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Resumo 

 

A Saúde da Família (SF) é uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a atuação de equipes multiprofissionais em unidades 
básicas de saúde. Entre os desafios para a expansão e qualificação desta estratégia 
estão a revisão dos processos de trabalho das equipes e a diminuição da alta 
rotatividade e impermanência de seus profissionais. O estudo buscou identificar a 
percepção de fatores geradores de sofrimento de profissionais de equipes de SF 
relacionados ao seu processo de trabalho, como também as estratégias que estes 
trabalhadores mobilizam para lidar com eles. É um estudo qualitativo, desenvolvido 
com a participação de 118 profissionais de 7 equipes de SF e 4 de PACS (Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde), em duas áreas administrativas do município do 
Rio de Janeiro.  Os dados foram coletados através de 24 rodas de Terapia 
Comunitária, com uma média de 14.8 participantes por roda, e 10 entrevistas semi-
estruturadas, entre abril e outubro de 2009. O tratamento e interpretação dos dados 
utilizaram a análise de conteúdo com abordagem temática. Os resultados mostraram 
que inadequações no vínculo empregatício, na rede de serviços e na infra-estrutura 
das unidades de saúde são os principais fatores que geram sofrimento nos 
profissionais. Estes fatores são percebidos como desvalorização e descaso dos 
gestores em relação aos trabalhadores, à estratégia de SF e à população. A 
violência no território de trabalho por parte de moradores, de grupos paramilitares e 
de policiais também foi destacada. Por fim, a sensação de impotência frente às 
necessidades de saúde da população, principalmente quando não conseguem 
acionar a rede de serviços para o tratamento necessário. As estratégias de 
enfrentamento destacaram o compromisso com a saúde coletiva e a vinculação com 
os usuários. A implementação de novas diretrizes na gestão do trabalho em saúde 
depende de efetivo compromisso político dos gestores e da organização dos 
trabalhadores. A valorização da voz dos profissionais e a garantia de suporte 
material e técnico necessário ao desenvolvimento das ações preconizadas na 
estratégia de SF são requisitos fundamentais.  

 

Palavras-chave: Estratégia saúde da família, terapia comunitária, processo de 

trabalho



   

 

 

 

Suffering in the working process in the Family Health Strategy: a diagnosis through 

the Community Therapy 

 

Abstract 

 

The Family Health Strategy (FHS) is a reorientation strategy of the assistential 
model, operationalized by multiprofessional teams in basic health units. The revision 
of the teams’ working processes and the reduction of the high rotation and 
impermanence of its professionals are some of the challenges for the expansion and 
qualification of this strategy. The study identified the perception of generating factors 
of suffering for professionals from FH’s teams related to their working process, as 
well as the strategies that these workers apply to deal with them. It is a qualitative 
study, developed with the participation of 118 professional from 7 FH's teams and 4 
from CHAP (Community Health Agents Program), in two administrative areas of the 
city if Rio de Janeiro. The data were collected on 24 sessions of Community 
Therapy, with an average of 14.8 participants in each session, and 10 semi-
structured interviews, between April and October of 2009. The data’s treatment and 
interpretation used the content analysis with thematic approach. The results showed 
that the inadequacies in the working relationship, the services network and the 
infrastructure of the health units are the main factors that generate suffering for the 
professionals. These factors are considered as devaluation and negligence of the 
managers with the workers, the FH’s strategy and the population. The violence from 
local dwellers, paramilitary groups and the police in the work environment was also 
highlighted. Finally, the feelling of powerlessness in meeting the population health 
needs, mainly when they can not rely the necessary services for treatments. The 
confrontation strategies emphasized the commitment of those professionals with the 
public health and the connection with their clients. The implementation of new 
guidelines in the management of health work depends on effective political 
commitment of the managers and the workers’ organization. The valorization of the 
voice of the professionals and the guarantee of the material and technical support, 
necessary to the development of actions praised in the FH strategy, are basic 
requirements.  
 

Keywords: Family health strategy, Community Therapy, working processes 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

A idéia desse estudo nasceu nos questionamentos surgidos no campo prático do 

meu cotidiano de trabalho. Trabalhando como pediatra e terapeuta comunitária num 

território caracterizado por baixa cobertura de ESF e incluído no contexto de 

violência social urbana no município do Rio de Janeiro, sofri um forte impacto 

emocional ao observar o sofrimento dos profissionais durante a realização das rodas 

de Terapia Comunitária (TC). Tal sentimento impulsionou-me a buscar a 

sistematização do mundo acadêmico para melhor compreensão da situação. 

Estando envolvida e apaixonada pela TC foi imediata a associação entre a escolha 

de tal tema e a decisão de utilizá-la como método, já que entre seus objetivos 

principais estão o ouvir e partilhar sofrimentos e soluções no contexto grupal 

cuidadoso e acolhedor oferecendo oportunidade de resignificá-los e/ou elaborá-los.  



   

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi implantado no Brasil em 1994 e 

representou uma proposta inovadora na organização da atenção básica em saúde, 

com foco nas famílias e nos determinantes sociais do processo saúde-doença-

cuidado. Em 1997, veio a ser designado Estratégia Saúde da Família (ESF), tendo 

como objetivo a reorientação do modelo de atenção no Sistema Único de Saúde 

(SUS) (HEIMANN & MENDONÇA, 2005 e SABROSA, 2008). 

 

A Estratégia Saúde da Família reafirma os princípios organizadores do SUS e busca 

superar o modelo centrado na doença e na atenção individual, com orientação 

médica e hospitalar. Combinando ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação e reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, desenvolvidas 

por equipes multiprofissionais, se caracteriza como porta de entrada do sistema de 

saúde e propõe uma maior racionalidade na utilização dos demais níveis de 

atenção.  

 

As equipes multiprofissionais são compostas por um médico, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde (ACS); quando 

ampliadas, contam também com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e 

um técnico de higiene dental. Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento, 

em um território delimitado, de aproximadamente mil famílias, ou três a quatro mil e 

quinhentas pessoas, com as quais deve estabelecer vínculos de compromisso e de 

co-responsabilidade no cuidado à saúde (BRASIL, 2008a).  

 

A atuação das equipes de Saúde da Família se dá em unidades básicas de saúde e 

também através de visitas domiciliares, com proposta de priorizar os fatores de risco 

aos quais a comunidade está exposta, através da prestação de assistência integral, 

permanente e de qualidade, incluindo atividades de educação e promoção da saúde 

e ações de caráter intersetorial. 

 

Dados do Histórico de Cobertura do Saúde da Família (BRASIL, 2010) de fevereiro 

de 2010 indicam a implantação de 30.600 equipes de Saúde da Família em 5.261 

municípios, com uma cobertura de 51% da população brasileira. O avanço da ESF 



   

 

 

 

tem desencadeado um conjunto de desafios institucionais para qualificar a atenção à 

saúde no SUS. Dentre estes, destacamos a revisão dos processos de trabalho das 

equipes de saúde (PEDUZZI, 2001 e PIERANTONI et al, 2004). 

 

1.1 COMPLEXIDADE NO TRABALHO EM EQUIPE 

 

O trabalho de equipes multiprofissionais na ESF é considerado um elemento chave 

no processo de mudança das práticas de saúde. Exige a busca permanente de 

comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da 

equipe e desses com a população. De acordo com Peduzzi (2007) e Schraiber e col. 

(1999), o processo de trabalho em equipe contempla uma ação produtiva, de caráter 

técnico e tecnológico, e uma prática comunicativa e de interação social.   

A complexidade do trabalho em equipe envolve conjugar a manutenção das 

especificidades profissionais e a articulação das ações executadas, através da 

interação dos distintos profissionais. O que evoca, por sua vez, mudanças nas 

relações tradicionais de poder entre os trabalhadores e nas relações hierárquicas 

entre as diversas áreas de atuação. A participação popular e a proposta de 

fortalecimento do controle social das ações de saúde interferem também nas 

relações de poder trabalhador-usuário. 

 

Soma-se a esta complexidade, propósitos de integralidade das ações, com 

apreensão ampliada e contextualizada das necessidades de saúde da população e 

articulação de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde no projeto 

terapêutico e de cuidado, com abordagem individual e coletiva.  

 

A possibilidade de construção de um projeto comum de trabalho pelos componentes 

da equipe, articulado ao projeto institucional e às necessidades dos usuários dos 

serviços, e orientado pela integralidade (MATTOS, 2003 e 2004) e pela 

interdisciplinaridade (SEVERO & SEMINOTTI, 2008) da saúde, significa assim um 

desafio amplo e complexo.   

 

Tal dinamismo na cultura institucional e na dimensão interativa entre os 

trabalhadores expressa um avanço no processo de trabalho, mas revela também 

inúmeras dificuldades no cotidiano das equipes de saúde. A complexidade das 



   

 

 

 

relações intersubjetivas por si já pode ser disparadora de tensões e conflitos. Um 

contexto de diferenças sociais, culturais e técnicas entre os profissionais, e de 

assimetrias e desigualdades expressas na divisão de trabalho, tende a reforçar as 

tensões e contradições a serem gerenciadas por cada equipe em nível local. 

 

Segundo Peduzzi (2007, p. 161), estas tensões guardam relações com valores 

subjacentes a diferentes modelos tecnológicos e organizacionais no interior do SUS. 

Traduzem uma trajetória que transita “da fragmentação, hierarquização, trabalho 

individualizado e paroxismo instrumental, à integração, democratização das relações 

de trabalho, integralidade e cuidado em saúde”. Limitações nas estruturas 

gerenciais, nos mecanismos de financiamento e nos processos de formação e de 

educação permanente das equipes e gestores, tendem a potencializar este quadro. 

Nas equipes de saúde, tais tensões se traduzem muitas vezes em um maior nível de 

sofrimento dos trabalhadores no exercício de suas atividades profissionais. Fato que 

tende a ser acentuado em contextos de extrema pobreza e de violência social, 

observados com freqüência nos territórios de atuação da ESF em grandes centros 

urbanos, já que a implantação de equipes inclui entre seus principais critérios, a 

seleção de áreas de maior risco ou mais carentes de atenção básica à saúde 

(BRASIL, 2008b).  

 

Profissionais estressados, cansados e assustados com a violência são expostos à 

baixa produtividade, ao adoecimento e à impermanência nas equipes de saúde. 

Segundo Pakman (1993), questões ligadas à exaustão dos profissionais devem ser 

consideradas, principalmente naqueles onde a violência, dissonâncias étnicas e 

pobreza fazem parte do dia a dia dos trabalhadores.  

 

O adoecimento de profissionais, associado a faltas e licenças médicas, sobrecarrega 

ainda mais as equipes, já que nem sempre há a substituição do profissional ausente.  

A rotatividade ou impermanência de profissionais nas equipes também causam 

conseqüências desfavoráveis na dinâmica de trabalho e na qualidade do vínculo 

com os usuários dos serviços e das ações de atenção à saúde. Resultado freqüente 

de sofrimento no processo de trabalho, estas condições tendem a atuar de forma 

viciosa, gerando novos problemas e acentuando o grau de sofrimento dos 

trabalhadores. 



   

 

 

 

Ao abordar o adoecimento de profissionais, alguns estudos apontam a Síndrome do 

Desgaste Profissional (Síndrome de Burnout) em diversas áreas profissionais, 

inclusive na área da saúde (SIGUERO et al, 2003 e LÓPEZ-LEON, 2007). A 

síndrome de burnout foi descrita inicialmente por Freudenberger (1974) como 

exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal, e definida 

como uma reação à tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto, 

excessivo e estressante com o trabalho. Essa doença faz com que a pessoa perca a 

maior parte do interesse em sua relação com o trabalho, de forma que as coisas e 

pessoas deixam de ter importância e qualquer esforço pessoal passa a parecer inútil 

(CARLOTTO & CÂMARA, 2007). 

 

Sabe-se que a rotatividade (troca de unidades, ou mesmo municípios) ou 

impermanência de profissionais nas equipes de saúde é grande em unidades 

básicas de saúde (UFMG, 2007). Segundo Barbosa (2008, p. 10), o grande número 

de problemas cotidianamente enfrentado leva muitas vezes a desistências e 

desligamentos, mesmo entre profissionais com formação específica para a ESF. A 

autora cita a fala de um enfermeiro que expressa bem esta situação: 

 
Realizei-me profissionalmente atuando no PSF, cultivei vínculos 

sólidos, tanto com a comunidade quanto com outros profissionais 

com quem atuei. Contudo os enfrentamentos foram muitos, uns mais 

desgastantes, outros menos, mas incessantes. Deparei-me com 

enfrentamentos de larga instância, clientelismo, consultismo, 

corporativismo, todos indo ao desencontro de um plano integral de 

assistência e trabalho, ao qual me propus a lutar. Em certo momento 

nada mais fazia sentido, e continuar já começava ser um sacrifício. 

 

Um estudo recente desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva 

(UFMG, 2007) identificou uma alta rotatividade para os médicos de PSF: cerca de 

32% destes profissionais apresentaram permanência na equipe de saúde menor de 

1 ano. Para os enfermeiros e dentistas, o intervalo de tempo prevalente de 

permanência do profissional foi de 1 a 2 anos. Apenas para os técnicos de 

enfermagem e ACS, o intervalo prevalente foi acima de 4 anos, caracterizando uma 

baixa rotatividade.  



   

 

 

 

 

Aspectos relacionados ao vínculo profissional, como formas de recrutamento, agente 

contratante, modalidade de contratação, salários e jornadas estão relacionados a 

este problema, que se constitui uma crescente preocupação para gestores e 

profissionais das equipes de Saúde da Família. 

 

 

1.2 A PERCEPÇÃO DE SOFRIMENTO NO PROCESSO DE TRABALHO 

 

A ESF ocupa lugar central na política de atenção básica do Ministério da Saúde e o 

trabalho em equipe se constitui um de seus aspectos estruturantes. A revisão da 

literatura apontou vários desafios relacionados ao processo de trabalho em equipe, 

da perspectiva de sua eficiência, eficácia e efetividade, ou ainda de sua adequação 

às diretrizes e aos objetivos da ESF. Este estudo, porém, propõe uma perspectiva 

específica, focada na percepção de sofrimento de profissionais das equipes de 

saúde relacionado ao seu processo de trabalho, como também das estratégias que 

estes trabalhadores mobilizam para lidar com os fatores geradores desse 

sofrimento.  

 

O sofrimento segundo Koogan/Houaiss (1988) é definido como dor física ou moral, 

padecimento, amargura. Freud (1924, apud Mijolla, 2005, p. 1767) escreve que “as 

três fontes de sofrimento humano são o corpo, o mundo exterior e as relações com 

outrem”. Valla (2005) trabalha com a categoria de “sofrimento difuso”, associada a 

queixas de dores de cabeça e em outros locais do corpo, medo e ansiedade, 

frequentemente enfrentadas por medicalização. 

 

A proposta deste estudo em focar o sofrimento do trabalhador em saúde não se 

limita ao aspecto patológico orgânico, associado ao modelo biomédico. Nesta 

perspectiva, a noção de sofrimento difuso proposta por Valla fornece uma base para 

uma abordagem inicial do tema, a ser ampliada e clarificada a partir das falas dos 

profissionais de saúde durante o desenvolvimento da pesquisa (MC NAMEE & 

GERGEN, 1997). 

 



   

 

 

 

Para a identificação dos fatores geradores de sofrimento no processo de trabalho 

em equipe e das estratégias e ferramentas de enfrentamento desenvolvidas pelos 

profissionais de saúde, o estudo fará uso da Terapia Comunitária (TC), que favorece 

a expressão de formas de sofrimento que acometem uma determinada comunidade, 

como também das competências mobilizadas individualmente e em grupo para o 

seu enfrentamento. 

 

A TC é uma técnica de cuidado criada e sistematizada em 1987 por Adalberto 

Barreto, médico e professor de medicina, como forma de identificar e legitimar as 

competências de uma determinada comunidade para lidar com as mais variadas 

formas de sofrimento (BARRETO & BOYER, 2003). Foi desenvolvida na Favela do 

Pirambu, em Fortaleza – Ceará, para a prevenção e cuidado em saúde mental, em 

resposta ao crescimento da demanda por atendimento psicológico e psiquiátrico. É 

uma técnica de atendimento em grupo, baseada em cinco alicerces teóricos: 

pensamento sistêmico, teoria da comunicação, antropologia cultural, pedagogia de 

Paulo Freire e resiliência (BARRETO, 2005). 

 

A TC vem sendo desenvolvida em vários municípios do Brasil em diversas 

modalidades de parcerias desde 1998. Em 2008, o Ministério da Saúde criou o 

Projeto de Implantação da Terapia Comunitária e Ações Complementares na Rede 

de Assistência à Saúde do SUS, através do Departamento de Atenção Básica, 

visando desenvolver a capacitação de profissionais da rede básica para lidar com 

sofrimentos e demandas psicosociais. A proposta prevê a habilitação de 

profissionais de várias áreas, incluindo líderes e agentes comunitários, obedecendo 

aos critérios de formação reconhecidos pela ABRATECOM - Associação Brasileira 

de Terapia Comunitária, que inclui módulos teóricos e práticos (BRASIL, 2008c).  

 

A TC permite o diagnóstico de fatores geradores de sofrimentos em comunidades, 

como também a identificação e reforço das estratégias de enfrentamento utilizadas 

pelas pessoas envolvidas, com resultados capazes de prevenir ou minimizar 

conseqüências danosas na saúde física e emocional dos participantes (ALMEIDA, 

2004 e SAMPAIO & CUSINATO, 2007). Segundo o Ministério da Saúde, “o 

levantamento realizado sobre o impacto da TC demonstrou que 89% dos 

participantes tiveram suas demandas atendidas nas práticas da terapia 



   

 

 

 

comunitárias, não sendo necessário o encaminhamento para outras instâncias de 

atendimento” (BRASIL, 2008c). 

 

A identificação de fatores geradores de sofrimento no processo de trabalho e das 

ferramentas utilizadas para o enfrentamento cotidiano desses fatores poderá 

possibilitar o desenvolvimento ou o fortalecimento de estratégias de suporte aos 

profissionais de equipes de Saúde da Família.  permitirá a estes profissionais e aos 

gestores da ESF lidarem de forma mais eficaz com alguns desafios presentes na 

ESF, eleger instrumentos capazes de fortalecer o trabalho em equipe e, desta 

maneira, favorecer a consolidação da ESF e a ampliação na qualidade da atenção à 

saúde da população.  



   

 

 

 

2 QUESTÃO NORTEADORA E OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

2.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 a) Na percepção dos profissionais da ESF que fatores geram sofrimento em seu 

processo de trabalho? 

  b) Quais as estratégias de enfrentamento adotadas? 

 

 

2.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar fatores desencadeadores de sofrimento no processo de trabalho em equipe 

e suas principais conseqüências, segundo a percepção de profissionais de equipes 

de Saúde da Família. 

 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar fatores desencadeadores de sofrimento no processo de trabalho de 

equipes de Saúde da Família. 

Analisar as conseqüências desses fatores no processo de trabalho dos profissionais. 

 Analisar as principais estratégias de enfrentamento destes fatores adotadas pelos 

profissionais de Saúde da Família. 



   

 

 

 

3 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: ANTECEDENTES, PROPOSTAS E 

COBERTURA. 

 

Resultado de um contexto de profundas modificações políticas e sociais - com a 

crise do governo militar, o processo de transição para um regime democrático e os 

movimentos de Reforma Sanitária e das Diretas Já -, a Constituição Federal de 1988 

promulgou a saúde como um direito de todos e um dever do Estado e criou o 

Sistema Único de Saúde – SUS (CORDEIRO, 2005).  

 

Com o SUS, a saúde passou a ser considerada um direito de cidadania, a ser 

“garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação” (Constituição da República Federativa 

do Brasil, art.196,1988). As Leis Orgânicas da Saúde nº 8080 e nº 8142, ambas de 

1990, foram demarcadoras da regulamentação desse direito, especialmente no que 

diz respeito ao controle e participação social (conselhos e conferências de saúde), 

ao financiamento do sistema (fundos nacional, estaduais e municipais de saúde) e à 

estruturação das ações e serviços de saúde (RODRIGUES & SANTOS, 2008). 

 

Embora estabelecido legalmente, o SUS sofreu um período de instabilidade no início 

da década de 1990, fortemente influenciado pela crise econômica vivida no país. A 

ampliação no acesso aos serviços públicos de saúde e o processo de reorganização 

desses serviços de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidos no SUS – 

universalidade, integralidade, descentralização, equidade e participação popular -, 

não contaram com uma contrapartida financeira suficiente.  

 

Nesse cenário de instabilidade, o Estado do Ceará apresentou em 1987 o Programa 

de Agentes de Saúde (PAS), em um esforço de responder a um contexto de crise 

econômica associada a um período prolongado de seca em amplas áreas da Região 

Nordeste. O PAS envolveu moradores daquelas áreas em atividades de promoção 

saúde, com remuneração garantida pelo governo federal. Os resultados favoráveis 

obtidos através do PAS, especialmente na redução da mortalidade infantil, deram 

base à criação, em 1991, do programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 



   

 

 

 

em vários estados brasileiros, com enfoque na família e uma visão ativa de 

intervenção em saúde com ações preventivas (VIANA & DAL POZ, 2005).  

 

Em 1994, o Ministério da Saúde implantou o Programa de Saúde da Família (PSF), 

com base nas experiências bem sucedidas do PACS e também apoiado no debate 

internacional em saúde, onde aconteciam conferências que preconizavam a ênfase 

na atenção primária e em ações de prevenção e de promoção da saúde (BUSS, 

2000 e TEIXEIRA, 2006).  

 

O PSF trouxe o propósito de reorganizar a prática da atenção à saúde em novas 

bases e substituir o modelo tradicional. Representa uma aposta em uma visão mais 

ativa de não esperar a demanda chegar, mas levar ações de saúde para mais perto 

das famílias e melhorar com isso a qualidade de vida da população.  

 

A partir de 1997, por sua importância na reorganização do modelo de atenção, o 

PSF passou a ser nomeado Estratégia Saúde da Família (ESF), considerada então 

o eixo estruturante do SUS, porta de entrada e local privilegiado para o 

desenvolvimento de ações e serviços de saúde, com o propósito também de 

imprimir maior racionalidade na utilização de outros níveis assistenciais. A ESF 

busca superar o antigo modelo centrado na doença através de práticas gerenciais e 

sanitárias participativas, atuando com o trabalho de equipe multiprofissional e com 

populações em territórios delimitados. Ao lado disto, adota a proposta da vigilância 

em saúde, com ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos 

mais prevalentes, o que inclui a idéia de conexão com outros setores 

(intersetorialidade), por entender que existem situações que transcendem o setor de 

saúde e têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde dos 

indivíduos (BRASIL, 2008a).  

 

As equipes de Saúde da Família têm um regime de trabalho de 40 horas semanais, 

atuam vinculadas a um módulo de saúde, que pode abrigar várias equipes, 

dependendo da característica local, sendo recomendada no máximo 3 equipes por 

módulo (BRASIL, 2008b). A premissa de territorialização, onde cada equipe é 

responsável pela gestão da saúde de um número de famílias cadastradas em um 

território definido previamente, almeja, entre outros aspectos, à criação de um 



   

 

 

 

vínculo de co-responsabilização entre profissionais de saúde e usuários dos 

serviços. O número de famílias tem variado ao longo do tempo, com a região e 

dependendo também da população local. A recomendação atual do Ministério da 

Saúde é que, em média, 600 a 1000 famílias, ou 3 mil a no máximo 4 mil pessoas 

sejam cobertas por cada equipe (BRASIL, 2008b e 2007a). No município do Rio de 

Janeiro, a cobertura por equipe prevista é de 750 até mil famílias (RIO DE JANEIRO, 

2006).  

 

O vínculo de compromisso e de co-responsabilização considera a relação 

interpessoal do profissional e da equipe de saúde com cada família um fator central 

na qualidade do cuidado ofertado. O vínculo facilita o reconhecimento de situações 

de risco que envolve as pessoas e as famílias e a oferta de intervenções precoces, 

para o acompanhamento de maneira integral à saúde da população (BRASIL, 2003; 

2008a). 

 

A organização do trabalho em equipe inclui a proposta de integração entre os 

profissionais com base em relações mais horizontais e pautadas no princípio de 

transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, discutida no âmbito da educação e de 

produção científica tem, neste ambiente de trabalho particular, uma grande 

oportunidade de se por à prova. 

 

A Carta da Transdisciplinaridade, documento elaborado no I Congresso Mundial de 

Transdisciplinaridade (1994) descreve: 

 
Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da 

visão transdisciplinar. O rigor da argumentação que leva em conta 

todos os dados é o agente protetor contra todos os possíveis 

desvios. A abertura pressupõe a aceitação do desconhecido, do 

inesperado e do imprevisível. A tolerância é o reconhecimento do 

direito a idéias e verdades diferentes das nossas.  

 

Como garantir na rotina diária de uma equipe de Saúde da Família, uma prática 

rigorosa acrescida de abertura e principalmente de tolerância? Como privilegiar um 

cuidado rigoroso, baseado em técnicas indispensáveis ao bom atendimento, aliado 



   

 

 

 

ao diálogo, à participação e ao respeito à alteridade? Como não confundir o saber 

técnico, específico de cada profissional com diferenças hierárquicas de poder, 

embutidas no valor social atribuída a cada profissão? Como incluir o saber próprio, 

embora não acadêmico, do agente comunitário nas decisões sobre planejamento de 

ações com tolerância e respeito? (PEDUZZI, 2001). 

 

O agente comunitário de saúde atua na mesma comunidade onde vive, o que torna 

mais forte a relação entre trabalho e vida social. As atribuições descritas pelo 

Ministério da Saúde para os agentes comunitários de saúde (ACS) incluem o 

mapeamento de sua área, cadastramento de famílias e manutenção permanente do 

cadastro, identificação de famílias e pessoas de risco, identificação de áreas de 

risco, orientação das famílias para utilização dos serviços de saúde, realização de 

visitas domiciliares mensais, manter-se informado e informar os demais membros da 

equipe sobre a situação das famílias, principalmente as de risco (BRASIL, 2003). 

Consiste também de outras competências não menos complexas, como a de 

traduzir para a equipe, a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 

potencialidades e limites; identificar parcerias possíveis na comunidade, e ser capaz 

de coordenar-se com outros atores na mobilização de suas capacidades. 

 

As atribuições de auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos prevêem, além 

de ações específicas pertinentes a cada categoria profissional, ações coordenadas, 

ligadas a atuação em equipe. Podemos observar que existe um número grande de 

atribuições comuns a toda a equipe, conforme os exemplos citados a seguir 

(BRASIL, 2003, pg. 75): 

 

- conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas 

suas características sociais, econômicas e culturais; 

- identificar os problemas de saúde e situações de risco;  

- elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento 

dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde;  

- valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de 

confiança, de afeto, de respeito; 

- realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; 



   

 

 

 

- garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e 

contra-referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de 

internação hospitalar; 

- coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde; 

- promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais 

existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas 

identificados; 

- fomentar a participação popular, incentivar a formação e/ou participação ativa da 

comunidade nos Conselhos Locais de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde.  

 

Em 2008, através da Portaria do Ministério da Saúde no. 154, de 24/01/08, 

publicada no Diário Oficial da União em 04/03/08, foi criado o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), objetivando ampliar a abrangência e a resolubilidade das 

equipes de saúde. Os núcleos são constituídos por profissionais de diferentes áreas, 

como professores de educação física, nutricionistas, acupunturistas, homeopatas, 

farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros, que atuarão em parceria 

com as equipes de Saúde da Família na rede de serviços, com o propósito de 

ampliar e qualificar a atenção à saúde no SUS (BRASIL, 2009a) 

 

A velocidade de expansão da ESF expressa a adesão dos gestores estaduais e 

municipais à proposta, conforme podemos observar no gráfico abaixo. Vale ressaltar 

que a ampliação da cobertura observada, se deve em parte à criação das Normas 

Operacionais Básicas (NOB) 01/93 e 01/96. A NOB-01/93 introduziu mudanças na 

forma de repasse dos recursos fundo a fundo, e a NOB-01/96, além de modificar 

alguns critérios anteriores de repasse financeiro, criou incentivos ao PSF e PACS, 

que acrescentaram valores percentuais que aumentavam em função da cobertura 

assistencial desses programas (SERRA & RODRIGUES, 2007). É importante notar 

que tais formas de repasse foram importantes justificativas para tal momento de 

expansão, e que foram modificadas e atualizadas pelo Pacto pela Saúde (Pela Vida, 

em Defesa do SUS e de Gestão) (BRASIL, 2006b). 



   

 

 

 

Gráfico 1- Evolução do Número de Municípios com Equipes de Saúde da Família 

Implantadas BRASIL - 1994 – DEZEMBRO/2009 

 

 
  

 
Gráfico 2- Evolução da População Coberta por Equipes de Saúde da Família 

Implantadas BRASIL - 1994 – DEZEMBRO/2009  

 

 
 

 



   

 

 

 

A ESF encontra-se em expansão e consolidação, tendo ainda muitos desafios por 

vencer, como o aumento da cobertura nas grandes regiões metropolitanas. De 

acordo com notícia veiculada pelo MS, em fevereiro de 2008, a ESF ultrapassou o 

marco de 50% de cobertura da população brasileira, atendendo a 93 milhões de 

pessoas (BRASIL, 2009b). A detalhação dos dados disponibilizados, embora com 

uma diferença, correspondem a dezembro de 2008, conforme tabela abaixo extraída 

do histórico de cobertura.(BRASIL, 2010). 

 

Quadro 1- Número de equipes de Saúde da Família e cobertura populacional - Rio 

de Janeiro, Região Sudeste e Brasil. Dezembro 2008 

 

 RJ (UF) Reg. Sudeste Brasil 

Pop. Total 15.567.373 79.633.696 188.206.105 

Nº eq. de SF* 1.440 8.919 29.300 

Pop. acomp.* 4.809.761 29.404.802 93.178.011 

% cobertura* 30,9 % 36,9 % 49,5% 

*exclusivamente pela ESF. 

Fonte: Ministério da Saúde/DAB/SAS - Histórico cobertura 2008. 

 

 

4 FATORES ASSOCIADOS AO SOFRIMENTO NO PROCESSO DE TRABALHO 
DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A revisão da literatura sobre a ESF permitiu a identificação de vários fatores que 

podem estar associados ao estresse e sofrimento dos trabalhadores que atuam 

nesta estratégia. Entre eles, destacamos as transformações em curso nas relações 

profissionais no trabalho em equipe, o tipo e a qualidade do vínculo empregatício, a 

adequação da formação profissional destes trabalhadores às demandas de gestores 

e da população. Parece razoável afirmar que o aumento do estresse no processo de 

trabalho ameaça a qualidade do trabalho em equipe, mas também o nível de saúde 

dos profissionais, como revelam os dados apresentados a seguir. 

 

 



   

 

 

 

4.1.AGRUPAMENTO OU INTEGRAÇÃO NA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA? 

 

As relações no processo de trabalho em saúde são permeadas por questões 

técnico-profissionais, como também pela subjetividade dos profissionais envolvidos. 

Propostas de ações interdisciplinares baseadas em relações mais horizontais vão de 

encontro a uma tradição no trabalho em saúde caracterizada pela individualização e 

fragmentação das ações, vinculadas à hierarquização nas relações de trabalho 

segundo o grau de especialização técnico-científica (LIMA, 2005; PEDUZZI, 2007). 

 

A presença de agentes comunitários (ACS) nas equipes de Saúde da Família, ao 

mesmo tempo em que facilita o acesso e o vínculo com a população local, se 

constitui também em um desafio adicional nas relações entre os profissionais. 

Simultaneamente moradores da comunidade e profissionais da equipe, sem prévia 

formação acadêmica no campo da saúde, os ACS contribuem para uma maior 

complexidade no processo de trabalho em equipe.  

 

Embora Horta e Daspett (2007), em trabalho realizado com equipes de Saúde da 

Família da zona norte de São Paulo, tenham observado que os agentes se sentiam 

valorizados junto à comunidade, Carvalho et al (2007) encontraram situações 

diferentes, com relatos de uma relação desrespeitosa e até agressiva de usuários e 

demais membros das equipes em relação aos agentes, provocando sentimentos de 

baixa-estima nestes profissionais. As autoras descrevem ordens contraditórias 

recebidas pelos ACS, bem como seu desvio de função para tarefas administrativas, 

limitando o tempo desses profissionais para realização de visitas domiciliares e 

outras atividades.  

 

Cardoso e Nascimento (2007), ao pesquisarem a comunicação entre profissionais 

da equipe de Saúde da Família no município do Rio de Janeiro, também observaram 

uma interação insuficiente entre as diversas categorias profissionais, como também 

entre as equipes e os segmentos sociais presentes em suas áreas de abrangência. 

As autoras destacaram na atuação dos ACS junto à população a reprodução do 

discurso biomédico e de relações hierárquicas, muitas vezes autoritárias, 

predominantes no interior das equipes. 

 



   

 

 

 

A presença de relações de trabalho constituídas de acordos e negociações 

permanentes, em seus múltiplos aspectos, envolve um alto grau de complexidade. 

Por mais democráticas e construtivas que sejam as relações de trabalho, há limites 

na possibilidade de gerir no cotidiano de uma unidade de saúde as diferenças e 

anseios subjetivos de cada um dos atores envolvidos na ação. Ao lado disto, é 

importante considerar que as equipes atuam submetidas a uma organização 

verticalizada característica do sistema de saúde. É necessária, portanto, a 

pactuação sobre o que é inegociável do ponto de vista político-institucional, 

gerencial e mesmo pessoal. 

 

Fortuna e colaboradores (2005, p. 262) descrevem o trabalho de equipe em saúde 

“como uma rede de relações entre pessoas, relações de poderes, saberes, afetos, e 

desejos...”. Consideram que o agrupamento de trabalhadores em um mesmo 

estabelecimento de saúde não é suficiente para formar uma equipe.  

 

Peduzzi (2001) propõe uma tipologia do trabalho em equipe, com base em 

categorias que expressam a dinâmica do processo de trabalho: a equipe como 

agrupamento de agentes e a equipe como integração de trabalhos. Menciona que na 

equipe integração há uma maior articulação das ações e a interação dos agentes, 

enquanto na equipe agrupamento, por sua vez, há uma justaposição de ações e um 

agrupamento dos agentes sem a necessária integração.  

 

Uma integração insuficiente entre os profissionais tende a gerar tensões e conflitos 

no processo de trabalho, e se refletir na relação com as famílias e comunidades. Em 

territórios com maior índice de pobreza e violência, como é freqüente nas áreas de 

atuação da ESF, o problema tende a ser agravado.  Desta perspectiva, uma reflexão 

e avaliação do processo de trabalho, identificando os fatores desencadeadores de 

tensões e estresse e focalizando o diálogo e as negociações nas práticas em saúde, 

podem contribuir para as transformações necessárias no processo de trabalho em 

equipe na ESF. 



   

 

 

 

4.2 PRECARIEDADE DO VÍNCULO PROFISSIONAL, ROTATIVIDADE E 

IMPERMANÊNCIA 

 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), trabalho precário é “aquele 

geralmente mal pago, inseguro, desprotegido, e insuficiente para sustentar um 

domicílio” (UFMG, 2007; p. 9). 

 

A noção de trabalho precário é recente no Brasil, reconhecida principalmente a partir 

da década de 1990, quando se observou uma tendência acentuada de expansão do 

vínculo informal na economia privada, “ultrapassando os limites conceituais de 

subemprego e da informalidade laboral”. Na administração pública, a expansão da 

precarização ocorreu antes, na forma de contratos irregulares e desprovidos de valor 

jurídico (UFMG, 2007, p.8, apud Nogueira, 2004).  

 

Os dados oficiais do SUS não retratam de forma rigorosa os tipos e o percentual de 

postos de trabalho que se enquadram nessas condições de precariedade. Porém, 

alguns estudos, como o Monitoramento da Implementação e Funcionamento das 

Equipes de Saúde da Família, realizado em 2001/2002 pelo Departamento de 

Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde, identificaram que cerca de 20 a 30% 

de todos os trabalhadores inseridos na ESF apresentavam vínculos precários de 

trabalho, o que contribuía para a alta rotatividade e insatisfação profissional 

(BRASIL, 2009c). 

 

O Ministério da Saúde, ao abordar a precarização do trabalho no SUS (BRASIL, 

2008d), entende que problemas relacionados ao vínculo ganharam lugar em parte 

pela redefinição da natureza e estrutura do sistema de saúde, desde o início da 

década de 1990. A partir dessa transformação, os estados e municípios, passaram a 

buscar alternativas de contratação dos novos trabalhadores, em função do 

constrangimento legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem orientações claras de 

como proceder a essas novas exigências e, sobretudo pelas características de 

instabilidade administrativa e orçamentária dos programas, introduziram a 

precarização de vínculos na contratação de recursos humanos. 

 



   

 

 

 

Entretanto, o trabalho precário em saúde tem sido identificado como um obstáculo 

para o fortalecimento do SUS, pois compromete a relação dos trabalhadores com o 

sistema e prejudica a qualidade e a continuidade dos serviços prestados pelo SUS. 

(BRASIL, 2008d). 

 

Através da Pesquisa Nacional de Precarização e Qualidade do Emprego no 

Programa de Saúde da Família, desenvolvida pelo Núcleo de Estudos em Saúde 

Coletiva – NESCOM/UFMG em 2006 foram avaliados a forma de recrutamento, o 

agente contratante, a modalidade de contratação, salários, jornada, incentivos e 

gratificações, entre outros aspectos. O tempo de permanência dos profissionais foi 

considerado como um importante indicador da eficiência da estratégia de fixação 

dos profissionais pelos gestores. 

 

A pesquisa identificou uma alta rotatividade para os médicos de PSF: cerca de 32% 

destes profissionais permaneceram na equipe de saúde menos de um ano. Para os 

enfermeiros e dentistas, o intervalo de tempo prevalente de permanência foi de 1 a 2 

anos. Apenas para os técnicos de enfermagem e ACS, o intervalo prevalente foi 

acima de 4 anos, caracterizando uma baixa rotatividade (gráfico 3). 

 

Para todas as categorias profissionais, a pesquisa apontou que a permanência dos 

profissionais na ESF aumenta à medida que o porte populacional dos municípios 

aumenta. Para os técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde há uma 

baixa rotatividade em todo o território nacional.  



   

 

 

 

Gráfico 3 - Percentual do tempo de permanência dos profissionais de PSF nos 

municípios no Brasil segundo a categoria profissional 

 

 
NR/NS - não respondeu / não sabe 
Fonte: “Pesquisa nacional de precarização e qualidade do emprego no PSF” - 2006 - EPSM – 
NESCOM/FM/UFMG (p.82) 
 

 

Ainda segundo os dados da pesquisa desenvolvida pelo NESCOM, o regime 

estatutário (servidor público efetivo regido por estatuto) é a modalidade de 

contratação que melhor se adequa aos princípios da legalidade e é também a que 

indica um menor nível de precarização.  

 

Por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal promulgada em 04 de maio de 

2000 estipulou um limite máximo para gastos com pessoal para Estados e 

municípios (SANTOLIN et al, 2009) dificultando a realização de concursos para a 

admissão de profissionais estatutários, o que incide drasticamente no sistema de 

saúde. Paim & Teixeira (2007, p.1823) apontam uma inadequação das alternativas 

adotadas para superar essas limitações “que geram a fragmentação do processo de 

gestão do sistema, com perda da capacidade do gestor – federal, estadual e 

municipal – em imprimir a direcionalidade pretendida no processo de implementação 

das políticas e programas do SUS.”  

 

A fragilidade dos vínculos influencia negativamente o desenvolvimento profissional, 

já que limita o acúmulo de conhecimento e habilidades que tornam mais 

consistentes e duradouras as ações dos atuais e futuros profissionais de Saúde da 



   

 

 

 

Família. O estudo de Gil (2005) indicou que a alta rotatividade de profissionais 

guarda relações com a precariedade de vínculo empregatício, o que compromete a 

Estratégia Saúde da Família ao dificultar a formação de vínculos de 

responsabilização e o desenvolvimento de novas práticas profissionais que 

possibilitem a reestruturação do modelo de atenção. 

 

Um dos desdobramentos da precarização dos vínculos de trabalho e da acentuada 

rotatividade de profissionais na saúde é o funcionamento de equipes de Saúde da 

Família incompletas, com falta de trabalhadores, por vezes durante períodos 

prolongados. Insuficiência de trabalhadores, principalmente médicos, em associação 

à instabilidade no fornecimento de insumos, também freqüentemente relatada por 

profissionais da ESF (COTTA, 2006 e BRASIL, 2007b), gera tensões permanentes 

nas equipes. A insuficiência de recursos necessários ao funcionamento adequado 

das equipes, em contextos de carência social com demanda acentuada por serviços 

de saúde, potencializam os fatores de estresse já bastante presentes na dinâmica 

de trabalho das equipes em condições estáveis.  

 

Em 2003, o Ministério da Saúde criou o DesprecarizaSUS (Programa Nacional de 

Desprecarização do Trabalho no SUS) através da Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde (SGTES)/ Departamento de Gestão e da Regulação do 

Trabalho em Saúde (DEGERTS). Tal programa tem como objetivo buscar soluções 

para a precarização dos vínculos de trabalho nas três esferas de governo (BRASIL, 

2008d). 

 

O Pacto de Gestão (BRASIL, 2006a), no item relativo à gestão do trabalho, prevê 

uma política de recursos humanos para o SUS que valorize o trabalho e os 

trabalhadores, o tratamento de conflitos e a humanização das relações de trabalho, 

com adoção de vínculos que garantam os direitos sociais e previdenciários dos 

trabalhadores da saúde. Entretanto, até que se observe a plena implementação 

desta política, vínculos precários e equipes incompletas continuam presentes no 

processo de trabalho da ESF, como fatores de tensão e estresse nas equipes de 

saúde. 

 

 



   

 

 

 

4.3 ADEQUAÇÃO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE 

EM SAÚDE 

 

Com a emergência do conceito ampliado de saúde e o reconhecimento de seus 

condicionantes sociais, associados à crescente pressão de custos decorrentes entre 

outros fatores da contínua assimilação tecnológica na prática médica, observou-se o 

avanço de propostas de reformulação da atenção à saúde, através de ações mais 

integrais e focalizadas na prevenção de doenças e promoção da saúde 

(CZERESNIA, 2003).  

 

O deslocamento do foco do combate à doença a sua prevenção, somado a ações de 

reforço da saúde, tem se refletido em projetos de ampliação da atenção básica e de 

mudanças na formação médica e de outros profissionais de saúde, inclusive 

gestores, para atuarem no nível local (PIERANTONI et al, 2004). 

 

A ampliação da discussão sobre a formação profissional guarda relação com a 

proposta de mudança do modelo de atenção no país.  Muitas críticas aos currículos 

da área de saúde vêm apontando para a inadequação da formação de profissionais 

para a prática extra-hospitalar (BULCÃO, 2004).  

Mesmo com a homologação de diretrizes curriculares pelo Conselho Nacional de 

Educação no início do milênio (BRASIL, 2001), as mudanças estão ainda em fase de 

implantação e expansão. A maior parte dos profissionais disponíveis no mercado de 

trabalho ainda é formada dentro do modelo biomédico centrado na doença e no 

indivíduo, com uma perspectiva predominantemente biológica (MENDES-

GONÇALVES, 1979, 1994 apud PEDUZZI, 2003). 

 

As atuais políticas de saúde e de educação têm favorecido a construção social da 

noção de competência, orientada para a formação de um profissional capaz de dar 

respostas adequadas às necessidades sociais (LIMA, 2005). 

 

A implementação da Estratégia Saúde da Família veio acentuar a necessidade de 

mudanças em favor da atenção básica, com ênfase na formação generalista e no 

trabalho multiprofissional. Entretanto, o processo de formação profissional tem se 

deparado com inúmeras dificuldades para se adequar às novas demandas 



   

 

 

 

delineadas nas políticas públicas de saúde. Como exemplo, podemos citar as 

desigualdades na distribuição do aparelho formador da área de saúde, seja por 

concentração em determinadas regiões, por proliferação desordenada de 

determinados cursos, ou por currículos e práticas pedagógicas indiferentes à 

integralidade da atenção e trabalho em equipe. 

 

A inadequação na formação de profissionais de saúde, em nível de graduação e 

pós-graduação, para atender ao novo modelo de trabalho, tende a gerar tensões, 

insegurança técnica, dificuldades de relacionamento interpessoal e resistências às 

mudanças propostas. Tais situações dificultam o avanço e a reestruturação do 

modelo de atenção, e também introduzem mais fatores estressantes nas relações de 

trabalho entre as diversas categorias profissionais, tornando ainda mais 

sobrecarregado o seu cotidiano (BULCÃO, 2004). 

 

A Política Nacional de Educação Permanente (BRASIL, 2009c) no ambiente de 

trabalho tem se apresentado como uma das ferramentas para melhorar a formação 

profissional na área da área.  O conceito de educação permanente foi desenvolvido 

como proposta para a educação de adultos, considerando as dificuldades e 

especificidades no processo de aprendizado dos adultos e estratégias adequadas de 

seu enfrentamento (FEUERWERKER, 2006).  No campo da saúde, tem como 

objetivo transformar o processo de trabalho, orientado para a melhoria da qualidade 

dos serviços. 

 

A implantação da Política Nacional de Educação Permanente (PNEP) em 2004 

trouxe algumas ferramentas para lidar com as limitações observadas no processo de 

trabalho das equipes de saúde. Após sofrer alterações em 2007, o PNEP propõe 

atualmente ações destinadas a públicos multiprofissionais, com enfoque nos 

problemas cotidianos das práticas das equipes de saúde. São ações contínuas, 

inseridas de forma institucionalizada no ambiente e no processo de trabalho, 

gerando compromissos entre trabalhadores, gestores, instituições de ensino e 

usuários; com o objetivo de transformar as práticas técnicas e sociais, através de 

pedagogias centradas na resolução de problemas, geralmente por meio de 

supervisão dialogada e oficinas de trabalho. 

 



   

 

 

 

Problemas de natureza supostamente técnica podem expressar conflitos nos modos 

de pensar e de atuar dos profissionais. É importante, portanto, a reflexão 

compartilhada sobre o que acontece no serviço e o que precisa ser transformado, 

pois não há aprendizagem sem que os atores tomem consciência do problema e 

nele se reconheçam, em sua singularidade. (RIBEIRO & MOTTA, s/d). 

 

Quando aplicada com uma perspectiva dialógica participativa, a partir de problemas 

vivenciados no processo de trabalho das equipes de saúde, a educação permanente 

contribui para diagnosticar a origem de problemas, transformar as práticas e 

processos de trabalho dos profissionais, e avaliar os resultados das mudanças 

efetivadas. Esta perspectiva tem se mostrado uma importante estratégia para 

identificar e lidar com problemas que afetem processo de trabalho das equipes de 

saúde na ESF, de forma a minimizar os fatores estressantes nas relações entre os 

profissionais e contribuir para o aprimoramento das ações de saúde (RIBEIRO & 

MOTTA, s/d). 

 

Entretanto, a pedagogia dialógica e participativa também encontra resistências, na 

medida em que contraria uma tradição em saúde de relações de mando autoritárias, 

associada a uma tendência normativa e baseada na transmissão de informações 

(ALVES, 2004/2005).  

 

Enfim, a adoção da ESF como eixo estruturante do SUS vem apresentado desafios 

importantes a gestores e profissionais de saúde. Apesar da disponibilidade de 

algumas ferramentas destinadas a facilitar as transformações em curso, sua 

implementação tem se mostrado lenta, diante de resistências políticas e culturais, 

além de investimentos ainda insuficientes na formação e desenvolvimento 

profissional. Em muitos municípios, a pressão por resultados, por parte da sociedade 

e dos gestores, somada às dificuldades de gestão do processo de trabalho para 

melhor adequá-lo às novas exigências, têm se mostrado como um importante fator 

de tensão para os profissionais da ESF. 



   

 

 

 

4.4 SAÚDE OCUPACIONAL: A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E ADOECIMENTO  

 

O adoecimento no ambiente de trabalho é uma realidade já conhecida e alvo de 

pesquisas há algum tempo. Mendes (1988, p.320) menciona que “5 a 10% da força-

de-trabalho ocupada sofre de problemas de saúde mental considerados sérios, e 

que cerca de 30% sofre de algum tipo de desconforto psíquico”. No mesmo texto, 

cita que as “psiconeuroses” ocupam o primeiro lugar entre as causas de 

incapacidade temporária. 

 

Segundo o Ministério da Saúde, “por ano, o Brasil perde 4% do Produto Interno 

Bruto por causa dos acidentes de trabalho. O cálculo inclui os gastos da Previdência 

Social, do Ministério da Saúde e os prejuízos para a produção”. Em 2007, foram R$ 

5,7 bilhões pagos em aposentadorias especiais, concedidas pela exposição do 

trabalhador a riscos (BRASIL, 2008e). Em 1999, o Ministério da Saúde através da 

portaria nº. 1339 divulgou a revisão periódica da lista de doenças originadas no 

processo de trabalho. Figuram entre elas doenças causadas por exposição a 

substâncias diversas, tais como radiações ionizantes, parasitos vivos, agentes 

físicos, químicos ou biológicos; doenças relacionadas a posições forçadas e gestos 

repetitivos; traumas e envenenamentos. No item referente a transtornos mentais e 

do comportamento relacionados ao trabalho, encontramos agravos e sofrimento 

psíquico vinculados ao desemprego, a condições difíceis de trabalho, o alcoolismo 

relacionado ao trabalho, além de síndromes de estresse grave, estresse pós-

traumático, transtornos de adaptação e outras circunstâncias, incluindo a síndrome 

de burnout (BRASIL, 1999). 

 

A síndrome de burnout, também denominada de síndrome do desgaste profissional 

ou estafa profissional, se caracteriza como um quadro de doença psíquica de 

gravidade mais avançada. É uma condição de sofrimento psíquico relacionada ao 

trabalho, definida como uma reação à tensão crônica gerada a partir do contato 

direto, excessivo e estressante com o trabalho. Essa doença faz com que a pessoa 

perca a maior parte do interesse em sua relação com o trabalho, de forma que as 

coisas e pessoas deixam de ter importância e qualquer esforço pessoal passa a 

parecer inútil (CARLOTTO & CÂMARA 2007). É caracterizada por três dimensões:  



   

 

 

 

- Exaustão emocional: representa o esgotamento dos recursos emocionais do 

indivíduo. 

- Despersonalização: caracterizada pela insensibilidade emocional do profissional, 

que passa a tratar pacientes ou colegas como objetos. 

- Redução da realização pessoal: avaliação de si mesmo negativa, sensação de 

incompetência, insegurança no trabalho que era habituado a fazer, associado à 

insatisfação e infelicidade com o trabalho. 

 

É importante ressaltar que a síndrome de burnout está associada com alterações 

fisiológicas decorrentes do estresse, com risco aumentado de infecções, 

hiperlipidemia, hiperglicemia e aumento do risco cardiovascular. Está associada 

também ao abuso de álcool e substâncias psicoativas e transtornos ansiosos e 

depressivos, além de implicações socioeconômicas como absenteísmo, abandono 

de especialidade, queda de produtividade e risco de suicídio (VIEIRA, 2006). 

 

A percepção do processo de trabalho como causador de sofrimento varia 

individualmente e dentro dos diversos grupos sócio-culturais. O “código do nervoso” 

proposto por Duarte (1986 apud FONSECA, 2008) possibilita uma aproximação 

entre o saber acadêmico e o saber popular, permeado pela cultura. De acordo com 

Fonseca (2008, p.178), “o nervoso pode evocar categorias diagnósticas para alguns 

profissionais de saúde, mas não é redutível a elas e nem somente ao estresse 

social: é um código complexo para expressões de mal-estar que têm múltiplos 

aspectos e sentidos possíveis”. Ou seja, não é possível uma linearidade nas 

acepções do código do nervoso aos diagnósticos psiquiátricos e psicológicos. 

 

Duarte (ibid.) afirma que ao se eleger o ponto de vista das questões mais simbólicas 

da identidade das classes trabalhadoras, os vínculos de pertencimento ao trabalho, 

à família e à localidade tendem a emergir para o primeiro plano. Essa característica 

relacional é a predominante na concepção de mundo das classes populares, e, 

portanto rupturas dessa rede relacional podem corroborar para o aparecimento de 

perturbações e sofrimento.  

 

A precariedade do emprego ou o desemprego remetem ao afrouxamento de laços 

sociais, que são também fruto de tensões sociais profundas do capitalismo 



   

 

 

 

contemporâneo, associados à maior prevalência de transtornos mentais comuns e 

também ao alcoolismo, entre outros fatores determinantes (FONSECA, 2008). 

 

Desde 2004, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST) criada pelo 

Ministério da Saúde tem como objetivo a redução dos acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de promoção, reabilitação 

e vigilância na área de saúde. Suas diretrizes, descritas na Portaria nº 1.125 de 6 de 

julho de 2005, compreendem “a atenção integral à saúde, a articulação intra e 

intersetorial, a estruturação da rede de informações em Saúde do Trabalhador, o 

apoio a estudos e pesquisas, a capacitação de recursos humanos e a participação 

da comunidade na gestão dessas ações”.  

 

Nesta mesma linha, através da portaria n.º 1700 de 27/07/06, o Ministério da Saúde 

institui o Programa de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde do Servidor 

Público e demais trabalhadores no âmbito do Ministério da Saúde. 

 

Também em nível internacional, na 60ª Assembléia Mundial da Saúde patrocinada 

pela Organização Mundial de Saúde em 2007 foi elaborado um documento intitulado 

“Saúde dos trabalhadores: plano de ação mundial 2008-2017”, que cita em seu ítem 

4 (p.4): “Todos os trabalhadores devem poder usufruir do nível mais elevado 

possível de saúde física e mental e de condições de trabalho favoráveis”. E no ítem 

9 (p.5): “O local de trabalho não deve comprometer a saúde ou bem-estar. Além 

disso, deverá estabelecer programas específicos sobre segurança e saúde para o 

pessoal da saúde.” 

 

Estas iniciativas ilustram a dimensão da interface entre adoecimento e processo de 

trabalho, e a importância de estratégias efetivas para o seu enfrentamento. O 

reconhecimento de condições que contribuem para o aumento do nível de tensão,  

estresse e frustração dos trabalhadores em saúde no desempenho de suas 

atividades profissionais é fundamental para o desenvolvimento de estratégias 

capazes de proporcionar uma melhor qualidade de trabalho e, desta maneira, 

contribuir para uma maior resolutividade das ações destinadas aos usuários dos 

serviços de saúde. A Terapia Comunitária, apresentada a seguir, tem se mostrado 

uma ferramenta útil para identificar e enfrentar fatores que geram sofrimento em 



   

 

 

 

grupos sociais expostos a condições adversas, o que pode incluir trabalhadores de 

saúde e usuários.  



   

 

 

 

5. TERAPIA COMUNITÁRIA: ANTECEDENTES, OBJETIVOS E ALICERCES 

TEÓRICOS 
 

A terapia comunitária (TC) surgiu em 1987, na Favela do Pirambu, Fortaleza, Ceará, 

onde o Centro de Direitos Humanos de Pirambu, coordenado por Airton Barreto, 

advogado e militante do movimento social, recebia diversas pessoas em conflitos 

sociais e pessoais, inclusive para atendimento psicológico e psiquiátrico.  

Parte desta demanda era encaminhada ao ambulatório de saúde mental do Hospital 

Universitário da Universidade Federal do Ceará e acolhida pelo Prof. Adalberto 

Barreto. Diante do número crescente de pessoas encaminhadas àquele ambulatório, 

o prof. Adalberto decidiu, junto a seus alunos da disciplina de Saúde Comunitária, da 

Faculdade de Medicina da UFCE, montar um serviço de prevenção e cuidados 

psicológicos, com atendimento em grupo no local de moradia dos pacientes, a favela 

de Pirambu. 

 

Ao longo do tempo, o Prof Adalberto foi dando forma a esta modalidade de 

atendimento em grupo, sistematizando seus objetivos e sua estrutura, criando desta 

forma a TC. Estes objetivos estão apresentados no livro “Terapia Comunitária passo 

a passo” (BARRETO, 2008, p.39), conforme se segue: 

- Reforçar a dinâmica interna de cada indivíduo, para que este possa descobrir seus 

valores, suas potencialidades e tornar-se mais autônomo e menos dependente; 

- Reforçar a auto-estima individual e coletiva; 

- Redescobrir e reforçar a confiança em cada indivíduo, diante de sua capacidade de 

evoluir e de se desenvolver como pessoa; 

- Valorizar o papel da família e da rede de relações que ela estabelece com o seu 

meio; 

- Suscitar em cada pessoa, família e grupo social, seu sentimento de união e 

identificação com seus valores culturais; 

- Favorecer o desenvolvimento comunitário, prevenindo e combatendo as situações 

de desintegração dos indivíduos e das famílias, através da restauração e 

fortalecimento dos laços sociais; 

- Promover e valorizar as instituições e práticas culturais tradicionais que são 

detentoras do saber fazer e guardiães da identidade cultural; 



   

 

 

 

- Tornar possível a comunicação entre as diferentes formas do saber popular e 

saber científico; 

- Estimular a participação como requisito fundamental para dinamizar as relações 

sociais, promovendo a conscientização e estimulando o grupo, através do dialogo e 

da reflexão, a tornar iniciativas e ser agente de sua própria transformação. 

De acordo com seu autor, essa técnica não se define como uma psicoterapia, mas 

“como um ato terapêutico de grupo que pode ser realizado com qualquer número de 

pessoas e de qualquer nível socioeconômico” (BARRETO, 2008, p. 33).  

  

 

5.1 ALICERCES TEÓRICOS 

 

O Prof Adalberto Barreto é graduado em medicina, filosofia e teologia, doutor em 

psiquiatria e em antropologia cultural. É um currículo extenso, que lhe fora útil na 

sistematização da terapia comunitária. Segundo ele, a técnica se baseia em cinco 

alicerces teóricos - pensamento sistêmico, teoria da comunicação, antropologia 

cultural, pedagogia de Paulo Freire e conceito de resiliência -, apresentados 

sinteticamente a seguir, com base nas referências de Barreto (2008) e outros 

autores, para permitir ao leitor uma visão introdutória dos fundamentos da Terapia 

Comunitária. 

 

Pensamento Sistêmico 
 

Na década de 1920, o biólogo Ludwig von Bertalanffy postulou que haveria uma 

organização sistêmica em todas as manifestações da natureza física ou humana, 

pressupondo não somente um aglomerado de partes, mas a existência de um 

conjunto, formado por partes mas considerando suas interações. Bertalanfly propôs 

a substituição do modelo linear de pensamento científico (padrão causa-efeito) pelo 

modelo circular (padrão interativo), dando início a um pensamento, ainda presente 

nos dias atuais, de que as interações entre as partes são fundamentais para o 

funcionamento do todo. Era o início da formulação da Teoria Geral dos Sistemas 

(JAMIR & OLIVEIRA, 2008). 

 



   

 

 

 

Mais tarde, Bertalanffy reconheceu diferenças entre os campos da biologia e das 

ciências humanas e apontou a necessidade de novas categorias de pensamento 

científico. Tal mudança abriu, então, uma possibilidade de comunicação entre 

disciplinas até então isoladas em seus universos teóricos e referenciais, contribuindo 

por sua vez para a construção de uma teoria interdisciplinar. Outros autores, como 

Norbert Wiener, Gregory Bateson, Heinz von Foerster, Humberto Maturana, Edgar 

Morin, Fritjof Capra e Gianfranco Cecchin, contribuíram (e ainda contribuem) para a 

formulação científica do “paradigma sistêmico”. 

 

Vasconcelos (2005, p.102) descreve a ciência moderna (ou o “paradigma 

tradicional”) com base em três dimensões básicas: estabilidade, objetividade e 

simplicidade. E afirma que a ciência “novo-paradigmática” (ou pós-moderna) agrega 

três novas dimensões, correspondentes aos avanços epistemológicos propiciados 

pelo pensamento sistêmico: instabilidade, intersubjetividade e complexidade. 

 

A noção de sistemas e subsistemas que se inter-relacionam, formando uma rede de 

ramificações complexas, onde a alteração de cada parte influencia e modifica todas 

as outras, orientou a formulação da Terapia Comunitária e é fundamental para a 

compreensão dos seus objetivos.  

 

A família e a comunidade podem ser vistas como exemplos de sistemas (RAPIZO, 

1998). Se considerarmos uma família como um sistema, podemos entender as 

relações entre seus membros e com outras organizações como subsistemas: pai e 

filhos, mãe e filhos, pai e mãe. Se olharmos por outro ângulo, esta família (nuclear) 

pode ser um subsistema da família extensa formada pelos avós, tios e primos. 

 

Nossa sociedade pode ser compreendida a partir desse olhar sistêmico, quando 

pensamos que temos famílias que se relacionam com escolas, igrejas, associações 

de moradores, centros culturais. Qualquer intervenção social se baseará na 

definição de qual sistema estará no foco de nossa atenção.  É importante 

reconhecer que qualquer problema está inserido em um contexto mais amplo, do 

qual fazem parte outros problemas. Portanto, o que pode ser considerado problema 

em um contexto, pode não o ser em outro, daí a importância do olhar cuidadoso e 

particularizado. Barreto (2005, p.166) destaca que “o pensamento sistêmico nos 



   

 

 

 

convida a olhar para as interações que se dão num contexto de vida pessoal, num 

processo que está sempre mudando”.  

 

Teoria da Comunicação 
 

Na década de 1980, Paul Watzlawick et al (1996) discutiram em seu livro 

“Pragmática da Comunicação Humana” os efeitos comportamentais da comunicação 

humana, definindo conceitos básicos da teoria da informação e relacionando-os à 

postulação de cinco axiomas da comunicação, dos quais destacamos dois, por sua 

importância na concepção da Terapia Comunitária. 

 

O primeiro deles postula que é impossível não comunicar. Todo ato, verbal ou não 

verbal, tem valor de comunicação e permite entendimentos e significados distintos. 

Além disto, informação compartilhada através de palavras pode ou não ser 

confirmada pelo gestual, ou seja, através da postura corporal, olhares e expressão 

facial é possível corroborar ou não os conteúdos da comunicação verbal.  

 

Outro postulado defende que toda comunicação humana tem dois elementos: o 

conteúdo (ou a mensagem) e a relação entre as pessoas que se comunicam. 

Aplicado à comunicação nas relações familiares e sociais, este postulado permite 

focalizar as relações presentes na comunicação, suas possíveis ambigüidades e 

conflitos. Este espaço da comunicação é um dos objetos da TC, enquanto espaço 

de partilha com possibilidades de esclarecimento de situações ambivalentes e 

conflitantes. 

 

Antropologia Cultural 
 

De acordo com Santos (2007), o conceito de cultura pode ser descrito como uma 

teia de significados enredados pelos seres humanos, tecida e analisada pelos 

próprios homens e mulheres. A antropologia busca explicar estes significados, 

indagando sobre a importância dos eventos, como estão acontecendo e sendo 

transmitidos. 

 



   

 

 

 

A antropologia cultural dedica-se ao estudo do desenvolvimento das sociedades 

humanas: comportamentos dos grupos humanos, a religião, os costumes e 

convenções sociais, o desenvolvimento técnico e os relacionamentos familiares 

(CORREA, 2008). A lingüística é uma das disciplinas que contribuem com a 

antropologia cultural, ao estudar a história e a estrutura da linguagem, observar os 

sistemas de comunicação e buscar apreender a visão de mundo das pessoas. Entre 

as estratégias desta disciplina, está a coleta de histórias orais do grupo estudado, 

através da poesia, das canções, dos mitos, dos provérbios e lendas populares  

 

A TC toma como uma de suas premissas básicas a identidade individual e grupal e 

suas conseqüências nas interações sociais.  Segundo Barreto (2005), o 

reconhecimento e o respeito à diversidade cultural de uma nação é uma fonte de 

riqueza para seu povo. 

Pedagogia de Paulo Freire 
 

Paulo Freire foi um educador pernambucano que, preocupado com a educação 

popular de adultos, criou uma metodologia de ensino que ficou conhecida no mundo 

inteiro. Seu pressuposto foi a idéia de que ensinar não é uma simples transferência 

de conteúdo de um educador que sabe, para um educando que nada sabe. Ensinar, 

segundo Freire (2007), exige o reconhecimento e o respeito aos saberes 

socialmente construídos pelos educandos. 

 

Outro aspecto fundamental de seu método é a associação entre o conhecimento 

teórico e a realidade. Freire preconizou que, no ato de aprender, é necessário um 

espaço de expressão dos problemas vivenciados pelos educandos nos seus 

diferentes contextos, de forma a “estabelecer uma ‘intimidade’ entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos” (FREIRE, 2007, p.30). 

 

A perspectiva do ‘inacabamento’ ou ‘inconclusão’ do ser humano aponta para a 

consciência de que para educar é preciso estar aberto ao novo, ao diferente, à 

busca de novas soluções. Desta perspectiva, Paulo Freire nos ensinou que o 

educador deve ter carinho, apreço e identificação por sua prática. Para educar é 

necessário envolvimento, comprometimento e identificação.  



   

 

 

 

 

De acordo com Barreto (2005), o perfil do terapeuta comunitário assemelha-se ao do 

educador descrito por Paulo Freire.  O terapeuta comunitário também busca uma 

visão contextual e seu papel é o de facilitador, para que os indivíduos descubram e 

construam novos conhecimentos e formas de intervir na realidade. 

 

Conceito de resiliência 

 

A palavra resiliência tem origem latina e significa “ser elástico”. O conceito científico 

de resiliência foi utilizado inicialmente na engenharia e na física, no início do século 

XVIII; no campo da saúde, seu uso data da década de 1970. Na área da física, 

denota a capacidade de um determinado material deformar-se e readquirir sua forma 

anterior sem sofrer alteração permanente (YUNES, 2003).  

 

Na saúde, o conceito vem sendo utilizado em várias disciplinas, agregando-se tanto 

a definições de cunho determinista ou biológico quanto a noções centradas no 

modelo ecológico/sistêmico (WALSH, 2005). Inicialmente, seu uso esteve associado 

à capacidade inata de um indivíduo suportar e adaptar-se a adversidades e 

condições estressantes, sem mostrar vulnerabilidade (CARVALHO et al, 2007; 

NORONHA et al, 2009). Com o desenvolvimento de pesquisas sobre a superação 

de enfermidades, deficiências e incapacidades, desemprego, moradia nas ruas, ou 

ainda a sobrevivência a catástrofes de guerra ou associadas à violência urbana, 

revelaram-se nossas possibilidades para sua aplicação (SOUZA & CERVENY, 

2006a). Entretanto, ainda não há um consenso em torno de seu significado. 

 

Grünspun (2002) entende resiliência como habilidade e competência para enfrentar 

adversidades e superá-las, adaptando-se, recuperando-se e transformando-se, 

utilizando as próprias adversidades como motivação para uma vida ativa e 

participativa. Masten (2001), por sua vez, destaca que o conceito expressa um 

fenômeno comum e componente do desenvolvimento de qualquer ser humano ao 

lidar com a adversidade.  

 

Junqueira & Deslandes (2003) chamam atenção para a necessidade de um uso 

criterioso do termo, sob o risco de se classificar as pessoas em resilientes e não 



   

 

 

 

resilientes. Yunes (2003) e Souza & Cerveny (2006a), de forma similar, demonstram 

preocupação com a criação de instrumentos ou critérios para avaliação da 

resiliência, por temerem que o conceito possa se aproximar ou se confundir com o 

rótulo de normal/anormal. 

 

De acordo com Yunes (2003), estudos mais recentes propõem uma relativização na 

aplicação do conceito de resiliência em função do indivíduo e do contexto.  Este 

caráter relativo possibilitaria que um indivíduo fosse considerado resiliente em um 

determinado momento da vida, e não em outros. Souza & Cerveny (2006b, p.124) 

acrescentam que “a definição do conceito evoluiu do indivíduo (traços inatos da 

personalidade) para a família (construção relacional) e redes sociais mais amplas 

(visão ecológica)”. 

 

Para Silva et al (2005, p.97): 

 

Trata-se de um fenômeno complexo e dinâmico que se constrói de 

forma gradativa, a partir das interações vivenciadas pelo ser humano 

e seu ambiente, as quais podem promover a capacidade de enfrentar 

com sucesso situações que representam ameaça ao seu bem estar. 

 

No que tange à relação entre resiliência, fatores de risco e fatores de proteção, 

Souza e Cerveny (2006a) destacam a existência de variáveis de moderação ou 

mediação entre eles, que podem resultar em um equilíbrio ou uma manifestação 

adequada à demanda. Segundo as autoras, fatores protetores e fatores de risco 

podem ser diferentes dependendo das características das populações, assim como 

“as pesquisas são um retrato dos problemas enfrentados por cada país e/ou região 

em particular” (SOUZA & CERVENY, 2006b, p.124). Outros estudos apontam a 

importância de crenças, da esperança, espiritualidade e sentido de vida, como 

fatores que influenciam o processo de avaliação de eventos estressores, busca de 

recursos e possibilidade de resiliência (SOUZA & CERVENY, 2006b; WALSH, 2005).  

 

A terapia comunitária, enquanto ato terapêutico é um instrumento de suporte, 

fortalecimento e ampliação da capacidade de resiliência de pessoas e grupos sociais 

em situações adversas. Desta perspectiva, é possível afirmar que a TC guarda 



   

 

 

 

pontos de contato com a promoção da saúde (BUSS, 2000), em sua proposta de 

dinamizar laços e mobilizar recursos para o fortalecimento de redes, de forma a 

fomentar que os grupos sociais sejam agentes de sua própria transformação. 



   

 

 

 

6 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

6.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O estudo se situa no campo da Saúde Coletiva, se apóia na metodologia qualitativa 

e utiliza a Terapia Comunitária como principal método de pesquisa.  

 

Segundo Groulx (2008), a pesquisa qualitativa busca relativizar a definição dos 

objetos. Mapeando diversas perspectivas institucionais e profissionais, pode 

clarificar pontos de vista invisíveis, ou censurados, ou até mesmo silenciados. De 

certa maneira, ela substitui a pesquisa dos fatores determinantes pela compreensão 

dos significados. Turato (2005, p.509) afirma que é indispensável saber o que os 

fenômenos da doença e da vida em geral representam para as pessoas. De acordo 

com este autor, o significado tem função estruturante: “em torno do que as coisas 

significam, as pessoas organizarão de certo modo suas vidas, incluindo seus 

próprios cuidados com a saúde”. 

 

Ao buscar a compreensão da percepção de profissionais de saúde sobre fatores que 

geram sofrimento em seu processo de trabalho, o presente estudo contempla a 

subjetividade desses profissionais, seus pontos de vista e significados, compatíveis 

à proposta da metodologia qualitativa. 

 

Em um estudo qualitativo, o pesquisador depara-se com uma dualidade, pois deve 

estar ao mesmo tempo próximo e distante do grupo estudado, tem que ter uma 

relação empática com o tema sem estar excessivamente impregnado pelo ponto de 

vista do grupo pesquisado, deve buscar um equilíbrio entre uma boa inserção no 

campo, mantendo seu papel crítico. Na qualidade de terapeuta comunitária, tenho 

levado a TC a profissionais da atenção básica em saúde, com o aval da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Nesta experiência se apóia minha relação 

com os profissionais da ESF, e dela deriva a motivação e a proposta de desenvolver 

este estudo utilizando a TC como estratégia de pesquisa.  

 

Planejar e executar rodas de terapia entre profissionais de saúde do PACS e da ESF 

tem me possibilitado uma maior visibilidade dos problemas enfrentados por este 



   

 

 

 

grupo. Por ser uma ferramenta que dá voz, valoriza e aproveita cada experiência 

vivida, a TC permite também a identificação de instrumentos de enfrentamento de 

cada indivíduo e de cada equipe. Afinal, cada sistema (comunidade, grupo de 

profissionais ou outros) tem problemas, mas também desenvolve soluções que 

podem estar fragmentadas ou não suficientemente legitimadas no cotidiano. A TC, 

ao proporcionar a fala, a escuta e a partilha de soluções entre os participantes de 

um sistema (no caso deste estudo, profissionais de várias equipes de saúde) 

promove o reconhecimento de problemas comuns e amplia a visibilidade de 

estratégias de enfrentamento bem sucedidas. 

 

6.2 TERAPIA COMUNITÁRIA COMO TÉCNICA DE PESQUISA 

 

A formação de rede social de apoio é importante para o funcionamento de qualquer 

sistema que envolva pessoas. No caso do sistema equipe de saúde, a rede social e 

afetiva é formada por colegas em situação semelhante ou não, mas que de alguma 

forma são interlocutores no cotidiano profissional (SLUZKI, 1997).  

 

Várias experiências relacionadas a equipe de SF estão relatadas em estudos 

científicos sob a perspectiva de seus resultados terapêuticos, sendo que algumas 

delas apresentam a TC também como instrumento de pesquisa, como pode ser 

constatado nos Anais do III Congresso Brasileiro de Terapia Comunitária 

(GRANDESSO e BARRETO, 2007). Minha trajetória profissional tem confirmado que 

a TC, além de uma estratégia terapêutica, pode ser uma importante ferramenta para 

a pesquisa, embora seu uso com esta proposta ainda seja uma prática inicial, além 

de limitada aos terapeutas comunitários. Apenas os pesquisadores com formação 

adequada na aplicação da TC estão aptos a empregá-la também como técnica de 

pesquisa. 

 

De acordo com Minayo (2004, p.13), o campo da saúde engloba uma realidade 

complexa e demanda conhecimentos distintos e integrados. O problema da 

intervenção é posto como uma necessidade imediata. “Nesse sentido, ele [o campo 

da saúde] requer como essencial uma abordagem dialética que compreende para 

transformar e cuja teoria, desafiada pela prática, a repense permanentemente.” 

Minayo (2008, p. 52) afirma ainda que “a Pesquisa Social não pode ser definida de 



   

 

 

 

forma estática ou estanque”, necessitando ser entendida com todas as injunções, 

contradições e conflitos que trilham seus caminhos. Ressalta que o universo da 

Pesquisa Social e dos pesquisadores vive sob a influência dos contingentes 

históricos, e que a realidade do campo da saúde envolve “diferentes áreas do 

conhecimento e abrange a dinâmica do mundo da vida”. Desta perspectiva, e 

enquanto uma prática viva, a pesquisa social pode incorporar novas técnicas que se 

mostrem suficientemente adequadas e aptas a contribuir na construção do 

conhecimento. 

 

A Terapia Comunitária desenvolve ações centradas na coletividade, com uma 

proposta participativa e transformadora. Como descrito de forma mais detalhada no 

item 6.5, se operacionaliza em grupos e é dividida em fases, com tempo para 

narrativas, seguidos por momentos de partilha de experiências e de apresentação 

de propostas de enfrentamento. Aplicada à pesquisa, guarda pontos de aproximação 

com a pesquisa participante, que se diferencia da observação–participante. Segundo 

a definição de Víctora et al (2000, p.64), a pesquisa participante ou pesquisa-ação 

tem três características: objetivo de transformar a realidade; os membros do grupo 

estudado participam de todo o processo da pesquisa; implica um processo de 

investigação, educação e ação.  

 

Thiollent (2007, p.9), que apresenta compreensão distinta, entende que “a pesquisa-

ação, além da participação, supõe uma forma de ação planejada de caráter social, 

educacional, técnico ou outro, que nem sempre se encontra em propostas de 

pesquisa participante”. Para este autor a pesquisa-ação é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no 

qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A pesquisa-ação 

tem caráter prático, e as pessoas envolvidas estabelecem a ordem de prioridades a 

serem investigadas. Os pesquisadores têm papel ativo no equacionamento dos 

problemas encontrados. Por sua perspectiva participativa e transformadora, a 

Terapia Comunitária possibilita que as prioridades e as possíveis formas de 

enfrentamento dos problemas e situações eleitos pelo grupo para discussão sejam 

definidas pelos participantes da pesquisa. 



   

 

 

 

Já para Bulmer (1978, apud MINAYO, 2008, p. 50), a pesquisa-ação “consiste numa 

investigação pari passu ao desenvolvimento de programas sociais ou 

governamentais para medir o seu impacto”. Baseando-se nas definições propostas 

por Bulmer (ibdi), é possível aproximar a aplicação da Terapia Comunitária neste 

estudo ao que o autor denomina de “pesquisa orientada para problemas 

específicos”, onde a pesquisa é “realizada dentro das instituições governamentais ou 

para elas”, e “os resultados da investigação são previstos para ajudar a lidar com 

problemas práticos e operacionais”.  

 

Enquanto técnica de pesquisa, a Terapia Comunitária traz ainda algumas 

características semelhantes às do grupo focal, embora muitas diferenças também.  

Em comum, tem um tema como foco central, tempo médio de 90 minutos de duração 

em cada sessão e a presença de um moderador/facilitador, no caso da TC, um 

condutor/terapeuta. Entre as diferenças, destacam-se a atuação do 

moderador/condutor, o número e perfil de participantes e os objetivos da técnica. 

 

Gatti (2005) afirma que no grupo focal, o moderador não deve ter uma postura 

diretiva, com intervenções positivas ou negativas, nem emitir opiniões particulares e 

sim, intervenções que facilitem as trocas, sem fechar as questões. Na Terapia 

Comunitária, o condutor também não emite opiniões pessoais, mas deve seguir 

algumas regras visando à manutenção das etapas próprias da técnica. Sua atuação 

ativa no processo diferencia-se das intervenções mais discretas esperadas no grupo 

focal. 

 

Um grupo focal é geralmente limitado a cerca de 10 a 12 participantes, enquanto as 

rodas de terapia comunitária permitem um número mais amplo, não definido a priori, 

mas que pode ultrapassar 20 pessoas. Na constituição do grupo focal, valoriza-se 

frequentemente características homogêneas entre os participantes (nível sócio-

econômico ou tipo de trabalho) em relação às questões do estudo, visando facilitar a 

livre expressão de percepções e significados (GATTI, 2005 e NOGUEIRA-MARTINS 

& BÓGUS, 2004). Já a Terapia Comunitária enfatiza a alteridade e a complexidade, 

por ser entendida em um enfoque sistêmico e integrativo (BARRETO, 2008 e 

GRANDESSO, 2005). Desta perspectiva, procura constituir e se beneficia de grupos 

mais heterogêneos. 



   

 

 

 

 

Quanto aos objetivos destas técnicas, temos que a TC considera entre suas 

prioridades as transformações pessoais e coletivas, principalmente no que concerne 

às relações sociais, embora possibilite também a coleta de informações de forma 

sistemática. O que a diferencia do grupo focal, que focaliza prioritariamente a 

obtenção de informações, embora também favoreça constatações e o 

esclarecimento de atitudes. 

É possível perceber que a proposta da terapia comunitária abarca características, 

técnicas e objetivos compatíveis com a coleta de dados qualitativas, o que reforça 

sua eleição no desenvolvimento deste estudo. 



   

 

 

 

6.3 CENÁRIO DE PESQUISA 

 

O estudo foi desenvolvido em duas áreas urbanas com implantação da ESF e do 

PACS no município Rio de Janeiro. Elegemos essas áreas com base em 

características comuns aos territórios de implantação da ESF neste município, 

caracterizados pela pobreza, exclusão social e violência. Ambas estão situadas na 

zona norte do município, tendo uma delas população total de 356.000 habitantes e 

população adscrita de 39.800 habitantes, acompanhada por 7 equipes de Saúde da 

Família e 4 equipes do PACS; e outra, população total de 256.000 habitantes, 

população adscrita de 32.000 habitantes e 7 equipes da ESF. 

 

Um critério de eleição importante foi a boa receptividade dos gestores das áreas 

referidas ao método proposto, por ter sido entendido como uma forma de atenção e 

cuidado com os funcionários. Embora a Terapia comunitária fosse conhecida pelos 

gestores de ambas as áreas, somente uma parcela restrita dos funcionários já havia 

participado de uma roda (total de 9 indivíduos).  Considerando-se a classificação 

proposta por Pires (2008, p.181), este cenário corresponde a uma “amostragem por 

caso único, referente às microunidades sociais, variante convencional”.  

 

6.4 POPULAÇÃO DA PESQUISA 

 

Foram convidados a participar no estudo o conjunto de profissionais da ESF e do 

PACS que atuam no cenário eleito para a pesquisa: 7 equipes da ESF e 4 equipes 

de PACS da primeira área, e 7 equipes da ESF da segunda, o que corresponde a 

um total de 191 profissionais, distribuídos em 7 unidades de saúde. Destes, 140 

(73,3%) são agentes comunitários de saúde (ACS), 14 são médicos (7,3%), 18 

enfermeiros (9,4%), 2 dentistas (1,0%), 14 técnicos de enfermagem (7,3%), 2 

auxiliares de consultório dentário (1,0%) e 1 técnico de higiene dental (0,5%).  

O convite para participar no estudo foi feito através de visitas às unidades de saúde, 

onde fizemos a apresentação dos objetivos e procedimentos da pesquisa. A 

proposta do estudo contou com o aval dos Grupos de Apoio Técnico – GAT, que 

respondiam pela supervisão técnica destas equipes, o que facilitou o 

desenvolvimento da pesquisa no horário de expediente dos profissionais, nos seus 



   

 

 

 

locais de trabalho ou em espaços próximos. Entretanto, deixamos clara a informação 

de que a participação nas atividades da pesquisa seria opcional.  

 

Participaram no estudo um total de 118 profissionais de saúde, com uma média de 

três participações por profissional no conjunto das atividades propostas, 

conformando um total de 364 participações. Os dados abaixo são apresentados com 

base no total de participações. 

 

Quadro 2 - Participações na pesquisa segundo gênero, faixa etária e categoria 

profissional/nível de escolaridade. Rio de Janeiro, 2009. 

   GÊNERO FAIXA ETÁRIA CATEGORIA PROFISSIONAL/ 

ESCOLARIDADE 

M F <24 25-59 >60 ACS Nív.Sup. * Nív. Méd. ** 

12% 88% 6% 93% 1% 85% 11,5% 5,5% 

(*) Médicos, enfermeiros, dentistas. 
 (**) técnicos de enfermagem e de saúde bucal. 
  Dados compilados pela autora 
 

 

Conforme se pode observar no quadro 2, o estudo contou com uma predominância 

de participações femininas e de agentes comunitários de saúde, respectivamente 

com 88% e 85%. Trabalhadores com escolaridade em nível superior (médicos, 

enfermeiros e dentistas) com 11,5% (42 participações) e de nível médio (técnicos de 

enfermagem e de saúde bucal), com 5,5% (20 participações). Quanto à idade, 

observou-se uma concentração na faixa etária entre 25 e 59 anos (93%).  

 

Como já relatado, os ACS compuseram 70% dos convidados a participar na 

pesquisa. Entretanto, responderam por 85% do total de participações. Uma possível 

explicação para a adesão predominante desta categoria está na maior dificuldade 

dos demais profissionais se ausentarem da unidade de saúde no horário de 

expediente. Prevendo esta dificuldade, a pesquisadora elaborou com o apoio do 

GAT e dos profissionais das equipes, uma escala de participação com o objetivo de 

preservar as atividades desenvolvidas nas unidades de saúde. A aplicação desta 

escala mostrou-se suficiente nas atividades de pesquisa desenvolvidas na própria 



   

 

 

 

unidade de saúde, mas insuficientes naquelas que exigiram deslocamento; nestas, a 

participação dos ACS foi claramente predominante.  



   

 

 

 

6.5 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados fez uso de dois métodos - rodas de Terapia Comunitária e 

entrevistas individuais semi-estruturadas – desenvolvidas no período de abril a 

outubro de 2009. Foi realizado um total de 24 rodas de TC, com uma média de 14.8 

participantes por roda. Para complementar os dados colhidos nas rodas, foram 

aplicadas 10 entrevistas. 

 

Para a composição das rodas de TC, os profissionais foram divididos em 4 grupos, 

com aproximadamente 45 profissionais cada. Através desta distribuição buscou-se 

favorecer a presença de diferentes categorias profissionais, oriundas de equipes e 

unidades de saúde também diversas, prevendo-se uma proporcionalidade entre elas 

e evitando-se o esvaziamento das equipes e das unidades no território de trabalho. 

É importante ressaltar que da perspectiva da TC é desejável a heterogeneidade do 

grupo, conforme já informado.  

 

Foram realizadas 06 rodas de TC com cada grupo, de forma a propiciar 

continuidade, atmosfera de confiança entre os participantes e aprofundamento da 

reflexão. Entretanto, foi permitida a mobilidade de profissionais entre as rodas, 

sendo possível tanto o ingresso em qualquer sessão de cada grupo, quanto a 

participação em outro grupo, de modo a motivar a participação na atividade, tendo 

em vista possíveis dificuldades de comparecimento por compromissos nos postos de 

trabalho. Participaram no conjunto de 24 rodas realizadas um total de 108 

profissionais (quadro 3).  

 

                   Quadro 3 - Número de participantes na pesquisa por atividade de coleta 

de dados 

Atividades/Participantes Total  Média por roda 

Rodas de TC 108 14,8 

Entrevistas 10 - 

Dados compilados pela autora 

 



   

 

 

 

Os locais de realização das rodas foram as unidades de saúde (6 rodas), a 

coordenação administrativa destas unidades (12 rodas) e também uma associação 

de moradores (6 rodas). Para evitar constrangimentos aos profissionais que 

participaram em rodas nas dependências da coordenação administrativa de uma das 

áreas, utilizamos uma sala em área isolada e com portas fechadas. Ao lado disto, foi 

acordado com os gestores que durante as rodas não seriam aceitos na sala 

funcionários que não pertencessem às equipes de saúde da pesquisa, o que foi 

respeitado. 

 

As rodas são desenvolvidas idealmente por dois ou três terapeutas, sendo um 

principal e um ou dois co-terapeutas. Para este estudo, organizou-se uma escala de 

10 terapeutas comunitários voluntários para atuar junto com a pesquisadora, que 

esteve presente em todas as rodas. Em 8 delas, participaram 3 terapeutas, e em 16, 

apenas 2.  Os co-terapeutas, além de participarem na condução das rodas, 

contribuíram na circulação do gravador e no registro de dados. Ao final de cada 

roda, foi preparado e servido um lanche em três dos quatro grupos.  

 

Cada roda de TC é dividida em fases: acolhimento, escolha do tema, 

contextualização, problematização, rituais de agregação/conotação positiva e 

apreciação, descritas a seguir. Descrevemos a seguir cada uma destas fases e sua 

aplicação na pesquisa. 

 

Acolhimento – é o momento de ambientação dos participantes, acomodados pelos 

terapeutas em cadeiras dispostas preferencialmente em círculo. Os terapeutas se 

apresentam, dão as boas vindas e convidam os presentes a comemorar os 

aniversariantes do mês ou outros eventos de celebração da vida, geralmente através 

de uma música conhecida na comunidade, com a intenção de integrar os 

participantes. No caso da pesquisa, sempre que houve um novato (14 rodas), as 

rodas se iniciaram com a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido.  

Depois, obrigatoriamente, os terapeutas fornecem informações sobre as regras da 

TC.  

 

A principal regra é fazer silêncio enquanto o outro fala: a qualidade da terapia é 

proporcional à qualidade da escuta; enquanto uma pessoa fala, as outras devem 



   

 

 

 

permanecer em silêncio. Outra regra é falar apenas da própria experiência, de si, 

usando sempre a primeira pessoa do singular.  Nunca falar “nós temos que ...”, ou “ 

a sociedade precisa de...”. A terceira regra é não julgar, não dar sermões, 

conselhos, nem fazer discursos. A TC é um espaço para partilhar vivências e não 

para doutrinar ou ensinar aos demais. A última regra é uma sugestão: se uma 

pessoa lembrar uma música, um provérbio ou poema capaz de ilustrar ou ajudar a 

entender o tema falado durante a terapia, ela poderá trazê-lo ao grupo. No caso de 

uma música conhecida, o grupo todo é estimulado a cantar. 

 

Após a enunciação das regras, é proposta uma dinâmica interativa, em que as 

pessoas possam falar ou se tocar ou se abraçar. É importante que a dinâmica seja 

adaptada à cultura local e respeite as especificidades da comunidade reunida. Nesta 

pesquisa, com o objetivo de garantir o anonimato dos profissionais e estimular a livre 

expressão, foi proposta a identificação no momento inicial da fala através de um 

apelido, o que foi bastante lúdico, pois tivemos opções criativas e engraçadas. Os 

apelidos foram mantidos em todas as rodas  

 

Escolha do tema – o terapeuta estimula as pessoas a expor suas preocupações 

cotidianas, motivo de angústias, insônia ou outras manifestações psicossomáticas. 

Geralmente faz uso de provérbios ou metáforas, como sugerido no livro de Barreto 

(2008, p.66): “quando a boca cala, os órgãos falam; quando a boca fala os órgãos 

saram.” Ou ainda: “quem guarda, azeda; quando azeda, estoura; quando estoura, 

fede.” Explica que às vezes perdemos o controle e desabafamos com a pessoa 

errada, na hora errada e de forma errada, o que pode contribuir para nos tornarmos 

ainda mais fechados e tristes.  

 

Orienta a quem deseja falar que diga seu nome (apelido, no caso da pesquisa) e 

seja sucinto. Explica que vai anotar cada problema relatado, porque depois de todos 

falarem, conduzirá uma votação pois só um tema será aprofundado em cada roda.  

Esclarece ainda que a TC não é um lugar apropriado para se contar segredos, pois 

é uma roda aberta, e por isto não é possível garantir sigilo do que é falado.  

 

Após as falas dos interessados (entre 3 e 5 no caso da pesquisa), é aberto um 

espaço denominado identificação, onde as pessoas são convidadas a escolher 



   

 

 

 

entre os problemas relatados, aquele com o qual se identificaram mais, o que mais 

lhes tocou o coração, ou o que lhes pareceu ser o mais urgente. Esta discussão 

oferece oportunidade de estabelecer prioridades, que em geral obedecem a 

ressonâncias internas de cada participante. Barreto (2005, 2008) costuma dizer em 

suas rodas que as pessoas escolhem a si mesmas, através do tema do outro.  

 

Concluído o debate, inicia-se a votação, após o que um dos terapeutas fala da 

importância de todos os temas, faz um agradecimento a cada pessoa que expôs seu 

problema, explicando que o tema eleito representou a identificação da maioria. 

Lembra que os temas podem ser trazidos novamente em rodas subseqüentes. 

Informa também a existência de um espaço aberto ao final da roda para aqueles que 

sintam algum desconforto por não ter o tema escolhido, ou necessitem de alguma 

orientação. 

 

Contextualização – o participante cujo problema foi eleito é convidado a relatá-lo 

e contextualizá-lo, explicando com mais detalhes em aproximadamente quinze 

minutos. Tanto os terapeutas quanto os participantes da roda podem fazer 

perguntas com o objetivo de compreender melhor o caso exposto, mas também de 

contribuir com o expositor para que possa expressar melhor suas idéias, 

sentimentos e emoções. O expositor, entretanto, fica à vontade para responder 

apenas às questões que quiser. 

 

Durante o relato, o terapeuta reflete sobre o problema para construir o “mote”, ou 

seja, a pergunta-chave através da qual devolverá a conversa ao grupo, estimulando 

as reflexões a partir da experiência de cada um. Por exemplo, se uma participante 

traz o tema da separação do marido que a deixou com três filhos pequenos, sem 

oferecer qualquer tipo de ajuda, o mote poderá ser o abandono, apresentado através 

da seguinte questão: quem já se sentiu abandonado alguma vez na vida e como 

agiu diante desta situação? Não há uma pergunta-chave certa ou errada, mas ela 

deve estar relacionada à interação que se dá na roda, considerar seu contexto, o 

local, a cultura, a experiência do terapeuta, entre outros aspectos.  Através do mote 

é possível ampliar o tema a partir do seu significado simbólico; no mote 

exemplificado, os participantes podem falar do abandono ocorrido na infância, ou o 

abandono do poder público, abandono no ambiente de trabalho etc. Concluída a 



   

 

 

 

exposição do tema, o terapeuta agradece ao relator e solicita-lhe que na próxima 

fase permaneça em silêncio. 

 

Problematização – a pessoa que expôs o problema fica então, em silêncio, 

podendo sair do centro das atenções, vivenciando um momento mais reflexivo. O 

terapeuta apresenta o mote, disparando desta forma a reflexão no grupo e 

estimulando o relato de experiências dos participantes. O mote oferece a cada um a 

oportunidade de rever seus esquemas mentais, suas interpretações, preconceitos e 

reconstruir assim sua percepção da realidade. Em geral, uma ou duas pessoas 

expressam vontade de falar inicialmente e depois outros vão surgindo. Os 

problemas relatados podem variar e oferecer experiências muito enriquecedoras. 

Esta etapa é a maior da TC, durando em torno de 45 minutos. 

 

Encerramento – concluídas as exposições, o terapeuta propõe o encerramento. 

Em geral, convida os presentes a se levantar e fazer uma roda, em que todos se 

abraçam em um balanço rítmico e lento.  Agradece a participação, destacando o 

esforço, a coragem e a sensibilidade dos que falaram e se expuseram com suas 

falas. A proposta é valorizar a partilha de vivências e não o sofrimento. Em seguida, 

pergunta aos participantes: “o que eu vou levando da TC hoje?”. E cada um tem a 

oportunidade de falar em uma palavra, uma frase ou uma música o que está 

sentindo e levando como “bagagem” da roda. É um momento especial da roda, onde 

aparecem poesias, relatos emocionados, lágrimas e muitos “presentes” para todos 

que participaram. 

 

Apreciação – esta fase acontece logo após o término da roda, quando os 

terapeutas se reúnem para avaliar a condução da terapia, o impacto da roda em 

cada terapeuta e nos participantes. Anotam o que pode ser melhorado em cada 

etapa da terapia, objetivando um aperfeiçoamento da prática a partir da experiência 

vivida. Para a pesquisa, esse momento foi muito importante, pois os olhares 

diferenciados dos terapeutas voluntários nos trouxeram contribuições importantes. 

 

Todas as rodas foram gravadas e transcritas, com autorização prévia dos 

participantes de cada sessão, que contaram com a garantia de desligamento do 



   

 

 

 

gravador se alguém assim o desejasse, o que não ocorreu. O registro das rodas foi 

complementado através de um instrumento adaptado a partir da ficha 2 da TC 

(APÊNDICE A), descrita no livro de Barreto (2008) de título “Terapia Comunitária: 

passo-a-passo”. Este instrumento, preenchido pelos terapeutas ao término de cada 

roda, registrou as seguintes informações: data e local; número de participantes; faixa 

etária e categoria profissional dos participantes; comparecimentos pela primeira vez; 

problemas relatados no grupo; problema eleito pelo grupo para reflexão; mote; 

estratégias de enfrentamento, aprendizagens e sentimentos relatados pelos 

participantes.  

 

As 10 entrevistas individuais semi-estruturadas foram realizadas após a conclusão 

da TC e priorizaram profissionais que não aderiram às rodas.  Seu objetivo foi o de 

complementar as informações colhidas nas rodas, de forma a esclarecer problemas 

relatados ali e também a abrir espaço para a emergência de outros problemas não 

contemplados nas rodas.  

 

Os locais de realização das entrevistas foram definidos a partir da conveniência dos 

respondentes: 2 unidades de saúde em uma mesma área e uma sala da 

coordenação de área programática. O roteiro da entrevista encontra-se no apêndice 

B. A identificação dos respondentes também se deu através de apelidos, mantendo-

se procedimento similar ao adotado nas rodas de TC. Os apelidos foram 

transformados em código alfa-numérico, de acordo com o seguinte critério: letra 

seguida de número igual ou menor a 10 para os participantes das rodas de TC, e 

letra seguida de número maior a 10 para os participantes das entrevistas. Exemplo: 

A1, B2 e P10 participaram nas rodas; A13, B12 e M11 participaram nas entrevistas. 

 

Participaram nas entrevistas 1 ACS (agente comunitário de saúde), 2 técnicos de 

enfermagem, 2  médicos, 2 enfermeiros, 1 dentista, 1 ACD (auxiliar de consultório 

dentário)  e 1 THD (técnico de higiene dental), categorias profissionais que tiveram 

dificuldade de acesso às rodas pelos motivos já explicitados e que desejaram 

participar da pesquisa. O número de entrevistados foi definido segundo o critério de 

saturação de informações (LAPERRIÈRE, 2008; FONTANELLA et al, 2008). A partir 

da sétima entrevista, não mais se apresentaram dados novos, caracterizando, 

portanto nosso ponto de saturação amostral na entrevista 7. De acordo com 



   

 

 

 

Fontanella (2008, p.26-7), o ponto de saturação deve considerar diferentes aspectos 

da pesquisa: 
O ponto de saturação da amostra depende indiretamente do 

referencial teórico usado pelo pesquisador e do recorte do objeto e 

diretamente dos objetivos definidos para a pesquisa, do nível de 

profundidade a ser explorado (dependente do referencial teórico) e 

da homogeneidade da população estudada. Entretanto, por ser uma 

ferramenta inerentemente influenciada por fenômenos cognitivos e 

afetivos da dupla pesquisador-pesquisados, na prática da pesquisa 

qualitativa o encontro desse ponto de saturação está sujeito a 

imprecisões.  

 

Todas as entrevistas foram gravadas com a autorização dos participantes e 

posteriormente transcritas. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, de acordo com a Resolução 

nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), e aprovado sob o 

número CAAE: 0041.0.314.000-09. Todos os participantes das rodas e entrevistas 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICES C e D 

respectivamente). 

 



   

 

 

 

A complementaridade entre os métodos de coleta 

 

Chamou-nos a atenção a diferença na qualidade dos dados coletados através dos 

dois métodos. Nas rodas de terapia comunitária apareceram relatos emocionados de 

situações diferenciadas entre si, vividas em ambiente familiar, social ou no trabalho. 

Um aspecto comum nestes relatos foi o destaque na expressão da emoção 

vivenciada. Foi frequente também a declaração dos participantes de que aqueles 

fatos estavam sendo relatados pela primeira vez, ou pelo menos não tinham sido 

compartilhados com os colegas anteriormente. 

 

As situações citadas nas entrevistas se concentraram no universo do trabalho, foram 

parecidas entre si e algumas delas se repetiram entre os respondentes, embora não 

tenham sido mencionadas nas rodas. O discurso apresentado nas entrevistas nos 

pareceu mais elaborado e racionalizado, possivelmente baseado em questões já 

partilhadas no campo simbólico e político dos profissionais ao longo do tempo em 

que atuam na ESF. 

 

Ainda que as entrevistas tenham utilizado um instrumento semi-estruturado, propício 

a uma abordagem ampliada dos temas tratados, as rodas de TC possibilitaram aos 

participantes uma abertura maior na expressão de problemas, pensamentos e 

sentimentos. A orientação terapêutica das rodas, que favorece a expressão de 

emoções, e a possibilidade de conexões e trocas entre os participantes teriam 

facilitado esta amplitude.    Desta perspectiva, a complementaridade entre ambos os 

instrumentos na coleta de dados se mostrou, a nosso ver, produtiva. 



   

 

 

 

6.6.  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS. 

 

O tratamento dos dados se baseou na análise de conteúdo com abordagem 

temática, de acordo com Bardin (2004).  A análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise da comunicação, seja oral, escrita, icônica ou por outros códigos 

capazes de registrar algum significado. Através da análise de conteúdo, Bardin 

(2004) propõe a utilização de procedimentos sistemáticos para descrever e inferir o 

significado das mensagens. 

 

Dado o objeto da pesquisa, o tratamento inicial dos dados empíricos considerou dois 

grupos de temas centrais: a) não relacionados ao trabalho e b) relacionados ao 

trabalho. O grupo “a” representou 56% no conjunto dos temas expostos e 46% dos 

temas eleitos nas rodas de TC. O grupo “b”, por sua, somou 44% dos temas 

expostos e 54% dos eleitos nestas rodas (quadro 4).  

 

Quadro 4 – Temas expostos e eleitos nas rodas de Terapia Comunitária (total de 24 

rodas) 

 

TEMAS EXPOSTOS ELEITOS 

Nº (%) Nº (%) 

TOTAL 75 100 24 100 

A) Não relacionados ao 
trabalho 

42 56 11 46 

B) Relacionados ao 
trabalho 

33 44 13 54 

Dados compilados pela autora. 

 

O grupo “a” englobou os problemas de ordem pessoal, vinculados à família e outros, 

apresentados no capítulo 7, reunidos sob a categoria “Fatores desencadeadores de 

sofrimento não relacionados ao trabalho”.  O grupo “b” está apresentado nos 

capítulo 8 e 9, através das categorias “Fatores desencadeadores de sofrimento 

relacionados ao trabalho” e “Bagagem: estratégias de enfrentamento e resiliência”.  

 



   

 

 

 

A definição destas categorias considerou as frequências e as ênfases identificadas 

no conjunto dos dados coletados, mas também os objetivos e os conceitos teóricos 

que orientam o estudo. A eleição do tema foi indicativa de ênfase para efeito da 

análise, por representar o sentimento ou preocupação mais importante naquele 

momento entre os participantes das rodas. Assim sendo, a análise priorizou o grupo 

“b”, relacionado ao trabalho, por ter sido predominante entre os temas eleitos (54% 

do total), mas também por responder melhor aos objetivos centrais deste estudo. 

Pelos mesmos motivos, a aplicação e a análise das entrevistas - que buscaram 

aprofundar e ampliar os dados das rodas -, ficaram concentradas nos temas 

relacionados ao trabalho. Os subtemas de cada categoria, apresentados a seguir, 

consideraram também as freqüências e ênfases identificadas nas rodas de TC e 

entrevistas individuais.  

 

Os conceitos teóricos que mais contribuíram para a análise foram resiliência (Souza 

& Cerveny, 2006a, 2006b; Walsh, 2005; Yunes, 2003; e Carvalho et al, 2007) e 

equipe agrupamento/integração (Peduzzi, 2001 e 2007), ambos apresentados nos 

capítulos introdutórios desta dissertação (itens 5.1 e 4.1, respectivamente).  

 Apresentam-se a seguir os principais resultados encontrados na pesquisa, que 

compõem a parte II deste estudo. 

 



   

 

 

 

PARTE II - RESULTADOS DA PESQUISA 

 
 
7  FATORES DESENCADEADORES DE SOFRIMENTO NÃO RELACIONADOS 
AO TRABALHO 

 

Na totalidade dos temas não relacionados ao trabalho expostos nas rodas de TC, as 

relações familiares ocuparam lugar de destaque, com 45% do total, seguidas do 

abandono e descaso do poder público (12%), medo da morte de pessoas queridas 

(7%) e outros(15%) (quadro 5). Vale acrescentar que, se considerarmos o conjunto 

de temas expostos nas 24 rodas de TC, as relações familiares também foram 

predominantes. 
 

Quadro 5- Temas não relacionados ao trabalho expostos nas rodas de TC                   

TEMAS Nº (%) 

Relações familiares (tensões, violências, drogas etc) 19 45 

Abandono e descaso do poder público 5 12 

Medo da morte de pessoas queridas 3 07 

Outros 15 36 

Total  42 100 

             Dados compilados pela autora 
 

No tema das relações familiares destacaram-se como fatores geradores de 

sofrimento situações de violência, em diferentes graus, vivenciadas tanto nas 

famílias de origem quanto nas famílias ampliadas (noras, netos, genros, cunhados), 

enquanto estratégia para lidar com conflitos. Uma profissional citou, por exemplo, 

sua tristeza por não conseguir lidar mais adequadamente com a briga entre seus 

filhos e terminar interferindo nestas situações cotidianas através de castigo físico. 

 
Eu tenho 3 filhos e acho que eu não estou sabendo lidar com eles. 

Um é pequeno (...) Porque começa assim, um mexe com o outro e aí 

começa a briga. E aí eu dou uns tapas. Não é violência, mas depois 

eu me sinto mal. Porque eu acho que eles tinham que parar...eu 



   

 

 

 

gostaria que eles fossem mais unidos. Eu fico triste porque eu me 

descontrolo e acabo batendo nos dois. (S4-ACS) 

 

Uma profissional contou que quando era ainda muito pequena e sua mãe ainda lhe 

dava banho, resolveu enfrentá-la e mostrar-lhe que já havia crescido e não queria 

mais apanhar.  Depois dessa tentativa infrutífera, aprendeu que sempre deveria 

respeitar a autoridade da mãe. Atualmente, na educação do próprio filho, procura 

não bater, mas reforça que ele também deve respeitar sua autoridade de mãe.  

 

Eu era uma criança muito levada, levada mesmo. Era uma menina 

entre 3 meninos, e tudo o que eu fazia , eu dizia que era meu irmão. 

E a minha mãe batia muito com vara de maçã. (...) E eu apanhava 

porque eu merecia. Eu era muito perturbada, fazia muita besteira. 

Um dia, minha mãe me botou num canto e disse que se eu saísse 

dali eu ia apanhar. Ela saiu e eu pensei: quero ver quem é que vai 

apanhar hoje. Vou mostrar a ela quem já é grande. Desci, peguei a 

correia do meu pai, enrolei na mão e botei as mãos para trás. 

Chamei a minha mãe e perguntei: mãe, você disse que ia me bater, 

mas você esqueceu que eu cresci e agora eu tenho poder. Levantei 

a correia pra ela...Ah, mas eu apanhei tanto, mas tanto...E ela batia e 

dizia: essa é pelo seu abuso, essa é pela falta de respeito, essa é 

pelo não sei o que... Aquele dia eu apanhei muito mesmo, apanhei 

dobrado. (I2-ACS) 

 

Outro episódio contado por uma ACS, acontecido há mais de 30 anos, mostrou uma 

situação duradoura reunindo vários episódios de violência:  

 

Eu passei por uma situação de mãe e irmãos mais velhos que 

sempre batiam nos mais novos e eu apanhei muito. E sempre que os 

mais novos iam falar a verdade, apanhavam da mãe e dos irmãos 

mais velhos. Eu apanhei muito mesmo. (...) E a gente ia juntando 

aquela intolerância por dentro. Eu já estava com 17 anos, comecei a 

namorar, levei uma coça porque estava namorando. Eles se 

juntaram... os mais velhos e a minha mãe. Todos me bateram. 



   

 

 

 

Apanhei muito, quebraram minha cabeça...eles me bateram muito. 

(...) Rasgaram meu vestido, o sangue assim escorrendo e o meu 

namorado me vendo, e eu sentindo vergonha, com o corpo 

aparecendo. Um vestido que eu tinha feito com aquela intenção de ir 

encontrar com o namorado...só porque eu estava namorando. (P8-

ACS) 

 

As falas sobre violência revelaram também questionamentos, dúvidas e conflitos 

sobre a educação de filhos e netos. O que fazer com os aprendizados trazidos da 

infância referentes a padrões educativos que incluíam castigos físicos, por vezes 

severos, lembrados com forte carga emocional de dor e tristeza? O que fazer se por 

outro lado, hoje são consideradas pessoas educadas, trabalhadoras, responsáveis e 

atribuem isso à educação que receberam? 

 

Ao expressar essa preocupação, os profissionais citaram o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e, embora o reconheçam como fonte de proteção à criança e aos 

adolescentes, questionam como fazer no dia-a-dia para oferecer aos filhos uma 

educação adequada. As dúvidas sobre alternativas para dar limites e motivar os 

filhos a respeitar aos pais e outros responsáveis quando o diálogo não surte o efeito 

esperado foram freqüentes. 

 
Tenho medo de falhar na educação do meu neto, de no final não ter 

formado um bom menino. (P8-ACS) 

Tudo com a minha mãe era batendo (...) mas eu consegui aprender 

e hoje eu agradeço a Deus. (A7-ACS) 

Eu penso no certo e faço o errado, porque eu me descontrolo e 

acabo batendo neles [ nos filhos]. (C8-ACS) 

 

A preocupação com o futuro dos filhos também envolveu outros aspectos, como por 

exemplo a separação dos pais: 

 
Estou com medo de criar meus filhos sozinha, porque acho que meu 

casamento está acabando .(G8-ACS) 

Tenho preocupação em legalizar a situação da minha sobrinha, que 

eu crio. (A2-ACS) 



   

 

 

 

Minha filha está entrando na adolescência aos 10 anos, tenho 

preocupação dela perder etapas da vida. (P1-Med) 

 

Falas sobre o envolvimento de familiares com álcool e outras drogas também foram 

freqüentes. Relatos referentes ao uso de drogas ou ao envolvimento com o tráfico 

de entorpecentes foram sempre muito emocionados e tensos. Percebemos nos 

olhares e posturas empáticas de outros participantes o desprendimento de 

julgamentos ou condenações, como se ali todos corressem o mesmo risco. Como 

afirma Costa (2009), os jovens são freqüentemente atraídos a participar no mundo 

do crime, e os movimentos sociais das favelas e periferias buscam de formas 

variadas caminhos diversos na tentativa de alterar essa trajetória. 

 
 Eu tive um filho usuário de drogas, eu não tive bom êxito (...), mas 

eu nunca desisti. (P10-ACS) 

Meu filho de 24 anos está usando drogas e a esposa também, (...) 

eles têm 2 filhos, estão vivendo do seguro-desemprego (...) estou 

com dificuldade de decidir o que é melhor fazer para ajudar. (C5-

ACS) 

Meu pai bebia muito (...), mas ele não me ouvia. Eu fiz o que eu 

pude... (A8-ACS) 

 

O tema relativo ao abandono e ao descaso do poder público foi o segundo mais 

citado na categoria não relacionada ao trabalho, e apareceu principalmente como 

uma sensação de desamparo e de insegurança: 

 
Me sinto desamparada (...), li um folheto de cidadania, que não 

serve para nada para quem mora na favela. (S2-ACS) 

Eu sinto uma tristeza pelas condições ligadas a segurança. (B2-

ACS)   

 

Em uma das rodas de TC, um ACS relatou que dormia com sua esposa e sua filha, 

ainda bebê, quando acordou com dois policiais invadindo sua casa em torno de 5 

horas da manhã. Ao levantar-se assustado, o policial encostou uma arma em sua 

barriga e o inquiriu sobre sua condição de trabalhador. Foi aproximando o rosto e 

mordeu o seu nariz até sangrar. O ACS relatou que conseguiu manter o controle 



   

 

 

 

emocional e não reagiu, mas ficou tomado por tanta raiva e sentimento de injustiça, 

que pensou em dizer que era portador do vírus da AIDS, porém rapidamente afastou 

essa idéia com medo de uma agressão maior a sua família. Informou ser um 

trabalhador da saúde e questionou a forma como estava sendo abordado dentro de 

sua casa. Segundo o ACS, “o Capitão respondeu: na favela a gente faz o que quer” 

(C1-ACS).  

 

O terceiro tema mais mencionado na categoria foi o medo da morte, do 

envelhecimento ou da perda de funções sociais de pais e parentes mais velhos. Tal 

preocupação foi relacionada às possibilidades de sobrevida viabilizadas através do 

avanço da medicina e da tecnologia, e também aos desafios frente à convivência e 

ao cuidado dessas pessoas no âmbito familiar. 

 
Estou angustiada com a velhice dos meus pais, eles estão ficando 

doentes. (F2-Med) 

Tenho medo da minha mãe morrer, ela está ficando velhinha. (F4-

ACS) 

Passamos agora a apresentar os fatores de sofrimento relacionados ao processo de 

trabalho nas equipes de Saúde da Família, tema central deste estudo.  



   

 

 

 

8 FATORES DESENCADEADORES DE SOFRIMENTO RELACIONADOS AO 

TRABALHO  

 

As falas dos participantes nas rodas de Terapia Comunitária sobre os fatores que 

geram sofrimento no processo de trabalho foram agregadas em três temas (quadro 

6): desvalorização e descaso, violência no território de trabalho e impotência frente 

aos usuários.  

 

Quadro 6- Temas relacionados ao trabalho expostos nas rodas de TC  

TEMAS Nº (%) 

Desvalorização e descaso 22 66% 

Violência no território de trabalho 7 21% 

Impotência frente aos usuários 
 

4 12% 

TOTAL 33 100% 

                       Dados compilados pela autora. 
 

8.1- DESVALORIZAÇÃO E DESCASO 

 

Sentimentos de desvalorização e descaso em relação ao profissional por parte de 

gestores e da comunidade, mas também presentes nas relações entre os 

profissionais, foram os principais fatores associados ao sofrimento no processo de 

trabalho das equipes de Saúde da Família.  

 

Por parte dos gestores  
 

Problemas relacionados ao precário vínculo empregatício, à insuficiência da rede de 

serviços e à inadequada infra-estrutura no nível local foram os mais destacados 

neste item. 

 

Vínculo empregatício 

 



   

 

 

 

A maioria dos ACS e parte dos demais profissionais das equipes declararam que 

seus vínculos empregatícios eram com organizações não governamentais (ONG), e 

não com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ). Por estarem 

atravessando um período de mudanças no governo municipal, não sabiam se os 

contratos com as ONG seriam mantidos. Sentiam-se angustiados pela dúvida em 

relação à manutenção do emprego.  

 

A transição de governo gerava situações concretas, como atraso de salários, não 

pagamento de tickets-refeição, desrespeito a períodos de férias, entre outros. Alguns 

profissionais relataram que, em conseqüência desta situação de instabilidade, já 

faltava alimentação em casa. Outros se sentiam desrespeitados por não terem 

direito a gozar férias. 

 
[...] a minha preocupação é com o desemprego, porque a gente é 

contratado de uma ONG e no momento está em transição, ninguém 

dá uma posição pra gente, a gente fica apreensivo achando que vai 

perder o emprego ....(A2-ACS)  

Ontem eu não dormi, passei a noite toda com dor de cabeça, porque 

lá em casa não tem mais nada [comida], estou pedindo para a minha 

mãe ... (falando sobre atraso de pagamento) (P2-ACS) 

Ele (funcionário do agente contratante) disse: Não senhora, a gente 

não sabe como está a situação de vocês... não sabemos de nada 

ainda. E férias, só vai tirar quem vai vencer a segunda, porque senão 

a gente paga multa. (S2-ACS) 

 

Foi relatado um acordo dentro das equipes entre os profissionais com vínculo 

estatutário e aqueles que estavam sem receber salários e outros benefícios, através 

de uma escala para diminuir o ônus financeiro destes profissionais com 

deslocamentos até o local de trabalho. A escala se destinava também a minimizar os 

prejuízos no atendimento direto à população. Esta situação expressa laços de 

solidariedade que convivem, entretanto com tensões explícitas ou não entre 

profissionais com vínculos estáveis e os contratados. As diferentes formas de 

contrato tendem a produzir uma hierarquia entre eles, conforme identificou o estudo 

de Farias e Vaitsman (2002). 

 



   

 

 

 

Algumas falas específicas de agentes comunitários afirmaram que a preocupação 

com o vínculo não se limitava à conjuntura de mudança na gestão municipal, mas 

estava relacionada à inserção mais ampla da categoria no setor de saúde. Embora a 

profissão exista desde 1987 e esteja regulamentada desde 2002 (BRASIL, 2002), 

estes profissionais se declararam inseguros e desvalorizados.  
 

A questão da efetivação da categoria, para mim, isso me causa um 

estresse e tem atingido a minha vida pessoal, familiar e social. 

Porque são anos de confiança e de esperança [...] e pensamos que 

ele [o prefeito anterior] saindo, fosse automática a nossa efetivação e 

isso não ocorreu. (B4-ACS) 

 

Os ACS se mostraram mais impactados e mobilizados pela instabilidade do vínculo 

empregatício. No município do Rio, os demais funcionários das equipes são 

frequentemente concursados, com vínculo estatutário e garantias de estabilidade no 

emprego. Já os ACS são recrutados por seleção pública, contratados sob o regime 

celetista (PMCRJ, 2006) e demandam sua efetivação como servidor estatutário. 

 
Quem criou a categoria ACS foi o Ministério da Saúde ... veio lá de 

cima. [...] A gente tem gente olhando o nosso trabalho o tempo todo, 

o nosso campo de trabalho... as supervisões, a supervisão da 

supervisão, nós somos regulados, nós temos que ser 

regulamentados. Cadê a vontade dos governantes, dos políticos, dos 

vereadores? (G1- ACS) 

 

A Pesquisa Nacional de Precarização e Qualidade do Emprego no Programa de 

Saúde da Família (NESCON/UFMG, 2007) afirma que até 2006, a forma de 

contratação mais adotada na ESF para os profissionais de nível superior era a livre 

contratação, ou seja, recrutamento de profissionais sem a utilização de processo 

público de seleção. Em relação aos profissionais de nível médio, a contratação se 

dava através de concurso público, único que garante acesso ao regime estatutário.  

Para os profissionais de nível fundamental (ACS), a forma mais adotada era a 

seleção pública: uma forma simplificada de concurso público, com edital público que 

pode dispensar realização de prova de conhecimentos. O estudo observa que o 

regime estatutário é o mais estável e satisfatório, considera a seleção pública e o 



   

 

 

 

concurso como formas legais de contratação e a livre contratação como forma 

irregular.  Em 2009, o estudo Monitoramento da Qualidade do Emprego na 

Estratégia Saúde da Família (NESCON/UFMG, 2009) trouxe a denominação 

‘trabalho protegido’, englobando o vínculo estável de servidor público e o de 

celetista. Os dados da pesquisa descreveram que 74,1% dos ACS tinham esta 

segunda forma de recrutamento e vínculo.  

 

Em várias rodas onde o tema trabalho foi exposto, os ACS expressaram sua 

insatisfação com o vínculo empregatício celetista.  Dificuldades de organização 

interna desta categoria profissional, o descaso e mesmo desconhecimento em 

relação à proposta da ESF por parte de alguns gestores também foram 

mencionadas. Tais situações apareceram em falas muito emocionadas, muitas 

vezes carregadas de decepção.  

 
‘Mas de novo você com esse assunto de efetivação de ACS?‘ [falou 

o gestor] ‘Deixa isso pra lá, deixa esse assunto pra depois... um dia 

isso acaba ou continua’ (G1-ACS) 

[...] porque eu acho que a nossa categoria tem que ter mais garra, 

mesmo não vendo acontecer a gente tem que lutar, por que assim 

nós começaremos a ser vistos. Aliás, nós somos vistos, mas ainda 

não somos reconhecidos. (S2-ACS) 

 

Em uma reunião com gestores, uma ACS se sentiu decepcionada com a resposta a 

sua pergunta relacionada ao vínculo: 

 
Eu falei do aumento, do problema do ticket [alimentação em atraso], 

e nem falei da efetivação. Sabe o que ela respondeu? “Vocês 

ganham bem: vocês ganham insalubridade, vocês ganham ticket 

refeição, vocês ganham salário para criança para quem tem filhos...”  

(G1-ACS)  

 

A instabilidade no vínculo empregatício é discutida por Barbosa (2008) em seu 

estudo sobre fixação profissional do enfermeiro em Minas Gerais, sendo 

considerada um fator dificultador no planejamento, na consolidação de ações e na 



   

 

 

 

comunicação com a comunidade, por facilitar a rotatividade dos profissionais. Otenio 

et al (2008) ressaltam que a precarização dos vínculos levanta questões 

relacionadas ao cálculo custo/benefício no investimento em capacitações dos 

profissionais cuja permanência é incerta. Trata-se, portanto uma questão que 

interfere na dinâmica de trabalho das equipes, gera prejuízos na qualidade da 

atenção e produz sentimentos de instabilidade, interpretados frequentemente como 

desvalorização e descaso por parte dos gestores em relação aos profissionais. 

 

Outros estudos apontam questões relacionadas a desigualdades salariais e no tipo 

de vínculo empregatício entre os principais fatores que interferem negativamente na 

fixação profissional no setor da saúde, especialmente na ESF (NEY, 2009; 

NASCIMENTO SOBRINHO, C.L. et al, 2006; GIL, 2005). O Ministério da Saúde 

reforçou a necessidade de implantação de uma nova política de recursos humanos 

através do ProgeSUS (Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do 

Trabalho e da Educação no SUS), que tem entre seus objetivos promover a melhoria 

dos processos de trabalho, levando em consideração o porte e as necessidades dos 

estados e municípios (BRASIL, 2006c). A situação observada entre os participantes 

da pesquisa vem reforçar a necessidade de qualificação das estratégias de gestão 

do trabalho na Estratégia Saúde da Família. 

 

A sensação de instabilidade também se confirmou em falas relacionadas a outras 

mudanças na estrutura da gerência regional e local. Os profissionais informaram que 

a nova gestão no nível central da secretaria estava extinguindo os grupos de apoio 

técnico (GAT), que até então respondiam pela supervisão técnica das equipes nas 

áreas programáticas do município (regiões de administração municipal). Os GAT 

estavam sendo substituídos por coordenadores de módulos, indicados ou eleitos 

entre os profissionais das equipes de saúde. Estes coordenadores passariam a 

acumular a nova função com aquela que já exerciam nas equipes, de dentista, 

enfermeiro ou médico, o que gerou preocupação: 

 
A gente vem tocando esse PSF há tanto tempo. Quem sabe fazer 

PSF sabe o que é preciso, sabe que não vai funcionar um 

coordenador sendo da equipe [...] não vai dar para acumular essa 



   

 

 

 

história, e aí mesmo é que vai virar uma nau sem rumo... e aí dá um 

desânimo. (F2-Méd) 

 

Vários profissionais, principalmente os mais antigos, consideravam este 

encaminhamento inadequado e entendiam que os novos gestores pareciam 

desconhecer as especificidades da prática na ESF no município. 

 

Rede de serviços 

 

Alguns profissionais referiram seu sofrimento relacionado às dificuldades 

encontradas em conseguir apoio na rede de serviços e junto aos gestores regionais 

e centrais. De acordo com eles, este sofrimento se evidencia principalmente diante 

de situações que envolvem maiores riscos para os usuários, por exemplo 

decorrentes da violência. 

 
Eu não sinto suporte para levar adiante, eu vou falar com a 

supervisora e vai ficar assim: a CAP [Coordenação de Área 

Programática] não vai mandar ninguém para resolver e depois o 

problema vai ficar na minha porta. E isso me incomoda, porque eu 

não acho certo criança apanhar, também não acho certo mulher 

apanhar de marido, e nem marido de mulher, mas também vou fazer 

o que?  Me sinto um bode expiatório também e sem condições de 

mudar a situação. (M3- ACS) 

 

Nas rodas de TC, que preconizam a fala a partir de uma perspectiva individual, 

questões relacionadas às dificuldades junto a rede de serviços apareceram desde 

uma identidade profissional, mas também a partir de uma vivência pessoal ou 

familiar, como ilustra esse relato: 

 
[Estou passando por] um problema dentro da minha casa, sem saber 

uma definição do que é. É uma peregrinação nos hospitais públicos 

para conseguir exames caros, que a gente não tem condição de 

pagar, com meu salário de ACS e o dela [mãe] de aposentada e mais 

os remédios. Por isso a gente fica nessa peregrinação, mendigando 

pro governo. (P7-ACS)  



   

 

 

 

 

Os participantes relataram que a teoria apresentada nos cursos e atividades de 

educação permanente que lhes são oferecidos muitas vezes não se adequam ou 

são muito distantes das condições objetivas vivenciadas no processo de trabalho. 

Esta situação provoca sensação de ambivalência e insegurança, que dificulta a 

tomada de decisões, gera dúvidas e ansiedade. Os profissionais sentem que agem 

em desacordo ao que é preconizado pelos gestores, mas ao mesmo tempo não 

encontram suficiente suporte institucional para atuar em concordância aos padrões 

indicados. Aos sentimentos de dúvida e ansiedade, somam-se a culpa e a sensação 

de abandono. 

 
Quando você vai trabalhar como ACS, você recebe um treinamento e 

parece que na teoria tudo é muito perfeito. Você pensa que quando 

chegar lá vai arrasar e quando você se depara com a realidade de 

algumas famílias da comunidade, você tenta e não tem aquele 

suporte. Quando você vê uma coisa e pensa: ‘ Bem eu não sei como 

resolver, mas vou acionar Fulano porque, ele vai resolver’ e isso não 

acontece... (C2-ACS) 

Eu ficaria muito satisfeita também, se eu tomasse uma atitude e 

ficasse resguardada...[sobre notificar maus tratos e ter respaldo do 

poder público].(G3-ACS) 

 

 

Infra-estrutura no nível local 

 

Problemas relacionados à infra-estrutura insuficiente no ambiente de trabalho 

também foram citados, e muitas situações constrangedoras associadas às 

condições físicas para trabalhar foram apontadas como fatores complicadores na 

relação entre os profissionais e também entre as equipes no processo de trabalho. 

Em uma unidade de saúde localizada em rua íngreme de um morro, distante das 

vias públicas mais de 30 minutos a pé, uma profissional mencionou a falta de 

telefone, em uma área considerada de risco em questões de segurança pública, e 

também falta de ar condicionado, destacando que a temperatura na região 

ultrapassa os 40º graus no verão: 



   

 

 

 

 
O que nós não temos aqui, e que é indispensável num serviço de 

saúde, é o telefone (...) e nós estamos numa área de risco. Isso é um 

problema, e o outro é o ar condicionado, porque você não pode 

imaginar o que é o verão aqui, com o sol batendo nessa parede. 

(A11-Med)  

 

Em outra unidade, a situação estava confusa diante do excesso de equipes lotadas 

em um único módulo (como meio de otimizar a utilização do espaço físico 

disponível). A pressão do dia-a-dia exigia negociações difíceis relacionadas à 

ocupação do espaço e os desentendimentos se tornaram frequentes. Segundo os 

profissionais, a aglomeração desencadeava desavenças crescentes e acirrava (ou 

deflagrava) disputas entre as categorias profissionais. A esperada horizontalidade 

nas relações era posta em segundo plano e os enfrentamentos passavam a ser 

mediados por valores hierárquicos, provocando divisões entre equipes e entre 

categorias profissionais. 

 
Então agora que as equipes estão completas acontecem muitos 

problemas. Então, eu fiquei sentada no corredor, com a bolsa e com 

a mochila [esperando acabar a reunião para colocar seus pertences 

no armário...]. (F2-Méd) 

É uma falta de respeito, como se houvesse uma competição: vamos 

ver quem tem mais poder, se eu tomo conta da sala e deixo ela de 

fora, ou se é ela que tem horário para atender. E eu fico me sentindo 

extremamente desmotivada e revoltada. (B6-Méd) 

Eu quando vim para cá também achei muito estranho esse negócio 

de dividir. [Em cada horário um profissional usa a sala de 

atendimento]. (X1-ACS) 

O problema dela é dentro da própria equipe, o meu é a competição 

entre as equipes. (F2-Méd) 

 

Cabe lembrar que o Ministério da Saúde preconiza um máximo de três equipes por 

módulo como forma de otimizar espaços e custos (BRASIL, 2008b), o que foi 

extrapolado nos casos observados. 

 



   

 

 

 

Situações precárias em relação à infra-estrutura física foram apontadas em um 

estudo de Facchini et al (2006) em municípios do Sul e do Nordeste, onde os 

profissionais informaram baixa satisfação com a estrutura física das unidades, tanto 

tradicionais (Unidades Básicas de Saúde – UBS) quanto de Saúde da Família. 

Foram também citadas por Ney (2009) em estudo em um município de grande porte, 

contíguo ao Rio de Janeiro. Contrastando com esses dados, considerando a opinião 

dos usuários, Ribeiro et al (2004b) afirmaram que 75% das gestantes atendidas em 

22 municípios nas cinco regiões do país, consideraram boas as instalações do 

estabelecimento onde foram atendidas (UBS E PSF), embora estas apresentassem 

como características a precariedade e improvisação. 

 

Ainda em relação à infra-estrutura, foi interessante observar que, nas rodas de TC, 

pouco se falou sobre o excesso de burocracia na rotina de trabalho dos 

profissionais, tema que se fez presente em todas as entrevistas realizadas na 

pesquisa. Os participantes se queixaram do volume de registros e outras atividades 

administrativas que são solicitados a fazer e indicaram a necessidade de um 

profissional específico para esta finalidade: 

 
Tinha que ter um [funcionário] administrativo para fazer as coisas 

mais burocráticas, porque além das nossas funções a gente fica 

dividindo a burocracia. É ponto [folha de frequência], contra-cheque, 

é a parede, a lâmpada, o material, se chegou ou não. [...] a 

Estratégia tinha que rever isso...(B11-ACD) 

Muito papel para preencher. Eu tô levando pra casa um monte de 

trabalho pra fazer. Em hospital, você dá o seu plantão de 12 horas e 

acabou seu horário, acabou o trabalho. Você não leva trabalho pra 

casa. Não dá para fazer isso aqui. Você leva marcação de consulta, 

telefona da sua casa para os ACS. Aqui você não trabalha só 40 

horas. (M11-Enf) 

Tem horas que a gente fica ali perdendo tempo, fazendo aquilo ali, 

porque não tem um [funcionário] administrativo, e poderia estar 

fazendo outra atividade mais importante. São muitos papéis que a 

gente tem que preencher e atrapalha o andamento do serviço. (E11- 

Med) 

 



   

 

 

 

Martines & Chaves (2007, p.431) apontam a falta de clareza sobre a importância das 

atividades de registros, descritas como um obstáculo no desempenho de atividades 

consideradas “realmente importantes”. Ribeiro et al (2004a) afirmam que o trabalho 

no PSF se insere no setor de serviços com o qual compartilha características como a 

burocratização, dificuldades do trabalho em equipe e pouca consideração da 

subjetividade de usuários e trabalhadores, chamando a atenção para a necessidade 

da revitalização do trabalho em saúde e da importância da reflexão crítica sobre o 

processo de trabalho. 

 

Em síntese, podemos afirmar que instabilidades e fragilidades no vínculo profissional 

e condições de trabalho inadequadas, principalmente no que se refere à rede de 

serviços e à infra-estrutura local, foram os principais fatores geradores de sofrimento 

apontados pelos trabalhadores. Estas condições desfavoráveis no processo de 

trabalho foram percebidas como desvalorização e descaso dos gestores em relação 

aos profissionais de saúde, à ESF e à população. O sentimento de impotência 

também foi destacado, associado à percepção de distância e mesmo contradição 

entre o discurso oficial, que aponta a ESF como prioridade na política pública do 

Ministério de Saúde, e a realidade vivenciada pelos trabalhadores 

 
Entre os profissionais da equipe 
 

Algumas falas apontaram problemas de desqualificação entre os membros da 

equipe. Esta desqualificação teria manifestações variadas, mas estaria 

frequentemente vinculada a diferenças técnicas e de status social de cada profissão. 

Como é sabido, médicos, dentistas e enfermeiros são profissionais com formação 

universitária. Aos técnicos de enfermagem, técnicos de higiene dental e auxiliares de 

consultório dentário são exigidos o ensino médio e respectivos cursos técnicos. Dos 

ACS é exigido o ensino fundamental (BRASIL, 2002), sendo que muitas vezes estes 

profissionais têm nível médio e alguns, nível superior.  

 

Em um dos relatos uma ACS declarou que se sentiu desqualificada por um dos 

profissionais da equipe, o que gerou sentimentos de revolta e tristeza entre os seus 

pares. 



   

 

 

 

[O que me deixou revoltada] foi ele acusar os ACS. Ele poderia dizer: 

‘gente, sumiu o ponto, foi um de nós’. Nós, ele está falando de todos 

os ACS, médicos, enfermeiros, auxiliares, faxineiros. Mas dizer [que] 

isso só pode ser coisa de ACS...(C7-ACS) 

 

Em outra situação, uma disputa por espaço físico no armário revelou percepções de 

diferenças entre as categorias, como expressou a fala de uma médica dirigida a uma 

ACS: ”Você diz que precisa do médico para ir falar com a comunidade, que a 

comunidade quer o médico...Você acha justo que a enfermeira destrate o médico 

por causa de guardar uma bolsa? “(P9-Méd). 

 

Uma técnica de enfermagem relatou sentimento de desqualificação e desmotivação 

diante da resposta do médico a sua avaliação de que o paciente necessitava de 

atendimento: 
O médico dizer ‘ele não é da minha área [de adscrição], é da área de 

fulano, eu não vou atender, manda ele voltar amanhã’. Isso 

desmotiva a gente para trabalhar. Depois de quase 30 anos 

trabalhando na saúde, a gente conhece quando o paciente está 

precisando. (F11-Tec enf) 

 

Em reunião com autoridades, o profissional responsável pela equipe não apresentou 

nominalmente os ACS, diferente do que fez com os demais membros da equipe, 

causando mal-estar e silêncio entre os ACS presentes:  

 
O ACS não é posto em evidencia, só a equipe técnica (...). Ela 

[enfermeira] apresentou algumas pessoas da equipe técnica e nós 

não... parecia que nós éramos dois fantasmas ali. (S2-ACS) 

 

Em outra reunião, um fato semelhante ocorreu, mas gerou uma reação diferente da 

ACS: “‘Esse é o Dr. Fulano, essa é a Dra Fulana, esse é o enfermeiro Fulano e 

esses são os ACS.’ Aí eu levantei o dedo e falei: e ACS não tem nome? Na frente 

deles” (J1-ACS). 

 



   

 

 

 

Observamos que os sentimentos de desvalorização e desqualificação relatados 

pelos ACS convivem com outros, como o sentimento de honra, por se perceberem 

uma categoria de importância fundamental na ESF: expressões faciais luminosas e 

falas entusiasmadas revelaram compromisso e responsabilização com o trabalho 

desenvolvido. Entretanto, em outras falas, o sentimento de satisfação se mostrou 

acompanhado também por uma sensação de excesso de responsabilidade e pouca 

remuneração. O que vai ao encontro ao que Nunes et al (2002) afirmaram em 

relação ao aumento do prestígio social e ao acesso privilegiado a outros 

profissionais e ações de saúde, somados à discrepância de salários.  

 
Sem o ACS não existe o Programa de Saúde da Família, é você 

saber que é a parte grande, mas se sentir como a parte pequena. 

(J1-ACS)  

O ACS é a ‘menina dos olhos’ do Ministério da Saúde, sem ele não 

existe PSF. (G1-ACS) 

 [...] a gente ganha pouco, não o que a gente merece, mas é 

gratificante. (Z1-ACS) 

 

A percepção de excesso de responsabilidades foi freqüente nas falas dos ACS. À 

identidade de morador se agrega a de trabalhador com responsabilidades frente 

àquela população, o que muitas vezes se torna conflitante. Martines & Chaves 

afirmam que a relação do ACS com a comunidade é de intimidade, mas que traz 

consigo muitas exigências: 

 
 “... as pessoas da comunidade buscam em primeiro lugar o ACS, 

quer seja uma informação, uma reclamação ou a solução de um 

problema mais grave e dele esperam uma resposta, em uma relação 

de cobranças e exigências nem sempre tranqüila” (Martines & 

Chaves, 2007, p.428). 

 

Os ACS, apesar de reconhecerem a importância de seu trabalho e valorizarem as 

atividades que desenvolvem na ESF, sentem-se desvalorizados no exercício de 

suas funções, pela fragilidade do vínculo profissional, pela remuneração recebida e, 

muitas vezes, também pelo tratamento recebido de outros profissionais da equipe. 



   

 

 

 

 

Por parte da comunidade  

 

Alguns relatos descreveram a incompreensão e até mesmo resistência da população 

usuária a respeito da dinâmica da ESF. Um dos aspectos destacados relaciona-se à 

demanda de pronto-atendimento médico nas unidades de Saúde da Família. Ainda 

que haja acolhimento da livre-demanda, muitas vezes o usuário não é atendido por 

um médico, particularmente quando não tem agendamento prévio ou sua queixa não 

exige um atendimento imediato por este profissional. Nestas situações, mesmo 

diante dos esclarecimentos do profissional que o acolhe, o usuário sente-se 

frustrado em suas expectativas e reclama, podendo inclusive tornar-se agressivo.  

 
[...] por mais que a gente explique para a comunidade, o jeito que é a 

estrutura do posto, que existe turno de VD [visita domiciliar], turno 

para reunião, e etc, eles não compreendem e, todo dia a gente 

sempre escuta que o posto não serve para nada, que aqui é uma m... 

Então me parece uma rebeldia, não sei qual é o nome, mas eles não 

conseguem entender, por mais que a gente explique, com a maior 

educação do mundo. [...] na hora a gente está lá na frente [na porta 

de entrada da unidade], a gente tem que se manter, mas no fundo a 

gente fica desgastada. (A4-Enf) 

Eu fiquei acuada, mas se você abrir para um, vai virar uma 

constante. As pessoas vão achar que vão ser atendidas, toda vez 

que estiver armada [portando arma de fogo] (P1-Méd) 

 

O município do Rio, como outros do país, tem como característica histórica a 

presença de uma cultura hospitalocêntrica, talvez acentuada por uma concentração 

de hospitais superior a de outras cidades, obtida enquanto fora capital do país.  As 

unidades básicas de saúde foram incorporadas pela população como ponto de 

apoio, dentro do modelo biomédico, pautado na doença.  

 

O modelo proposto pela ESF, com ênfase na vigilância em saúde, desenvolvido por 

equipes multiprofissionais, ainda está sendo incorporado pela população e muitas 

vezes não é suficientemente compreendido ou aceito. A cobertura reduzida da ESF 



   

 

 

 

no município (cerca de 10% da população à época do estudo) parece ser um fator 

dificultador. Os obstáculos no encaminhamento para outros níveis de atenção, já 

apontados, retardam o acesso a exames e especialistas, o que também se traduz 

em situações de estresse na relação com os usuários. 

 

Em outras falas apareceu a distinção feita pela população entre o que é dito pelos 

profissionais da equipe, atribuindo-lhes valores diferenciados: 

 

A comunidade não desrespeita o ACS, mas se o médico fala, eles 

acatam mais. (H1-ACS) 

Eles não querem ser atendidos por enfermeira. Eles querem que o 

médico apareça aqui...e fica aquela pressão, que vai te deixando 

num estado...(X1-ACS) 

 

Ao lado deste, outro aspecto foi apontado por uma ACS, ao relatar como sua 

profissão é às vezes, mal compreendida. O fato de ser moradora dentro da própria 

comunidade, ao mesmo tempo em que facilita o acesso a alguns moradores, 

dificulta o relacionamento com outros. Alguns moradores não a reconhecem como 

profissional de saúde e se fecham ao seu acompanhamento profissional.  

 
[Triste pela falta de] reconhecimento do seu trabalho, por ele ser na 

comunidade e você morar na comunidade, você já é desvalorizado. 

Porque pra eles [usuários], você não passa de um vagabundo, e que 

arrumou um bico pra fazer ali, porque não gosta de trabalhar. A 

gente se dedica, tá lá 24 horas por dia e a própria pessoa que você 

está tentando ajudar não reconhece o seu trabalho. Na hora que 

quer, fala [mal] de você. Isso é muito difícil. (B2-ACS) 

 

No caso dos ACS, há a sobreposição de relações profissionais e de vizinhança. 

Uma ACS relatou a dificuldade encontrada em relação ao sigilo profissional, que não 

fazia parte da sua formação, acarretando grande ansiedade.  

 
No começo foi muito difícil, uma vigilância da nossa postura, porque 

saber da vida do outro, entrar nas casas e ver as coisas [...] às vezes 



   

 

 

 

enquanto profissional, um comentário pode deixar uma pessoa em 

má situação, em maus lençóis mesmo. (C5-ACS)  

 

Uma das preocupações mencionadas nas rodas foi a de não conseguir se desligar 

da identidade profissional na comunidade onde moram, mesmo em seus momentos 

de descanso ou lazer. Algumas situações relatadas ilustram esta questão: 

 
Aconteceu um problema com o meu filho e eu não pude reagir. Uma 

moradora empurrou o meu filho do brinquedo e ele se machucou. (...) 

Eu visito a pessoa, vou à casa da pessoa, nessa hora se eu for lá e 

quebrar o pau por causa do meu filho, ela vai dizer que foi a agente 

comunitária Fulana que fez isso. Quer dizer, o meu filho ficou 

desprotegido. (G3-ACS) 

Porque a gente tem uma presença, a gente é muito visto, é muito 

olhado. Qualquer coisinha que você faça é observado... Tento fazer 

alguma coisa por algumas crianças, mas os próprios pais não 

querem ver, mas eu tenho que me cuidar, não posso falar como uma 

pessoa qualquer da comunidade. (B5-ACS) 

 

Em outra situação citada, a ACS, após uma discussão com uma paciente na 

unidade de saúde, necessitava comprar comida e por estar muito irritada, temendo 

se descontrolar ao encontrar a usuária, não pode ir ao seu local de compras 

habitual:  
Eu tinha que ir ao mercado, acabei pegando uma van e fui para bem 

longe fazer compras, porque a minha vontade era pegar um pau e dar 

nela, mas eu não podia fazer isso. (J1-ACS) 

 

Morar e trabalhar no mesmo território é percebido pelos ACS ora como algo valioso, 

por estar perto de casa, poder monitorar os filhos, por exemplo; e ora como uma 

condição que piora a qualidade de vida desses trabalhadores. Segundo Jardim & 

Lancman (2009), muitos são os constrangimentos a que estão expostos os ACS e 

seus familiares. Em casos relacionados à violência no território, descritos no próximo 

item, fica claro que uma parte da equipe vai embora para outro local de moradia e os 



   

 

 

 

ACS vão para suas casas localizadas no mesmo território do trabalho, 

permanecendo, portanto na área de conflito. 

 

8.2. VIOLÊNCIA NO TERRITÓRIO 

 

A violência no território de trabalho era um assunto previsto, por estarmos 

desenvolvendo um estudo em locais associados à violência urbana. Porém, foram 

surpreendentes os formatos em que esse tema compareceu às rodas e a grande 

carga de emoção com que foi tratado. Esperávamos que a violência relacionada ao 

tráfico de drogas fosse aparecer de forma mais contundente, porém outras formas 

de violência, como a agressão por parte de usuários ou de policiais, mereceram um 

destaque similar. 

 

A roda de TC, por ser um espaço de conversa para falar de sentimentos e 

sofrimentos, facilita o aparecimento de falas sobre histórias de violências vividas nos 

âmbitos pessoal e familiar. As rodas realizadas na pesquisa trouxeram relatos sobre 

familiares em situação de risco ou mortos pelo consumo ou envolvimento com o 

tráfico de drogas, e situações de violência intra-familiar passada ou presente. É 

importante ressaltar que estas formas de violência foram consideradas neste estudo 

como questões relacionadas a situações familiares. Detivemo-nos neste tópico às 

diversas formas de violência no território diretamente vinculadas ao tema trabalho.  

 

Confrontos entre policiais e bandidos e entre facções diversas do crime organizado 

fazem parte do cotidiano das equipes da ESF. Três entre sete encontros (uma 

reunião de sensibilização e 6 rodas de TC) agendados em uma das áreas 

pesquisadas precisaram ser desmarcados por situações de insegurança pública. 

Diante do som de tiros se aproximando da unidade, as equipes interromperam o que 

estavam fazendo, suspenderam os agendamentos, visitas e grupos de trabalho, e 

fecharam a unidade de saúde. Quando a situação se acalmou, às vezes depois de 

dias ou semanas, foi necessário um grande esforço dos profissionais para encaixar 

a demanda de usuários não atendidos durante aqueles períodos. Os prejuízos 

causados por tais situações foram claros em relação ao andamento da pesquisa, 

quando observamos atrasos no cronograma inicial, a insegurança da equipe de 

voluntários para retornar ao território da pesquisa e o medo e a dificuldade de 



   

 

 

 

concentração para o trabalho causados por nos percebermos muito próximos aos 

conflitos armados. Vale lembrar que a pesquisa de campo durou 6 meses em dias 

alternados, portanto inferimos que, para as equipes expostas cotidianamente a 

médio e longo prazos os prejuízos emocionais são ainda mais evidentes. Esse tema 

compareceu em 7 das 24 rodas de TC e obteve 19 falas, todas muito emocionadas. 

Estas falas foram agrupadas em três sub-temas, apresentados a seguir: violência 

por parte de moradores, de grupos paramilitares e de policiais.  

 
Por parte de moradores 
 

O comportamento violento de alguns moradores em relação às equipes apareceu 

em duas rodas, sendo comentado por várias pessoas e relacionado à insatisfação 

de usuários com o atendimento recebido. 

Em um dos episódios relatados, uma idosa que morava sozinha estava sendo 

acompanhada por uma médica há mais de um ano, tratando naquela ocasião uma 

pneumonia. No final do tratamento, o filho que até então nunca havia comparecido 

com a mãe na consulta, disse à médica: ”Se você matar a minha mãe, eu te mato”. E 

saiu, continuando a ameaçá-la. Este episódio foi eleito pelo grupo como tema para 

discussão em uma das rodas, identificado como fator gerador de instabilidade em 

todas as equipes daquele módulo.  

 

No dia em que o episódio descrito aconteceu, o atendimento de parte das equipes 

foi interrompido para conversar com os gestores. Outros indivíduos das equipes se 

desconcentraram e foi necessário um tempo de acomodação para que as atividades 

voltassem ao normal na unidade de saúde. 

 
Você não tem como se defender previamente, estabelecer uma 

defesa prévia, você fica à mercê da cabeça de um cidadão que você 

não conhece. Você não sabe que dia esse cidadão vai encher a cara, 

e vai resolver que a mãe morreu, e que fui eu que matei. Vem aqui e 

me dá um tiro no meio da testa. E aí? (...) falamos com a 

coordenadora que vai chamar as associações de moradores. Isso já 

foi feito em outras situações, inclusive quando houve um cidadão 

armado aqui dentro. (B6-Méd) 



   

 

 

 

 

Nesta mesma comunidade, outro exemplo de ameaça de violência ao profissional 

ocorreu quando o acompanhante da mãe de uma criança, que não estava 

agendada, apareceu portando uma arma de fogo para exigir atendimento, que seria 

ambulatorial, pois não foi caracterizado como urgência. 

 
[...] A gente leva o trabalho aqui contra a vontade da nossa família, 

que acha que a gente tem que ficar bonitinho num consultório, e eu 

levo esse trabalho assim, porque eu gosto. Eu gosto daqui, gosto 

daquilo que faço. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo uma 

situação de ameaça dentro da unidade, eu sinto muita tristeza. (P1-

Méd) 

 

Em outro episódio relatado, a profissional que estava no acolhimento da unidade foi 

ameaçada por uma moradora por não ter sido avisada pela ACS que acompanhava 

a área de sua residência sobre o cancelamento da consulta. O fato desencadeou um 

clima de desconfiança que se prolongou com uma discussão sobre as 

responsabilidades de cada membro da equipe. A ACS relatou a situação de 

insegurança que se instalou e sua condição amedrontada por trabalhar em um local 

onde sentia que poderia ser atacada pela moradora a qualquer momento: “Eu não 

posso trabalhar olhando para trás, para saber se alguém vem me pegar”. (J1-ACS) 

 

Em uma entrevista, uma profissional relatou que a violência no território é um dos 

fatores que a desanimam a continuar o trabalho na ESF. Acrescentou que alguns 

moradores apresentam uma forma sarcástica ao lidar com os profissionais 

amedrontados com os tiroteios, o que segundo sua concepção, é também uma 

forma de violência. 

 
O tiroteio não faz parte da minha história familiar, então eu tenho 

receio, me tira a concentração, eu fico meio desorientada no serviço 

e a comunidade muitas vezes ri, debocha da nossa atitude. Para 

eles, isso é normal. Então quando tem uma rajada de tiros e aquilo 

me deixa desnorteada, para eles é diversão. (M11- Enf) 

 

Por parte de grupos paramilitares 



   

 

 

 

 

O comportamento violento de grupos armados apareceu em uma das rodas, trazido 

com grande sofrimento por uma ACS que relatou ter sido sequestrada dentro de sua 

casa, por ser reconhecida como funcionária da saúde e, portanto capaz de prestar 

atendimento a um bandido ferido. Foi levada a um local fora do município, sendo 

mantida ali durante aproximadamente 24 horas. Recusou-se a receber pagamento 

ou qualquer tipo de recompensa ou favorecimento pelo cuidado prestado e deu 

continuidade a seu trabalho na equipe. Porém, contou muito emocionada, chorando, 

que passou a ter pensamentos suicidas recorrentes após o episódio e demorou 

bastante tempo para livrar-se deles. E acrescentou que até então, não havia 

conversado com ninguém sobre este assunto. 

 

Tal relato ilustra a análise de Machado & Noronha (2002), quando afirmam  que os 

criminosos dispõem de poder de retaliação, de vida e morte que subverte as 

relações sociais, tirando dos moradores o controle sobre o bairro e, às vezes, sobre 

suas próprias casas. 

 

Por parte de policiais 
 

Foram inúmeros os relatos de violência policial nos territórios de trabalho dos 

profissionais. O clima de insegurança e sobressalto foi citado como capaz de 

dificultar e mesmo interromper as atividades profissionais, pois muitas vezes culmina 

no fechamento da unidade e suspensão das ações programadas. 

 

 Na literatura, a violência de policiais é freqüente nas sociedades contemporâneas, e 

é entendida como um problema social relevante a ser resolvido. Não é considerada 

um fato isolado e muitas vezes, sequer um excesso no exercício da profissão 

(GUIMARÃES et al, 2005). Sua forma pode variar de acordo com o grau de 

tolerância governamental ou popular havendo, portanto, diferentes graus de 

vigilância sobre a ação policial (NORONHA & PAES MACHADO 2002).  

 
Falei com o meu tio, que estava de cabeça fria e me aconselhou 

[sobre denunciar abuso de poder e violência policial dentro do 

domicílio]: ‘como é que você vai denunciar pra dentro do próprio 



   

 

 

 

serviço deles?’[queixar-se de um policial militar dentro de uma 

unidade militar] E eu resolvi ouvir e me acalmar (...) (C1-ACS) 

 

Os ACS são profissionais de saúde que, por definição devem ser moradores na 

comunidade onde trabalham, por isso estão sujeitos aos mesmos tipos de situações 

que a população local sofre. Alguns profissionais referiram que a profissão de 

agente comunitário produziu muitas modificações em sua forma de viver e perceber 

o local onde vivem.  Uma destas mudanças se relaciona à percepção das incursões 

policiais nas comunidades e das conseqüências que desencadeiam para eles e suas 

famílias: “A profissão me deixou mais sensível à presença da polícia no morro. 

Antes, eu tinha hora para entrar e sair da comunidade, agora eu ando o tempo todo 

lá dentro” (R1- ACS). 

 

A ambivalência sentida em relação à forma como a polícia age durante as incursões 

na comunidade fica clara nas próximas falas, onde o representante do poder público 

que deveria dar proteção aos cidadãos, na prática, oferece riscos.  

 
(...) Os policiais passaram gritando e um deles disse assim: ‘Que 

delícia! [dando tiros e se referindo a isso] Ai que delícia!’. Aquilo me 

chocou: porque ‘que delícia’ aquela violência? Ele achando a maior 

adrenalina, achando uma coisa boa, aquilo que poderia matar uma 

pessoa, como matou naquele dia. (P10-ACS) 

Um policial tinha entrado na casa de uma colega nossa [ACS], e me 

deu um pavor do policial fazer alguma coisa com o menino. Ele tem 

14 anos, mas é um adolescente, a gente não sabe a reação das 

pessoas (...) e das conseqüências que podem dar na cabeça do 

menino. (...) Ele não fez nada, mas entrou na casa, apontou uma 

arma para o menino e vasculhou a casa toda. (J1-ACS)  

 

Sobre a circulação no território, existe uma preocupação dos moradores em 

perceber os movimentos, às vezes sutis, que anunciam situações de perigo. É 

preciso estar atento aos movimentos, pois algumas situações envolvem risco de 

morte para quem circula ali. Para a realização de uma das entrevistas, marcada 

previamente, houve a sugestão de adiamento por parte de um integrante da equipe, 



   

 

 

 

antigo naquela unidade, pois embora a incursão policial que ocorrera no dia anterior 

tivesse aparentemente terminado, os ACS que voltavam das visitas alertaram que “o 

clima está pesado... é melhor não subir” (A12-Enf).  

 
Nós vivemos 24 horas nessa tensão, porque além de trabalharmos 

lá, nós moramos lá. Temos que ter muito discernimento para não 

estar na hora errada no lugar errado, para não pagarmos com a vida. 

(A10-ACS) 

Por vezes, a gente está na comunidade e chega a polícia, a gente 

tem que sair correndo, se esconder (...). (B12- THD) 

Quando tem polícia na minha micro-área, eu fico sabendo (...) mas 

quando a gente tem que ir ao módulo? E de repente está no meio do 

confronto sem saber. (R1-ACS) 

 

Segundo Silva & Leite (2007), dentro das comunidades onde o tráfico de drogas está 

presente, é freqüente os moradores cumprimentarem os criminosos com saudações 

habituais de cordialidade. Concordando com os autores, os moradores mais 

experientes contam que os jovens por vezes demoram-se nesse ritual, o que oferece 

margem a má interpretação para quem é estranho ao ambiente. Um relato 

ambivalente sobre uma situação envolvendo a polícia que resultou na morte de um 

jovem, foi descrita como um alerta ao filho de um ACS para o perigo de estar 

envolvido com o tráfico de drogas. 

 
Um primo meu, que estava no local errado, na hora errada fez ele [o 

filho] acordar (...) Meu primo que não era envolvido, estava com os 

garotos [do tráfico] conversando, e aí a polícia chegou. Todo mundo 

correu e ele ficou...o tiro sobrou pra ele, e ele morreu. Aí ele [o filho] 

se assustou com isso, saiu do Rio de Janeiro (...) (C4-ACS) 

 

Uma ACS em outra roda, contou que seu cunhado, um homem trabalhador, estava 

próximo ao local onde ficam os bandidos e foi confundido com um deles, tendo sido 

morto: “Na segunda-feira passada, por exemplo, meu cunhado estava trabalhando, 

descarregando material de construção. A polícia chegou e ele estava perto dos 

bandidos, a polícia levou todo mundo, mataram os bandidos e ele também” (N1-

ACS).  



   

 

 

 

 

Além da preocupação com seus próprios passos dentro da comunidade, é preciso 

cuidar dos familiares, que muitas vezes estão na rua no momento das incursões 

policiais. Uma ACS contou sua experiência de pavor que a levou a se colocar em 

risco, pois temeu pela vida dos filhos que iam para a escola.  

 
E naquela hora, você não pensa, só pensa nos filhos. (...) Eu não vi, 

mas me contaram que eles [os policiais] chegaram a levantar uma 

coisa pra me bater. Eu até me urinei de nervoso, até eu descobrir 

que uma colega pegou os meus filhos e botou pra dentro de casa. 

(G1-ACS)  

 

Outra falou de sua preocupação em proteger a avó idosa e hipertensa, que se 

encontrava só na casa ao lado. 
 

Quando eu ouvi o barulho, eu corri para a casa da minha avó, uma 

senhora de 89 anos (...) eles [os policiais] trancaram a mim e minha 

avó na cozinha, começaram a chamar reforço pelo rádio, subiram a 

escadinha e o tiroteio começou. Durou mais de 2 horas(...)demorou 

muito.(...) Tadinha da bichinha, ela se urinou toda, ela tremia(...)Ela 

nunca tinha passado por uma situação dessas. (B1-ACS) 

 

Um profissional entrevistado apresentou uma reflexão sobre seu sentimento de 

ambivalência em relação às situações de violência na comunidade. Observou que 

em momentos críticos, onde a equipe de saúde é mais importante para atender as 

crises hipertensivas, por exemplo, ou dar apoio, ele precisa sair do território. 

 
Na hora que aquela pessoa [que já é conhecida e atendida na 

unidade] vê um filho sendo jogado no chão, sendo pisado na 

cabeça...é nessa hora que a gente tem que fechar a unidade e sair 

(...) Justamente quando eles mais precisam de apoio, é quando a 

gente tem que fechar, e a gente tem que fechar mesmo, eu não 

discordo de fechar. Mas eu vejo a necessidade deles... Prefiro não 

pensar nisso, porque senão a gente fica meio... sei lá. Prefiro voltar 

no outro dia com a cabeça fresca, podendo dar uma atenção melhor. 

(A12-Enf) 



   

 

 

 

 

A violência fazendo parte da rotina de profissionais que moram e também dos que 

não moram no território, levam-nos frequentemente a pensar em desistir do trabalho 

na ESF. O medo da violência foi relatado em 7 rodas  (30%) e em todas as 

entrevistas realizadas.  

 
Eu já pensei em sair várias vezes [da ESF], por causa do risco. 

(B12-THD) 

O que me incomoda em trabalhar no PSF é a violência, nós sofremos 

tanto quanto as pessoas que estão aí fora [moradores da 

comunidade]. A gente tem que viver em risco e a gente tem família, é 

muita responsabilidade. Se acontecer alguma coisa comigo...eu não 

queria que eles [os familiares] tivessem esse trauma... (A13- 

Dentista) 

 

8.3. IMPOTÊNCIA FRENTE AOS PROBLEMAS DOS USUÁRIOS 

 

A impotência ao ver-se frente às necessidades do usuário e não sentir-se em 

condições de ajudar apareceu em 3 das 24 rodas e foi comentada por um total de 12 

indivíduos. Nas falas, a sensação de angústia e de impossibilidade pareceram 

paralisantes para as pessoas que relataram esta experiência. A sensação de 

impotência parecia colocar o profissional em uma fronteira tênue entre o desistir e 

perseverar. 

Os profissionais de saúde são treinados para identificar riscos, fazer diagnósticos, 

buscar soluções, prevenir e tratar doenças, além de promover saúde. Estes 

profissionais relatam uma tristeza enorme quando conseguem diagnosticar o 

problema, ter clareza do que é necessário ser feito, e percebem o abismo entre a 

necessidade identificada e o que será de fato ofertado àquele usuário. As falas 

emocionadas desses profissionais demonstraram a frustração e a contradição a que 

estão expostos no processo de cuidar do outro. 

 

Houve o relato de uma ACS, moradora antiga da comunidade, que ao ficar muito 

sensibilizada com a situação de uma idosa abandonada, resolveu ser responsável 

legal (curadora) por ela. A ACS conta que essa senhora era amiga de sua mãe, 



   

 

 

 

desde que ela (ACS) era uma criança.  O filho da senhora não se importava com a 

mãe idosa: “Como se a mãe fosse alguma coisa muito ruim na vida dele, como um 

lixo que ele não quer, e ela precisando da ajuda dele. Conclusão, eu adotei essa 

senhora, não dentro de casa, mas adotei no meu acolhimento” (P8-ACS). 
 

Com o passar do tempo, houve uma piora nas condições físicas da senhora, que 

ficou impossibilitada de tomar banho sozinha, de se alimentar etc. Como o descaso 

do único filho se manteve, a ACS iniciou o processo judicial de curatela e conseguiu 

um local para acolhê-lha. Recebe a pensão da senhora e a repassa ao abrigo, para 

a compra de remédios. A ACS diz que ficou muito mal quando se viu diante desta 

situação e optou por assumir uma função que não planejara, por respeito e 

solidariedade a essa senhora. 

 

Na ocasião, segundo o relato, o impacto da impotência da equipe de saúde frente ao 

caso, associado a lembranças afetivas da infância desta profissional, mobilizaram 

sentimentos de solidariedade e compaixão, que permitiram não apenas o 

acolhimento profissional, mas também a responsabilização pessoal pela senhora, 

evitando assim seu abandono. 

 

Em outra narrativa, o profissional relatou sua frustração diante de crianças em 

situação de risco social. Mesmo ao dedicar atenção adicional às famílias, 

orientando-as de acordo com as premissas da promoção da saúde, percebeu que 

não obtinha qualquer resultado. Impossibilitadas por questões sociais e emocionais, 

as famílias não conseguiam acatar as orientações. Sem suficiente suporte 

institucional, ao profissional restou a sensação de impotência, mesmo sabendo que 

estava dedicando o máximo de seu esforço profissional na resolução do problema. 

 
Eu vejo crianças muito pequenas, que eu olho e já vejo indo por um 

caminho muito ruim. E eu como agente de saúde, eu tento fazer 

alguma coisa por aquela família ou por aquelas crianças e a mãe e o 

pai, não vêem o perigo que está rondando aquelas crianças. Então 

eu fico inquieta... Quando a gente entra para ser ACS, a gente acha 

que vai mudar a comunidade, e eu achava que conseguiria fazer 

isso. Mas agora no meu trabalho eu sinto muita vontade de ajudar 



   

 

 

 

aquela família, mas eu vejo que eu não tenho a menor condição. 

(B5-ACS) 

A criança tem um desvio do canal do pênis, desde pequena e já está 

com sete anos, já passaram 3 médicos aqui, todos falam a mesma 

coisa, tem que ser logo (...) eu já ofereci até emprestado do meu 

bolso [dinheiro da passagem], (...), parece que ela [a mãe] não quer 

resolver. (B7-ACS) 

 

Em uma das rodas, houve dois relatos muito entristecidos e sensibilizados sobre 

crianças e adolescentes da comunidade que, sem terem atenção de responsáveis 

em parte do dia, iniciaram o uso de drogas.  

 
Me choca ver aquelas crianças de uniforme de escola, de manhã 

cedo, usando drogas, enganando a mãe...(R1-ACS) 

Eu queria fazer alguma coisa por aquelas crianças, colocar numa 

ONG [para fazer atividades supervisionadas], ou levar uma 

palavra... (P10-ACS) 

 

Alguns desfechos desfavoráveis de ações da equipe também foram mencionados. 

Em um, o paciente alcoolista aceitou a conversa e a ajuda dos profissionais, 

procurou atendimento nos Alcoólicos Anônimos, mas após inúmeras recaídas 

acabou falecendo.  

 
Quando eu ia conversar com ele, ele reagia bem, chegou procurar o 

AA [alcoólicos anônimos], mas não conseguiu, acabou indo a óbito. 

(...) fiquei com aquele sentimento de não ter conseguido salvar 

aquela pessoa. (L1-ACS) 

 

Em outro, o paciente com problemas psiquiátricos e sua família foram aos poucos 

aceitando ajuda da equipe e optou-se por uma internação, porém o paciente faleceu 

no hospital. 
(...) Então eu estou inconformada, porque eu não esperava aquilo [a 

morte do paciente]. O próprio paciente queria se reabilitar, ele queria 

ser ajudado, mas infelizmente aconteceu o que tinha que acontecer. 

(H1-ACS) 



   

 

 

 

 

Observa-se que em ambas as situações houve interação entre o profissional e o 

paciente ou seus familiares, empenho e vínculo interpessoal, mas outros fatores 

impediram o bom êxito do trabalho. A impotência frente ao sofrimento humano e à 

morte se mostrou presente mesmo quando se conseguiu mobilizar recursos para o 

enfrentamento da situação. Entretanto, o sentimento de conformação frente a esses 

episódios também se revelou mais presente, em comparação aos casos em que não 

se obteve acesso suficiente aos recursos existentes. 

 

Em uma das entrevistas uma profissional da equipe, ao ser perguntada sobre qual 

conselho daria a um amigo que fosse ingressar na ESF, respondeu que 

recomendaria que aprendesse a lidar com os próprios sentimentos e principalmente 

com a impotência. Sugeriu que algum tipo de terapia poderia ser útil na preparação 

dos profissionais que ingressam na ESF. 

 
Para que esses sentimentos não devastassem, não paralisassem... 

porque é isso que a gente vê aqui todo dia. Não é negar os 

sentimentos, até porque eu acredito que os sentimentos são 

poderosos instrumentos de gestão, de criação e de transformação. É 

saber separar o que nos pertence e o que não nos pertence. É saber 

lidar com a nossa impotência mesmo. (A11- Méd) 

 

8.4 OS PRINCIPAIS DESAFIOS IDENTIFICADOS 

 

Os dados levantados sobre o sofrimento de profissionais que atuam nas equipes de 

Saúde da Família, relacionado ao processo de trabalho, mostraram que estes 

trabalhadores se sentem pouco valorizados e sem suficiente suporte institucional 

para o exercício de suas atividades cotidianas.  

 

Questões relacionadas à instabilidade no vínculo profissional, aos baixos salários 

(principalmente de ACS), à precária infra-estrutura física nas unidades de saúde, ao 

excesso de burocracia no processo de trabalho e ainda à insuficiência na rede 

setorial e intersetorial de apoio às ações de saúde, foram apontadas como os 

principais fatores que geram sofrimento no cotidiano destes trabalhadores. 



   

 

 

 

 

Os profissionais vivenciam este conjunto de problemas com sentimentos de 

desvalorização e descaso por parte dos gestores, em relação ao trabalho que 

desenvolvem na ESF. Tais sentimentos se desdobram em outros, com destaque à 

sensação de impotência frente algumas das necessidades de saúde dos usuários do 

SUS, principalmente aquelas que dependem da articulação e integração da rede de 

serviços setoriais e intersetoriais. 

 

Apesar de se declararem motivados pela proposta de trabalho da ESF, 

comprometidos e empenhados no desenvolvimento de suas ações, o grupo 

pesquisado indica que não conta com suporte suficiente para o cumprimento das 

responsabilidades e desafios no cuidado integral ao outro. As contradições 

presentes entre o discurso oficial veiculado nas políticas de saúde e as condições 

objetivas de trabalho no âmbito da ESF geram angústia, tristeza, frustração e 

desânimo. Em alguns casos, especialmente naqueles com desfecho desfavorável, 

geram também o sentimento de culpa e impotência, mesmo quando os envolvidos 

dedicam o melhor de seu potencial profissional ao cuidado dos usuários dos 

serviços de saúde. Estes sentimentos negativos são potencializados quando os 

profissionais não conseguem acessar os recursos existentes para o atendimento dos 

pacientes. 

 

O vínculo interpessoal com os usuários e a comunidade emergiu como o principal 

fator de motivação destes trabalhadores no desempenho de suas funções no 

cotidiano das equipes. Ainda que este vínculo não seja livre de tensões, resistências 

e conflitos, como apontaram os dados da pesquisa, que também desafiam e geram 

sofrimento nestes profissionais. 

 

A balança entre estímulo e motivação com o trabalho na ESF, de um lado, e o 

desestímulo face às limitações e precariedades presentes nas condições objetivas 

para o desempenho de suas funções, de outro, é fortemente tensionada pela 

magnitude da violência nos territórios de trabalho, por parte de moradores, de 

grupos paramilitares e de policiais. Uma violência que intimida e gera medo e, às 

vezes, terror nos trabalhadores das equipes de Saúde da Família.  

 



   

 

 

 

As relações entre os profissionais mostraram traços concretos de solidariedade, mas 

também de disputas e tensões. Observamos que estas tensões tenderam a ser 

potencializadas em contextos em que as condições de trabalho se mostraram mais 

precárias, gerando ou acirrando disputas enfrentadas muitas vezes através da 

conformação ou no recrudescimento de hierarquias técnicas ou mesmo disparidades 

na vinculação profissional (estatutários e celetistas). Isto ameaça os laços 

profissionais e a proposta de trabalho em equipe na ESF, que valoriza a 

comunicação entre os agentes de trabalho, a horizontalidade e integração entre as 

diferentes categorias profissionais na construção de um projeto assistencial comum 

(Peduzzi, 2001), o que ainda é um desafio importante para os profissionais. Para 

mencionar ao menos um exemplo realçado na pesquisa em relação ao desafio de 

trabalhar em equipe, destacamos as dificuldades de comunicação entre os agentes 

de trabalho, especialmente entre os ACS e os demais membros da equipe, e entre a 

equipe de uma maneira geral e os gestores.  

 

Entretanto, as dificuldades nas relações no interior da equipe não ocuparam lugar de 

destaque nos fatores que geram sofrimento nos profissionais. A desvalorização e 

descaso por parte dos gestores e a violência no território se mostraram os principais 

problemas na vida profissional destes trabalhadores. Estes problemas exigem 

estratégias de superação, capazes de qualificar e fortalecer a ESF no Município do 

Rio de Janeiro. 

 

Passemos então a relatar as estratégias adotadas por estes profissionais diante dos 

problemas identificados em seu cotidiano de trabalho. 



   

 

 

 

9  BAGAGEM: ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO E RESILIÊNCIA 

.  

A rodas de TC, por serem permeáveis a questões que abrangem situações mais 

amplas da vida das pessoas, mostraram que as estratégias adotadas diante de 

dificuldades no trabalho e fora dele não foram significativamente diferentes.  O 

conceito de resiliência é transversal a ambos. Nos relatos mais pessoais fica mais 

claro, porém são indissociáveis das situações vividas no processo de trabalho.  Por 

isto, optamos por englobar conjuntamente em nossa análise as estratégias de 

enfrentamento internas e externas ao processo de trabalho. As rodas contam em 

sua 4ª fase com um espaço para a exposição dos participantes sobre as formas de 

resolução dos problemas relatados. Foram mencionadas 81 estratégias nas 24 

rodas realizadas, que apresentamos agrupadas em seis temas (quadro 7).  

 

Quadro 7- Estratégias de enfrentamento citadas nas rodas de TC 

ESTRATÉGIAS CITAÇÕES 

Nº % 

Perseverança 36 44 

Ressignificar a experiência 16 20 

Rede social de apoio 14 17 

Criatividade e otimismo 07 09 

Cuidar de si 05 06 

Fé e religiosidade 03 04 

TOTAL 81 100 

Dados compilados pela autora 

 

 

PERSEVERANÇA 

 

Frente a situações que desencadeiam emoções negativas - como angústia, medo, 

frustração ou desestímulo - e ameaçam desorganizar ou desequilibrar os indivíduos, 

os participantes mencionaram várias estratégias: confiar em si; viver cada dia, 



   

 

 

 

lidando com um problema por vez; ter firmeza pessoal, com autocontrole e 

autoestima; e ser perseverante. 

 
O que procuro fazer é pensar no dia de hoje, viver o hoje. Para evitar 

que isso [angústia] venha involuntariamente. É evitar pensar no 

amanhã, porque se eu for pensar muito no amanhã, eu fico pior do 

que eu estou agora. (P1-Med) 

Sofri uma invasão policial em casa, e o meu filho tinha acabado de 

acordar (...) e eu tive que ficar na frente do meu filho o tempo todo 

porque tinha um policial apontando um fuzil pra ele (...) Eu falei que 

eles não iam tocar no meu filho, que ele estudava a noite, qual era o 

problema dele estar acordando àquela hora? Eu falei: Fulano, abre a 

boca e assopra na cara dele, para ele ver o bafo (...) e me coloquei 

na frente dele o tempo todo (...) e me mantive firme. É isso que eu 

busco o tempo todo, me manter firme. (P10-ACS) 

 

Pesce et al (2004) apontam o auto-controle como um dos fatores de proteção 

relacionados a relação com as  adversidades. Rutter (1999) afirma que uma das 

condições para a superação de adversidades é a confiança na própria auto-eficácia. 

Em situações de conflito, onde aparecem intrigas, desconfianças, mal entendidos ou 

fofocas, algumas pessoas relataram optar por procurar esclarecimento da situação, 

demonstrando uma busca firme na direção da resolução, através da verdade e 

sinceridade. 

 
Eu sou muito espontânea e sincera, e às vezes falo as coisas sem 

maldade e as pessoas usam isso maliciosamente em outro lugar (...) 

Eu já passei por uma situação assim, que a minha fala prejudicou 

outra pessoa, eu fui até ela e falei: ’ eu disse isso, isso e isso’. 

Infelizmente eu não descobri quem fez a fofoca, mas eu fui atrás 

para esclarecer. O importante é ser verdadeiro e sincero. (D3-ACS)  

Eu chamei as outras duas e falei: ‘a gente pode até voltar a beber 

[sair juntas], mas intimidades então, a gente não fala mais. Porque 

nós três não somos de confiança. Nós não confiamos umas nas 

outras [deixou clara a mudança de regras] (G1-ACS) 



   

 

 

 

Teve uma desconfiança e foi muito forte, me doeu. Eu lutei pela 

verdade. (...) Nunca desisti da verdade, a maldade das pessoas é 

muito grande e te fere, sabe? Vem feito uma faca, que dói mesmo 

quando você é injustiçado. (...) a pior coisa é você ter esses atritos e 

abandonar. Não! A gente deve continuar e deixar a verdade 

florescer. (F3-ACS) 

 

Em outros casos, a opção foi manter a calma e esperar o tempo passar para a 

situação ser esclarecida: 

 
Eu fui envolvido em fofocas e minha estratégia foi ignorar. Fiquei 

quieto e deixei a situação passar. (A10-ACS) 

As situações passadas com meu ex-marido, as agressões verbais, 

calúnias, mentiras (...) aí quando você consegue ver que é 

crueldade, perversidade e que você fica convicta que é pura 

maldade, você encontra forças para levantar, sacudir a poeira e dar a 

volta por cima. (F2-Med) 

 

Em outro relato, uma ACS que estava tentando visitar uma família considerada de 

risco e bastante avessa a receber a profissional, contou emocionada que sua 

persistência levou-a a conseguir uma aproximação, depois de quatro frustrantes 

tentativas: “Eu sabia que era uma família complicada, já tinham me avisado [...]. Eu 

fui várias vezes e só consegui na quinta vez [fazer a visita domiciliar]. Foi fruto da 

minha perseverança [...] eu sabia que eu podia ajudar” (S4-ACS). 

 

Foram muitos os relatos sobre envolvimento com drogas e embora os desfechos 

tenham sido bastante variados, este relato muito emocionado destacou a 

persistência do pai da profissional e a união de ambos para ajudar o irmão a 

abandonar o vício.  

 

Meu irmão se viciou em drogas e acabou com o casamento dele, os 

filhos foram morar com a avó. Meu pai me perguntou se eu topava 

ajudar o meu irmão, eu era solteira e meu pai não desistiu. Levou 

meu irmão para dentro de casa, nós levamos ele para a Igreja e foi 



   

 

 

 

uma luta, mas nós persistimos. E hoje, mesmo depois de divorciado, 

ele casou na Igreja, de novo com a esposa dele, e é um pai 

exemplar. (S3-ACS) 

 

Nas entrevistas, a perseverança foi associada à motivação em trabalhar com saúde 

pública. Apesar das inúmeras dificuldades que o processo de trabalho apresenta, os 

profissionais se mostraram fortemente comprometidos com o desafio de melhorar as 

condições de saúde da população.  

 
Quando a gente vê o nosso trabalho dando certo, a gente fez uma 

orientação, a pessoa aceita a nossa orientação, depois ela retorna e 

diz: “olha eu fiz o que você disse, deu resultado, melhorei, to me 

sentindo bem”. É muito bom você sentir aquela energia...(M11-Enf) 

 

Às vezes um paciente que não tinha acesso nenhum à saúde, às 

vezes não tinha como fazer um tratamento, acesso as 

especialidades, e a gente aqui consegue ter uma resolutividade boa 

(...) Então isso é muito importante, você sente o agradecimento da 

parte deles e vê a mudança até em termos de educação. Às vezes 

essa pessoa tem um tipo de comportamento [agressivo] e depois 

aos poucos, a gente mostrando nosso jeito de agir, o jeito de falar, a 

gente vê a mudança deles, da educação, do jeito de falar. E isso é 

muito bom, é o retorno do seu trabalho. (E11-Med) 

 

RESSIGNIFICAR A EXPERIÊNCIA 

 

Este item se refere à capacidade que as pessoas revelaram de dialogar com suas 

premissas, suas memórias, seus sofrimentos e, ao longo da vida, mudar o seu modo 

de ver a vida e suas atitudes, trazendo desta trajetória um fortalecimento em sua 

condição emocional.  

 

A citação seguinte relata uma situação pessoal que foi transformada internamente 

através de uma relação originada no processo de trabalho.  

 



   

 

 

 

Eu não gosto de falar, mas eu quero falar aqui hoje, para encorajar 

os agentes de saúde que estão aqui. Eu perdi meu filho com 15 anos 

de idade e foi um momento muito sofrido da minha vida e logo depois 

surgiu a oportunidade de trabalhar como agente comunitário de 

saúde. (...) Logo depois eu me deparei com a situação de um rapaz e 

uma família que estava vivendo um caso dramático. Essa mãe 

estava desistindo do filho, que estava envolvido com o tráfico. Eu 

comecei a conversar com ele, com a mãe dele, me envolvi mesmo. 

Realmente estava dando muito trabalho. E foi muito gratificante 

porque hoje ele conseguiu sair do tráfico, constituiu uma família (...) e 

com isso eu ganhei o respeito e o carinho dessa família e acima de 

tudo ver aquela vida liberta de tudo aquilo. Foi um momento ruim que 

eu estava passando e eu consegui transferir para fazer uma coisa 

boa. (P10-ACS) 

 

Em outro exemplo, o processo de trabalho contribuiu para que um profissional 

percebesse que cuidar da saúde exige também um olhar interior, voltado para dentro 

de quem sofre. Esta percepção lhe encorajou a olhar para seus próprios problemas, 

reconhecê-los e ressignificá-los, o que lhe possibilitou melhorar a qualidade de seu 

trabalho na ESF. 

 

Essa mudança aconteceu porque eu pensei: como eu posso cuidar 

dos outros se eu não cuido de mim? Eu olhei para mim e vi que eu 

não conseguia me aceitar, então eu não conseguia me cuidar. (...) Eu 

me sentia numa prisão, agora eu me sinto livre, e agora eu até 

trabalho melhor. (H1-ACS)  

 

Alguns acontecimentos do passado ficam registrados na memória como situações 

traumáticas ou dolorosas, por vezes difíceis de serem lembradas ou faladas; porém, 

em alguns casos, estas situações ganham novo significado através das interações 

ocorridas na vida.  

 
Eu apanhei muito, ficava trancada dentro de casa (...) eu sofri muito, 

porque eu apanhei muito. Eu não tive muito carinho da minha mãe. E 

hoje eu consegui passar por cima disso tudo. Eu moro longe dela, ela 



   

 

 

 

em Minas e eu aqui, mas eu falo pra ela: mãe eu te amo, você é 

minha rainha. Eu dou muito carinho pra ela e ela para mim. Foi um 

esforço pra mim. (A8-ACS) 

Eu apanhava da minha mãe, depois ela contava para o meu pai e eu 

apanhava de novo. Mas eu consegui superar, foi difícil, mas eu 

consegui. Eu só fui entender a minha mãe, depois que eu tive minha 

filha mais velha. Aí, o que eu passei com a minha filha, me fez 

entender a minha mãe. Eu gosto muito da minha mãe. (L3-ACS) 

 

Junqueira & Deslandes (2003, p.234) defendem “que o conceito de resiliência traduz 

conceitualmente a possibilidade de superação num sentido dialético, isto é, 

representando um novo olhar, uma re-significação do problema, mas que não o 

elimina, pois constitui parte da história do sujeito”.  

 

Muitas falas nos remeteram à importância de aceitar os desafios e aprendizados que 

a vida traz. Não com um sentido passivo ou resignado, apenas como uma 

conformação, mas de uma maneira ativa, que transforma os modos de lidar com 

problemas presentes na realidade de cada um.  

 

Perdi meus pais e sou filha única, pra mim foi muito difícil. (...) O que 

eu aprendi é que a gente supera (...), porque a vida avança. (...) e eu 

consegui superar olhando para os meus filhos, que eram pequenos, 

sentiram a perda dos avós, mas eu tinha que estar ali, para apoiá-

los. A perda me ensinou a conseguir ir adiante. (P9-Med) 

Botei na minha cabeça que eu posso empurrar esse barco [cuidar da 

avó idosa]. Ela não me incomoda, não me estressa, não me 

atrapalha. Coloquei pra mim que isso não vai me consumir, não vai 

me matar. Eu não posso infartar por causa disso. (P2-ACS) 

 

A respeito do aprendizado no processo de trabalho, destacamos duas falas 

diretamente atreladas à ESF: 

 

[Trabalhar na ESF] é um aprendizado. Você aprende a lidar com as pessoas, por 

mais que você já saiba, cada dia você aprende mais um pouquinho. (F11-Tec. enf) 



   

 

 

 

[Para trabalhar na ESF, teria que] saber lidar com os seus 

sentimentos, para que esses sentimentos não devastassem, não 

paralisassem porque é isso que a gente vê toda hora (...) [Aprender 

a] separar o que nos pertence e o que não nos pertence, saber lidar 

com a nossa impotência, com a nossa incapacidade de fazer alguma 

coisa, ser artista e criativa para procurar brechas [para resolver os 

problemas]. (A11-Med) 

 

Laranjeira (2007, p.329) afirma que ao consideramos a resiliência uma capacidade 

de ultrapassar adversidades com recursos psicológicos, então esta “pode ser 

abordada como um funcionamento estabelecido de longa data, eventualmente 

desde a infância”. Já Grünspun (2002) afirma que a resiliência é uma habilidade 

para enfrentar as adversidades da vida, incluindo a capacidade de recuperar-se e 

ser transformado por elas, o que admite a re-construção ao longo de toda a vida.  

 

REDE SOCIAL DE APOIO 

 

O apoio de amigos e familiares mereceu inúmeros relatos nas rodas, como ilustram 

as duas citações seguintes. Em uma relação difícil entre pai e filho, uma profissional 

contou que o apoio de uma amiga de longa data possibilitou um rearranjo doméstico 

e, após algumas negociações, o encontro de uma solução pacífica e apreciada por 

todos.  

 

Quando meu filho fez 19 anos, ele quis sair de casa. O pai 

concordou, falou pra deixar ele ir quebrar a cara, e foi muito difícil. 

Viveu fora por 3 meses (...), e eu tenho uma amiga de mais de 25 

anos, que deu muito apoio, ele procurou muito refúgio na casa dela, 

lavou roupa na casa dela, e eu ligava pra ela pra saber notícias dele, 

eu perturbava ela. (B7-ACS) 

 

Situações de doença familiar, principalmente de cuidado com idosos, foram 

freqüentes nas rodas. Em alguns casos os problemas demandaram uma difícil 

negociação familiar. Mas, na situação mencionada abaixo, chamou a atenção a 



   

 

 

 

forma como a profissional e sua família conduziram o problema, de modo a evitar 

sobrecargas individuais. 

 

Quando a minha sogra começou a adoecer, a gente reuniu a família 

e decidiu pagar uma pessoa pra dormir lá com ela, limpar a casa, ir 

com ela ao médico. E não deixamos a minha cunhada que morava 

perto, ficar no estresse sozinha. (A1-ACS) 

 

Cecconello (apud Noronha, 2009), ao focalizar indivíduos e famílias em sofrimento, 

afirmou que a união familiar, a qualidade no relacionamento entre pais e filhos, 

práticas educativas envolvendo afetos, reciprocidade e equilíbrio de poder são 

elementos positivos para a superação. 

 

O apoio de usuários dos serviços de saúde também mereceu destaque nas falas 

dos participantes nas rodas de TC. Foi o caso de uma profissional que se viu 

ameaçada por uma paciente que exigia atendimento imediato, embora não tivesse 

consulta agendada e não apresentasse sinais de urgência. A agenda dos 

profissionais estava cheia e vários idosos esperavam pelo atendimento na unidade: 

“A minha solução foi me colocar em público, ir para fora da sala e falar na frente das 

outras pessoas que estavam no corredor, esperando para serem atendidas” (A9-

Méd). 

 

Em outros momentos de ameaça aos profissionais de saúde, o apoio dos 

coordenadores e de representantes das associações de moradores foi destacado: 

“Já falamos com a coordenadora que vai chamar as associações de moradores para 

conversar. Isso já foi feito em outras situações aqui” (B6-Méd). 

 

Nas entrevistas, foi consensual a importância dada à formação de vínculo com a 

comunidade como uma estratégia importante frente às dificuldades encontradas no 

processo de trabalho.  

 
Às vezes com uma simples conversa, você ajuda as pessoas. As 

pessoas vêm aqui com umas dúvidas bobas, ela chega aqui, a 



   

 

 

 

gente conversa, e ela consegue resolver, e sai daqui aliviada. (L11-

Tec enf) 

Por exemplo, quando você vê uma criança que fez um trabalho de 

prevenção desde pequenininha e hoje ela tem hábitos de higiene 

maravilhosos, isso me dá muita felicidade. As pessoas vão mudando 

devagarinho algumas coisas que são muito importantes para a vida 

delas. Não que eu tenha mudado tudo, mas eu fiz parte disso, eu 

olho e digo: ‘ puxa, que bom que eu pude fazer alguma coisa por 

essa família’. (B12-THD) 

 

Em algumas situações, o apoio de níveis hierárquicos superiores foi fundamental 

para a coesão da equipe e do trabalho. O suporte de profissionais da coordenação 

de área foi citado em momentos diferentes das rodas, destacando sua importância 

para o profissional que está no campo. Em uma roda, uma ACS mencionou o 

significado de receber apoio, às vezes de quem não se espera. Neste caso, houve 

um conflito entre a ACS e um enfermeiro, mas a supervisora, que era enfermeira, lhe 

apoiou, demonstrando que a questão corporativa não influiu na decisão: “Não foi 

legal você ter o apoio de quem você não esperava, no caso a sua supervisora, a 

enfermeira?” (Z2-ACS). 

 

Entretanto, a surpresa da profissional com a decisão da supervisora permite supor 

que o critério corporativo é ainda frequente na resolução de conflitos no interior das 

equipes. Em outra situação, uma ACS relatou sua dificuldade com uma família em 

situação de violência contra as crianças, e a dedicação da equipe de saúde e da 

coordenação de área (CAP) na busca de uma solução. Ainda que o problema não 

tenha sido resolvido, a profissional destacou a importância do apoio que recebeu da 

supervisão: “Os familiares já denunciaram para o Conselho Tutelar, e quando eu 

tomei ciência da situação, eu falei com a minha supervisora, veio a psicóloga, foi 

todo mundo para a casa dela e até hoje a situação não se resolveu” (C2-ACS). 

 

Estes relatos destacaram a importância de parcerias na resolução de problemas. 

Nas falas relacionadas especificamente ao processo de trabalho, chamou atenção 

que foram citados apenas o conselho tutelar e as associações de moradores como 

parceiros interinstitucionais.  No interior do setor de saúde se destacou, além das 



   

 

 

 

parcerias entre os profissionais das equipes e destes com os usuários dos serviços, 

o apoio dos supervisores regionais que atuavam nas unidades de saúde estudadas. 

 

CRIATIVIDADE E OTIMISMO 

 

Alguns participantes apontaram a criatividade, às vezes associada ao otimismo, 

como uma característica que ajuda a enfrentar as adversidades no trabalho ou fora 

dele. Estudos em diversas populações e culturas têm demonstrado que uma pessoa 

pode desencadear um processo de resiliência quando apresenta, entre outras 

características, o senso de humor (CARVALHO et al, 2009).  

 

A próxima citação ilustra como a parceria criativa entre colegas no ambiente de 

trabalho pode contribuir para prevenir conflitos; na situação relatada, um conflito de 

difícil resolução envolvendo preconceitos, diferenças culturais e hierárquicas. O 

problema e a solução adotada foram contados na roda com muito humor. 

 

Os ACS não foram convidados para a confraternização de Natal das 

equipes, por causa de duas pessoas que votaram contra, porque 

disseram que a gente não ia saber se comportar [no restaurante](...) 

A gente soube disso dois dias antes. Nos reunimos, nos organizamos 

e montamos uma ceia de Natal. No dia chegamos na unidade com 

peru, pernil (...) teve gente que comeu 5 pratos. Daquele momento 

em diante, mudou o tratamento [de alguns membros da equipe em 

relação aos ACS]. (B1-ACS) 

 

Cultivar pensamentos e atitudes otimistas contribuiu para transformar o olhar de uma 

profissional para sua realidade, o que lhe foi útil para lidar melhor com as questões 

que lhe preocupavam. 
Tem que ter pensamento positivo, quando eu estava com o 

pensamento negativo, vinha tudo negativo pra minha vida. A partir do 

momento que eu passei a colocar todos os pensamentos positivos, 

eu também comecei a me valorizar, porque eu estava me culpando, 

eu achei que eu tinha falhado. (F7-ACS) 

 



   

 

 

 

CUIDAR DE SI 

 

Fazer atividades prazerosas, como cantar ou dançar, foi uma das estratégias 

mencionadas para extravasar e aliviar tensões, melhorando assim a qualidade de 

vida. Uma ACS relatou seu sentimento de felicidade e surpresa por conseguir cuidar 

de si mesma com um câncer de colo de útero, sem se afastar do trabalho. No final 

de seu relato, ela informou que usa seu exemplo pessoal de superação e cura como 

um estímulo para as mulheres de sua micro-área fazerem o exame preventivo: 

 
Para eu conseguir passar por tudo isso... eu gosto muito de cantar, 

eu acho que cantar é a melhor coisa, eu chegava cantando no 

trabalho, chego às vezes cantando nas VD [visitas domiciliares]. (B5-

ACS) 

 

Outras duas ACS relataram a opção por falar o que sentem como forma de prevenir 

situações desagradáveis: 

 

Eu aprendi que eu não vou morrer infartada. Eu não vou. O que eu 

tenho que falar eu falo. Porque quando eles [os supervisores] 

querem que eu ouça, eu vou ter que ouvir. Então eles vão ter que 

ouvir também. (...) Eles tem que aprender a respeitar. (J1-ACS)  

Eu jurei [para si mesma] que não ia falar nada e nem queria 

participar [da roda de TC]. Mas como você falou no começo: “quem 

guarda, azeda; quem azeda, estoura ; e quem estoura , fede”....(S2- 

ACS) 

 

Em outros casos, os participantes mencionaram alguns cuidados adotados para se 

auto preservarem no local onde moram, trabalham e circulam. 

 

Não ando de colete, nem de camisa [uniforme], não visito e nem 

cadastro casa de meliantes, porque numa outra comunidade a 

polícia pegou as pranchetas dos ACS para descobrir onde estavam 

os ‘envolvidos’. (R1-ACS)  



   

 

 

 

FÉ E/OU RELIGIOSIDADE 

 

A fé no ser humano, fé no outro e esperança em dias melhores, nem sempre 

relacionada a uma determinada crença religiosa, foi mencionada nas rodas como um 

fator promotor de conforto. Panzini & Bandeira (2007, p.127) afirmam em seu artigo 

sobre Coping (conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais utilizadas pelos 

indivíduos com o objetivo de manejar situações estressantes) religioso/espiritual, 

que a espiritualidade pode ser associada a um fator de proteção da saúde, e que 

alguns estudos que medem a qualidade de vida incluem a dimensão 

espiritual/religiosa. Referem estudos onde “o envolvimento em religiões organizadas 

pode proporcionar aumento do senso de propósito e significado da vida, que são 

associados a maior resiliência e resistência ao estresse relacionado às doenças”.  
Eu tô levando [ao sair da roda de TC] a fé no ser humano (...), 

porque se a gente não tiver esperança de acreditar no próximo, eu 

não sei como será o mundo daqui para frente. (J1-ACS) 

Eu oro, na hora me dá uma paz...mas no dia seguinte tem que voltar 

para cá [o trabalho] (A4-Enf) 

[O que me ajuda a lidar] é uma coisa invisível que eu acho que 

todos nós temos dentro de nós.(...) Eu lembro que a gente tem Deus 

para nos dar força, para continuar vivendo e lutar. É uma coisa 

invisível que nos dá estrutura para poder levantar a cabeça e 

respirar, porque amanhã é outro dia. (G1-ACS) 

 

9.1 OS CAMINHOS DE SUPERAÇÃO 

 

As diferentes formas relatadas de lidar com o sofrimento gerado no processo de 

trabalho não se mostraram excludentes entre si. Ao contrário, expressaram um 

conjunto de recursos complementares que atuam fortemente na balança entre a 

angústia, a frustração, o desânimo e o medo, de um lado, e a motivação e o 

compromisso profissional, de outro lado. 

 

As estratégias de enfrentamento relatadas revelaram principalmente recursos 

mobilizados desde uma perspectiva individual, tais como confiar em si, cuidar de si e 

transformar o olhar interior diante dos desafios da vida. São recursos que buscam o 



   

 

 

 

fortalecimento pessoal diante de adversidades encontradas na trajetória profissional 

ou não. Outras estratégias, como a perseverança, a criatividade e a fé, também 

foram descritas principalmente desde uma perspectiva individualizada.  

 

A rede social de apoio, por sua vez, ilustrou um recurso de ordem coletiva, baseado 

em relações familiares, de vizinhança, profissionais e institucionais. Compareceu em 

apenas 17% do conjunto de citações sobre estratégias de enfrentamento.  

 

É importante esclarecer que a TC não limita a expressão de relações, parcerias e 

associações, apenas estimula que sejam apresentadas desde a ótica e a vivência de 

quem fala. Desta perspectiva, é interessante notar que os profissionais destacaram 

entre suas dificuldades, o descaso de gestores e insuficiências na rede setorial e 

intersetorial de apoio às ações que desenvolvem. Em ambas as dificuldades, 

sinalizaram uma inadequação no suporte institucional às ações de saúde na ESF 

nas áreas estudadas. Em contrapartida a este quadro, os profissionais 

demonstraram se apoiar principalmente em estratégias de caráter individualizado 

para o enfrentamento de seus problemas no processo de trabalho. 

 

Diante destes resultados, parece razoável supor que um dos elementos frágeis no 

grupo estudado são suas possibilidades ainda restritas de atuar em rede. Seja pela 

insuficiência de mecanismos institucionais capazes de favorecer este tipo de 

atuação, seja ainda pela dificuldade por parte dos profissionais de buscar e construir 

conexões e parcerias que dêem maior sustentabilidade a suas ações. 

 

Observou-se também que o conceito de resiliência pode ser aplicado de maneira 

transversal às estratégias de enfrentamento mencionadas. A aproximação deste 

conceito ao de promoção da saúde feita por Silva & Lunardi (2005) mostra as 

possibilidades de construção de uma trajetória resiliente, incluindo interações com a 

rede de suporte social, seja ela institucional, comunitária ou familiar.  

 

As condições de trabalho no âmbito da ESF envolvem o contato com uma 

multiplicidade de culturas e grupos sociais, fatores de risco e de proteção. Esta 

multiplicidade abriga também inúmeras possibilidades de lidar com os fatores 

adversos presentes no processo de trabalho (SOUZA & CERVENY, 2006a; 



   

 

 

 

LARANJEIRA, 2007). Não é possível anular os eventos estressores do cotidiano, 

mas é possível estimular trajetórias com maior potencial de resiliência, que por sua 

vez contribuam diretamente na construção de  soluções aos problemas encontrados. 

Promover resiliência significa, entre outros aspectos, construir um processo de 

trabalho mais acolhedor, humanizado e apto a garantir atenção integral à saúde da 

população. 

 

O Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde - Doenças Relacionadas ao 

Trabalho - afirma que o controle das condições de risco e a melhoria dos ambientes 

de trabalho envolvem várias etapas e que é muito importante que os trabalhadores 

participem de todas as fases desse processo.  

 
“(...) a despeito de toda sofisticação técnica, apenas os 

trabalhadores são capazes de informar sutis diferenças existentes 

entre o trabalho prescrito e o trabalho real, que explicam o 

adoecimento e o que deve ser modificado para que se obtenha os 

resultados desejados” (BRASIL, 2001, p.37).  

Essa premissa vai ao encontro dos pilares da Terapia Comunitária, que privilegia o 

contexto onde é produzido o saber: tanto o problema quanto a solução podem 

emergir da cultura local onde estão inseridos. 

 

Entretanto, é importante destacar também que, não obstante os avanços 

observados nas políticas de saúde desde a criação do SUS – e a ESF é um deles -, 

a contrapartida política e institucional para garantir a qualidade da atenção à saúde 

se mostra ainda insuficiente, pelo menos nas áreas estudadas. A adequação desta 

contrapartida se vislumbra ainda como uma conquista a ser garantida por 

trabalhadores de saúde e pela sociedade brasileira. Depende de vínculos e salários 

justos, condições dignas de trabalho e suficiente suporte material, técnico e logístico. 

Condições indispensáveis para o avanço da ESF e da qualidade das ações nos 

diferentes níveis de atenção. 



   

 

 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo mostrou que condições de trabalho inadequadas e sem suficiente suporte 

material e técnico se destacam entre os fatores geradores de sofrimento no 

processo de trabalho nas equipes de Saúde da Família estudadas.  Vínculos 

profissionais precários e deficiências na rede de serviços (setorial e intersetorial) e 

na infra-estrutura local são percebidos e vivenciados pelos profissionais como 

desvalorização e descaso dos gestores em relação aos trabalhadores, à Estratégia  

Saúde da Família e à população.  

 

Inadequações nas condições de trabalho contribuem por sua vez para gerar 

sentimentos de impotência nos profissionais, acentuados em situações em que não 

conseguem acionar a rede de serviços para atender de maneira apropriada às 

necessidades de saúde da população. As contradições entre as condições objetivas 

a que estão submetidos dia após dia e o discurso político associado à ESF causam 

incertezas, desmotivação e às vezes também sentimentos de culpa.  

 

Limitações nas condições de trabalho contribuem ainda para gerar ou acirrar 

tensões entre os profissionais de saúde e destes com os usuários dos serviços. 

Diferenças técnicas, de status social e de tipo de vínculo (celetistas e estatutários) 

entre os trabalhadores são potencializadas em contextos impróprios para um 

desempenho adequado no processo trabalho, o que por vezes aciona sentimentos 

de solidariedade entre eles, mas também tensões, disputas e conflitos. Os agentes 

comunitários de saúde se revelaram especialmente vulneráveis nestes contextos; 

embora experimentem frequentemente um sentimento de honra por sua contribuição 

no processo trabalho, sentem-se muitas vezes desvalorizados e desqualificados por 

parte dos demais membros da equipe. 

 

Nas relações com os usuários, demandas de pronto-atendimento não atendidas se 

mostraram um importante disparador de tensões e conflitos, o que está associado, 

por sua vez, à proposta diferenciada da ESF em relação ao modelo de atenção 

tradicional, mas também a dificuldades na comunicação com a comunidade e na 

organização do processo de trabalho.  

 



   

 

 

 

Embora as tensões entre profissionais e destes com os usuários tenham se revelado 

importantes fatores na geração de sofrimento no processo de trabalho, a percepção 

de descaso por parte dos gestores e a violência no território foram juntas os 

principais problemas apontados pelos participantes na pesquisa. A violência de 

moradores, de grupos paramilitares e de policiais desmotiva e provoca sentimentos 

de medo e muitas vezes de terror nos profissionais das áreas estudadas.  

O Ministério da Saúde (MS) reconhece no trabalho precário em saúde um 

importante obstáculo para a qualidade dos serviços prestados pelo SUS. Entende 

que os problemas envolvidos são muitos e complexos, dificultando a seleção e a 

fixação de profissionais de saúde. Diante disto, tem anunciado algumas mudanças 

na política de gestão de trabalho e da educação permanente com o objetivo de 

valorizar a carreira no SUS (BRASIL, 2008d). 

 

Em 2003, o MS criou a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 

(SGTES) e seus dois departamentos: o de Gestão e Regulação do Trabalho em 

Saúde - DEGERTS e o de Gestão da Educação na Saúde - DEGES. Em 2004, 

instituiu uma comissão para elaborar as diretrizes do Plano de Cargos, Carreiras e 

Salário (PCCS-SUS), composta por trabalhadores, gestores privados e públicos. Em 

2006, através do documento ‘Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão’, 

apresentou novas diretrizes para a gestão do SUS, contemplando, entre outros 

aspectos, o financiamento, o planejamento das ações e serviços e a gestão do 

trabalho no SUS.   Neste documento afirma que a política de recursos humanos para 

o SUS deve buscar a valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde, o 

tratamento de conflitos e a humanização das relações de trabalho.  

 

A Política Nacional de Educação Permanente (BRASIL, 2009, p.49) indica, por sua 

vez, que as mudanças nas práticas institucionalizadas dependem da construção de 

novos acordos e regras nos serviços de saúde, e para isto valoriza a reflexão 

compartilhada e sistemática dos trabalhadores em saúde com base em seus 

processos de trabalho.  

 

No campo da segurança pública, a recente implantação de Unidades de Polícia 

Pacificadora em alguns dos territórios de atuação da ESF no município do Rio de 



   

 

 

 

Janeiro (MESQUITA NETO, 2004 & GOVERNO ESTADO RJ, 2009), também traz 

perspectivas positivas de mudanças. 

 

A enunciação do compromisso de implantar mudanças é uma etapa importante, mas 

depende para sua concretização de efetivo compromisso político e organização 

social.  O avanço nesta direção amplia e aprofunda a reforma sanitária iniciada na 

década de 1980. As estratégias adotadas pelos profissionais para lidar com os 

fatores geradores de sofrimento no seu trabalho cotidiano podem acelerar ou não 

este avanço. 

 

 Entre estas estratégias, se sobressaíram no estudo o compromisso com o trabalho 

em saúde e a vinculação com a comunidade. Entretanto, chamou atenção a 

predominância da perspectiva individual sobre a coletiva, ou seja, a construção ou o 

reforço de parcerias setoriais, intersetoriais e com a população tiveram uma 

participação menor no conjunto das falas dos profissionais. O que sugere que a 

constituição de parcerias e redes sociais de apoio às ações de saúde seja um 

aspecto ainda frágil na dinâmica de trabalho dos profissionais estudados. 

 

A utilização da terapia comunitária neste estudo mostrou, a insuficiência de espaços 

para troca de experiências e compartilhamento de soluções entre os profissionais, 

em que a expressão e a reflexão não estejam definidas por critérios hierárquicos. As 

rodas de TC propiciaram manifestações de cuidado e acolhimento mútuo entre os 

profissionais e revelaram inúmeros recursos internos que estão presentes entre eles, 

mas não são disponibilizados de forma sistemática nas equipes, possivelmente pela 

ausência ou insuficiência de espaços que propiciem o seu reconhecimento, reflexão 

e mobilização. 

 

Desta perspectiva, as rodas de terapia comunitária podem ser entendidas como uma 

tecnologia leve, no sentido que Merhy (1997) atribui a esta expressão. Uma 

tecnologia brasileira capaz de produzir oportunidades de trocas mais horizontais, 

que permitam aprofundar a reflexão sobre a organização do processo de trabalho e 

as relações que lhe dão sustentação, e contribuir desta forma para a implantação de 

mudanças e o fortalecimento da Estratégia Saúde da Família. 

 



   

 

 

 

Em um ano de expectativa de expansão acentuada da ESF no município do Rio de 

Janeiro, é importante observar os desafios cotidianos e as estratégias apontadas 

pelos profissionais inseridos no território. 

 

Os resultados deste estudo reafirmaram nossa percepção de que a proposta de 

mudança no modelo de atenção à saúde, tendo como eixo a ESF, ainda encontra 

enormes desafios a serem vencidos. Recorrendo à metáfora de um copo com água 

até a metade, optamos por ver além de um copo meio vazio, também um copo meio 

cheio, onde os avanços políticos, legais, teóricos e organizações, entre outros, nos 

brindam com inúmeras vitórias na direção de um sistema de saúde mais inclusivo, 

efetivo e eficaz. O mesmo olhar pode ser lançado em relação aos profissionais de 

saúde da ESF, que lidam dia após dia com a doença e a morte, a precariedade de 

recursos sociais e institucionais, a violência, mas persistem e encontram recursos 

internos e coletivos para avançar em seu compromisso com a saúde da população. 

 

Se focarmos o nosso olhar apenas no que nos falta para termos uma vida 

profissional digna, bem remunerada e equipada em infra-estrutura e rede, não 

teremos olhos para ver o quanto pudemos conquistar nas décadas recentes. É 

importante percebermos as duas metades, porque elas nos motivam a prosseguir 

nesta construção e ao mesmo tempo, encontrar novos caminhos para fortalecê-la.  

Para isso nos parece fundamental valorizar a voz e dar suporte aos profissionais que 

fazem da ESF uma realidade, através de sua prática cotidiana. 
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APÊNDICE A – FICHA 2 ADAPTADA 
 

Integrantes da Equipe: 
Nome Etapa da TC desenvolvida 

  

  

 

Localização: 

Endereço do local da TC Data Horário 

   

 

Participantes: 

Nº total de participantes 

 

Número de participan. novatos Faixa etária 

Homens Mulheres < 24       25 a 60     > 60 

      

 

Categoria profissional: 

Nº total de moradores no local Nível sup Nível med ACS 

    

Temas (escrever atrás): 

Mote: 

 

 

 

Estratégias de Enfrentamento: 

 

 

 

 

Bagagem – O que os participantes levam da TC? 

 

 

 



   

 

 

 

APÊNDICE B -  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

- Sexo:      a) Masculino                        b) Feminino 

 

 

- Profissão 

f) agente comunitário de saúde    g) auxiliar de consultório dentário   

                         h) dentista         i) enfermeiro         j) médico 

                   k) técnico de enfermagem             l) técnico de higiene dental 

 

- Qual é o seu tipo de vínculo empregatício? 

 

- Há quanto tempo trabalha na Saúde? 

 

- Há quanto tempo trabalha no PSF? 

 

- Unidade onde trabalha? 

  

 

1) Como você ingressou no PSF? O que motivou a entrar no PSF? 

2) O que você gosta no seu trabalho? Que te traz boas sensações? Que te dá 

alegria? 

3) O que você não gosta no seu trabalho? Que te traz sofrimento ou tristeza? 

(estrutura do módulo, respeito a vc como profissional, questão da burocracia, 

impotência, instabilidade do vínculo) 

4) O que você mudaria no PSF? No trabalho cotidiano do PSF? 

5) Que conselhos você daria a um amigo (a) que estivesse pensando em entrar no 

PSF? 



   

 

 

 

APÊNDICE C -  TCLE (RODAS) 
 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

Comitê de Ética em Pesquisa SMS/RJ 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

 

Você está convidado a participar da pesquisa cujo título é: Sofrimento no processo de trabalho na 

Estratégia Saúde da Família: contribuições da Terapia Comunitária. 

Você foi selecionado porque é um dos profissionais de saúde que atua na Estratégia Saúde da 

Família. Sua participação é importante, mas não obrigatória. A qualquer momento você pode desistir 

de participar, sabendo que sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os 

profissionais, unidades de saúde, Grupo de Apoio Técnico (ou Coordenação de Área Programática) 

ou com a Universidade Estácio de Sá. 

O objetivo principal desta pesquisa é compreender os fatores relacionados ao sofrimento no processo 

de trabalho na Estratégia Saúde da Família. Sua contribuição consistirá em participar das rodas de 

Terapia Comunitária. Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e 

garantimos o sigilo sobre sua participação. As informações serão manipuladas somente pelo grupo 

de pesquisadores. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de 

outras pessoas entrevistadas. Sua participação não envolve risco pessoal ou profissional e não será 

remunerada. A coleta de dados visa contribuir para o aprimoramento do referido programa. 

Em caso de dúvidas, você poderá esclarecê-las através de contato telefônico com a pesquisadora 

responsável Monica 3111-1123, ou na Rua do Riachuelo nº 27, 6º andar às sextas-feiras, ou e.mail: 

aaadolescentro.paulo.freire@gmail.com. 

 

..................................................... 

Monica Alegre de Lima Pinho 

Pesquisador responsável 

Outros contatos:Orientadora: 

Profª Drª Marilene Nascimento Tel: 3231-6135 

e.mail: mestradosaudedafamilia@estacio.br 

Comitê de Ética em Pesquisa SMS/RJ: 2504-3196, 2504-2704, 2504-2948 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

 

Convidado  

Documento de identificação:



   

 

 

 

 

APÊNDICE D - TCLE (ENTREVISTA) 
 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

Comitê de Ética em Pesquisa SMS/RJ 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

 

Você está convidado a participar da pesquisa cujo título é: Sofrimento no processo de trabalho na 

Estratégia Saúde da Família: contribuições da Terapia Comunitária. 

Você foi selecionado porque é um dos profissionais de saúde que atua na Estratégia Saúde da 

Família. Sua participação é importante, mas não obrigatória. A qualquer momento você pode desistir 

de participar, sabendo que sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os 

profissionais, unidades de saúde, ou Coordenação de Área Programática, ou com a Universidade 

Estácio de Sá. 

O objetivo principal desta pesquisa é compreender os fatores relacionados ao sofrimento no processo 

de trabalho na Estratégia Saúde da Família. Sua contribuição consistirá em participar de entrevista. 

Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e garantimos o sigilo 

sobre sua participação. As informações serão manipuladas somente pelo grupo de pesquisadores. A 

divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de outras pessoas 

entrevistadas. Sua participação não envolve risco pessoal ou profissional e não será remunerada. A 

coleta de dados visa contribuir para o aprimoramento do referido programa. 

Em caso de dúvidas, você poderá esclarecê-las através de contato telefônico com a pesquisadora 

responsável Monica 3111-1123, ou na Rua do Riachuelo nº 27, 6º andar às sextas-feiras, ou e.mail: 

aaadolescentro.paulo.freire@gmail.com. 

 

..................................................... 

Monica Alegre de Lima Pinho 

Pesquisador responsável 

Outros contatos,Orientadora: 

Profª Drª Marilene Nascimento Tel: 3231-6135  

e.mail: mestradosaudedafamilia@estacio.br 

Comitê de Ética em Pesquisa SMS/RJ: 2504-3196, 2504-2704, 2504-2948 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo 

em participar. 

Entrevistado   

Documento de identificação: 

 


