uma idéia do que 

esperar dos dados primários, bem como capacidades que permitiriam fundamentar a 

interpretação dos mesmos, como será demonstrado no item “Resultados e 

Discussões”. 

Destacamos que embora o material tenha servido aos propósitos acima, 

tendo sido testado e por vezes comprovado, em momento algum funcionou como 

limitador às análises que se seguiram. Ao contrário, estivemos abertos às 

possibilidades de interpretação dos dados que extrapolassem nosso referencial 

teórico. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Foi realizado um estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa. 

Os estudos exploratórios definem objetivos e buscam maiores informações sobre 

determinado assunto. Familiariza-se com o fenômeno ou obtém nova percepção, 

realizam descrições precisas da situação e das relações existentes entre os seus 

elementos (CERVO; BERVIAN, 1996). 

O estudo descritivo é aquele em que se observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Descobre com precisão a 

freqüência com que o fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros (CERVO; 

BERVIAN, 1996). 

A característica qualitativa deve-se ao fato da pesquisa buscar entender a 

complexidade e a interação dos elementos relacionados ao objeto de estudo 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

Lefèvre e Lefèvre (2005) criticam fortemente a utilização de métodos 

quantitativos para pesquisas voltadas a investigação do pensamento coletivo. 

Segundo os autores, esse modo de pesquisar é inadequado porque não permite 

uma correta captação do pensamento de determinada coletividade, nas palavras 

desses: 
[...] no quadro da pesquisa tradicional, de base puramente quantitativa, o 
objeto: pensamento fica severamente deformado na medida em que, para 
se enquadrar nos moldes quantitativos, precisa ser previamente reduzido à 
escolha (forçada) de uma alternativa de resposta dentro de um rol de 
alternativas arbitrariamente prefixadas, para que as mesmas escolhas por 
indivíduos diferentes possam ser somadas. Para se pesquisar pensamentos 
coletivos, não se deveria, então, lançar mão desse desenho clássico de 
pesquisa (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005, p. 12). 
 

Para Lefèvre e Lefèvre (2005), o fato de as pessoas terem pensamentos, 

crenças e opiniões, bem como das mesmas possuírem peso e altura, não obriga as 

investigações científicas a serem realizadas nos mesmos moldes utilizados para 

esses últimos. A pesquisa qualitativa é mais indicada nesses casos, uma vez que ela 

se presta a situações nas quais a evidência qualitativa substitui a simples informação 

estatística relacionada a épocas passadas; para capturar dados psicológicos e para 
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descobrir e entender a complexidade e a interação de elementos relacionados ao 

objeto de estudo (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

De acordo com Lefèvre e Lefèvre (2005), quando se apura o pensamento de 

uma pessoa ou coletividade, está se dizendo que ela professa, ou adota, ou usa um 

ou vários discursos sobre o tema. Para os autores a descrição das crenças, opiniões 

ou pensamentos será melhor realizada quando esses estiverem sendo coletados, 

processados e apresentados sob a forma de discurso, porque os mesmos 

pertencem à família das línguas e linguagens e, portanto, à ordem do discurso ou do 

texto. 
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4.2 CENÁRIO DA PESQUISA E SUJEITOS PESQUISADOS 

 

O município do Rio de Janeiro possui160 bairros agrupados, segundo critérios 

geográficos, em 10 áreas definidas pela, à época, Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil (SMSDC)5 como Áreas de Planejamento (AP). Nas palavras de Pinto 

(2010, p. 1) essa divisão “significa um mosaico de desigualdades”, uma vez que no 

interior de alguns bairros ou entre bairros vizinhos podem existir indicadores de 

saúde e determinantes sociais completamente distintos. 

Para efeito deste estudo foi escolhia a AP 3.1, em busca de uma área de 

planejamento onde pudesse ser observado um certo equilíbrio social entre os bairros 

que a compõe. A área escolhida teve duas Clínicas da Família visitadas no curso da 

disciplina Gestão e Avaliação de Serviços de Saúde da Família, no segundo 

semestre de 2012, quando o nivelamento da distribuição de aparelhos sociais dos 

bairros foi mencionado pela gestora da Clínica Joãozinho Trinta, conforme podemos 

observar no mapa abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1: MAPA DA AP 3.1 E SEUS EQUIPAMENTOS SOCIAIS 
Fonte: Coordenação de Saúde da AP 3.1 (CAP 3.1). 

 

                                                        
5 Pelo Decreto nº 36.796, de 25 de fevereiro de 2013, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC 
passa a denominar-se Secretaria Municipal de Saúde – SMS. 
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Segundo informações colhidas no site da Coordenadoria de Saúde da Área 

de Planejamento 3.1 (CAP 3.1), a Área de Planejamento escolhida compreende 28 

bairros com uma população total de 886.551 habitantes (IBGE, 2010), divididos em 

três subsistemas: Ilha do Governador (15 bairros e 212.574 hab); Leopoldina Norte 

(8 bairros e 379.401 hab); e Leopoldina Sul (5 bairros e 294.576 hab). No 

subsistema Ilha do Governador a população conta com 2 Clínicas da Família (CF) 

onde atuam 11 Equipes de Saúde da Família (ESF); na Leopoldina Norte podemos 

encontrar 29 ESF trabalhando em 4 CF; e na Leopoldina Sul temos 296 equipes 

também em 4 CF.  

O subsistema Leopoldina Norte foi inicialmente eleito como cenário da 

pesquisa, pois à época da submissão do projeto de dissertação ao Comitê de Ética 

em Pesquisa, via Plataforma Brasil, pretendia-se realizar a coleta de dados por meio 

de entrevista individual e estratégia de grupo focal, a qual de acordo com Lervolino e 

Pelicioni (2001, p. 116), para produzir bons debates deve ser realizada com grupos 

de 6 a 10 participantes. Sendo aquele subsistema o único em que todas as CF 

dispunham de 6 ou mais enfermeiros7 para montar os grupos, adequou-se 

perfeitamente ao estudo, ao passo que excluiu os demais, que não atendiam a esse 

critério de seleção. 

Portanto, a população do estudo foi composta por uma amostragem não 

probabilística proposital, de enfermeiros integrantes de ESF, em Clínicas da Família 

localizadas no subsistema Leopoldina Norte, da AP 3.1 inauguradas a partir de 2010 

no município do Rio de Janeiro, por entender que estas ofereciam um cenário mais 

apropriado ao cumprimento dos Protocolos em análise, em virtude de contarem com 

uma estrutura especialmente planejada para o trabalho das equipes 

multidisciplinares da Saúde da Família, onde cada uma dispõe de um espaço próprio 

à realização de consultas, além das áreas comuns, como Centro de Convivência do 

Idoso, Academia Carioca da Saúde, além da sala de reuniões, sala de vacina, sala 

para coleta de exames laboratoriais e sala dos ACS. 

                                                        
6 O Subsistema Leopolnia Sul possui 29 Equipes SF sendo uma do tipo Consultório de Rua. Segundo Vargas 
(2012) As equipes de Consultório de Rua são formadas por profissionais de diversas áreas, com objetivo de 
garantir atenção, defesa e proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social. 
7 A Clínica da Família Aloysio Augusto Novis apesar de contar com apenas 5 equipes completas era gerenciada 
por uma Enfermeira, fornecendo, portanto, o número mínimo de profissionais para composição do grupo focal.  
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De acordo com o site do Observatório das Tecnologias de Informação e 

Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro 

(OTICS Rio) as novas Clínicas da Família possuem, aproximadamente, 1.200m² de 

área construída e 2.000m² de área total. São localizadas em área próxima à 

comunidade adscrita, permitindo fácil acesso aos usuários e equipes. O projeto e a 

construção são realizados de maneira que preserva o meio ambiente e minimiza 

gastos em diversos aspectos. A construção é em estrutura modular, racionalizando a 

obra. A água da chuva é armazenada e reutilizada. Um jardim interno proporciona 

ventilação e iluminação naturais. Todos os espaços internos são projetados a fim de 

otimizar ao máximo a luz natural, reduzindo o consumo de energia elétrica. O acesso 

à Clínica e suas dependências respeitam as normas de acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais.  

A rede de serviços de saúde do Subsistema Leopoldina Norte além das 4 

Clínicas da Família mencionadas supra, compreende: 6 Centros Municipais de 

Saúde, sendo 3 tipo A e 3 tipo B8, 2 Clínicas, 1 Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 1 Hospital, conforme 

representado abaixo: 

 
FIGURA 2: MAPA DA REDE DA AP 3.1  
Fonte: Coordenação de Saúde da AP 3.1 (CAP 3.1) 

 

                                                        
8 As Unidades tipo A são compostas apenas por Equipes de Saúde da Família, enquanto as Unidades tipo B são 
mistas, parcialmente compostas por equipes.  
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Os critérios para inclusão dos sujeitos foram: graduação em Enfermagem e 

lotação em uma das clínicas selecionadas como campo de coleta de dados. Tendo 

em vista o objetivo geral do trabalho, voltado à análise de possíveis mudanças no 

processo de trabalho do enfermeiro de saúde da família, foram excluídos desse 

estudo os profissionais com experiência inferior a dois anos na estratégia, por 

compreender que os mesmos não teriam condições de contribuir com a pesquisa, 

por já haverem assumido seus cargos na vigência dos Protocolos.  

Sendo assim, foram entrevistados 21 enfermeiros, 5 foram segregados pelo 

critério de exclusão e três encontravam-se em gozo de férias, licença maternidade e 

licença por motivo de saúde. 
 

 

4.3 TÉCNICA DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

No momento da construção do projeto de pesquisa tinha-se a idéia de 

trabalhar duas técnicas de coleta de dados primários, grupos focais e entrevistas 

individuais. 

A contribuição do grupo focal para os estudos científicos advém, segundo 

Iervolino e Pelicioni (2001, p. 116) da nossa tendência a formar opiniões e tomar 

atitudes conforme a interação com outros indivíduos, bem como pela facilidade em 

assumir posições desconfortáveis quando percebemos que outros compartilham 

nossas angústias. 

Para os autores a estratégia pode ser considerada um tipo de entrevista em 

grupo, onde se produzem ricos debates, ao invés do usual procedimento de 

pergunta seguida de resposta, eles sugerem que o grupo pode ser utilizado “no 

entendimento das diferentes percepções e atitudes acerca de um fato, prática, 

produto ou serviço”. 

No entanto, uma grande quantidade de obstáculos impossibilitou a aplicação 

desse valioso método, muito embora sem trazer qualquer prejuízo à qualidade dos 

dados obtidos, bem como à produção dos resultados, a pesquisa seguiu, 

forçosamente, apenas com as entrevistas individuais. 

A escolha da entrevista individual, corroborando o conceito de Fraser e 

Gondim (2004) decorreu das características e condições dos sujeitos, por oferecer 

maior flexibilidade para agendamento e local de realização.  
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Dessa forma, a coleta de dados foi feita utilizando a referida técnica, com 

apoio de um questionário semi-estruturado (APÊNDICE A), com questões abertas 

agrupadas em eixos temáticos divididos conforme os objetivos deste estudo. O 

questionário tem início com a caracterização dos sujeitos, após faz uma breve 

introdução e então seguem-se os temas: 1- Processo de Trabalho Anterior aos 

Protocolos; 2- Recepcionamento; 3- Processo de Trabalho na Vigência dos 

Protocolos; e 4- Os Protocolos e a Autonomia. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, para análise dos 

dados. Para facilitar a organização dos arquivos e relacionar as falas no capítulo 

destinado aos Resultados, eles foram enumerados e identificados pela abreviatura 

Enf seguida do número correspondente, exemplo: Enf. 1, Enf. 2 e assim por diante.  

A entrevista semi-estruturada seria um dos modelos mais utilizados na 

pesquisa qualitativa. Segundo Belei et al. (2008, p. 188) ela é guiada por um roteiro 

flexível, o qual permite reorganizações e inclusão de novos questionamentos à 

medida que o entrevistado fornece as informações.  

Schraiber (1995, p. 71) indica o uso do gravador na realização de entrevistas, 

a fim de ampliar o poder de captação e registro de dados de extrema importância, 

assim como determinados comportamentos, como pausas de reflexão, expressões 

de dúvidas ou mudança na entonação da voz, permitindo compreender a narrativa 

de forma mais acurada.  

O número de sujeitos entrevistados foi determinado pelo critério de saturação 

teórica, o qual nas palavras de Fontanella, Ricas e Turatto (2008, p. 1) seria um 

método 
Operacionalmente definido como a suspensão de inclusão de novos 
participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação 
do pesquisador, uma certa redundância ou repetição, não sendo 
considerado relevante persistir na coleta de dados. 
 

A estratégia de coleta de dados foi submetida a teste piloto na CF Bárbara 

Starfield, localizada em Del Castilho e pertencente à CAP 3.2. A escolha por uma 

Unidade componente de outra AP foi feita a fim de não comprometer a amostra 

selecionada e proporcionar a verificação da necessidade de ajustamentos. 

Tendo em vista que os dados obtidos nas entrevistas realizadas naquela 

unidade de saúde não se incorporariam ao presente trabalho, mas serviriam tão 

somente à testagem do instrumento apresentado no Apêndice A, não foi solicitada 
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aos enfermeiros colaboradores a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

No piloto ficou constatada a necessidade de reformulação de algumas 

questões, que após submissão a novos testes na mesma clínica, com enfermeiros 

ainda não entrevistados, foram aprovadas por serem inteligíveis e terem conseguido 

atingir, por fim, outra importante característica para uma entrevista semi-estruturada, 

a qual seria, nas palavras de Fraser e Gondim (2004, p. 144) “o nível de diretividade 

que o pesquisador pretende seguir”. 

Para análise dos resultados foi utilizada a consagrada técnica da Análise de 

Conteúdo de Bardin (2009) com a qual foram trabalhadas a organização da análise; 

a associação de códigos aos resultados; o estabelecimento de categorias para 

análise; as deduções; e a informatização das análises.  

Ainda considerando a proposta de Bardin (2009), a aplicação do método deve 

ter como pressuposto essencial uma organização. A Análise de Conteúdo propõe 

diferentes fases que se organizam em torno de três pólos, quais sejam: 1- A pré-

análise; 2- A exploração do material; e, por fim, 3- O tratamento dos resultados: a 

inferência e a interpretação (2009, p. 121). 

Eventualmente, antes de iniciarmos a análise do conteúdo das sentenças, 

pontuamos sua distribuição numérica. Não se trata de tentativa de generalização, 

pois reconhecemos que ao realizar um estudo qualitativo com apenas 21 sujeitos, 

em termos estatísticos nossos resultados são desprezíveis. Entretanto, 

concordamos com Dalfovo et al. (2008) ao esclarecer que as pesquisas qualitativas 

não se baseiam em números, mas estes podem participar da discussão quando “os 

números e as conclusões neles baseadas representam um papel menor na análise” 

(DALFOVO et al., 2008, p. 9).  

Entendemos que os percentuais permitem perceber melhor a distribuição dos 

diferentes padrões de resposta no grupo estudado, seus consensos e dissensos. 

Ressaltamos que, independente dos dados numéricos, o foco da discussão centra-

se nos discursos. 

A pesquisa do referencial teórico foi realizada por meio de consultas a livros e 

protocolos de atendimento, pela utilização de textos referentes aos anos de 1993 a 

2013, em bancos de dados informatizados, como Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do 
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Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e ainda em sites de bancos de teses de 

universidades.  

No tangente à literatura utilizada, as obras “A Profissão Medicina”, do 

sociólogo norte-americano Eliot Friedson e “Criando Organizações Eficazes”, do 

administrador canadense Henry Mintzberg foram analisadas com maior profundidade 

e tornaram-se o principal arcabouço teórico deste estudo. O diálogo entre os 

autores, como se apresenta no artigo anexo, é peça fundamental para compreensão 

dos resultados.   

 

 

4.4 OS DESAFIOS DO CAMPO 

 
“Sem crise não há mérito... trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a 
única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-
la” (Maurício Góis). 
 

Os obstáculos para dar início ao trabalho de campo começaram a se 

apresentar no percurso para o cumprimento dos requisitos do Conselho Nacional de 

Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

Uma alteração na sistemática de envio do projeto de dissertação aos órgãos 

competentes, após a emissão do mesmo ao Comitê de Ética em Pesquisa, via 

Plataforma Brasil9, comprometeu significativamente o cronograma deste estudo e 

provocou um atraso maior que o esperado para o início da coleta de dados. 

Tendo em vista que a autorização das gerentes das Clínicas da Família 

participantes configurava parte da documentação exigida para a nova submissão do 

projeto, o encontro com cada uma tornou-se uma oportunidade para apresentação 

do trabalho e troca de meios de contato para posterior agendamento de visitas aos 

campos. 

A aparentemente simples programação do primeiro encontro com as gerentes 

já se mostrou deveras complicada, uma vez que aquelas profissionais são 

responsáveis por toda Unidade e todos os dias lidam com impressionante fluxo de 

atividades, o qual toma tanto tempo quanto podem despender num dia de trabalho, 

ou, às vezes até mais, ultrapassando a carga horária semanal e deixando-as 

sobrecarregadas. 
                                                        
9 A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para 
todo o sistema CEP/Conep. 
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Registre-se, pois a generosidade e preocupação com o progresso da ciência 

dessas pessoas que, em meio ao caos e sem qualquer espaço em sua agenda, 

abriram suas Clínicas para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Todavia, contradizendo as expectativas, poder contar com a presteza das 

diletas gerentes, apesar de extremamente necessário, não extinguiu as barreiras 

que surgiriam mais adiante. A realidade revelou-se implacável, fora sem dúvida, um 

enorme e ledo engano acreditar que os sujeitos da pesquisa seriam profissionais 

disponíveis, aguardando para serem estudados. Contudo, fique claro neste ponto 

que não é como se não fosse esperada a interposição de obstáculos, mas tão 

somente imaginava-se que estes surgiriam em outros momentos, não já no 

momento da captação dos entrevistados. 

O contato com os sujeitos se deu por meio de visita às unidades de saúde 

escolhidas, após agendamento por telefone ou e-mail com as gerentes, que, em 

meio ao corre-corre de suas atribuições deixaram a pesquisadora livre para realizar 

seu trabalho. 

É impressionante como a liberdade pode nos deixar, por vezes, 

completamente atados. O primeiro dia de entrevista foi assim, com a Clínica lotada 

de usuários e funcionários, todos os enfermeiros em consultórios realizando 

atendimentos e chamando “o próximo” de filas intermináveis. Por onde começar? 

Como começar? Como chegar àqueles profissionais? 

Após observar aquele cenário por alguns momentos, com uma autonomia 

aparentemente inútil e quase sufocante, a resposta veio límpida e simples. Onde 

estava a atenção daqueles enfermeiros? Nos seus usuários, naquelas pessoas que 

pacientemente aguardavam nas filas... 

A simplicidade do que precisaria ser feito exigiu uma breve organização, com 

a relação de Equipes e respectivos enfermeiros, sala de atendimento e situação em 

que se encontrava no dia (atendimento, folga, visita domiciliar, férias, licença, etc.). 

Uma vez de posse dessas informações o trabalho teve início. Trabalho esse 

que poderia ser grosseiramente comparado a uma atividade de pesca, onde fica-se 

horas sentado aguardando até conseguir uma oportunidade de “fisgar” seu 

entrevistado. Com demandas sempre exorbitantes, o enfermeiros não tinham como 

parar os atendimentos para darem sua contribuição a esta pesquisa, restando 

apenas a opção de aguardar na porta de cada consultório, até que todos os 

pacientes fossem atendidos, para, então realizar as entrevistas. 
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Mais uma vez é imprescindível ressaltar o senso de cooperatividade e 

doação, além das gerentes, dos profissionais enfermeiros, que muitas vezes 

cederam seu horário de almoço ou permaneceram nas unidades após o término do 

seu horário de trabalho para poderem participar do estudo. 

Em duas das quatro clínicas as gerentes fizeram um esforço de agendar a 

visita em dia de reunião de equipes, a fim de tentar proporcionar um momento de 

encontro com todos os enfermeiros para realização do grupo focal.  

Entretanto, por motivos diversos que variam entre um curto circuito que 

culminou em falta de energia elétrica e conseqüente liberação dos funcionários e um 

treinamento em política antitabagista oferecido na CAP 3.1 com participação maciça 

de enfermeiros, dentre outras particularidades, cada uma das gerentes precisou 

desmarcar o encontro com o grupo e lamentou a impossibilidade de disponibilizar 

um horário para retirada simultânea de todos os enfermeiros do atendimento. 

Dessa forma, a técnica de grupo focal, embora constante do projeto dessa 

dissertação no momento da Qualificação e do envio ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, necessitou ser subtraída, tornando a entrevista semi-estruturada a única 

técnica utilizada para obtenção dos dados primários. 

A fim de fornecer ao leitor dados que pudessem consubstanciar os empíricos 

no tocante à instrumentalização do processo de trabalho dos enfermeiros de saúde 

da família do Rio de Janeiro, foi realizada uma busca documental na base de dados 

de gerência da Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde 

(SUBPAV), e em base de dados abertos ao público em sites relacionados à 

Secretaria Municipal de Saúde, Observatório de Tecnologias de Informação e 

Comunicação em Saúde (OTICS) e CAPs, bem como na literatura pesquisada sobre 

o processo de trabalho dos enfermeiros de saúde da família. Contudo, sem lograr 

êxito.  

Não foi encontrado nenhum material dirigido especificamente aos 

profissionais enfermeiros, que oferecesse alguma espécie de rotinização ou 

padronização para as consultas realizadas pela enfermagem, com data anterior aos 

Protocolos ora estudados. Apenas materiais de caráter geral como os Manuais do 

Ministério da Saúde, os Cadernos de Atenção Básica e Linhas de Cuidado, entre 

outros. 

O resultado das buscas coincide com os dados empíricos. 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação ética por meio da 

Plataforma Brasil para obtenção da autorização para realização da pesquisa, a fim 

de cumprir as exigências da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, 

presentes na resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/2012 e Capítulo IV da 

Resolução 251/97, ratificando o compromisso da divulgação dos resultados da 

pesquisa, especialmente junto às instituições envolvidas. 

Uma cópia do projeto foi enviada ao Centro de Estudos da CAP 3.1. Após 

aprovação da Coordenadoria, foi solicitada a autorização dos gerentes das Clínicas 

da Família selecionadas para o estudo: CF Joãozinho Trinta, CF Aloysio Augusto 

Novis, CF Heitor dos Prazeres e CF Felippe Cardoso. 

De posse das autorizações e pareceres favoráveis deu-se início à coleta de 

dados. Os enfermeiros foram convidados a participarem do estudo, após a 

apresentação formal do projeto, explicação dos objetivos, orientação quanto ao 

caráter voluntário e da forma de participação, enfatizando a garantia de sigilo e 

privacidade, assim como o compromisso da inexistência de riscos aos participantes 

do estudo e finalmente, esclarecimento sobre a possibilidade de deixar de participar 

do mesmo em qualquer momento da pesquisa. 

Após aquiescência dos sujeitos, no momento da coleta, foi feita a leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) e solicitada a 

assinatura em duas vias, sendo entregue uma via ao entrevistado.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram agrupados e divididos em subseções de acordo com os 

objetivos específicos. Contudo, embora não faça parte desses objetivos conhecer o 

perfil dos sujeitos, esse capítulo será introduzido com uma breve apresentação dos 

enfermeiros entrevistados, com intuito de compreender melhor o processo de 

trabalho em que estão inseridos bem como o alcance e os limites dessa pesquisa. 

 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Conforme mencionado no capítulo Materiais e Métodos, foram entrevistados 

21 enfermeiros, sendo 20 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, de 4 Clínicas da 

Família do Subsistema Leopoldina Norte.   

Todos os enfermeiros possuem o mesmo tipo de vínculo empregatício, em 

regime celetista, com contratos firmados com a Organização Social de Saúde (OSS) 

Viva Rio. A carga horária desses profissionais é de quarenta horas semanais.  

Os sujeitos da pesquisa concluíram a graduação entre os anos de 1982 e 

2010, e possuem em média 7 anos de formados. Quanto ao nível de instrução foi 

observado que a Especialização “Lato Sensu” é fator comum, do total entrevistado 

apenas seis não possuem o título e quatro destes encontram-se em curso na área 

de Saúde da Família. Os outros dois, embora tenham iniciado a especialização na 

mesma área, não chegaram a concluir. 

Daqueles que concluíram, 9 são especialistas em Saúde da Família e 6 

possuem mais de uma especialização. Figuram nas outras áreas os títulos de 

especialista em: Centro de Tratamento Intensivo (3), Gestão de Saúde Materno 

Infantil (1), Gestão de Saúde Pública (1), Infectologia (1), Obstetrícia (1), Saúde 

Mental (1) e Saúde Mental e Atenção Psicossocial (1). 

Nenhum dos entrevistados possui ou cursa especialização “Estricto Sensu”. 

A faixa etária ficou compreendida entre 25 e 53 anos de idade, sendo a média 

aritmética das idades é igual a 30,8 anos. Onze apresentaram idade inferior a 30 

anos, dois informaram ter 30 anos e oito relataram idade superior a 30 anos. 

O tempo médio de experiência na Estratégia Saúde da Família foi de 

aproximadamente quatro anos, os dados variaram entre 3 anos e quatro meses e 13 
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anos. Duas enfermeiras trabalharam na estratégia também como técnicas de 

enfermagem antes de concluírem a graduação. O tempo de serviço prestado 

naquela categoria não foi computado para efeito deste estudo.  

Todos os enfermeiros declararam ter conhecimento dos Protocolos e que são 

orientadas pela gerência a utilizarem esse instrumento durante os atendimentos. 

Todos os consultórios das quatro clínicas possuem um computador conectado à 

internet, no qual está disponível uma versão atual dos Protocolos. 

Perguntados sobre a participação em treinamento para utilização dos 

Protocolos 9 entrevistados informaram ter participado e 12 relataram que não 

tiveram oportunidade de participar, desse total 4 acreditam que uma capacitação 

teria sido necessária, por se tratar da implementação de uma ferramenta nova com a 

qual estavam tendo o primeiro contato. Atualmente, em todas as clínicas as reuniões 

de corpo técnico apresentam-se como um momento de abertura à realização de 

discussão em cima dos Protocolos. 

A maneira mais comum de utilização do instrumento é a livre pesquisa de 

condutas durante a consulta, em caso de dúvidas. De acordo com as entrevistas, em 

virtude do material estar em circulação há aproximadamente dois anos houve 

repetidas alusões à memorização de boa gama de cuidados sugeridos como rotina. 

O tempo médio investido nas entrevistas foi de 32 minutos, tendo a mais curta 

13 minutos e a mais longa 47 minutos. 

Tivemos acesso, portanto, ha profissionais de enfermagem, majoritariamente 

do gênero feminino, relativamente jovens. A semelhança entre o perfil dominante 

das entrevistadas e o da entrevistadora, propiciou, no decorrer da coleta de dados, 

um momento de identificação e relaxamento, no qual as entrevistadas 

demonstravam-se familiarizadas com o perfil da entrevistadora e à vontade para 

expor suas opiniões e sentimentos.  
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5.2 PROCESSO DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS NA ESF ANTES DA 

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS 

 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), de que trata a Portaria nº 

2.488/201110, lista as atribuições específicas do enfermeiro, compondo, dessa 

forma, uma relação de atividades com as quais o enfermeiro processa o seu 

trabalho. Das incumbências relacionadas na PNAB cabe ao presente estudo tentar 

compreender a que dispõe sobre a consulta de enfermagem. 

A referida Portaria aponta os encargos das equipes multidisciplinares e em 

separado de cada profissional, de forma geral, sem pormenorizar as atividades que 

devem ser realizadas para o exercício dos itens relacionados. 

A alínea relativa à consulta de enfermagem, todavia, conta com uma breve 

menção a tarefas que podem ser elementos integrantes da consulta, provavelmente 

devido ao perfil diferenciado do enfermeiro da atenção básica, como uma forma de 

legitimar ações pouco comuns a esses profissionais em outros níveis de atenção e 

que dependem de normativa prévia (Protocolos ou outros atos normativos), tais 

como prescrições, encaminhamentos e solicitação de exames. 

A Resolução COFEN 272/2002 dispõe sobre a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) nas instituições brasileiras. É, portanto, instrumento comum a 

qualquer nível de atenção em que ocorra a assistência de enfermagem, devendo, de 

acordo com a norma, ser implementado nas consultas realizadas também na ESF.  

Ainda que não tenha sido criada voltada para a atenção básica, a SAE possui 

fundamentação científica e é constituída por princípios gerais (logo, de acordo com o 

que prega a norma, aplicáveis em quaisquer instituições) para implantação, 

planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem, o 

qual, na Consulta de Enfermagem compreende as seguintes etapas: histórico ou 

entrevista, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem.  

                                                        
10 A atual Portaria revogou a anterior Portaria nº 648/2006, na qual a consulta de enfermagem já figurava entre 
as atribuições específicas do enfermeiro. 
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A Resolução COFEN pormenoriza os aspectos essenciais a serem 

observados em cada uma dessas etapas, sempre em caráter amplo e o mais 

abrangente possível, sem direcionar a problemas de saúde específicos. Este 

instrumento foi o mais próximo que se conseguiu chegar à uma metodologia de 

organização do trabalho no atendimento realizado pelo profissional enfermeiro, no 

campo de atuação deste profissional. 

Conforme sinalizado no capítulo destinado aos Materiais e Métodos, a 

literatura deixa uma lacuna no que se refere à normatização da consulta de 

enfermagem na atenção primária à saúde, antes da implantação dos Protocolos 

criados para este fim. 

Podemos corroborar essa afirmativa na fala dos sujeitos, que apontam a falta 

de direcionamento para realização da assistência de enfermagem. Ao serem 

questionados sobre a prática da consulta de enfermagem em período anterior à 

vigência dos Protocolos, surgiram os seguintes depoimentos: 
Antes do Protocolo11 eu ficava muito perdida [...]. E quando iniciava uma 
consulta eu ficava muito perdida, ficava ‘Caramba, e agora?’ Até lembrar de 
tudo era complicado... o Protocolo facilita como que a gente vai proceder 
(Enf. 18). 
 
Então assim, eu fazia consulta lá, e não tinha muita coisa que dissesse 
como a consulta devia ser, a gente usava o que aprendeu na faculdade, na 
dúvida pedia ajuda de um enfermeiro da equipe vizinha ou até do médico 
mesmo (Enf. 15). 
 
Quando eu entrei, eu fui aprendendo de outros enfermeiros, claro que com 
as capacitações da CAP [Coordenadoria de Saúde da Área de 
Planejamento], a gente com a experiência a gente vai adquirindo mais 
conhecimento. Mas em Saúde da Criança a gente seguia um questionário 
de mamãe bebê. De mulher também eu já vi... são do Ministério (Enf. 16). 
 

A negativa sobre a existência de um documento que fosse elaborado para 

padronizar as habilidades dos enfermeiros durante a prática exercida nos 

consultórios das Clínicas da Família é constante em todos os discursos.  

Entretanto, é bastante frequente a menção aos instrumentos fornecidos pelo 

Ministério da Saúde (MS) para a orientação e regulação da assistência à saúde, nos 

diversos ciclos da vida, bem como as situações de agravo mais prevalentes e/ou 

consideradas como problema da saúde pública, as quais possuem programas 

próprios (hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, DST/AIDS, etc.). 

                                                        
11 Embora a nomenclatura correta seja Protocolos (no plural) de Enfermagem para a Atenção Primária no Rio de 
Janeiro, por representar a união de diversos protocolos de atendimento num único documento, é usual entre os 
entrevistados a utilização do termo Protocolo (no singular). 
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A esse respeito, visando à compreensão, ao menos parcial, do modo como 

tais documentos operam, tomamos como exemplo as atribuições específicas do 

enfermeiro constantes de dois Cadernos de Atenção Básica, anteriores aos 

Protocolos, escolhidos em função de sua pertinência, pois lidam, senão com 

problemas mais recorrentes no âmbito da ESF, pelo menos com aqueles 

considerados oficialmente relevantes e estratégicos, dos quais destacamos os 

seguintes fragmentos:  

Caderno de Atenção Básica nº 15: Hipertensão Arterial Sistêmica para o SUS. 
Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, tratamento 
não-medicamentoso, adesão e possíveis intercorrências ao tratamento, 
encaminhando o indivíduo ao médico, quando necessário; 
 
Solicitar, durante a consulta de enfermagem, os exames mínimos 
estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis e necessários pelo 
médico da equipe (BRASIL, 2006a). 
 

Caderno de Atenção Básica nº 16: Diabetes Mellitus 

Solicitar, durante a consulta de enfermagem, os exames de rotina definidos 
como necessários pelo médico da equipe ou de acordo com protocolos ou 
normas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal (BRASIL, 2006b). 
 

Observando as transcrições acima, concluímos que os documentos que 

definiam os programas de Hipertensão e Diabetes12, não traziam contribuições 

importantes para definição do processo de trabalho no interior da consulta de 

enfermagem (CE), objeto central do nosso estudo, uma vez que tinham como papel 

definir marcos muito gerais para orientação do enfermeiro.  

Por se tratar de documentos direcionados à toda equipe, com descrição das 

funções específicas de cada membro, entre outras orientações, a maneira 

abrangente como esses instrumentos tratam a CE apresenta-se bastante distinta da 

abordagem sugerida nos Protocolos de Enfermagem para a Atenção Primária do Rio 

de Janeiro. 

                                                        
12 No ano de 2013 foram publicadas versões atualizadas para o tratamento do usuário com 
hipertensão e diabetes, nos Cadernos de Atenção Básica nº 36: Estratégias para o cuidado da 
pessoa com doença crônica: diabetes mellitus e nº 37: Estratégias para o cuidado da pessoa com 
doença crônica: hipertensão arterial sistêmica Os cadernos atuais sugerem a implementação da SAE. 
A prescrição de medicamentos e solicitação de exames pela enfermagem não são abordadas no 
Caderno nº 36, no Caderno nº 37 há menção apenas à solicitação de exames pelo enfermeiro, desde 
que regulamentada em protocolo local. 
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Embora esses últimos abarquem, em parte, o conteúdo dos primeiros, as 

ferramentas se distinguem, especialmente pela sugestão de condutas particulares às 

situações que possam se apresentar dentro dos quadros estabelecidos, inclusive 

com relação de exames e medicamentos que podem ser solicitados/prescritos pelo 

enfermeiro. Podemos visualizar os modelos de abordagem ao usuário hipertenso 

e/ou diabético sugerido pelos Protocolos nos Anexos de A, B e C. 

As indagações envolvendo o embasamento técnico-científico para tomada de 

decisão voltaram-se, em sua maioria aos Cadernos de Atenção Básica, como os 

citados supra e documentos e afins divulgados pelo MS, tendo surgido ainda 

elementos como a interconsulta realizada com enfermeiro de equipe vizinha ou o 

médico da sua equipe e a clínica aprendida na graduação.  

Referências aos Manuais do MS:  
O Protocolo ele é recente então a gente trabalhava com os Manuais do 
Ministério e os Cadernos de Atenção Básica. Tinha o roteiro dos Programas 
né, porque os Manuais eles fazem isso, no atendimento de pré-natal, se 
você pegar o Manual de pré-natal tem o roteiro da primeira consulta e das 
consultas subsequentes. Mas não tinha um sintetizado e direcionado pro 
enfermeiro como é esse (Enf. 19). 
  
Era baseada nos Protocolos do Ministério. Isso também não tinha nada que 
baseava a gente. A gente tinha mais medo até de passar alguma coisa por 
questão de não ter nada que respaldava a gente. Hoje a gente tem um 
respaldo né (Enf. 3).  
 

Referência às orientações médicas:  
Baseada pelas orientações do médico. Antes eu acho que a gente se 
expunha muito, eu me sentia muito insegura. ‘Olha, você faz isso, você 
pode prescrever...’ aí ele vinha e carimbava. Eu ficava até com medo disso, 
porque era a minha letra e o carimbo dele... a gente ficava muito vulnerável 
sem ter uma coisa que dissesse o que realmente pode e não pode fazer, 
porque na lei lá onde tá escrito que era obrigação da gente era muito vago, 
sabe? Falava ‘ah o enfermeiro tem que fazer consulta...’ mas tá, e daí? Tem 
um mundo dentro da consulta... (Enf. 12). 
 

Referência aos Manuais do MS e às orientações médicas/de enfermagem: 
Com base nos manuais mesmo e com a ajuda dos colegas, quando o 
manual não dava conta do recado, mas era bem complicado isso. Eu não 
me sentia com muita autonomia. O protocolo de enfermagem é bom porque 
frisou o papel do enfermeiro de uma vez por todas, não tem mais dúvida 
(Enf. 6). 
 

É notória, em algumas falas, a insatisfação com a indefinição de rotinas 

próprias à categoria. O sentimento de insegurança foi predominante dos discursos 

sobre utilização de metodologias de trabalho construídas tendo como perspectiva o 

cuidado em si, que aliás, tem recebido maior enfoque na literatura, sendo voltado ao 

indivíduo como um todo, a sua família e comunidade, com anseio de ser integral e 
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resolutivo, sem contudo, considerar as características, limites e possibilidades do 

cuidador (PEDUZZI; ANSELMI, 2002; AYRES, 2004; BUDÓ; SAUPE, 2005; LIMA, 

2005). 

Nesse momento torna-se necessário acionar o trabalho dos autores Gomes e 

Oliveira (2005, p. 146) o qual legitima o discurso dos sujeitos, pelo reconhecimento 

científico da relevância dos instrumentos tecnocráticos.  
A atualidade apresenta desafios tecnológicos e mercadológicos em uma 
complexidade crescente, o que aponta para a utilização de ferramentas 
concretas para a resolução das necessidades sentidas na cotidianidade da 
profissão. 
 

Um estudo sobre a consulta de enfermagem junto aos programas de 

hipertensão arterial realizado em Fortaleza por Maciel e Araújo (2003) conclui que as 

consultas de enfermagem, num todo, deparam com uma desarticulação no que 

tange aos cuidados a serem prestados e os objetivos e limites do profissional, nas 

palavras dos autores “Falta sistematização do procedimento” (MACIEL; ARAÚJO, 

2003, p. 214). 

As respostas obtidas neste ponto coincidem com os resultados do estudo de 

Lopes e Silva (2004) e confirmam uma das questões levantadas no referencial 

teórico, de que as estratégias metodológicas de assistência facilitariam o cotidiano 

do trabalho. 

Dada sua reconhecida importância e relevância teórica para a configuração 

do trabalho, resta-nos compreender, nas falas daqueles que potencialmente seriam 

beneficiados por esse recurso, quais suas reações quando da divulgação e 

utilização do instrumento. 

 

 

5.3 RECEPCIONAMENTO DOS PROTOCOLOS PELOS ENFERMEIROS DA ESF 

 

O estudo realizado por Alcandipani e Crubellat (2003) sobre a cultura 

organizacional brasileira traz elementos que permitem estabelecer uma relação de 

proporcionalidade direta entre a receptividade à introdução de novas tecnologias e 

possibilidade de sucesso na sua implantação. Sob essa perspectiva a intenção do 

presente tópico é analisar como os Protocolos foram recebidos, em termos de 

julgamento de valor, pelo seu público alvo, de modo que essa informação possa 

fornecer um olhar mais crítico às análises que se seguirão. 
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A pesquisa revelou o predomínio de reações positivas dos enfermeiros ao 

tomarem conhecimento dos Protocolos, como as verificadas nos relatos: 
Bem, fiquei bem empolgada! Achei que foi um passo importantíssimo, que o 
Rio de Janeiro era um dos únicos municípios que não tinha o protocolo 
ainda para Enfermagem. Isso restringia muito, até porque no Saúde da 
Família a gente atende todo o tipo de pessoa [...] (Enf. 8). 
 
Pensei: “Nossa, finalmente né”. Finalmente a gente não vai ficar na 
ilegalidade. Porque a gente já fazia as prescrições em gestantes, nas 
consultas de preventivo, nas consultas de hiperdia, nos Protocolos de 
puericultura a gente já fazia baseado nos Protocolos do Ministério. E o 
profissional, a coordenadora da CAP, falava sempre para a gente se basear 
nele. Mas ao mesmo tempo você ficava meio “brecado” né, faço, “poxa” 
legal, mas aí vem os conselhos, que falam você não fica respaldado. A 
coordenadora, ela falava: “Você pode”. “Beleza”, mas tem ali o COREN que 
não me respaldava. É completamente diferente. (Enf. 2). 
 
Foi positiva [...] eu me senti mais segura, porque eu sabia que tinha alguma 
coisa que me respaldava. Antes eu me sentia muito insegura. (Enf. 12). 
 
Eu nem acreditei... Fiquei encantada! Eu acho que para o Enfermeiro foi 
uma grande coisa porque com base naquilo dali hoje em dia a gente pode 
falar pro paciente quando ele questiona a gente: “Ah, mas eu sou gestante e 
você está passando um Paracetamol pra mim, por quê? O Enfermeiro pode 
prescrever?” A gente abre o Protocolo e diz: Olha, tenho um Protocolo hoje, 
qualificado pelo COREN, junto com a Secretaria de Saúde, foi baseado nos 
Protocolos do Ministério. Então a gente tem embasamento pra passar 
alguma coisa, então a gente ficou feliz por causa disso. É bom que o 
enfermeiro está ganhando seu espaço na assistência (Enf. 6). 
 

Foram descobertos grandes entusiastas dos Protocolos, mas o arrebatamento 

parece possuir sólido pano de fundo. É bastante claro em boa parcela dos discursos 

que as “boas vindas” aos protocolos estão intimamente ligadas à necessidade que 

aqueles profissionais sentiam de obter Respaldo Legal, o qual pela percepção dos 

sujeitos é fator crucial para conquista da Autonomia. Neste ponto, o Respaldo 

Legal substancia a lógica de Freidson (2009) sobre a definição de um território de 

práticas exclusivas para obtenção da Autonomia (assunto que será explorado em 

maior profundidade mais adiante). 

Os termos grifados mostraram-se dotados de grande significância entre os 

atores pesquisados e se repetiram, invariavelmente, em todas as entrevistas. O 

curioso é que são reproduzidos em diferentes contextos. Tanto os favoráveis, como 

os indiferentes e os poucos avessos aos Protocolos utilizam os vocábulos para 

justificar sua afinidade (ou falta de) ao instrumento. Tal fato sugere que, a despeito 

das diferentes posições que indivíduos e grupos pesquisados possam ter com 

relação aos protocolos, todos parecem compartilhar de uma mesma perspectiva da 
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realidade ou, dito de outro modo, parecem conviver sob a mesma postura cognitiva 

em torno do papel e da identidade profissionais da enfermagem13.  

De forma que, conforme os Protocolos se lhes apresentavam, num primeiro 

instante, como uma promessa de ampliar o respaldo às ações da categoria, tanto 

mais motivados eram os discursos de recepção ao documento. 

Ao passo que o inverso traria conseqüências negativas de igual proporção, 

posto que quando julgavam o instrumento como pouco capaz de fornecer o ansiado 

respaldo (preceptor natural da autonomia), ou, no pior dos cenários, quando 

idealizavam a ferramenta como capaz de restringir seu poder decisório, tornavam-se 

instantaneamente, no mínimo, indiferentes aos novos Protocolos.  

Uma vez mencionados os indiferentes e avessos à nova metodologia, vale 

destacar a aparente contradição que se estabelece neste ponto da entrevista. Ainda 

que tenham justificado suas posições pela inferência à questão da Autonomia, a 

rejeição ou indiferença causa estranheza. Pois, se num primeiro momento ficou 

constatada uma atmosfera de insatisfação pela inexistência de uma ferramenta 

exclusiva à categoria, era de se esperar que sua criação fosse bem recebida por 

todos. Contudo não foi essa a reação capturada por algumas falas: 
Minha reação foi normal. Assim, ao mesmo tempo que “Ah, facilita? 
Facilita”, mas também dificulta pra gente de estar realizando mais algumas 
coisas que a gente fazia antes porque nos manuais não deixava claro e que 
agora não tem amparo nesse protocolo, tem que depender do médico (Enf. 
1). 
 
Eu recebi a notícia com desconfiança, fiquei meio cismada, porque tava um 
“zunzunzum” de que o Protocolo não respaldava, que era do Município e se 
você tivesse que responder algum procedimento na justiça não teria o 
respaldo do COFEN, aí eu optei por continuar seguindo os do Ministério 
mesmo (Enf. 13). 
    
Eu nunca tive nenhuma reação adversa a ele não e também não pulei de 
alegria [...] na época que surgiu assim, tinham muitas discussões, né, era 
muito conflitante (Enf. 7). 
 

Quando perguntamos a respeito da reação dos trabalhadores ao tomarem 

conhecimento dos Protocolos, conseguimos captar as expectativas com relação 

àqueles instrumentos, ou seja, os sentimentos despertados quando da divulgação 

desses, uma espécie de pré-julgamento. Entretanto, como ocorre em qualquer 

expectativa, os sentimentos ora retratados sofreriam um processo de confirmação ou 

                                                        
13 Em termos analíticos, poderíamos dizer que esses achados correspondem à teoria apresentada no 
artigo incorporado ao nosso estudo, no qual é destacada a relação entre a implantação de 
instrumentos de padronização e a percepção de autonomia do enfermeiro (LEAL; PAIVA, 2013). 



67 

negação, somente após a passagem do pré-julgamento a julgamento, leia-se, 

quando os Protocolos fossem implantados na prática cotidiana de cada consultório. 

Numa espécie de ciclo, a utilização poderia ser tanto mais proveitosa quanto 

mais otimista fosse a expectativa, por conseguinte, a pré-disposição em aceitar o 

novo e tirar o melhor proveito dele (ALCADIPANI; CRUBELLATE, 2003). 

Visando depreender a recepção dos Protocolos além desse primeiro contato, 

após seu uso cotidiano, os entrevistados foram questionados sobre o tempo de 

duração da reação inicial. A média de tempo para a mudança da reação ao 

protocolo foi estimada em três meses. Após esse período os sujeitos poderiam ser 

divididos em quatro grupos:  

 O daqueles que demonstraram uma reação positiva e se mantiveram assim:  
Até hoje! Amanhã, depois... (risos) Eu sou apaixonada, uma militante do 
Protocolo, não que ele não precise ser melhorado, tem que ter atualizações, 
né, mas eu continuo enxergando com bons olhos, adoro, é meu “caderninho 
de bolso” assim... (Enf. 21). 
 

 O daqueles que demonstraram uma reação positiva e frustraram suas 

expectativas iniciais: 
Confesso que eu esperava mais no início, eu tava animadíssima, mas 
depois de uns quatro meses, fui vendo que não tava tudo ali... ajuda muito, 
mas não resolve o problema, principalmente no adulto, eu me sinto limitada, 
aos poucos eu fui vendo, deixou muito a desejar... (Enf. 4). 
 

 O daqueles que demonstraram uma reação negativa ou indiferente e 

permaneceram nessa posição: 
Sinceramente eu ainda não vejo graça nenhuma nele [Protocolos]. Até uso, 
porque tem que usar, mas depois de tantos anos de formada a gente já tem 
experiência com tudo quanto é tipo de caso, sabe muitas vezes qual é o 
procedimento, mas não ta ali então não tem respaldo, aí você fica preso. 
Não está certo (Enf. 13). 
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 O daqueles que demonstraram uma reação negativa ou indiferente e 

superaram suas expectativas 
Ah, foi por pouco tempo, no máximo um mês e meio, porque assim que eu 
comecei a ir usando mesmo, eu fui gostando cada vez mais. É bom a gente 
trabalhar respaldada, né? (Enf. 7). 
 

Os dois primeiros grupos compreendem a maioria dos participantes deste 

estudo, sendo praticamente igual sua divisão entre o primeiro e o segundo. O 

segundo grupo “daqueles que demonstraram uma reação positiva e frustraram suas 

expectativas iniciais“ passou por novo filtro a fim de captar a repercussão da 

decepção na maneira como aqueles enfermeiros recebiam os Protocolos.  

O filtro aplicado classificou as justificativas para mudança na reação em dois 

subgrupos principais: o de alto nível de desapontamento, captado por expressões 

como: “eu não acho que teve nenhum benefício não” ou ainda “prefiro nem usar”, 

com pequeno número de participantes e o de baixo nível de desapontamento, que 

conta com a maioria das opiniões e recebeu essa classificação pela observação de 

informações como “só umas poucas coisas que precisam ser incluídas”, “ainda gosto 

muito”, “se não fosse por isso, seria perfeito” ou “ainda assim é uma grande 

conquista”. 

Aqueles que apresentam baixo nível de desapontamento, em geral denotam 

sua resposta aos Protocolos por alguma espécie de sugestão para reformulação do 

material, de modo que sejam incluídos alguns procedimentos. Três deles, repetidos 

com freqüência, teriam contribuído significativamente à mudança de opinião e estão 

relacionados à limitação da prescrição medicamentosa, solicitação de exames e 

encaminhamento do usuário ao serviço especializado. 

 

 

5.4 A INFLUÊNCIA DOS PROTOCOLOS NO PROCESSO DE TRABALHO DOS 

ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

Tema central do presente estudo, o atual tópico pode ser considerado o 

coração deste trabalho e se desenvolve de maneira a produzir reflexões que nos 

guiarão ao próximo resultado, dada a relação intrínseca que possuem, mantendo 

aberto, todo o tempo, o diálogo com o referencial teórico. 
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Para tornar esse precioso dado mais inteligível ao leitor, foi necessário antes 

de qualificá-lo, quantificá-lo. Com a finalidade de produzir indicadores, foi solicitado 

aos enfermeiros que atribuíssem valor (numa escala de 0 a 5 pontos) ao impacto 

dos Protocolos no atendimento durante as consultas de enfermagem.  

Tem-se por definição nesse escalonamento que “zero” seria equivalente à 

ausência de qualquer alteração da rotina do atendimento após a implantação dos 

Protocolos e “cinco” indicaria uma grande mudança na maneira como os 

profissionais processam seu trabalho, pela utilização dos Protocolos. 
Cinco seria de grande mudança? Então 2. Olha, hoje sinceramente, eu não 
vejo benefícios (Enf. 17). 
 
Pelo menos 3, Eu achei uma ideia muito boa de ter os Protocolos, porque 
eu achei que foi uma coisa que ia direcionar o seu trabalho, ia te respaldar 
mais no que você tem que fazer, mas ainda tem que melhorar pra ter um 
impacto maior no nosso trabalho (Enf. 14). 
 
Com certeza 5. Grande mudança! Principalmente no atendimento à 
gestante, ajudou “à beça”, melhorou bem mesmo (Enf. 6).  
 

A média aritmética de todas as respostas ficou em 4,31 pontos, indicando que 

o instrumento ora analisado foi capaz de produzir, segundo a perspectiva dos seus 

usuários, um considerável impacto (equivalente a 86%) no cotidiano desses 

profissionais, no que diz respeito às consultas realizadas pelo profissional 

enfermeiro. A pontuação mínima atribuída foi de 2 pontos (por 01 participante), a 

máxima foi de 5 pontos (por 03 participantes), e a pontuação com maior freqüência 

absoluta14 foi de 3 pontos (por 08 participantes).  

Os dados acima não apenas introduzem a discussão deste item, como 

cumprem ainda a tarefa de responder ao questionamento presente na introdução 

deste trabalho (p. 17), no qual é revelada a intenção de analisar a ocorrência da 

reestruturação produtiva em saúde, do modo como nos apresenta Merhy (2002). 

Observamos pois, que os trabalhadores entrevistados sofreram, pela utilização dos 

Protocolos, uma reestruturação produtiva da ordem de 86%, mais claramente, 

tiveram 86% do seu processo de trabalho modificado.  

                                                        
14 Termo estatístico utilizado para apresentar o número de vezes que um determinado fenômeno se repete 
(CRESPO, 1993). 
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Cientes, pois, de que os Protocolos foram capazes de trazer mudanças ao 

processo de trabalho do enfermeiro durante as consultas realizadas por aqueles 

profissionais, resta compreender em maior profundidade quais foram as 

transformações que nos levaram a este resultado e quais sentimentos estão 

relacionados às mesmas. 

O primeiro aspecto a ser abordado extrapola aos limites do consultório e não 

se refere ao relacionamento usuário/enfermeiro, mas tem a ver com a equipe, 

sobretudo na figura do profissional médico, ator que mais interage com o enfermeiro 

durante as consultas. 
Uma outra coisa sensacional foi a gente poder mostrar também, para os 
outros colegas, médicos, o que o enfermeiro podia fazer. Porque é uma 
coisa muito interessante, aí fora o CREMERJ quer dar ‘pitaco’ que não pode 
isso, não pode aquilo, mas, dentro da unidade, a história muda, e o que eles 
querem é que a gente seja mais resolutivo, que, em outras palavras significa 
que não ‘passe a bola” toda hora pra eles, sabe? E era muito complicada a 
definição da nossa linha de ação, e isso gerava comparações, sabe? “Ah, 
mas o enfermeiro da equipe X faz isso, o outro não faz...” O Protocolo acaba 
com isso, uniformiza. Isso a gente pode fazer, aquilo não pode. Eles 
entendem, respeitam (Enf. 2). 
 
Facilitou o atendimento, ficou mais rápido, mais eficaz, mais resolutivo e 
isso favorece todo mundo, porque reduz a demanda dos médicos, diminui a 
fila de espera pro paciente também. Os médicos ficam menos 
sobrecarregados e agradecem (Enf. 18). 
 

Outras narrativas do mesmo gênero fazem coro ao discurso: 
O Protocolo mudou no sentido de trazer um respaldo e tira um pouco essa 
carga do enfermeiro, porque antes, assim, ele se via obrigado a ter que 
prescrever. Era uma situação muito desconfortável. A gente sofria uma 
retaliação (Enf. 12). 
 
Achei muito positivo ter por escrito, pelo COREN os nossos limites, 
independente de concordar com todos eles, mas tenho onde me amparar 
pra mostrar pros outros colegas o que eu posso fazer, porque a gente ouve 
na “rádio corredor” alguns médicos, não são todos, mas alguns, dizendo que 
o enfermeiro que prescreve é aquele mais despachado, “esse aí é o bom 
enfermeiro”. O enfermeiro daquela equipe, aquele que procura, que manda 
pra eles, ele não é, esse enfermeiro não é bom. Entendeu? Então a gente 
sofria um pouco com isso (Enf. 21). 
 

Ao que indicam as sentenças, a clara definição de um espaço delimitado, bem 

desenhado e com apoio do registro de classe traz conforto e segurança, ao mesmo 

tempo em que rompe o modelo histórico apresentado por Friedson (2009) no início 

deste trabalho, segundo o qual a enfermagem apresenta-se numa posição 

hierarquicamente inferior com relação à medicina. 

Os resultados de nossa pesquisa apresentam uma estreita relação com os 

obtidos no já citado estudo de Gomes, Oliveira e Marques (2004) em cujo texto é 
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analisada e descrita a prática dos profissionais enfermeiros no interior da 

programação em saúde.  

Lá, os autores apresentam as rotinas com o mesmo significado de amparo e 

segurança à ação profissional encontrados aqui. Observa-se também, que as ações 

de prescrição15 se tornam legais e legítimas, no exercício profissional devido ao 

respaldo fornecido por instrumentos de padronização. 
Realmente deu uma autonomia maior pra gente, deu um fluxo, uma direção 
pra gente seguir. Autonomia da gente poder estar carimbando algumas 
coisas, algumas até que já fazia antes, mas não tinha escrito que podia e 
agora tem, dá mais segurança (Enf. 5).  
 
É bom que frisou melhor o papel do enfermeiro, e deu maior autonomia pra 
gente também do que a gente fazia antes. Frisou bem o que a gente pode 
prescrever [...] Agora, se o paciente questiona se a gente pode estar 
fazendo isso ou aquilo, a gente abre o Protocolo e diz, “olha, tenho um 
Protocolo hoje, qualificado pelo COREN, junto com a Secretaria de Saúde 
que diz que pode”. É bom que o enfermeiro está ganhando seu espaço na 
assistência (Enf. 6). 
 

Observa-se nos trechos acima, cuja mensagem principal se repete de 

diferentes formas entre as entrevistas, o quanto os achados de Gomes et al. (2004) 

permanecem, ainda hoje atuais.  

Mas, se por um lado, os discursos acima contam com mais cinco adesões 

àquela perspectiva, por outro, a maioria dos sujeitos acredita que os Protocolos, no 

que se refere às rotinas de prescrição ainda estaria aquém de suas possibilidades e 

conhecimento científico. Três entrevistados não emitiram um parecer sobre essa 

questão. Houve ainda aqueles que apresentaram a interseção das opiniões, ou seja, 

aqueles sujeitos que se investiram de maior segurança apoiados nos Protocolos ao 

mesmo tempo em que acreditam que o instrumento poderia ser mais abrangente.  

Temos, portanto, o seguinte quadro, onde se desenham quatro perspectivas 

com relação às condutas mencionadas acima. De um lado, uma minoria de 

enfermeiros que enxergam as mudanças por uma ótica exclusivamente otimista, 

pela lógica do respaldo legal e da resolutividade nos atendimentos; no outro 

extremo, uma maioria com pouca ou nenhuma resignação aos atuais desfechos 

sugeridos no texto dos Protocolos, nas situações em que acreditam possuir 

conhecimento técnico e científico suficientes para serem capazes de realizar uma 

abordagem diferenciada, a qual, em seus termos, se traduziria em “mais completa 

                                                        
15 A fim de evitar a repetição desnecessária, por vezes utilizaremos os termos “prescrição” ou “práticas 
prescritivas” para representar os itens: Prescrição de medicamentos, solicitação de exames e encaminhamento à 
clínica especializada. 
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ou independente” e questionam a possibilidade de estudos para atualizações com as 

“devidas” inserções. 
A gente tem que pensar nele [Protocolos] como assim, como um início. Ele 
tem que estar sendo atualizado. A gente está estudando muito. Acho que os 
enfermeiros têm que ser bem clínicos, é óbvio, somos “cuidadores”, mas o 
cuidado baseado na clínica. Para a gente não ficar sendo só observador, de 
um fala e a gente escuta. A gente fala, a gente questiona: “Ah, por que 
isso? Por que só vai até aqui se eu estudei e eu sei que eu tenho 
possibilidade de fazer também isso aqui?”E até também para falar: “Isso 
aqui eu não faço. Porque isso aqui já foge da minha governabilidade.” Eu 
acho que quando a gente estuda a gente tem essa autonomia para julgar 
também os Protocolos, onde eles estão sendo falhos (Enf. 2). 
 
Acho que o enfermeiro se acomoda com pouco. Acho que tem que ter mais 
impacto realmente [os Protocolos] “Ah, por que eu não posso passar este 
antibiótico e esse outro eu posso?” Não tem lógica. Mas a lógica tem que vir 
baseada em evidência, não no “achismo”. Daí a gente fazer aquele  estudo 
randomizado, aquela coisa toda e ir mostrando onde a gente pode atuar, 
aonde não pode e assim, o impacto que a gente causa ali. Que acho que 
assim a gente consegue avançar mais (Enf. 10).  
 

Os enfermeiros que representam o ponto de interseção entre o pólos 

apontados anteriormente vislumbram nos Protocolos um meio termo entre o que já 

melhorou e o que ainda precisa ser melhorado, de acordo com suas opiniões.  
Ah, porque se você perguntar “melhorou?” Melhorou. Vou citar o caso do 
hipertenso. Antes ele chegava no consultório e eu só podia dar orientação 
sobre estilo de vida, dar “puxão de orelha”, essas coisas. Agora, além de 
orientar a gente já pode carimbar a receitinha dele, mas nem todos a gente 
pode estar passando, aí é que eu te falo que ainda precisa melhorar, 
entende? (Enf. 8). 
 

Apesar da aparente compatibilidade entre nossa pesquisa e os estudos de 

Gomes et al. (2004) sobre a prática dos enfermeiros, uma fundamental diferença se 

apresenta. Naquela pesquisa, datada do ano de 2004, os enfermeiros da Atenção 

Primária não contavam ainda com os Protocolos, levando os autores (GOMES; 

OLIVEIRA; MARQUES, 2004, p. 85) a afirmarem que: 
Os enfermeiros possuem um saber que, se aplicado, poderia ser proveitoso 
ao atendimento das necessidades específicas de saúde dos clientes, mas 
se sentem limitados no cotidiano profissional tanto pela legislação quanto 
pela instituição. 
 

Com essa lacuna preenchida, ao menos em parte, o discurso de uma grande 

parcela dos profissionais mudou e parece marcar o início de um novo tempo. 
Foi uma conquista muito grande! Eu me sentia limitada antes, meio que 
“brecada” mesmo, agora melhorou muito (Enf. 7). 
 
Finalmente um documento pra ajudar a enfermagem, pra dar mais 
liberdade, mais autonomia pra fazer coisa que ele podia estar fazendo há 
mais tempo, só que não tinha amparo antes, agora vai ter (Enf. 4). 
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Em nova comparação ao estudo de Gomes, Oliveira e Marques (2004), 

verifica-se que, retratada em ambos os trabalhos de forma bastante nítida, está a 

presença da tensão entre o que se sabe e o que se pode fazer, sendo o saber 

considerado mais amplo que o fazer. Fato que pode ser considerado gerador de 

conflitos na prática dos profissionais.  
A minha dificuldade mesmo é só de ver ele [Protocolos] e não poder fazer 
muita coisa. Está lá, é o Protocolo e eu tenho que seguir ele. E ali com o 
paciente dentro do consultório e você olhando para o Protocolo de 
Enfermagem fica meio que complicado. E aí, eu sei o que eu tenho que 
fazer, porém meu Protocolo não me permite. E aí, o que é que eu faço? 
Entendeu? (Enf. 17). 
 

No momento da pesquisa do referencial teórico, tendo em vista os objetivos 

geral e específicos de nosso trabalho, não pareceu relevante nos aprofundarmos em 

uma temática, que embora mereça destaque pela concepção de Autonomia de 

Friedson (2009), foi tomada como prerrogativa para aquisição desta, sem despertar 

grande interesse sobre suas bases e construções histórico-sociológicas. Entretanto, 

o assunto se nos revelou instigante nos campos de coleta de dados e conforme se 

desenrolavam as entrevistas, ia se desvelando ali, na presença, no sentimento e nas 

palavras dos principais atores, dando forma a um novo questionamento. 

Trata-se da questão do espaço, mais especificamente o território de atuação 

do enfermeiro, que aparentemente gera grandes dúvidas nos profissionais e não 

apresenta sólida delimitação na literatura investigada nesse estudo. Esse 

desconhecimento se expressa das mais diversas maneiras, sob diferentes nuances. 

O aproveitamento de trechos das entrevistas já utilizados para outras interpretações 

comprova a facilidade de captarmos esse pressuposto, como verificamos no 

questionamento da Enf. 17, “E aí, o que é que eu faço?”, na comemoração da Enf. 

18 “achei ótimo! Antes do Protocolo eu ficava muito perdida” e Enf. 12 “a gente 

ficava muito vulnerável sem ter uma coisa que dissesse o que realmente pode e não 

pode fazer”, ou ainda na observação da Enf. 2 “E era muito complicada a definição 

da nossa linha de ação”. Tudo leva a crer que a motivação desses discursos centra-

se na ausência ou escassez de marcos conceituais que delimitem o conceito de 

espaço de atuação. Alguns dos enfermeiros entrevistados mostraram-se 

completamente perdidos com relação ao conhecimento de suas linhas de ação e 

não são raras as falas que apontam para um conforto em obter essa conceituação 

escrita e aceita pelo Conselho Regional de Enfermagem do RJ. 
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Muito se falou sobre as conquistas da enfermagem nesse novo ambiente que 

é a Atenção Primária à Saúde16, principalmente na ESF, Barros e Chiesa (2007), 

Araújo e Oliveira (2009) e Matumoto et al. (2011) são apenas alguns dos autores 

citados, no texto do artigo anexo, sobre a representação desse novo campo de 

atuação. Mas, quão bem delimitado e conhecido é esse campo?  

Freidson (2009), em contexto distinto aponta para o distanciamento da 

enfermagem das atividades de cuidado, a fim de alinhar-se à administração 

hospitalar em busca de um novo status, que tenha por conseqüência a conquista da 

autonomia. Seria muito audacioso, traçando um paralelo com os dias atuais, 

pressupor que essa busca incansável pela autonomia, associada à fluida estrada da 

atenção básica, teria levado a figura do enfermeiro tão longe a ponto dele se perder 

em termos identitários?  

Pois, se, numa primeira tentativa de ascender na hierarquia médica e 

conseguir sua independência profissional, o enfermeiro buscou os caminhos 

administrativos de supervisão; estaria no atual século, este mesmo profissional 

percorrendo uma nova estrada, agora clínica, por meio das atividades de 

prescrição?  

Contudo, alguns depoimentos passaram uma mensagem de conteúdo 

distinto, no qual os enfermeiros apoiavam a avaliação dos Protocolos em função de 

sua capacidade resolutiva. Competência que estaria relacionada, de acordo com a 

percepção dos sujeitos, à aptidão para as atividades prescritivas. Como podemos 

observar em alguns depoimentos já citados, da Enf. 2 e Enf. 18 (p. 71) ou mais 

adiante pela Enf. 13 (p. 79). 

Poderíamos, então, realizar questionamento de outra ordem: até que ponto 

essa preocupação majoritária com a prescrição revela-se muito mais pertinente à 

corporação do que às necessidades impostas pelo trabalho da ESF? Cabem, pois, 

alguns estudos sobre o tema. 

                                                        
16 A APS deve ser responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, das famílias e da 
comunidade, de acordo com Starfield (2004) a APS teria o potencial de melhorar a saúde da população e 
proporcionar equidade na distribuição de recursos. Funcionando ainda, como o primeiro contato do indivíduo 
com o serviço de saúde. Essa nova maneira de organização dos serviços influencia os processos de trabalho de 
toda equipe multidisciplinar, principalmente da enfermagem (MATUMOTO et al., 2011). 
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Por ora, o que se pode afirmar é uma preocupação maciça da classe em 

torno da prescrição. Afinal, se os Protocolos chegaram a consideravelmente a rotina 

das consultas, foi especialmente porque, em nada menos que 18, das 21 entrevistas 

realizadas, eles afetaram, positiva ou negativamente, a prescrição de medicamentos. 

É certo que, como apresentado anteriormente, outros fatores compõem a mudança 

nas rotinas, todavia, a observação do fenômeno “Prescrição” repetido 

insistentemente nos discursos, leva-nos a crer na verossimilhança da sentença que 

atribui às mudanças, majoritariamente, sua relação com as prescrições. Relações 

que em momento oportuno, mais adiante, serão apresentadas como tradução de em 

avanço ou retrocesso da autonomia, segundo a percepção dos sujeitos. 

Até mesmo as Enf. 2 e 12, que em determinado momento da entrevista (p. 

71) confessam terem vivido situações de pressão ou desconforto, pela “obrigação 

em prescrever”, mais tarde queixam-se da amplitude dos Protocolos nesse ponto.  
Então eu acho que às vezes o Protocolo é um pouco limitado assim, com 
relação ao tratamento de algumas doenças, tem medicamento que eu acho 
que a gente poderia estar passando (Enf. 2). 
 
A fase do adulto fica muito descoberta, por que eu posso passar dipirona 
pra uma criança até cinco anos, posso passar no protocolo da dengue, mas 
se chega no meu consultório um adulto com qualquer outra dor ou febre, ou 
sei lá o quê, que precise de dipirona eu não posso passar? (Enf. 12). 
 

Há apenas uma entrevista cujo depoimento acerca da prescrição se destoa 

de todos os demais, na medida em que a entrevistada se posiciona indiferente a tal 

intervenção. 
Por mais que a gente estude clínica, o nosso papel é um papel cuidador, a 
gente está trabalhando muito com educação, com orientação, com 
prevenção. Eu não me vejo menos do que o médico se eu não posso 
passar uma Cefalexina, porque o cara é médico, ele estudou clínica médica, 
a propedêutica médica. Ele é médico. Então eu não acho assim: “Ah, não 
tinha que ter Protocolo nenhum para eu poder passar Cefalexina, para eu 
poder passar o que eu quisesse”. Eu não vejo necessidade. Eu acho que o 
Protocolo pegou justamente o que o enfermeiro precisa para trabalhar e 
padronizou para você. Eu acho que às vezes tem uma confusão do 
profissional enfermeiro que quer ser médico, sem ser. “Ah eu quero passar 
antiinflamatório”. Eu não quero passar antiinflamatório. Eu sei a ação do 
antiinflamatório, eu sei uma indicação de antiinflamatório, mas tem coisas 
que precisam ir além... Que nem meu médico sabe. Ele vai encaminhar para 
um especialista. Cada um tem que ter noção da sua formação, do seu limite 
(Enf. 11). 
 

Fique claro que esta pesquisa não tem como propósito realizar qualquer 

crítica aos profissionais que estabelecem essa relação de causa e efeito entre 

prescrição e autonomia, não se intenta, sob qualquer forma julgar erros e acertos, 
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tão pouco o questionamento lançado anteriormente perde-se dos objetivos deste 

estudo.  

Trata-se, antes, tão somente da apresentação de dados concretos aqui 

encontrados (a mudança no processo de trabalho ocorre à medida em que os atores 

percebem ampliação/limitação da sua autonomia, que por sua vez é representada 

em 86% das entrevistas, pela capacidade de realizar prescrições) e a leitura que se 

faz desse resultado à luz da literatura utilizada no referencial teórico.  

Finalmente, tomamos como um último ponto de interesse nesse tópico, 

novamente a equivalência entre o estudo de Gomes, Oliveira e Marques (2004) e o 

nosso estudo, no que tange à percepção da necessidade do conhecimento científico 

como fundamental para trabalhar dentro dos programas e das rotinas.  
Eu acho que quando a gente estuda a gente tem essa autonomia para 
julgar também os Protocolos (Enf. 2). 
 
Tem que ter conhecimento, discernimento, saber quando o Protocolo vai se 
aplicar ou não, pra isso tem que estar sempre estudando (Enf. 10). 
 

Aqui também se apresenta um fator capaz de introduzir mudanças no 

processo de trabalho. Posto que para se trabalhar com padronização é necessário 

estudá-la para melhor compreende-la, utiliza-la com responsabilidade ou 

simplesmente ser capaz de optar por não usar.  

Nesse mesmo sentido, Campos (2010), no estudo em que combinou o 

trabalho em saúde, com responsabilidade e autonomia, levanta uma discussão 

sobre a necessidade dos protocolos não serem compreendidos como camisas de 

força tecnocrática. Pelo contrário, aponta a capacidade de decidir e de se expressar 

dos trabalhadores da saúde. A contribuição desse autor pode se traduzir em nossa 

pesquisa, pela visualização da Autonomia do enfermeiro como quesito essencial 

para o ´bom` trabalho em saúde. Discussão que será melhor enfrentada no próximo 

segmento. 
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5.5 A UTILIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS E A AUTONOMIA DO ENFERMEIRO: 

AVANÇO OU RETROCESSO? 

 

É suposto que, se o item anterior é o coração, neste ponto trabalho está a 

alma desta pesquisa, uma vez que relação instrumento/autonomia, que já se 

mostrava pujante desde a construção do referencial teórico, veio a se consolidar na 

análise dos resultados. 

Novamente aqui parece mais interessante iniciar a discussão traduzindo os 

dados em números, a fim de que se tornem mais visuais antes de mergulhar, sob a 

influência dos autores eleitos para dar suporte às discussões, na complexidade do 

pensamento humano e assim tentar desvendar alguns dos seus porquês. 

A última pergunta do questionário constante do Apêndice A traz, 

simplificadamente, a seguinte indagação: Na sua opinião, os Protocolos, em relação 

ao paciente e à equipe, ampliam ou restringem sua autonomia? As respostas que 

surgiram foram categorizadas em três núcleos: (a) Amplia; (b) Restringe; e (c) 

Amplia e Restringe simultaneamente.  

As percepções de autonomia ante o paciente e ante as equipes se mostraram 

iguais, ou seja, a ampliação e/ou restrição da autonomia estendeu-se em ambas as 

direções.  

As respostas são divididas basicamente entre os núcleos “Amplia” e “Amplia e 

Restringe simultaneamente”, os quais reúnem 81% dos sujeitos. O núcleo com maior 

adesão foi “Amplia”, abarcando o equivalente a 9 pessoas. O terceiro núcleo, isto é, 

o que considera que a Autonomia teria passado, ao mesmo tempo, pelos processos 

de avanço e retrocesso, conta com uma quantidade bastante próxima de adeptos, 8 

sujeitos. Os 19% restantes, 4 enfermeiros, depreendem os Protocolos como 

restritores da autonomia.  

Na linha de discussão “Instrumentos Tecnocráticos versus Autonomia” temos 

consagrados autores aos quais recorreremos nessa etapa da pesquisa, Freidson e 

Mintzberg, no plano principal representando 1- O potencial das ferramentas de 

padronização em trazer avanço à autonomia da categoria e 2- A imposição de limites 

por essas mesmas ferramentas como responsável por causar retrocesso à 

autonomia, e, num segundo plano, alguns nomes também importantes na Saúde 

Coletiva, como Campos, Merhy e outros que adicionam peso e atualidade ao 

discurso dos primeiros. 
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Embora tenham sido classificados 3 núcleos principais, far-se-á a 

interpretação dos resultados, centrada nos temas “Restringe” e “Amplia” buscando 

compreender o que levou o enfermeiro a tais definições, e quais as suas 

implicações. 

Fica pressuposto que a investigação acima oferece elementos de 

compreensão aos três núcleos, por entender que os enfermeiros incluídos no 

terceiro núcleo (“Amplia e Restringe”) partilham as causas e efeitos de ambos os 

aspectos em simultaneidade. Com isso queremos dizer que aqueles que consideram 

que a autonomia passou por um processo de avanço e retrocesso, ao mesmo 

tempo, pela utilização dos Protocolos, teriam vivenciado em diferentes níveis as 

experiências do grupo “Amplia”, bem como as do grupo “Restringe”, de forma que o 

terceiro núcleo não forma um terceiro conceito, mas estabelece-se pela união dos 

outros dois.  

É de fato comprovada em nosso trabalho a existência da relação quase 

simbiótica entre autonomia e prescrição medicamentosa, na percepção de grande 

parte dos entrevistados. Ainda que não possa ser comprovada sua reprodução em 

outros ambientes, essa verdade não pode ser ignorada para efeito deste estudo. 

Principalmente ao proceder a analise dos discursos que apontam para a restrição da 

autonomia, como: 
Com certeza restringe, acaba restringindo minha autonomia, você avalia o 
paciente, faz a consulta toda e no fim, tem que levar a receita pro médico 
carimbar porque isso não está no Protocolo. Eu meio que não concordo, se 
eu estou avaliando, examinando e eu não posso prescrever, por que que eu 
tenho que fazer e ele prescrever? (Enf. 17). 
 
Ah Restringiu. Porque eu penso assim, se eu não tenho resolutividade, se 
eu não posso passar uma Dipirona pra um adulto, se eu não posso passar 
um antibiótico, se pelo Protocolo eu não posso passar nada que seja 
minimamente uma rotina, então eu não posso assistir essa clientela. Essa 
clientela não é minha. Então a minha clientela fica sendo, volto a dizer, a 
clientela dos programas, porque aí eu vou me basear no que está no 
Protocolo porque se eu só posso fazer o que está no Protocolo, eu só posso 
atender pessoas dentro do Protocolo (Enf. 13). 
   

Relembrando alguns fatos já mencionados: A Portaria nº 2.488/2011, PNAB, 

prevê a prescrição de medicamentos na consulta de enfermagem, desde que 

regulamentada por protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelos 

gestores Federais, Estaduais ou Municipais ou do distrito Federal; os Protocolos de 

Enfermagem para a Atenção Primária do Rio de Janeiro foram lançados em 

fevereiro de 2012, e, antes de sua implantação não havia um documento voltado 



79 

especificamente ao enfermeiro, mas ainda assim as consultas de enfermagem eram 

processadas com base nos Manuais do M.S., Cadernos de Atenção Básica e outros 

documentos; e, por último, está escrito nos Protocolos que eles trazem as situações 
mais prevalentes no cotidiano da Atenção Primária (não todas), e mais do que 

isso, utilizando trecho do próprio documento, temos a seguinte sentença: “Esta 

iniciativa visa nortear as ações sem engessá-las, propiciando o acompanhamento de 

seu desenvolvimento e a avaliação do desempenho profissional” (RIO DE JANEIRO, 

2012b). 

Após essa breve recordação, pergunta-se: por que, então, aludindo às 

palavras da Enf. 13, alguns acreditam que só podem fazer o que está nos 

Protocolos?  

Reflexão que nos remete diretamente a Campos (2010), que, em consonância 

às inferências de Mintzberg (1995), alerta sobre a inclinação das ferramentas de 

padronização a produzirem limitação e condicionamento dos atores aos quais se 

destinam. A fala da enfermeira sugere se não um caráter impositivo dos Protocolos, 

a inexistência/desconhecimento de qualquer outra fonte de conhecimento, nesse 

sentido os Protocolos não somam mas “são”, como se bastassem em si mesmos. 

Algumas entrevistas traduzem uma atmosfera de insegurança na realização 

de procedimentos “além Protocolos”, no interior da consulta de enfermagem, que 

nos leva a refletir novamente sobre as questões levantadas no tópico anterior acerca 

de território e conhecimento.  

Não foi possível determinar neste estudo se a razão de algumas enfermeiras 

darem vida ao discurso de Mintzberg (1995) e Campos (2010) e se permitirem limitar 

pelos Protocolos deve-se à indefinição de um território de práticas por parte da 

categoria da enfermagem, ou por deficiente conhecimento individual, de seus limites, 

suas próprias competências ou em última instância por deficiência científica. 

Espantosamente, a desresponsabilização dos trabalhadores pela 

dependência de condutas pré-definidas, apontada como uma característica negativa 

das ferramentas de base técnica comum por Cunha (2004) é almejada por alguns. 
O que eu vejo é que ele está sendo bom assim, porque deixa a gente com 
mais respaldo e tira um pouco essa responsabilidade do enfermeiro (Enf. 3). 

Tomando por base os autores que sustentam a argumentação teórica, os 

profissionais deste núcleo (“Restringe”) seguem à contramão da autonomia, à 

medida que se limitam ao instrumento. Bueno e Queiroz (2006) vêem no cuidado 

prestado com responsabilidade e munido de conhecimento específico, a 
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oportunidade de definição de um espaço exclusivo para o enfermeiro exercer sua 

autonomia. 

Entretanto, curiosamente, todos os entrevistados que acreditam que os 

Protocolos apenas trouxeram um retrocesso à sua autonomia, informaram utilizar 

exclusivamente os desfechos sugeridos nos Protocolos, para as situações nele 

descritas, recorrendo ao médico da equipe quando os Protocolos não são 

suficientes. 

Nos outros núcleos, os sujeitos lidam de maneiras diferentes com as 

situações apresentadas em seu consultório. Dos 17 componentes destes dois 

núcleos, 10 recorrem a outras fontes de consulta (Manuais do MS, outros protocolos, 

ou bibliografia específica, sendo os manuais ministeriais os mais citados); 3 

procuram um enfermeiro mais experiente e 4 buscam o médico da equipe ou, na 

falta deste, da equipe vizinha.  
Alguns itens foram desnecessários, como a abordagem à Saúde da Mulher, 
DST, que já tem protocolo próprio, é uma cópia do protocolo do M.S. Eu só 
tenho usado o de enfermagem (Protocolos) pra Saúde da Criança, que é 
onde ele realmente ampliou nossa autonomia e trouxe um respaldo maior 
(Enf. 9).  
 
Se está no Protocolo eu sigo o que está escrito ali, claro, desde que eu 
enxergue uma lógica clínica naquilo, nunca encontrei, mas se um dia tiver 
um tratamento, tipo, nada a ver, não vou fazer, vou procurar um colega, 
pedir ajuda, sei lá, vou agir de acordo com meus conhecimentos também 
(Enf. 15). 
 
É lógico que é um protocolo e não vai ter tudo. Mas além disso tem algumas 
coisas que ficam meio flutuantes, nessas horas me reporto aos outros 
protocolos do Ministério, ou então quando sei que o paciente não vai fazer o 
que está ali, porque também tem muita coisa alternativa, que a gente sabe 
que não vai “rolar” com aquela mãezinha, a gente vai conhecendo as 
famílias né? (Enf. 11). 
 

Destes mesmos 17 (provenientes dos núcleos “Amplia e “Amplia e 

Restringe”), 11 enfermeiros preferem buscar alternativas quando o caso apresentado 

não consta nos Protocolos, mas também o fazem em casos raros de 

questionamento da conduta sugerida ou necessidade de adaptação ao usuário; e 6 
informaram dar preferência às condutas sugeridas pelas outras fontes. Todos 

esses 6 fazem parte do Núcleo “Amplia e Restringe”. 

O fato de esses profissionais não se prenderem exclusivamente aos 

Protocolos, embora confiem no instrumento e dêem muitas vezes preferência ao 

mesmo, enriquece o trabalho e o trabalhador, expandindo seus conhecimentos e 

fortalecendo seu senso crítico (LOPES; SILVA, 2004). Além disso, esse 
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comportamento rompe com o modelo de Campos (2010) e Mintzberg (1995), e 

recriam o espaço de estabelecimento de demanda e escolha da metodologia de 
trabalho, o qual, segundo Merhy (1997) é capaz de proporcionar maior autonomia 

aos trabalhadores da saúde. 

Autonomia que também avança com a utilização dos Protocolos, de acordo 

com as Enf. 5 e Enf. 3, representando demais discursos sobre o tema: 
Amplia com certeza. Porque é aquela velha história né, antigamente saúde 
era médico, era médico e médico. O enfermeiro ele era visto como uma 
pessoa com poucas capacidades, enfermeiro era só para fazer a verificação 
da pressão ou fazer medicação. Hoje em dia não, a gente faz muita coisa, já 
fazia com os manuais [do Ministério], mas o Protocolo melhorou muito disso, 
porque tem o respaldo do COREN é feito por enfermeiro e para o 
enfermeiro, traz uma visão diferente (Enf. 5).  
 
Eu me senti com mais autonomia sim, agora a gente consegue dividir bem 
as demandas espontâneas de acordo com a queixa do paciente. Ah, é uma 
queixa que eu posso solucionar, bota pra mim. Porque hoje em dia eu já 
tenho autonomia para solucionar esta queixa. Ah, é uma queixa que eu não 
posso solucionar, então bota para o médico (Enf. 3). 
 

Observamos no discurso da Enf. 5 (acima) um dissenso ao conceito de 

Friedson (2009), que já obsoleto, coloca a enfermagem numa posição subserviente 

à medicina; e, simultaneamente, visualizamos um consenso no que se refere à 

recorrente questão da conquista de espaço. 

A Enf. 3 confirma o que Lopes e Silva (2004) nos dizem sobre a capacidade 

dos instrumentos de padronização introduzirem maior resolutividade aos serviços. 

Retomando o assunto já abordado no tópico “Influências dos Protocolos no 

Processo de Trabalho dos Enfermeiros da Atenção Primária”, segundo os autores, e 

endossamento realizado a seguir pela Enf. 2, além de conferir maior eficácia e 

favorecer a sistematização do atendimento, os Protocolos também trazem benefícios 

ao enriquecimento intelectual, dada a necessidade de atualização constante. 
Assim, os Protocolos de verdade eles dão uma liberdade maior para o 
enfermeiro, uma autonomia maior também a partir do momento que ele 
consegue fazer uma avaliação clínica, consegue ser mais clínico e aí ele 
consegue não ficar tão dependendo dos profissionais prescritores. Mas 
também tem o seguinte, ao enfermeiro cabe ele se apropriar mais, assim, se 
eu posso fazer isso, eu tenho que estudar para saber fazer (Enf. 2). 
  

Mais uma vez, podemos observar a lógica da autonomia baseada no poder 

prescritivo, também nos discursos do núcleo “Amplia e Restringe”, que basicamente 

se deve aos fatos de possuir respaldo legal para realizar alguns procedimentos e 

não poder contar com essa prerrogativa em determinados casos. 
Eu vejo da seguinte forma, tem os dois lados da moeda. Ah, os Protocolos 
vieram pra ajudar, e, com certeza ajudam mesmo. Melhorou muita coisa em 
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termos de Autonomia, da gente poder estar passando algumas coisas que 
não podia antes, mas assim, ainda falta muita coisa, tem muita situação que 
não tá coberta e a gente tem que ficar interrompendo a consulta do colega 
pra pedir ajuda pra carimbar, esse tipo de coisa (Enf. 20).  
 
Até que ampliou, mas essa é uma busca constante do enfermeiro. Na minha 
opinião tinha que ser pelo menos. Mas ainda tem muitos que se contentam 
com pouco, comemoram cada migalhinha. Não sou contra comemorar os 
avanços, mas a gente ainda encontra muita restrição, tem coisa que tinha 
nos protocolos do Ministério da Saúde que não tem aqui, às vezes parece 
que a gente ta dando dois passos para frente e um para trás... (Enf. 14). 
 

Durante a “via crucis” da coleta de dados, observando a realidade da prática 

desses profissionais, com demandas intermináveis e diversas outras atividades das 

quais são encarregados além das consultas, como nos aponta a Enf. 13 (abaixo), 

fica bastante compreensível essa necessidade de resolver o problema do paciente 

(que muitas vezes se traduz em prescrever) e conseguir encerrar (sozinho) a 

consulta, que, na concepção desses enfermeiros se traduziria em maior 

resolutividade no atendimento e, por que não? Maior autonomia. 
O meu trabalho não se resume a atendimento, a gente trabalha e não tem 
resolutividade. A gente perde um tempo fazendo uma consulta inteira que 
no final não traduz nada pra gente, porque termina com o médico. Coisas 
que aconteceram com os seus agentes que você não pode ficar em cima 
porque estava atendendo para o médico. Então assim, são coisas que nos 
fazem ficar entristecidas. Você é obrigada a fazer uma coisa, que você não 
vê fruto nisso. Tem enfermeira responsável por vacina, programa de 
tuberculose, teste do pezinho... é muita coisa! (Enf. 13). 
 

As argumentações tornam-se, pelo sentimento de compaixão que despertam, 

tangíveis e legítimas, mas sob quais aspectos mais os são? Estariam em sintonia 

com a literatura que versa sobre o assunto?  

Reafirmamos neste ponto o paradoxo sinalizado anteriormente, no qual 

consideramos um suposto movimento de fortalecimento da profissão, segundo 

perspectiva dos enfermeiros, reproduzindo o modelo histórico de luta por autonomia 

consoante aos trabalhos de autores como Peduzzi e Anselmi (2002), Freidson 

(2009) e Bueno e Queiroz (2006); sem, contudo, deixar de considerar as motivações 

criadas pela necessidade de atender às imposições do trabalho realizado naquele 

nível de atenção. Mais claramente, não se pode afirmar com certeza se o pêndulo da 

busca por autonomia inclina-se na direção do corporativismo ou do desejo/obrigação 

de ser resolutivo.  

Uma pesquisa sobre a autonomia no trabalho do enfermeiro na atenção 

básica (MARCIANO, 2013) realizada por meio de entrevista e observação 
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participante, a 12 sujeitos em uma cidade do interior de Minas Gerais, apresentou 

resultados bastante semelhantes:  
Alguns enfermeiros, dentre eles, o da pesquisa de Gomes e Oliveira (2010) 
e alguns do nosso campo de investigação, explicitaram em sua fala que a 
limitação da autonomia reside no fato de não poderem solicitar exames de 
apoio diagnóstico ou de prescrever medicamentos (MARCIANO, 2013, p. 
96). 
 

Segundo a autora os enfermeiros vêem nesta limitação um prejuízo ao fluxo 

do serviço, uma vez que, de acordo com seus entrevistados, prolongaria a demora 

ao atendimento da necessidade do usuário, da mesma forma com que coibiria a 

autonomia do trabalhador (MARCIANO, 2013).  

Todavia, questionamos até que ponto a preocupação com o serviço 

(desejo/obrigação de ser resolutivo) é, de fato o principal propulsor na busca pela 

Autonomia. Até que ponto essa “necessidade” se contrapõe ao corporativismo? 

Mais acima, estabelecemos o paradoxo corporativismo x resolutividade. Mas 

a nova questão é: não seria o discurso da resolutividade, mais aceitável em termos 

de percepção de valores e de alinhamento à proposta de reorganização da 

assistência, uma nova e bela face a abrigar a corroída falácia corporativa? 

A indagação justifica-se pela trajetória histórico-sociológica da enfermagem e 

pela tendência do ser humano de desejar se sentir aceito socialmente. De acordo 

com Gouveia et al. (2009) algumas pesquisas podem apresentar um viés de 

resposta, em virtude da chamada “desejabilidade social”, termo adotado para 

descrever tendências de distorção dos discursos para uma direção que o sujeito 

considere mais aceitável, evitando, desse modo, comportamentos socialmente 

indesejáveis ou considerados pouco nobres. 
Nas situações de pesquisa em que o participante é requisitado a responder 
um instrumento, há a possibilidade de que este se empenhe em manter uma 
postura ou representar um papel que julgue ser o mais adequado para a 
situação em que se encontra, o que altera as conclusões tiradas com base 
nesses relatos (GOUVEIA et al., 2009, p. 88). 
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Em uma lúdica alusão aos Protocolos, os quais operam majoritariamente por 

meio de fluxogramas, ensejamos traduzir a síntese da questão cerne da atual seção, 

ou seja, a Ampliação ou Restrição da Autonomia, conforme os dados ora 

apresentados, na FIG 3 (abaixo)17.  

 
FIGURA 3: FLUXOGRAMA PROTOCOLOS VERSUS AUTONOMIA 
Fonte: grifo nosso. 

 

A grosso modo, de acordo com 18 sujeitos dessa pesquisa, o fluxograma 

supra é suficiente para traduzir suas sentenças acerca do avanço/retrocesso da 

autonomia do enfermeiro na realização das consultas. Mas, seria o quadro acima 

capaz de dar cabo de uma temática tão abrangente? 

Indo um pouco além, não seria demais inferir que, de acordo com a literatura 

apresentada, sem optar por um ou outro autor, mas somando-os, poderíamos ter 

como resultado a idéia de que o instrumento, por si, não limita, não se não houver 

outorga de uso exclusivo, mas quem faz uso dele é que discerne limitar-se ou não. 

Tão pouco é a ferramenta capaz de ampliar, sozinha, qualquer território de 

práticas que não estejam sustentadas em sólido conhecimento científico. Freidson 

(2009) nos apresenta três pilares para a profissionalização, a saber: o 

                                                        
17 A figura 3 é um representação generalista do âmago deste tópico, não abrange suas nuances e pormenores. 
Tais referências podem ser encontradas somente no texto. 
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AUTONOMIA 



85 

Credencialismo, a Expertise e a Autonomia. O essencial, pois, seria a compreensão 

de que os dois últimos, não apresentam posições paralelas, mas intrínsecas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos nosso estudo com a satisfação de considerar atingidos os 

objetivos tanto geral como específicos, e de ver os dados primários sustentarem, em 

boa parte, a argumentação teórica. Mas também com a inquietação de ver nascerem 

novos questionamentos que precederão outros objetivos... 

Ao analisarmos a influência da implantação dos Protocolos de Enfermagem 

na Atenção Primária no processo de trabalho dos enfermeiros, pela perspectiva 

desses profissionais, vimos que foram capazes de produzir o que Merhy (2002) 

denomina de reestruturação produtiva em saúde, na ordem de 86%. A 

reconfiguração do trabalho dos sujeitos teria ocorrido, principalmente nos sentidos 

de avanço ou retrocesso da Autonomia. 

Destacamos os esforços e o insucesso em encontrar documento que 

padronizasse a rotina das consultas de enfermagem, em data anterior aos 

Protocolos. Nesse sentido, os norteadores que mais próximo conseguiram chegar de 

uma padronização de habilidades na consulta de enfermagem foram a SAE 

(atualmente inserida nos Protocolos), e os cadernos de atenção básica, manuais do 

MS e afins. Registramos que nossa coleta coincidiu com as respostas dos sujeitos 

nesse ponto, com exceção da SAE. Observamos que esse resultado (falta de um 

instrumento específico à categoria/orientação por normas gerais de atendimento) 

afligia a maioria dos entrevistados. 

Contudo, a insegurança demonstrada pela falta de um documento com as 

características referidas não tornou unânime a receptividade à ferramenta, apesar de 

haver maior número de reações positivas, traduzidas por Alcandipani e Crubellat 

(2003) em maiores possibilidades de “fazer dar certo”. 

Nessa parte (análise do recepcionamento) surgem as primeiras referências 

aos termos “Respaldo Legal” e sua consequência natural, na concepção dos 

sujeitos, “Autonomia”. Daqui por diante o conceito de autonomia tem cada vez mais 

vigor e passa a estabelecer relação de proporção direta com elementos como 

Resolutividade, Prescrição e Realização/Satisfação Profissional.  

Após analisar a receptividade ao documento, avaliamos seu tempo de 

duração (média de três meses para mudança de opinião), o qual consideramos 

como tempo necessário para o enfermeiro conhecer o funcionamento do instrumento 

na prática diária e, assim, ser capaz de emitir julgamento. Novamente aqui 



87 

prevaleceram as reações positivas, contudo, surgem os primeiros sinais de 

frustração com o documento, classificadas, na maior parte como de baixo nível de 

desapontamento. As reações de desmotivação reforçam os laços entre os termos 

negritados, que à medida que a pesquisa avança tendem a se fortalecer.  

Verificamos que, numa escala de 0 a 5, a média de mudança produzida pelos 

Protocolos no processo de trabalho dos enfermeiros foi de 4,32, em outras palavras, 

como dito acima, corresponde a 86% de reconfiguração do trabalho. 

As mudanças estão relacionadas, positiva ou negativamente, segundo nossos 

sujeitos, a alguns fatores (citados abaixo, numerados de 1 a 4). Novamente neste 

ponto, os fatores elencados têm relação de proporcionalidade direta com a 

Autonomia, ou seja, quanto maior a autonomia julgada pelos enfermeiros tanto mais 

positivos serão esses elementos, assim como também se aplica o inverso. Por 

exemplo: o sujeito que considera que os Protocolos restringiram sua Autonomia, se 

vê dependente do médico, incapaz de ser resolutivo, dividir demandas e daí por 

diante.  

Para efeito didático os fatores que necessitam de um posicionamento para 

melhor compreensão (1- relação médico/enfermeiro e 2- redução da fila de espera) 

serão analisados sob a ótica da ampliação da Autonomia. Os pontos mais 

observados como potencialmente influenciados pelos Protocolos foram:  

1- relação médico/enfermeiro – observamos aqui dois aspectos essenciais. 

De um lado [a] a fixação de limites e possibilidades do enfermeiro na atenção básica 

permite que esse profissional se posicione e rompa a relação de hierarquia apontada 

por Friedson (2009). De outro [b] essa quebra torna as relações mais profícuas, no 

sentido de cooperatividade, à medida que o enfermeiro passa a dividir as demandas 

daquele profissional. 

2- Redução da fila de espera – ao elevar sua capacidade de resolução, o 

enfermeiro sente-se apto a dividir as demandas médicas e assim, reduzir o tempo de 

espera do usuário por atendimento. 

3- Amparo à Prescrição – conforme sinalizado anteriormente, a medida que 

os resultados se desenhavam as relações entre Autonomia e Resolutividade, 

Prescrição e Realização/Satisfação Profissional foram tomando vulto e nesse 

ponto do texto ganharam vida! Os discursos em torno desse tema tornam-se 

enfáticos e definiram para 18, dos 21 entrevistados, o conceito de ampliação ou 

restrição da autonomia. 
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4- Necessidade de Investimento Intelectual – Este aspecto destoa dos demais 

no sentido de não apresentar relação com ampliação ou redução da Autonomia. 

Independente do seu avanço ou retrocesso, boa parte dos entrevistados 

demonstraram a necessidade de atualizações e estudos constantes, seja para 

construção de argumentos sólidos a fim de questionar o instrumento, seja para obter 

a governabilidade de suas funções e saber utilizar a ferramenta. 

Para compreender melhor o sentido em que foram direcionadas essas 

mudanças, obrigatoriamente enfrentamos o objetivo específico que trata da tão 

citada Autonomia. 

Nele, apenas 19% apontaram exclusivamente para um processo de restrição 

da Autonomia pela utilização dos Protocolos, todos os quatro sujeitos referiram uma 

conduta limitada ao uso da ferramenta durante as consultas, quando o desfecho 

está previsto, e acionamento ao médico da equipe, quando não está. Pelos motivos 

expostos anteriormente, esses enfermeiros não percebem aumento na 

resolutividade, não veem ganho na relação com o profissional médico (nos termos 

citados supra), nem na redução da fila de espera. A relação com o amparo à 

prescrição será discutida mais adiante. 

Os demais 81% dividem-se em parcelas muito aproximadas entre os 

conceitos “Amplia” e “Amplia e Restringe”. Esses profissionais mostraram-se mais 

flexíveis à possibilidade de recorrer a outras fontes de pesquisa para solucionar 

questões surgidas durante o atendimento, embora a maioria desse grupo prefira 

condutas estabelecidas pelos Protocolos. Esses grupos enxergam de forma positiva 

os tópicos 1 (relação médico/enfermeiro) e 2 (redução da fila de espera) das 

mudanças, entretanto, o grupo “Amplia e Restringe” faz algumas ponderações. Por 

exemplo: dada a relação prescrição-resolutividade-autonomia, quando identificam 

um problema de saúde do qual tratavam por prescrição antes dos protocolos e 

atualmente não podem mais, vêem-se retrocedendo, limitados e dependentes de 

outro profissional. Ao passo que reconhecem nos Protocolos a existência de 

condutas nas quais possuem o respaldo que julgam necessitar. 

Lembramos que nosso estudo é uma pesquisa QUALITATIVA, portanto os 

números aqui tratados, embora ofereçam maior inteligibilidade aos dados, não são 

capazes de traduzi-los por si e não são apropriados para traduzir a realidade em 

toda sua complexidade. Contudo, a análise das falas do grupo de sujeitos aqui 

estudados permite sinalizar a tendência à repetição de alguns fenômenos, como a 
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valorização das atividades prescritivas e o consenso de que o instrumento precisa 

ser reavaliado para devidos ajustes.  

Ressaltamos que a relação de proporcionalidade entre os termos negritados 

no início dessas considerações se mantêm e mais do que isso, evoluem com o 

trabalho, tornando-se mais veementes conforme o estudo avança.  

Ao contrário do que possa parecer, nem todos os enfermeiros que só 

mencionaram as abordagens dos Protocolos envolvendo prescrição pela perspectiva 

da insuficiência optaram pelo grupo “restringe”. 

Isso ocorre porque apesar dos dados parecerem correlatos, não são. 

Observe: pela lógica estabelecida (pelos sujeitos e para efeito deste estudo) a 

Autonomia avança com o incremento das atividades prescritivas e retrocede com 

sua diminuição. O Fato de serem consideradas insuficientes, ora pode significar 

diminuição, ora não inclusão. Nesse caso, a não inclusão foi julgada, na maioria dos 

discursos como uma possibilidade de discussões para futuro abarcamento, e não 

como agente promotora do retrocesso. 

Logo, podemos entender que os enfermeiros entrevistados percebem muito 

mais avanços que retrocessos à Autonomia pela utilização dos Protocolos, por 

conseguinte, temos maior influência positivas sobres os fatores de mudança 

elencados. O que significa que a maioria dessas pessoas enxerga os Protocolos 

como um benefício e uma oportunidade. 

Depreendemos também, pelo apoio do nosso referencial teórico, que a 

Autonomia e a Expertise são conceitos interdependentes e os sujeitos são capazes 

de, inconscientemente, limitarem sua própria Autonomia quando “abdicam” da 

Expertise.   

Sinalizada essa questão, surgem novas preocupações. A principal delas 

começou a se desenhar pela preocupação em torno das motivações que 

impulsionam o enfermeiro na busca pela Autonomia, nos moldes aqui desenhados. 

As possíveis respostas que se desenharam tinham duas vertentes: a primeira, 

apoiada no referencial teórico, referia um interesse corporativista, componente 

presente em toda trajetória da categoria; a outra, possui amparo no discurso dos 

sujeitos e no texto dos Protocolos, e remete a uma preocupação em prestar uma 

assistência entendida como resolutiva. 

Todavia, essa questão deu lugar a outras, pois, se os achados desse estudo 

pudessem ser generalizados, seria surpreendente observar que a valorização das 
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práticas prescritivas possuem repercussões tão diretas em termos de percepção de 

autonomia e valorização profissional.  

Como apontado nos Resultados e Discussões, essa associação torna-se 

parcialmente compreensível, no cotidiano do cuidado e no atendimento de 

demandas tão diversificadas, sob a pressão de ser resolutivo. Mas não estaríamos 

sendo reducionistas demais ao realizar essas correlações? 

Como possibilidades de sustento à implicação da prescrição na percepção de 

autonomia desses enfermeiros destacamos, na análise dos dados, três justificativas: 

[a] Corporativismo; [b] Necessidade; e [c] Corporativismo sob disfarce de 

Necessidade. 

O corporativismo [a], conforme pontuado em nosso estudo, possui sólida 

construção histórica e, de acordo com o que foi posto, o enfermeiro buscaria na 

prescrição um novo caminho (clínico) para o que considera uma “ascensão 

hierárquica”.  

A Necessidade [b] refere-se à obrigação de ser resolutivo, praticamente 

imposta na ESF, pelos gestores municipais, os quais a fim de cumprir as exigências 

da PNAB, desenvolvem controles de produção que geram indicadores e ferramentas 

com objetivo de controlar o próprio processo de trabalho, as quais, nas palavras de 

Campos (2010), “limitam e condicionam a rede produtiva”. Em outras palavras, por 

essa perspectiva, a gestão cria mecanismos de “aceleração” do atendimento, que 

impele seus trabalhadores à prática que, em discurso, deveria ter sido abolida desde 

1988. 

Por fim, a terceira possibilidade [c] Corporativismo sob disfarce de 

Necessidade, nos remete a lógica de que, envoltos sob a proteção de um discurso 

“politicamente correto”, que envolve pressão por atendimento mais resolutivo como 

em [b], os atores defenderiam seus próprios interesses corporativos, citados em [a]. 

O problema é que, a implicação mais severa de qualquer que seja a 

justificativa, é a mesma de outrora, quando a enfermagem percorreu o “caminho da 

administração” ocupando posições de gerência nos hospitais: O distanciamento 
das atividades de cuidado. Entretanto, no passado esse afastamento era mais 

óbvio e, portanto, mais fácil de corrigir. 
Preocupa-nos atualmente a sutileza dessa nova possibilidade de 

distanciamento, que se coloca como uma armadilha, praticamente imperceptível, 

posto que a prescrição é parte do cuidado. Dessa forma, o grande prejuízo que 
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encontramos nessa elevada estima pelas atividades prescritivas, é a desvalorização 

do conjunto de cuidados que compõem a consulta de enfermagem.  Pois, conforme 

levantado no artigo inserido no referencial teórico, a desvalorização do cuidado 

direciona a um “perigoso processo de perda de autonomia e alienação, uma vez que 

essa atividade é considerada historicamente como a essência do trabalho do 

enfermeiro” (LEAL; PAIVA, 2013, p. 14).  

Finalizamos com expectativa de que novos estudos possam clarear essas 

questões de forma a produzir dados que consigam compreender o sentido real 

oculto por trás da relevância dada às atividades prescritivas, para que 

compreendendo possamos estabelecer meios de manter verossímil a sentença que 

por décadas define a enfermagem como “a arte do cuidar”. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A: INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
Caracterização do Sujeito 
 

Idade: ________________________________ 
 

Tempo de conclusão da graduação: ________________________________ 
 

Realizou algum curso de pós-graduação? ________________________________ 

Em que área? ________________________________ 
 

Há quanto tempo está inserido na Saúde da Família? ________________________ 
 

Há quanto tempo trabalha nesta Clínica? ________________________________ 
 

Qual o tipo de vínculo empregatício? ________________________________ 
 

 

 

Introdução 

1. Você conhece os Protocolos de Enfermagem para a Atenção Primária à Saúde do 

Rio de Janeiro, lançado em fevereiro de 2012? ______________________________ 
 

2. Como você os descreve? _____________________________________________ 
 

3. Os enfermeiros desta Clínica são orientados a utilizar esses Protocolos? _______ 

Se sim: 
a) Há quanto tempo? ________________________________ 

b) Houve algum treinamento ou discussão para sua aplicação? _________________ 
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Tema 1: Processo de trabalho anterior aos Protocolos 

1. Antes dos Protocolos, como era feita a consulta de enfermagem? Baseada em 

quê você tomava suas decisões? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

2. Tem conhecimento da existência de algum documento, anterior aos Protocolos, 

que tenha sido elaborado para padronizar as consultas de enfermagem? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

Tema 2: Recepcionamento 
1. Como você reagiu ao tomar conhecimento dos Protocolos?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

2. Quanto tempo durou essa reação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

Tema 3: Processo de trabalho após a implantação dos Protocolos 
1. Como você utiliza os protocolos durante as consultas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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2. Em uma escala de 0 a 5 (sendo 5 indicador de grande mudança), como você 

classificaria o impacto dos Protocolos em seu atendimento durante as consultas de 

enfermagem? ________________________________________________________ 
 

3. Na utilização dos Protocolos: 

a) O que destacaria como benefícios? _____________________________________ 

b) Encontra alguma dificuldade? Qual(is)? _________________________________ 
 

 

 

Tema 4: Os Protocolos e a Autonomia 
1. Você segue exclusivamente os desfechos sugeridos nos Protocolos para as 

situações nele descritas? Qual sua conduta em situações não abordadas por aquele 

instrumento? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

2. Os Protocolos apresentam as situações mais prevalentes no cotidiano da atenção 

primária e sugerem a melhor maneira de abordá-los, de forma objetiva, utilizando 

fluxogramas. Você considera que essa forma de trabalhar ampliou ou restringiu sua 

autonomia diante do paciente? E frente à equipe do PSF? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu _________________________________________________, portador (a) do 

RG: __________________________ estou sendo convidado a participar da 

pesquisa intitulada: Mudanças no processo de trabalho do enfermeiro de Saúde 

da Família: uma análise da implantação dos Protocolos de Enfermagem para a 
Atenção Primária no Rio de Janeiro. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar as mudanças ocorridas no processo de 

trabalho do Enfermeiro inserido na Estratégia de Saúde da Família, após a 

implantação dos Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do Rio de 

Janeiro. 

Estou esclarecido (a) quanto à necessidade deste estudo, pois é através de 

pesquisas que ocorrem avanços na área de assistência à saúde, sendo de 

fundamental importância a minha contribuição. 

Sei que a participação neste estudo é voluntária, não trará nenhum tipo de 

desconforto ou risco e que tenho liberdade de recusar a participar ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento. Tenho conhecimento de que não terei gastos 

decorrentes de minha participação nesta pesquisa, bem como, de que não haverá 

ônus e bônus para os sujeitos participantes. 

Fui informado que a pesquisadora Priscila Baptista Leal poderá ser contatada 

pelo e-mail: prisleal.enf@gmail.com ou pelo telefone (21) 98077-8228, em qualquer 

horário, para esclarecimento de dúvidas a respeito da pesquisa, ou ainda poderei 

contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, pelo 

telefone (21) 3231-6139, de terça à sexta-feira, das 9h às 16h, ou pelo email: 

cep.unesa@estacio.br. Estando garantidas as informações que eu queira, antes, 

durante e depois do estudo. 

Estou esclarecido que a discussão será gravada, para posteriormente ser 

ouvida e transcrita, podendo ser utilizados trechos ou o conteúdo integral do que for 

dito. Bem como estou ciente quanto ao compromisso do pesquisador de que minha 

imagem e identidade serão mantidas em absoluto sigilo, que estarão sendo 

respeitados os princípios contidos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, e ainda, de que me será fornecida uma cópia deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

mailto:prisleal.enf@gmail.com
mailto:cep.unesa@estacio.br.
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As informações do estudo poderão ser inspecionadas pelos pesquisadores e 

pelas autoridades legais. No entanto, em caso de divulgação em relatório ou 

publicação desta pesquisa, isto será codificado, e a confidencialidade mantida. 

 

Eu, _________________________________ li o texto acima e compreendi a 

natureza e objetivo deste estudo. Entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem que esta me 

afete de qualquer forma. Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

 

 
_________________________                      ___________________________ 

Assinatura do participante     Priscila Baptista Leal 
___/___/___                                                              Pesquisadora 

                                                                     ___/___/___ 
 

 

__________________________________ 
Prof. Dr. Carlos Henrique Assunção Paiva 

Orientador 
___/___/___ 
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ANEXOS 

 
ANEXO A – MODELO DOS PROTOCOLOS PARA CONSULTA DE 
HIPERTENSÃO E DIABETES - FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO 
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ANEXO B: MODELO DOS PROTOCOLOS PARA CONSULTA DE HIPERTENSÃO 
E DIABETES - EXAMES COMPLEMENTARES 
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ANEXO C: MODELO DOS PROTOCOLOS PARA CONSULTA DE HIPERTENSÃO 
E DIABETES - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


