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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa o processo de trabalho de médicos, enfermeiros e dentistas na 

atenção aos portadores do diabetes no município de Presidente Kennedy - (ES) no 

contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF), indagando: como se desenvolve o 

processo de trabalho da ESF na atenção aos portadores do diabetes usuários da 

unidade de saúde? Para buscar respostas para esta pergunta, foi explorada a 

percepção de profissionais da ESF sobre o cotidiano do seu trabalho, considerando 

as condições concretas em que se realiza e as relações práticas e produtos gerados 

neste processo. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com primazia do enfoque 

qualitativo, realizado através de um questionário com equipes da ESF (médicos, 

enfermeiros e dentistas), em áreas selecionadas e analisadas através da consagrada 

técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados evidenciaram as causas gerais 

indicadas previamente na literatura em relação ao processo de trabalho na ESF. No 

entanto, em se tratando de uma unidade de saúde e de sua equipe de profissionais, 

algumas particularidades vieram à tona, como: infraestrutura inadequada, locomoção 

prejudicada, sobrecarga de trabalho, necessidade de investimento em formação das 

equipes e morosidade do sistema. Com todos os problemas vivenciados pelas 

equipes, a comunicação, a interação entre equipes e a implementação do prontuário 

eletrônico, foram consideradas pela maioria dos profissionais médicos, enfermeiros e 

dentistas como satisfatórios e, um considerável nível de interesse dos mesmos com 

o trabalho que realizam diariamente. Embora esses pareçam estar bem alinhados ao 

bom atendimento dos profissionais, seus efeitos não chegam a alcançar todos os 

portadores do diabetes como deveria; com isso, não tem sido testemunhado um 

impacto positivo quanto à melhoria de possíveis práticas, indicando falta de gestão. 

Em suma, os apanhados obtidos neste estudo indicam as possibilidades de mudança 

na UBS, pelas equipes da ESF que permitem um melhor atendimento e envolvem 

política municipal, mas também comprometimento político da gestão. 

 

Palavras-Chave:  Processo de trabalho; Programa Saúde da Família; Diabetes. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

This research analyzes the work process of doctors, nurses and dentists in the care of 

people with diabetes in the municipality of Presidente Kennedy - (ES) in the context of 

the Family Health Strategy (ESF), asking: how does the ESF work process develop? 

in the care of patients with diabetes who are users of the health unit? In order to seek 

answers to this question, the perception of FHS professionals about the daily life of 

their work was explored, considering the concrete conditions in which it takes place 

and the practical relationships and products generated in this process. It is a 

descriptive research, with the primacy of the qualitative approach, carried out through 

a questionnaire with ESF teams (doctors, nurses and dentists), in selected areas and 

analyzed through the renowned Content Analysis technique. The results showed the 

general causes previously indicated in the literature in relation to the work process in 

the FHS. However, in the case of a health unit and its team of professionals, some 

particularities came to the fore, such as: inadequate infrastructure, impaired 

locomotion, work overload, the need for investment in team training and system 

slowness. With all the problems experienced by the teams, communication, interaction 

between teams and the implementation of the electronic medical record, were 

considered by most medical professionals, nurses and dentists to be satisfactory and 

a considerable level of interest in the work they perform on a daily basis. Although 

these seem to be well aligned with the good care provided by professionals, their 

effects do not reach all people with diabetes as they should; as a result, there has been 

no positive impact on the improvement of possible practices, indicating a lack of 

management. In short, the results obtained in this study indicate the possibilities for 

change in the UBS, by the ESF teams that allow better service and involve municipal 

policy, but also political commitment of management. 

 

Keywords: Work process; Family Health Program; Diabetes. 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

Iniciei meu percurso acadêmico como graduanda de Enfermagem no Centro 

Universitário São Camilo (CUSC), sul do Espírito Santo. Comecei a trilhar o caminho 

da prática em enfermagem, uma exigência da Universidade em horas de estágios, e 

durante a graduação encantei-me pela Estratégia Saúde da Família. Meu primeiro 

contato foi possível por meio do estágio curricular obrigatório, no ESF do bairro 

Abelardo Ferreira Machado e Centro de Saúde, região central. Fiquei extasiada com 

a proposta da estratégia e com o trabalho desempenhado pela equipe 

multiprofissional, sobretudo pela categoria à qual iria pertencer e, muito interessada, 

resultou em meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Trabalhar em uma farmácia o dia inteiro, para poder custear o curso não foi 

fácil, mas, posso dizer que o aprendizado de lidar com o público me serviu quando me 

deparei com situações diferentes, porque naquele lugar eu não precisaria vender o 

medicamento, mas poderia fazer a diferença buscando a causa do problema, ouvir as 

queixas e, assim, planejar uma boa assistência. 

No ano de 2005, já graduada, iniciei minha trajetória profissional como 

enfermeira, no PACS, na Unidade Básica de Saúde no Bairro Abelardo Machado. A 

partir de 2007, atendendo aos vários programas do Ministério da Saúde (MS) na 

Atenção Básica (AB), atuei no trabalho de campo na cidade de Cachoeiro de 

Itapemirim. 

 A partir da vivência de 14 anos atuando na saúde pública, surgiram inúmeras 

inquietações e, desde então, tem sido crescente o interesse nos modelos de 

assistência à saúde à luz dos processos de trabalho dos profissionais de saúde. Para 

além do papel do profissional de enfermagem, mas também no papel dos demais 

profissionais, como médicos e dentistas. Antes, a organização do trabalho em equipe 

precisa ser definida a partir de critérios que conduzam a uma real transformação do 

modelo de assistência.  

Em 2017, em consequência de uma aprovação em processo seletivo na cidade 

de Presidente Kennedy, resolvi ampliar meu horizonte e iniciei o mestrado em Saúde 

da Família na Universidade Estácio de Sá. É interessante pensar na construção de 

uma dissertação, visto que cheguei ao curso com inúmeras indagações que me 



 

 

instigaram a desenvolver este trabalho. Para algumas, encontrei respostas ao longo 

do tempo; outras se tornaram pressupostos que não pude deixar de investigar e de 

buscar soluções, pistas ou novas indagações.  

Levando em consideração a experiência que pude adquirir com os anos, optei 

por trabalhar na linha de pesquisa com a qual já tinha afinidade desde a graduação, 

pelo interesse em compreender como estava sendo vivenciado o processo de trabalho 

nas UBS em referência à ESF. Uma escolha justificada, por considerar o diabetes 

uma doença grave e o quanto o processo de trabalho pode interferir diretamente na 

assistência. 

Conforme princípios do SUS, a universalidade, a integralidade e a equidade 

foram incorporadas pelo Sistema de Saúde do Brasil, sendo uma das formas de 

concretizar a organização do trabalho entre equipes. Por isso, para além da discussão 

no que diz respeito ao papel desempenhado pelos profissionais médicos, enfermeiros 

e dentistas, creio ser de fundamental importância a reflexão sobre os modos de 

organização do trabalho em saúde, enfatizando a centralidade do trabalho em equipe 

aos portadores do diabetes na UBS. É imperativo que se considere as transformações 

geradas no campo de trabalho dos profissionais de saúde, através da integração de 

tecnologias e customização de procedimentos, como será abordado no decorrer do 

texto. Esta pesquisa é resultado dessa avaliação. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil trabalha com uma política de saúde através do Sistema Único de 

Saúde (SUS), na qual sua base assistencial envolve inúmeros programas ofertados, 

baseado em regionalização, participação, equidade, integralidade, universalidade e 

acessibilidade (BARDAQUIM; ROBAZZI; DIAS, 2017). 

Assim, na Atenção Básica (AB) ofertada, leva-se em conta ações de saúde 

individuais e coletivas, nas quais abrangem a promoção, a proteção, a prevenção, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde (BRASIL, 2017).  

Considerando o processo de trabalho em saúde em Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), os profissionais que compõem a equipe de trabalho são responsáveis 

pela ação da assistência, intermediação e intervenção (CARRAPATO; 

CASTANHEIRA; PLACIDELI, 2018). 

Por essa razão, Francischini, Moura e Chinelatto (2008) apontam a 

necessidade de alocação de papéis profissionais e da descentralização do trabalho 

como formas de melhorar tanto a realização quanto à coordenação das atividades 

profissionais na Estratégia Saúde da Família. Neste contexto, se considerarmos a 

importância do diabetes na agenda de trabalho da Atenção Primária, ressaltamos a 

urgência de enfrentarmos tal problemática à luz da revisão do exercício profissional e 

das atividades que envolvem um necessário trabalho em equipe (SALCI; MEIRELLES; 

SILVA, 2017). 

Francischini, Moura e Chinelatto (2008, p. 3) atestam que é, 

 

[...] importante também que os profissionais estejam dispostos a compartilhar 

objetivos, decisões, responsabilidades e resultados; que definam com clareza 

os objetivos; que entendam a importância de construir um plano de trabalho 

em conjunto; que tenham vontade de aprimorar as relações interpessoais, a 

escuta e que acima de tudo responsabilizem-se solidariamente pelos 

sucessos e fracassos.  

 

O texto de Piancastelli, Faria e Silveira (2005, p. 4) estabelece como importante 

que “[...] os profissionais de saúde entendam o trabalho em equipe como uma 

estratégia concebida pelo homem, para melhorar a efetividade do trabalho e elevar o 
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grau de satisfação do trabalhador. ” Já Silva (2015, p. 4) advoga que em se tratando 

de trabalho em UBS, faz-se necessário que o trabalho seja em conjunto, com 

articulações eficientes aos portadores com diabetes. 

Deve-se considerar também a falta de recursos financeiros, a deficiência 

intersetorial e a carência de profissionais capacitados para realização do trabalho 

nesta abordagem, o que pode resultar em queda de produção de efeitos no trabalho 

em saúde, culminando em descrédito por parte da população usuária. Considerando 

os inúmeros desafios a serem enfrentados no universo da ESF, Pessanha e Cunha 

(2009; SAMPAIO et al., 2008) advertem para a necessidade de melhorias no processo 

de trabalho oferecido aos usuários com diabetes. 

Segundo Merhy (1997, p. 126), 

 
[...] é no cotidiano dos nossos trabalhos e no processo coletivo de gestão dos 

nossos serviços, a fim de resolver os problemas que identificamos no dia a 

dia, que iremos caminhar nessa direção, construindo outro proceder em 

saúde que se oriente pela constituição de um vínculo efetivo entre o usuário 

e os trabalhadores do setor, na busca de uma resolutividade que se oriente 

por ganhos de autonomia dos usuários perante os seus modos de andar na 

vida.  

 

Por isso a importância dos profissionais da equipe da ESF buscarem assegurar 

o trabalho em equipe para consolidação do processo de trabalho, para que as 

necessidades dos usuários portadores do diabetes possam ser atendidas, pois, o 

trabalho em saúde requer conexões efetivas num processo sincronizado que envolve 

toda a equipe (PIANCASTELLI; FARIA; SILVEIRA, 2005; FIGUEIREDO; FURLAN, 

2010; NEVES, 2011; CAMPOS; GUERREIRO, 2010). 

Destaca-se também a necessidade de conhecimento das tecnologias de saúde 

como orientadoras das práticas em serviços de saúde (MARQUES; LIMA, 2004). 

Segundo Pessanha e Cunha (2009, p. 235), “[...] são elementos que compõem uma 

porção subjetiva do processo de trabalho, intrinsecamente ligado ao produto das 

relações dialógicas entre a equipe e o usuário portador do diabetes.”. 

Nesse contexto, Marques e Lima (2004) asseveram que no processo de 

trabalho exercido por uma equipe multiprofissional, compreende-se como necessárias 

as capacitações para que profissionais de saúde possam agregar competências de 

operar propostas inovadoras, como entendimento das tecnologias orientadoras de 
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práticas em serviço de saúde. Na ótica de Ayres (2004), o trabalho e o cuidado 

ofertados no âmbito da saúde requerem interação, responsabilidade e desejo por 

parte de uma equipe, devendo-se levar em conta os problemas de âmbito técnico e 

institucional. Assim, “[...] não será possível transformar nossas práticas de saúde se 

não tirarmos de uma desconfortável estabilidade acrítica os critérios biomédicos que 

tomamos para avaliar e validar as ações de saúde” (AYRES, 2005, p. 550). 

Sobre o diabetes, Dias e Campos (2012 apud SANTOS; TORRES, 2012) 

discorrem que, por possuir etiologia multifatorial, a doença representa um importante 

problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Tanto que os estudos de Petermann 

et al. (2015, p. 49; FERREIRA; PITITTO, 2015; GEIB, 2012; BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007) confirmam no que se refere à “incidência” e à “prevalência” da doença, 

que, além dos problemas da senilidade, são agregadas às consequências de um estilo 

de vida marcado pelo sedentarismo associado a hábitos alimentares inadequados, 

como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais 

que culminam na ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população.  

Atualmente, a doença diabetes mellitus (DM) é considerada como uma das 

grandes “epidemias” mundiais do século XXI e, conforme as Diretrizes da Sociedade 

Brasileira do Diabetes (2014-2015, p. 1), “[...] estima-se que a população mundial com 

diabetes é da ordem de 382 milhões de pessoas e que deverá atingir 471 milhões em 

2035.”. 

Entretanto, ao considerarmos a doença diabetes, muitas são as questões que 

causam inquietação no tocante aos fazeres dentro de uma UBS, que vão desde a 

questão de infraestrutura das unidades, quanto à precariedade na rotina de trabalho 

e à rarefeita capacitação como política pública voltada para profissionais que atuam 

na ESF. 

Dessa forma, pretendeu-se com esta pesquisa aprofundar o conhecimento e a 

investigação do processo de trabalho de médicos, enfermeiros e dentistas da ESF na 

atenção aos portadores do diabetes em UBS. Diante do exposto, a questão que se 

coloca é: como se desenvolve o processo de trabalho da ESF na atenção aos 

portadores do diabetes usuários da unidade de saúde do município de Presidente 
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Kennedy? Bem como pressuposto da pesquisa, considerar e analisar o 

desenvolvimento de trabalho desses profissionais. 

O referencial teórico apresentado teve por base os aspectos conceituais, 

fundamentos e princípios do processo de trabalho em saúde; o processo de trabalho 

e suas tecnologias; o processo de trabalho no contexto da equipe de saúde da família; 

a nova Política Nacional de Atenção Básica; as estratégias de cuidado e protocolos 

assistenciais; a doença diabetes e a relevância do trabalho das ESF aos portadores. 

Sendo a metodologia apresentada e adotada a qualitativa: análise de 

narrativas. Os dados empíricos são provenientes de entrevistas, a partir de um 

questionário semiestruturado, com profissionais médicos, enfermeiros e dentistas que 

trabalham nas UBS de Presidente Kennedy. Resultados e discussão dos dados e, na 

sequência, são apresentadas as considerações da pesquisa, suas limitações e 

sugestões de estudos futuros. 

 

1.1 OBJETIVOS  
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

           Analisar o processo de trabalho de médicos, enfermeiros e dentistas na 

atenção aos portadores do diabetes no município de Presidente Kennedy - (ES) 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
  

Este trabalho tem, como objetivos específicos, etapas intermediárias ao 

atingimento do objetivo geral, e destacam-se:  

      Descrever o processo de trabalho de médicos, enfermeiros, dentistas e suas 

ações no âmbito da Estratégia Saúde da Família no que concerne ao portador do 

diabetes usuário das UBS;  

      Descrever eventuais soluções, práticas e condutas realizadas pelas equipes 

de saúde que, ainda que fora das normativas oficiais, possam ser consideradas 

satisfatórias em seu contexto.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

 

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS, FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS DO PROCESSO 
DE TRABALHO EM SAÚDE 
 

 

O trabalho de maneira ampla pode ser considerado como uma ação que 

transforma, embora tratado de diversos modos. Entretanto, divergem-se em variados 

aspectos e podem sofrer modificações. Na fala de Morschel e Barros (2014) essas 

modificações acontecem nas formas de se trabalhar, incluindo conceitos e 

remunerações a partir das transformações sociais. 

Fonseca e Barros (2010) entendem o trabalho como processo configurado 

contingencialmente e uma prática de transformação em que se realiza, a um só tempo, 

a produção de objetos. 

O processo de trabalho em saúde pode ser entendido como a prática executada 

por trabalhadores de forma cotidiana e contínua dos serviços em saúde na prestação 

da assistência, tanto individual quanto coletiva, tendo como foco a produção do 

cuidado (SANTOS, 2010). 

Em relação às questões procedimentais relativas ao trabalho, Nogueira (2002) 

assevera como de premente necessidade o entendimento e a compreensão da 

categoria de trabalho como interpretativa. A contento, Merhy (1976-2003) sustenta 

que, em se tratando de trabalho em saúde como sempre relacional, depende de 

trabalho vivo em ato, ou seja, o trabalho no momento em que se está produzindo. 

Portanto, uma tecnologia leve. O autor apregoa o trabalho em saúde como específico, 

do tipo consumo e produção, permitindo a criação de um espaço em que os usuários 

e prestadores do serviço estabelecem suas demandas e metodologias de trabalho, 

numa dinâmica de encontro e negociação de necessidades.   

Silva (2015, p. 16 apud PEDUZZI, 2010) discorre que, “[...] a dinamicidade do 

trabalho de uma equipe pode, em sua plasticidade, configurar equipes de trabalho 

integradas ou equipes que expressam o mero agrupamento de profissionais”. Não 

sendo suficiente que profissionais partilhem a mesma situação de trabalho, nem 
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demonstrem relações pessoais simpáticas para se alcançar a integração dos 

trabalhos especializados. Daí a importância de uma equipe de saúde multiprofissional, 

visando uma melhor qualidade da assistência prestada. Pires (2000) fala sobre essa 

importância e pontua como primordial para a vida humana e para o setor de serviços 

no processo de saúde. 

Segundo Pavoni e Medeiros (2009, p. 266), “[...] há diversidade de conceitos 

sobre trabalho quando se trata de equipe, a qual confere concepções distintas: a 

equipe como agrupamento de agentes e a equipe como integração de trabalhos”. 

Essa distinção constitui uma tipologia referente a duas modalidades de trabalho em 

equipe: equipe agrupamento, em que há justaposição das ações e o agrupamento dos 

agentes; e equipe integração, que desenvolve a articulação das ações e interação dos 

agentes (PEDUZZI, 2001). 

Nessa linha de pensamento, Salci, Meirelles e Silva (2017) apregoam que a 

atenção à saúde de portadores com diabetes em UBS pode favorecer e possibilitar 

adesão à terapêutica. Mas, favorece também pensar em modelos que sirvam de 

referência para os profissionais da saúde seguirem. 

Para os autores supracitados, o processo de trabalho desenvolvido por uma 

equipe multiprofissional para ser integrativa deve, concomitantemente, preservar as 

diferenças técnicas ou especificidades de cada trabalho e articular as intervenções 

realizadas por cada profissional com a finalidade de valorizar o trabalho do outro, o 

que propicia uma dimensão cuidadora, dialógica e ética. 

Figueiredo e Furlan (2010; NEVES, 2011) ressaltam o trabalho em saúde 

intimamente ligado ao trabalho em equipe, no qual envolve complexidades saúde-

doença e do sujeito social e histórico com diferenças de saberes. Entretanto, conforme 

autores, dimensionar os vínculos entre o subjetivo e o pragmático social é algo que 

não se pode dissociar do cuidado com a saúde, uma vez que essa última não existe 

por si mesma. 

 

2.2 COMPREENDENDO O PROCESSO DE TRABALHO E SUAS TECNOLOGIAS 
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O trabalho humano sintetiza uma gama de atividades em que os indivíduos 

transformam a natureza com o objetivo de conceber e produzir alguma coisa que 

atenda a uma demanda individual ou a uma coletividade. Trata-se de um processo 

comutativo, através do qual o homem aglutina e transcende ideias com as quais 

mobiliza os saberes e, assim, desconstrói a ignorância e edifica a sabedoria. Ao longo 

de sua existência, o ser humano tem aperfeiçoado formas de trabalho e capacidade 

de aprendizado, buscando maneiras eficazes de realização (PEDUZZI; SCHRAIBER, 

2006). 

É importante considerar que toda atividade humana envolve um ato produtivo, 

o qual se modifica algo e produz algo novo. Os seres humanos, em sua história de 

vida, estiveram ligados, de certo modo, a atos produtivos, mudando a natureza 

através das tecnologias descobertas e aprimoradas em prol de um determinado 

grupo (MERHY; FRANCO, 2005). Desse modo, como afirma Farah (2015), o trabalho 

se reveste de tal importância que assume um papel de mediador entre a mente que 

planeja e as mãos que executam por meio das técnicas sedimentadas ao longo do 

aprendizado. 

Segundo Gomes e Silva Júnior (2015), o trabalho constitui um processo, 

podendo ser compreendido por três elementos: o objeto de trabalho, aquilo que será 

transformado durante o trabalho e resultará em produto ao final do processo; os meios 

e instrumentos do trabalho, que são as ferramentas para a construção do produto; e 

o trabalho em si, direcionado a um fim. 

Para Krug (2006; KRUG et al., 2010) o processo de trabalho, quando associado 

às técnicas, tem o poder de imprimir características peculiares às diferentes 

sociedades humanas, sendo uma produção de uso com objetivos e finalidades 

satisfatórias. Quando essas se apropriam dos elementos naturais e, 

consequentemente, do espaço de vivência, tornam-se capazes de gerar um espaço 

humanizado composto de elementos culturais que nada mais são do que a 

materialização do que gravitava apenas no universo das ideias, mas, que 

qualitativamente são referidas à utilização do resultado do trabalho o qual a 

organização abrange conteúdo e composição de tarefas. 
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Entretanto, Peduzzi (2002) destaca as transformações relevantes nos 

processos de trabalho, por exemplo, o caráter multiprofissional e interdisciplinar das 

práticas de saúde, o delegar de poderes que resulta na autonomia profissional diante 

da necessidade de recomposição dos trabalhos especializados e garantia maior e 

permanente de aprimoramento profissional. 

Não se pode negar a importância que tem a ESF no processo de trabalho junto 

à família e à comunidade, pois a mesma serve de ponto de apoio. Todavia, entende-

se como necessário que essa atenção seja oferecida de forma extensiva e proximal e 

com responsabilidades inerentes às especificidades locais (SILVA et al., 2004). 

Constata-se que mudanças são necessárias, principalmente quando se 

correlacionam trabalhadores e população usuária. Pessanha e Cunha (2009) dizem 

que os trabalhos e os serviços prestados devem ser estruturados e a oferta de 

assistência equilibrada. Os autores levantam a questão sobre desafios, conquista de 

autonomia e responsabilidades para com os usuários. Compreende-se levar em conta 

diretrizes e princípios do SUS e aprendizagem (BRASIL, 2005). 

Por isso, pode-se ver nos dias de hoje “[...] lacunas na esfera política em saúde, 

administração ineficiente de recursos financeiros, intersetorialidade deficiente, e 

carência de profissionais aptos para um trabalho ampliado” (PESSANHA; CUNHA, 

2009, p. 234). São obstáculos que podem desencadear baixa produtividade de efeitos 

em ações de serviços, culminando em insatisfação e, por conseguinte, o descrédito 

do usuário, além da frustração da própria equipe.  

Merhy (1997) leva em conta em seu discurso a capacitação e reorganização do 

processo de trabalho, considerando como essenciais para a política de saúde nos 

seus níveis de macro e microgestão, trazendo à luz do entendimento as tecnologias 

de saúde permitirem acolhimento, vínculo, autonomização, gestão no processo de 

trabalho e uma prática orientada. Na opinião de Merhy e Franco (2005), o trabalho 

traduz-se como elemento produtivo de valores de uso e troca. Isso conforme a 

necessidade de que se procure satisfazer, sendo o trabalho um produto que carreia 

valor de uso.  

Quanto às tecnologias materiais, Minayo (2011) refere-se como máquinas, 

instrumentos e tecnologias não materiais como conhecimento técnico-científico, o que 
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sugere, em se tratando de trabalho em saúde, que exista uma micropolítica, exaltando 

os saberes tecnológicos como clínica epidemiológica, podendo, assim, adquirir no 

mesmo serviço formatos diferentes de assistência. Em se tratando de condições de 

saúde, Mendes (2018) assevera que podem ser caracterizadas como circunstâncias 

na saúde das pessoas que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e 

exigem respostas sociais reativas ou proativas, episódicas ou contínuas, 

fragmentadas ou integradas dos sistemas de atenção à saúde, dos profissionais de 

saúde e dos usuários. 

Autores como Merhy e Onocko (1997, p. 16) pontuam outras categorias de 

tecnologias de trabalho: “[...] as centradas em máquinas e instrumentos, chamadas 

de tecnologias duras, as do conhecimento técnico, tecnologias leve-duras, e as das 

relações, tecnologias leves, que operam o trabalho morto e o trabalho vivo em ato”, 

compondo os processos de produção da assistência à saúde, os quais determinam o 

núcleo tecnológico do trabalho.  

Assim, as transformações relevantes nos processos de trabalho vinculam ao 

produto das interatividades entre equipe e usuário. Como as tecnologias leves, que 

expressam relações dependentes do convívio direto entre sujeitos, podendo ser 

entendidas como processo que no labor diário valoriza a fala, a escuta como forma de 

reorganização (MARQUES; LIMA, 2004). O que confirma o estudo de Minayo (2011 

apud SANTOS et al., 2016, p. 74) quando apresenta o “[...] setor saúde imergido por 

produtos químicos e máquinas, e considera as tecnologias leves como fundamentais 

para a forma humanizada, no mediar dos diversos artefatos que se interpõem entre o 

profissional de saúde e paciente [...]. ”. 

Autores como Merhy e Onocko (1997, p. 10-12) chamam a atenção para o 

processo de trabalho, os quais discorrem ser combinação em ato e consumo de 

produtos já realizados anteriormente. O trabalho feito em ato configura o “trabalho vivo 

em ato” e o trabalho feito antes, que só chega através do seu produto, considerado 

“trabalho morto.”. 

Mas, ao se fazer “[...] uso de tecnologias leve-duras, que são os conhecimentos 

técnicos, o profissional de saúde associa os saberes estruturantes do cuidado em 

saúde à subjetividade das relações interpessoais, ou seja, o componente leve” 
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(PESSANHA; CUNHA, 2009, p. 234). Os processos de trabalho bem como os demais 

elementos estão ligados a outro conceito denominado trabalho vivo em ato, que é 

aquele que acontece no momento das relações entre os sujeitos, ou seja, humano. O 

trabalho vivo em ato traduz a articulação dos saberes do trabalhador com os saberes 

do usuário, constituindo, assim, uma mútua cumplicidade, o que vem a ser 

denominado vínculo (MERHY, 1997). 

O referido vínculo, segundo Marques e Lima (2004, p. 126), surge como um 

elemento que depende “[...] da produção e do compromisso cotidiano do trabalhador 

de saúde diante do cuidado, ” suscitada inclusive em 2003 com a criação da Política 

Nacional de Humanização (PNH — Humaniza SUS). Na saúde, a tecnologia funciona 

como ferramenta que permite ao trabalhador usá-la individual ou coletivamente, como 

produção e consumo do trabalho. 

Na perspectiva de Merhy (2002), os processos de trabalho apresentam 

especificidades que traduzem o trabalho vivo em ato. Embora exista, conforme o 

autor, uma lógica que distancia pensar e executar quando referido a prática de saúde, 

das quais incluem a produção do cuidado e o instante de seu consumo, dito, como 

relacional. Nessa relação de produção em ato é que acontece o contato vivo que 

promoverá mudanças. 

Há de se discutir que, ao falarmos de processo de trabalho em saúde, 

pressupõe defrontar com imprevistos e a capacidade do profissional em saber lidar 

com o inesperado. Todavia, compreende-se que nenhum trabalho possa ser igual a 

outro, pois se diferem em sua produção, exigindo técnicas diferentes e objetivos 

distintos. Malta e Merhy (2010; MERHY; FRANCO, 2005) destacam a importância da 

dimensão micropolítica e relacional do trabalho em saúde, a partir da construção de 

linhas do cuidado organizadas sob o eixo da integralidade na assistência à saúde. 

Tanto que Merhy (2002, p. 1952) afirma que, 

 
[...] o trabalho em saúde é centrado no trabalho vivo em ato, mostra que este 

não pode ser globalmente capturado pela lógica do trabalho morto, expresso 

pelos equipamentos e pelo saber tecnológico estruturado, se afirma em 

tecnologias relacionais, nos encontros entre subjetividades que portam um 

grau de liberdade significativo nas escolhas do modo de fazer esta produção.  
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Entretanto, Silva, Sancho e Figueiredo (2016; LEAL, 2014; AYRES, 2000) 

salientam que o trabalho em saúde vai muito mais além do que seguir protocolos à 

prática com sabedoria a fim de vencer obstáculos na prestação da assistência à 

saúde.   

Merhy e Franco (2005) advogam que o trabalho envolve prática social e técnica 

e, em se tratando de reestruturação produtiva em saúde, as mudanças que 

acontecem pelo modo de produção do cuidado podem ser geradas por inovações nos 

sistemas produtivos da saúde e na forma de assistir e cuidar. Também envolvem 

interesses diferentes, sejam corporativos, burocráticos, políticos ou de mercado. O 

que, conforme os autores, por se tratar de um processo, pode ocorrer de forma 

desigual e, em diversos graus de mudanças no interior dos processos de trabalho, 

propriamente ditos. 

 

2.3 PROCESSO DE TRABALHO NO CONTEXTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 
 

 

O processo de trabalho, atuação e desenvolvimento da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) tem revelado os diversos desafios que profissionais de saúde enfrentam 

quanto à operacionalização de diretrizes na prática cotidiana, principalmente pelos 

diversos fatores sociais que envolvem a saúde, o que torna necessário os 

profissionais de saúde requererem formas novas de organização de trabalho bem 

como de tecnologias de produção para assistir de forma adequada e humanizada o 

usuário da unidade de saúde (TRAD; ROCHA, 2011). 

Vale ressaltar o modelo de Atenção Básica que apresenta um conjunto de 

ações, a saber: promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção, a ser desenvolvido por meio de práticas 

realizadas por equipes que assumam a responsabilidade sanitária, tendo em conta a 

dinâmica territorial onde é implantada (VECCHIA, 2012). 

No que se refere aos serviços de saúde da APS por meio da ESF, o trabalho 

vai além de uma mera assistência médica, pois, estabelecem-se vínculos entre 

usuários e profissionais de saúde, através dos quais a família é o centro de atenção. 
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A APS apresenta “[...] aspectos distintos e interdependentes como estratégia de 

organização e reorganização dos sistemas de saúde em nível de atenção e modelo 

de mudança da prática clínico-assistencial” (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013, p. 158). 

Tendo como “[...] atributos essenciais a atenção no primeiro contato, a 

longitudinalidade, a integralidade e a coordenação e, como atributos derivados, a 

orientação familiar, comunitária e competência cultural” (Idem, p. 159). Starfield (2002) 

considera como essenciais principalmente os atributos derivados. 

A ESF representa uma das principais respostas do Ministério da Saúde (MS) à 

crise vivida no setor (FRANCO; MERHY, 1998). Apresentado em 1994 pelo Ministério 

da Saúde, visa à busca de ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, da 

família e da comunidade, por meio de equipes responsáveis pelo atendimento na 

unidade local de saúde e na comunidade (BRASIL, 2011). 

Conforme Silva, Giovanella e Mainbourg (2014) uma das características da AB 

envolve a família e a atenção prestada e assistida às necessidades individuais ou 

grupais. Para isso, faz-se necessário conhecer o contexto familiar e de identificação, 

explicação de adoecimento dos membros e onde os fenômenos da saúde e da doença 

adquiriram maior relevância. 

Considerando as afirmações de Silva (2015; PAVONI; MEDEIROS, 2009) 

compreendemos que a ESF tem como proposta estabelecer uma parceria com a 

família, tornando-a mais autônoma e independente, contribuindo assim para a 

construção de sua cidadania implantada inicialmente como um programa destinado a 

populações desassistidas. A Saúde da Família foi posteriormente alçada à condição 

de estratégia para reorganização da APS no Brasil, sendo ponto de partida para a 

reestruturação do sistema de saúde. 

No que se refere à gestão de trabalho, o estudo de Leal (2014, p. 25) traz a 

contento “[...] um conjunto de políticas e iniciativas que tratam das relações de trabalho 

a partir da concepção, na qual a participação do trabalhador é considerada 

fundamental para a efetividade e eficiência do sistema de saúde. ”  

No que diz respeito ao processo de trabalho em saúde, Faria, Werneck e 

Santos et al. (2009, p. 20) discorrem que “[...] a organização e a gestão, em especial 
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do trabalho de uma equipe na atenção básica, constituem um dos eixos centrais da 

reordenação da atenção à saúde no SUS.”. 

Fica esclarecido que em um processo de trabalho: 

 
[...] as finalidades ou objetivos são projeções de resultados que visam 

satisfazer necessidades e expectativas dos homens, conforme sua 

organização social, em dado momento histórico. Os objetos a serem 

transformados podem ser matérias-primas ou materiais já previamente 

elaborados ou, ainda, certos estados ou condições pessoais ou sociais (Idem, 

p. 21). 

 

Conforme autores supracitados, “[...] os componentes do processo de trabalho 

na atenção básica à saúde envolvem objetivos ou finalidades, meios e condições, 

objeto, agente ou sujeito, objetivos existenciais ou sociais” (Idem, p. 23). Para Geniole 

(2010), envolve compreensão e identificação dos elementos envolvidos no processo 

de trabalho em saúde e seus papéis, a realização do trabalho em equipe, 

compreensão dos determinantes que levam o indivíduo a adoecer, o uso e 

aplicabilidade de ferramentas e resolutividade.  

Para Francischini, Moura e Chinelatto (2008, p. 4):  

 
Na equipe de ESF é importante a alocação de papéis para que não haja 

centralização do trabalho em um só indivíduo, havendo assim 

complementaridade. Para que isso aconteça, é necessário que haja: 

disposição de compartilhar objetivos, decisões, responsabilidade e também 

resultados, clareza da importância de construir em conjunto um plano de 

trabalho e definir a responsabilização de cada membro para alcançar o 

objetivo, consciência de necessidade de avaliação constante dos processos 

e resultados, percepção de que o fracasso de um pode significar o fracasso 

de todos e que o sucesso de um é fundamental para o sucesso da equipe. É 

importante também que haja disposição dos membros em ouvir e considerar 

as experiências um dos outros. 

 

Segundo Pavoni e Medeiros (2009), a ESF possui centralidade dado ao papel 

que exerce na construção, promoção e consolidação de valores. Entretanto, cabe 

distinguir se a apregoada centralidade na família de fato é parte de um novo modelo 

de atenção ou se a atenção individual é que está sendo reproduzida ou constituída 

enquanto processo de trabalho que envolva o cuidado dispensado aos usuários 

diagnosticados com diabetes.  

 
São características específicas do processo de trabalho da Estratégia Saúde 

da Família manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos, 
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definição precisa do território de atuação, critérios de risco à saúde, prática 

do cuidado familiar ampliado, trabalho interdisciplinar e em equipe, promoção 

e desenvolvimento de ações intersetoriais, valorização dos diversos saberes 

e práticas, promoção e estímulo à participação da comunidade, 

acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas 

(JUNQUEIRA, 2008, p. 146-147). 

 

O mesmo autor aponta outros conceitos importantes inerentes à ESF que 

envolvem “[...] o uso do domicílio e de outros espaços comunitários para a realização 

de ações em saúde e a busca ativa que, na prática, parecem se contrapor à garantia 

de atendimento da demanda espontânea” (Idem, p. 151).  

Tanto que o Governo Federal no uso de suas atribuições aprova a portaria nº 

648/GM do anexo I, trazendo as características específicas do processo de trabalho 

das Equipes de Saúde da Família.  

 
I - Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 

atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 

riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua 

dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 

planejamento local; II - Realizar o cuidado em saúde da população adscrito, 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais 

espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando 

necessário; III - Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade 

de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 

protocolos da gestão local; IV - Garantir a integralidade da atenção por meio 

da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e 

curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 

realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; V - Realizar 

busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e 

de outros agravos e situações de importância local; VI - Realizar a escuta 

qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 

proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento 

do vínculo; VII - Responsabilizar-se pela população adscrito, mantendo a 

coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em 

outros serviços do sistema de saúde; VIII - Participar das atividades de 

planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos 

dados disponíveis; IX - Promover a mobilização e a participação da 

comunidade, buscando efetivar o controle social; X - Identificar parceiros e 

recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com 

a equipe, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde; XI - Garantir a 

qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação 

na Atenção Básica; XII - Participar das atividades de educação permanente; 

XIII - Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 

prioridades locais (BRASIL, MS, 2006, p. 23-24).  
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Mas, para que sejam materializados o modelo de assistência, Fertonani et al. 

(2015, p. 1874) consideram levar em conta “[...] o trabalho em equipe para o alcance 

dos objetivos da ESF.”. 

Por conta de revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica, a Portaria nº 2.488/MS/GM (Gabinete do Ministro) aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB) e estabelece a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da AB, bem como as atribuições específicas dos profissionais médicos, 

enfermeiros e dentistas (BRASIL, MS, 2017).  

Atribuições do médico: 

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - 
Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades 
em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - Realizar 

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; IV - 
Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo 

acompanhamento do plano terapêutico do usuário; V - Indicar, de forma 
compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento do usuário; VI - Contribuir, realizar e participar das 
atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe 
(BRASIL, MS, 2017, p. 47-48).  

 

Atribuições do enfermeiro: 

 

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 
equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade; II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em 
grupo e, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas 
pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
serviços; III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea; IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS em conjunto com os outros membros da equipe; V - Contribuir, participar 
e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e 
outros membros da equipe; VI - Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da UBS (BRASIL, MS, 2017, p. 
46).  

 

Atribuições do Cirurgião Dentista: 
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I - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para 
o planejamento e a programação em saúde bucal; II - Realizar a atenção à 
saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos 
e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com 
resolubilidade; III - Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em 
saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias 
ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação 
de próteses dentárias elementares; IV - Realizar atividades programadas e 
de atenção à demanda espontânea; V - Coordenar e participar de ações 
coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
VI - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal 
com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar; VII - Realizar supervisão técnica do Técnico 
em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); VIII - Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
UBS (BRASIL, MS, 2011, 50-51). 

 

Sobre o cadastramento, cabe ressaltar e especificar como sendo realizado pelo 

Agente Comunitário da Saúde (ACS), mediante o preenchimento de fichas 

padronizadas, o que ajudará na definição precisa do território a ser identificado, além 

dos dados das fichas de cadastro do Sistema de Informação em Saúde da Atenção 

Básica (SISAB), os espaços sociais frequentados pelos moradores (escolas, bares, 

igrejas), ou que funcionem como rede de suporte (associações), que auxiliem na 

compreensão da dinâmica sociocultural da população e aumentem as chances de que 

ações intersetoriais possam reverter em benefícios, amparados pela Portaria nº 1.412, 

na qual institui: 

 

Art. 1º O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). 
Art. 2º A operacionalização do SISAB será feita por meio da estratégia do 
Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) denominada e-SUS 
Atenção Básica (e-SUS AB). § 1º A estratégia e-SUS AB é composta por dois 
sistemas de “software” que instrumentalizam a coleta dos dados que serão 
inseridos no SISAB: I — Coleta de Dados Simplificada (CDS); e II — 
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) (BRASIL, 2013, p. 2).  

 

Para o suprimento dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da 

Atenção à Saúde (BDSIAS), a Portaria nº 3.462/GM/MS, considerando a resolução nº 

7/CIT/MS, de 24 de novembro de 2016, define o Prontuário Eletrônico1 do Paciente 

                                                           
1 Prontuário Eletrônico é um modelo de prontuário médico padronizado e digital. Um meio virtual, um 
repositório onde todas as informações de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da vida de um 
indivíduo, estão armazenadas, e muitos benefícios podem ser obtidos desse formato de 
armazenamento. 
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(PEP) como modelo de informação para registro das ações de saúde na atenção 

básica e dá outras providências (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, Rondina, Canêo e Campos (2016, p. 43) afirmam que, através 

do prontuário, pode-se “[..] unir informações clínicas e administrativas, otimizar e 

qualificar atendimento, reduzir custos, controlar estoques e informações para delinear 

o perfil de saúde da população.”. A questão são as dificuldades que esse processo 

pode apresentar em sua implantação. Conforme Jenal e Évora (2012, p. 219) as 

dificuldades podem variar “[...] desde médicos que se recusam em prescrever pelo 

Prontuário Eletrônico, até reclamações de pacientes.”. Além do que o novo pode 

assustar, quando se deixa de usar um sistema antigo. Para os autores, “[...] o sistema 

implica em melhorias e produtividade da equipe de saúde, ”, embora nem sempre seja 

possível por conta de variados problemas, como falta de internet, de cabeamento, 

atrasos em digitação, falta de alimentação do sistema, entre outros (Idem, p. 217). 

Todo esse processo discutido, Bousquat et al. (2017) apontam que a APS, em 

relação ao cuidado às pessoas, desenvolve um papel de coordenação do cuidado, 

mas, concorda com Mcdonald et al. (2014) acerca da não existência definida de papéis 

na rede, por conta de a coordenação envolver diferentes atores e significar coisas 

diferentes.  

Starfield (2002) considera a existência de um consenso sobre a importância da 

APS para melhoria dos indicadores de uma população e capacidade de resolução, 

girando em torno de 80% de problemas. Mas, embora sejam os avanços percebidos, 

as dificuldades são inúmeras por conta de fragmentação de serviços ofertados e 

principalmente à gestão do cuidar (ONOCKO-CAMPOS et al., 2012). Coelho e Jorge 

(2009) esclarecem que são levadas em conta ações curativas e situações em que o 

paciente se encontra em fase aguda e não suas reais necessidades. Em suma, as 

brechas de assistência, financiamento reduzido, serviços ofertados de forma 

inadequada, além da precariedade e necessidades dos profissionais. 

 

2.3.1 A nova Política Nacional de Atenção Básica  
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A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no decorrer dos anos, sofreu 

algumas alterações a saber pela Portaria 648, a qual definiu a Atenção Básica AB, 

caracterizada por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, as 

quais abrangem a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 2006). A Portaria 

2.488/11 revisa e conceitua a AB caracterizando-a por um conjunto de: 

 
[...] ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção 

e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 

a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades (BRASIL, MS, 2011, p. 21).  

 

A PNAB de 2012 determinava: 

 
Uma Atenção Básica Fortalecida e Ordenadora das Redes de Atenção: a 

nova PNAB atualizou conceitos na política e introduziu elementos ligados ao 

papel desejado da AB na ordenação das Redes de Atenção. Avançou na 

afirmação de uma AB acolhedora, resolutiva e que avança na gestão e 

coordenação do cuidado do usuário nas demais Redes de Atenção. Avançou, 

ainda, no reconhecimento de um leque maior de modelagens de equipes para 

as diferentes populações e realidades do Brasil (BRASIL, MS, 2012, p. 10). 

 

Substituída pela nova PNAB 2017, o texto traz a contento a revisão da 

regulamentação de implantação e operacionalização vigentes no âmbito do SUS, 

estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente AB na Rede de 

Atenção à Saúde — RAS.  

Com a aprovação da nova PNAB, através da portaria 2.436,  os termos AB e 

APS possuem equivalência quanto a princípios e diretrizes, como conjunto de ações 

de saúde individuais, familiares e coletivas, envolvendo promoção, prevenção, 

proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos 

e vigilância à saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 

qualificada, realizada pela equipe multiprofissional e dirigida à população em território 

definido, onde as equipes assumem responsabilidade sanitária (BRASIL, MS, 2017). 

No art. 4º, a PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para 

expansão e consolidação da Atenção Básica. Em seu parágrafo único, diz que serão 

“[...] reconhecidas outras estratégias de atenção básica, desde que observados os 
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princípios e diretrizes previstos nesta portaria e tenha caráter transitório, devendo ser 

estimulada sua conversão em Estratégia Saúde da Família” (BRASIL, MS, 2017, p. 

68).  

De acordo com Antunes (2017), a proposta de revisão da PNAB em relação ao 

processo de trabalho teve muitas contribuições através de consulta pública, mas 

pouco incorporado no texto final. Algumas mudanças aprofundaram aspectos da nova 

política que vinham sendo criticados, como a falta de prioridade dada à ESF e a 

ausência de um compromisso, previsto na PNAB anterior, com a cobertura de 100% 

da população. Conforme o autor, há controvérsias no processo de revisão da PNAB, 

de participação seletiva e discussão restrita. Sendo poucas as contribuições que se 

transformaram em modificações no texto, não mudando o sentido da política.  

Ainda, segundo esse autor, as poucas alterações apresentadas degradam o 

texto de explicitar o sentido restritivo que as mudanças colocam para a atenção à 

saúde na Atenção Básica. Principalmente porque a nova PNAB aboliu a questão da 

PNAB anterior, de 2012, referente ao comprometimento da Atenção Básica com 

cobertura de 100% da população. 

O que concorda Junqueira (2017, p. 14) quando diz que “[...] existe um 

posicionamento forte, político e partidário que envolvem desafios a serem enfrentados 

e vencidos como a gestão do SUS.”. A reformulação da PNAB, o financiamento do 

SUS, com a questão da gravidade do subfinanciamento - os quais faltam recursos que 

garantam o direito de todos preconizados na Constituição Federal Brasileira (CFB) de 

1988 - são a grande rotatividade na gestão que leva à perda do comando e da 

continuidade dos processos de uma política igualitária. 

Para Antunes (2017), a nova PNAB traz a política de vulnerabilidade que, 

embora não definida, envolve riscos diários. O trabalho das equipes compreende ser 

rico, multidisciplinar e diversificado, com uma perspectiva ampliada do processo 

saúde-doença; e a crítica envolve, na prática, uma atenção que foi relegada a um 

plano secundário à priorização que havia da ESF como modelo a ser adotado na AB, 

não apresentando modificação alguma.  

Antes não se priorizava a Estratégia Saúde da Família e, no contexto final da 

PNAB, o vácuo continua, pois deixam de regulamentar, abrindo espaço para 
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reducionismos em número de trabalhadores para uma demanda que só aumenta, 

permitindo-nos uma reflexão que vai além, como a questão da territorialidade que uma 

equipe pode alcançar. Antunes (2017) reforça que o que não se alcança fica sem 

atenção e atendimento. Um problema que atualmente pode ser visto como realidade 

e previsto na nova PNAB.  

Quanto aos recursos, existe a questão conjuntural de congelamento, o que em 

tese determina a forma, quando e o porquê do gasto em uma Unidade. Compreende-

se que essas alterações da PNAB venham impactar diretamente o usuário da Atenção 

Básica, uma vez que o ideal seja a cobertura ampla, geral e irrestrita aos usuários, na 

qual os mesmos sejam assistidos mensalmente pelos profissionais de saúde. Para o 

autor supracitado, essa nova forma de assistência alavanca em retrocesso do ponto 

de vista da saúde tradicional.  

Salienta Junqueira (2017, p. 9) que “[...] o SUS não precisa de outra entidade 

gestora, são três entes que dão conta de resolver os problemas se organizado o 

trabalho nos municípios com apoio da União na região de saúde.”. Para o autor, o 

SUS preconiza um plano de saúde eficiente e que funciona, com resultados positivos, 

o qual pessoas são salvas, muitas são atendidas nas unidades básicas de saúde e 

milhares de medicamentos distribuídos. Esclarece o autor que a reformulação da 

PNAB para o SUS se torna importante, apesar de muitos estados cofinanciarem a 

Atenção Primária. Acrescenta que nenhuma política é boa o suficiente para ficar 

décadas sem revisão. Fica claro no texto aprovado que “[...] a Estratégia Saúde da 

Família é prioridade, mas deve se considerar que subfinanciamento estanca o 

crescimento” (Idem, p. 12). 

O que muda com a nova PNAB envolve recursos financeiros federais e 

financiamentos, valorização da APS como ordenadora do cuidado, reconhecimento 

de novos modelos de atenção, ampliação do número de equipes (JUNQUEIRA, 2017). 

Mas, de acordo com Fertonani et al. (2015, p. 1874), a PNAB apresenta “[...] 

vulnerabilidades principalmente na questão das práticas assistenciais e do trabalho 

em equipe.”. 

Na produção do cuidado aos usuários com diabetes, fazem-se necessárias 

ações de promoção e prevenção que retratem a necessidade de acompanhamento 
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sistemático desses usuários, com base na cobertura da atenção básica, na 

completude das informações registradas e na confiabilidade dos dados (GIOROTTO; 

ANDRADE; CABRERA, 2010). 

O que para Oliveira e Pereira (2013; SAMPAIO et al., 2008) se torna 

fundamental é que os profissionais de saúde instalados na APS sejam capazes de 

praticar processos de trabalho, alinhados com as noções de prevenção e promoção 

em saúde, mas também que revelem capacidade para a prática de ações que visem 

à reabilitação e tratamento das doenças. 

Tanto que Gomes (2014, p. 14 apud COTTA et al., 2006) sustenta que a ESF 

“[...] vem sendo implantada em todo o Brasil como uma importante estratégia para a 

reordenação da atenção à saúde, conforme preconizados pelos princípios e diretrizes 

do SUS”, como priorização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

de indivíduos e famílias, de forma integral e continuada. 

Assim, busca-se assegurar a saúde da família que, em seu conceito genuíno, 

envolve uma transição paradigmática que vem sendo enfrentada pelos pensadores e 

gestores da saúde, ao aliar os princípios do SUS de integralidade, equidade, 

universalidade, descentralização, hierarquização, comando único e participação 

popular com os princípios da atenção primária: atenção ao primeiro 

contato/acessibilidade, integralidade, longitudinalidade, coordenação, abordagem 

familiar, orientação comunitária, competência cultural (CORREIA et al., 2010). 

 

2.3.2 Estratégias de cuidado e protocolos assistenciais 
 

 

O Caderno de Atenção Básica (CAB) tem como propósito “[...] a vinculação dos 

portadores do diabetes às unidades de saúde, garantindo-lhes acompanhamento e 

tratamento sistemático, mediante ações de capacitação dos profissionais e de 

reorganização dos serviços.”. Portanto, “[...] é um dos instrumentos de capacitação 

dos profissionais da atenção básica”, tendo por base os protocolos, consensos e 

manuais elaborados pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde e pelas sociedades 

científicas, além de outros documentos e trabalhos, incluindo experiências bem-

sucedidas nos estados e municípios (BRASIL, 2001, p. 5). 
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Conforme o Caderno de Atenção Básica (2000), a reorganização do trabalho 

nas USF se faz necessária e inclui o planejamento local das atividades; 

cadastramento das famílias; diagnóstico das condições de vida e de saúde da 

comunidade; programação das atividades da ESF; acompanhamento e avaliação das 

atividades. Já quanto à reorganização dos métodos e da rotina de trabalho, envolve a 

organização da demanda; trabalho em equipes; atenção domiciliar; trabalho com 

grupos; educação permanente. 

Para Torres, Hortale e Schall (2003), ações educativas em saúde podem 

capacitar indivíduos e grupos na construção de novos conhecimentos, conduzir à 

prática consciente de comportamentos preventivos e de promoção da saúde, ações 

essas que ampliariam as possibilidades de controle da doença, de reabilitação e de 

tomada de decisões e favoreceriam uma vida saudável. 

Na Atenção Básica, registra-se a existência de protocolos os quais servem 

como guias ao trabalho das equipes de saúde em todo o Brasil, balizados pelos 

pressupostos da PNAB, incluindo gestão do cuidado, tratamento qualificado e 

organização dos serviços de saúde. Dito de outra forma, uma estrutura de normas, 

rotinas e procedimentos relativos ao problema/condição de saúde determinada e um 

importante instrumento de consulta dos profissionais da área que permitem direcionar 

o trabalho e registrar oficialmente os cuidados executados na resolução ou prevenção 

de um problema, a qual se descreve uma situação específica de assistência/cuidado, 

com detalhes operacionais e especificações sobre o que fazer, quem fazer e como 

fazer, que padroniza os processos de trabalho de uma dada categoria profissional 

(BRASIL, 2017; LEAL; PAIVA,  2014).  

Parece, ainda, útil e importante dissertar que um protocolo deve conter 

gradação da recomendação das evidências, considerações sobre segurança das 

ações e mau uso potencial em diferentes cenários e localização, custo-efetividade e 

escassez potencial de recursos. A construção desses protocolos é imprescindível para 

a execução das ações nas quais a enfermagem está envolvida. O grande objetivo dos 

protocolos é resguardar o serviço, por agilizar e uniformizar o atendimento; facilitar 

condutas descentralizadas; diminuir a margem de erro. Além de informar claramente 

as situações e as categorias dos pacientes para os quais o protocolo foi organizado, 

assim como o grupo de profissionais que o implementará. 
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Araújo et al. (2017, p. 2) entendem que as “bases legais e éticas” para o 

exercício profissional, com base em protocolos assistenciais do MS e nas diferentes 

linhas de cuidado e programas de saúde, na maioria das vezes são multiprofissionais 

e interdisciplinares, pois visam ao atendimento integral do ser cuidado. Assim, os 

Protocolos de Atenção Básica (PAB) têm como objetivo aumentar a resolutividade na 

atenção primária e ainda diminuir os encaminhamentos desnecessários e a demanda 

reprimida para serviços de especialidades. O documento regulamenta o processo de 

trabalho e acesso aos serviços solicitantes até as centrais de regulação, além de 

organizar os fluxos de atendimento (LEAL, 2014; CAMARA; FORTI, 2015). 

Os protocolos eliminam as decisões baseadas apenas no conhecimento 

adquirido na prática cotidiana individual. A atividade do cuidar, além de complexa, 

exige confiabilidade à assistência prestada por meio de procedimentos seguros, 

devendo ser organizados sob a lógica de cuidado, discussão e análise de casos 

traçadores, eventos sentinela e incidentes críticos, entre outros. Fazendo-se por 

necessário a realização de ações de atenção à saúde conforme a necessidade de 

saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da 

gestão local (BRASIL, 2001). 

Assim, no Protocolo de Atenção Básica (PAB), na atenção ao diabetes, os 

profissionais têm o papel de realizar consultas, avaliar a doença, realizar exames e 

fazer diagnóstico. Entretanto, não se pode esquecer a linha de cuidado, que exprime 

o examinar e fazer o acompanhamento do paciente, bem como sugerir a periodicidade 

de consultas e grupos educativos. Além dos medicamentos padronizados que podem 

ser prestados a pacientes estáveis durante consulta e dispensação de insumos para 

diabéticos em uso de insulina e avaliação (SESA, 2017). 

Importante ressaltar exemplos de protocolos a saber: acolhimento com 

classificação de risco; assistência pré-natal de baixo risco; atendimento integral às 

doenças prevalentes na infância; manejo do paciente com síndrome coronariana 

aguda (SCA); manejo do paciente com suspeita de dengue; atendimento à vítima de 

trauma; assistência do paciente portador de hipertensão arterial e diabetes através do 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento (HIPERDIA) do MS como relevante, 

por sua visão e prática global das propostas de abordagem.  
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Baseado nisso, é imprescindível a interação efetiva por parte de todos os 

profissionais no acolhimento ao paciente a fim de se evitar maior gravidade e risco e, 

com isso, garantir a qualidade da atenção (COREN, 2012). 

 

2.4 A DOENÇA DIABETES E A RELEVÂNCIA DO TRABALHO DAS ESF AOS 
PORTADORES 

 

 

O diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível, de etiologia 

múltipla, decorrente da deficiência na produção de insulina pelo pâncreas e/ou da 

incapacidade dessa de exercer adequadamente seus efeitos no corpo, resultando em 

resistência insulínica. Caracterizam-se pela presença de hiperglicemia crônica, sendo 

frequentemente acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção em 

vários órgãos, como rins, coração, vasos sanguíneos e nervos (PETERMANN et al., 

2015; MCLELLAN et al., 2007; GUYTON, 2006). 

Para um maior entendimento sobre diabetes mellitus, é imprescindível entender 

o tipo 1 (DM1), que, predominantemente, se manifesta na infância ou na adolescência; 

e o tipo 2 (DM2), a mais comum, que abrange um rol de aproximadamente 85% a 90% 

dos casos e, por sua vez, afeta insidiosamente a faixa etária dos adultos. Conforme 

os autores, são conformações menos sequentes o DM gestacional, os que 

apresentam defeitos genéticos, por fármacos, agentes químicos ou infecções 

(GUIDONI et al., 2009; ACSM, 2010; DIABETES UK, 2012). 

Segundo informe da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Federação 

Internacional do Diabetes (IDF, 2015), a doença vem piorando em todo o mundo, por 

conta do envelhecimento e do estilo de vida. No Brasil, são 12 milhões de adultos 

vivendo com diabetes. Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira do Diabetes 

(2014-2015, p. 1), “[...] estima-se que a população mundial com diabetes é da ordem 

de 382 milhões de pessoas e que deverá atingir 471 milhões em 2035.”. 

Pontuam Corrêa et al. (2017, p. 1649) que “[...] entre os problemas de saúde 

pública no Brasil, um dos destaques é o Diabetes Mellitus, responsável pela 

morbidade e mortalidade de grande parte da população.”. 
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Uma das complicações secundárias características do diabetes é a “doença 

cardiovascular” (ASSUNÇÃO; SANTOS; COSTA, 2002, p. 1), sendo essa a principal 

causa dos “óbitos” (MATOS; BRANCHTEIN, 2006, p. 1). No contexto, são 

caracterizadas por “alterações metabólicas, complicações vasculares e neuropáticas” 

e apresentam, como principal fator, a hiperglicemia crônica. O principal objetivo do 

tratamento do paciente diabético “[...] é a prevenção dessas complicações crônicas, 

pois a doença não é curável e sim controlável” (BONETTI, 2011, p. 27). 

Diante dos aspectos que caracterizam a doença, “[...] é necessário que se 

realize o controle glicêmico, aliado ao tratamento de outros fatores de risco, 

contribuindo para a prevenção da doença cardiovascular nesses casos” (UKPDS, 

1998, p. 837). 

Como medida de intervenção, o início de um plano terapêutico composto por 

ações multidisciplinares e educacionais deve ser considerado como um procedimento 

de grande importância, uma vez que busca auxiliar o diabético a incorporar medidas 

preventivas e de tratamento correto. Esse conjunto de medidas inclui, por exemplo, 

seguir uma dieta balanceada, realizar atividade física planejada, identificar e tratar as 

complicações orgânicas e, se necessário, utilizar fármacos para o controle da 

glicemia.  

 
A educação em saúde, enquanto medida de prevenção ou retardo 

do Diabetes mellitus, é uma ferramenta importante para a redução de custos 

para os serviços de saúde. As intervenções que focalizam aspectos múltiplos 

dos distúrbios metabólicos, incluindo a intolerância à glicose, a hipertensão 

arterial, a obesidade e a hiperlipidemia, poderão contribuir para a prevenção 

primária do Diabetes mellitus (MCLELLAN et al., 2007, p. 516). 

 

Com a ação terapêutica definida, o paciente diabético tem um papel crucial 

relacionado ao dar segmento à terapêutica, sendo de competência do portador do 

diabetes, de forma independente realizá-lo. Cabe aos profissionais, por meio de ações 

individualizadas, estimular esses pacientes a mudanças de atitudes e do estilo de 

vida. Entretanto, em se tratando de saúde, não existe um modelo a ser seguido, mas, 

depende do ponto de vista de cada paciente e da seriedade com que encara a doença, 

pois nem tudo que é bom para um é de igual forma para outro (OLIVEIRA et al., 2014). 

Tanto que Lopes et al. (2012, p. 70) declaram que: 
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[...] com o crescimento populacional, o aumento da expectativa de vida e, 

principalmente, a crescente prevalência da obesidade associada ao 

sedentarismo e aos hábitos alimentares modernos, vêm contribuindo para o 

aumento do número de indivíduos com DM. No Brasil, a população diabética, 

em 2000, alcançava 4,6 milhões de pessoas, sendo projetado para 2030 um 

número de 11,3 milhões de pessoas, o que corresponde à sexta posição na 

classificação dos países com maior prevalência dessa doença.  

 

Dessa forma, sobre a relevância do papel dos profissionais e a oferta de 

trabalho dos profissionais de saúde dispensada aos portadores do diabetes, dizem 

Duarte e Simões (2015, p. 388) que “[...] os mesmos sofrem influência direta de 

situações vividas no cotidiano, como tarefas diversificadas.”. Os profissionais são 

sujeitos a estresse, jornada extensa, carga de trabalho, instabilidade, baixos salários, 

ausência de definição das competências no trabalho, desgaste e adoecimento 

(SORATTO et al., 2017, p. 2). Como parte da alta demanda de trabalho, registramos 

também alta incidência de casos complexos (VASCONCELOS, 2008). 

Considera-se como necessária a “adição de esforços” de toda a equipe 

multidisciplinar com essa grave situação de saúde pública que envolve o diabetes, 

buscando a “reorganização da atenção básica”, tendo como estratégias principais a 

prevenção dessas doenças, combate às suas complicações e a promoção da saúde, 

objetivando assim uma melhor qualidade de vida (BRASIL, MS, 2001, p. 9).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 
 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. Os estudos 

descritivos visam descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, envolvendo uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionário, observação 

sistemática, bem como uma metodologia que se ajuste à teoria embasada (SILVA; 

MENEZES, 2005). 

Para Minayo (2011 apud BONI; QUARESMA, 2005, p. 69), a “pesquisa 

qualitativa” não se fecha a uma única explicação porque trabalha com significados, 

motivações, valores e crenças e esses não podem ser simplesmente reduzidos a 

questões quantitativas, dados que respondem por noções individuais e particulares. 

Sendo que a característica qualitativa se deva ao fato da pesquisa buscar 

reflexões sobre o desenvolvimento e a dinâmica social, voltada para a solução de 

problemas de um determinado grupo, por meio do estudo das relações, 

representações, crenças, percepções e opiniões, como produto das interpretações 

que os homens fazem a respeito da realidade em que estão inseridos e do modo como 

constroem seus artefatos e a si mesmos (MINAYO, 2010). 

Nesse sentido, buscamos nos aproximar do processo de trabalho direcionado 

aos portadores do diabetes usuários da UBS, com intento de trilhar caminhos que 

possibilitem a compreensão das implicações dialéticas existentes em sua realidade. 

Tal aproximação também parte do interesse em conhecer o fenômeno muito além da 

aparência, na busca pelo aprofundamento dos aspectos inerentes ao processo de 

trabalho.  

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

quantitativos para pesquisas voltadas à investigação do pensamento coletivo. 

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

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

 

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

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

investigações científicas a serem realizadas nos mesmos moldes utilizados para 

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

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

estatística relacionada a épocas passadas, para capturar dados psicológicos e para 

descobrir e entender a complexidade e a interação de elementos relacionados ao 

objeto de estudo (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

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

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

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

ou pensamentos será melhor realizada quando esses estiverem sendo coletados, 

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

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

 

3.2 CENÁRIO E SUJEITOS DA PESQUISA  
 

 

O campo de estudo foi o município de Presidente Kennedy que está situado na 

região Sul do estado do Espírito Santo, distando 164 km da capital, Vitória. Possui 

uma área total de 583,932 km², com uma população em 2017 de 11.742 habitantes 

(IBGE, 2017).  

O município tem a população distribuída em 26 comunidades rurais, sendo as 

principais: Jaqueira, São Salvador, Santo Eduardo, São Paulo, Santa Lúcia e 

Mineirinho. No contexto econômico, social e político, Presidente Kennedy, no Litoral 

Sul, está em processo de expansão por conta do Fundo de Desenvolvimento Econômico do 

Sul do Espírito Santo (FUNDESUL) e tem se destacado proporcionando melhores 
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rendas, reduzindo desigualdades sociais e, ainda, possibilitando a inclusão social e a 

previsão é de que cresça ainda mais nos próximos anos (FUNDESUL, 2018). 

Sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município de Presidente 

Kennedy, em 2010, foi de 0.657, considerado como médio. A faixa etária inferior a 15 

anos foi de 2.436; de 15 a 64 anos, foi de 7. 074; e, acima de 60 anos ou mais, foi de 

804 habitantes. No que tange a gênero, o sexo masculino representa um quantitativo 

de 5.258 pessoas e o feminino de 5.056. Conforme o IBGE (2014), morbidades no 

município de maior representatividade são doenças do aparelho circulatório, digestivo, 

geniturinário, respiratório, endócrinas, nutricionais e metabólicas, infecciosas e 

parasitárias. 

O Programa Saúde da Família (PSF) de Kennedy implantado no ano de 2002 

iniciou com três equipes em Sede, Jaqueira e Santa Lúcia. O primeiro processo 

seletivo foi no ano de 1997 para implantação do Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS). 

Atualmente, o município dispõe de USF (Sede — Centro — Ponto de apoio: 

São Salvador; Santa Lúcia — Ponto de apoio: São Paulinho; Jaqueira — Ponto de 

apoio: Santo Eduardo; Marobá — Ponto de apoio: Boa esperança; Mineirinho — 

Ponto de apoio: I Cancelas e II Gromogol); uma Unidade de Saúde Sede, região 

urbana e quatro na zona rural em Presidente Kennedy, com um somatório de 5 

unidades ESF e 6 pontos de apoios. 

Refere-se a “pontos de apoios” as comunidades que são dispersas 

geograficamente, e onde se tem um aglomerado de pessoas cria-se uma pequena 

unidade de saúde, com o mínimo de equipe para levar o acesso à essa população. 

São esses pontos de apoios muito distantes e com população com necessidades de 

assistência, e o município os assistem com contratação de um enfermeiro para realizar 

o trabalho. 

No que tange à implantação do prontuário eletrônico no município, profissionais 

lotados em unidades de saúde, onde o sinal de internet é comprometido, acabam 

fazendo registro em duplicidade – utilizando o sistema MV e manual para evolução do 

paciente, emissão de receita, encaminhamento, podendo gerar alguns atrasos, 

inclusive de alimentação do próprio sistema.  
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Por conta desses atrasos no cadastro no Sistema de Informação, portadores 

do diabetes cadastrados no sistema compreendem 642. Já cadastrados por unidade 

de saúde: Santa Lúcia — 49; Mineirinho — 102; Jaqueira — 109; Sede — 299; Marobá 

— 83. De acordo com o Sistema MV (prontuário Eletrônico) a população total é de 

11.966 e em cada ESF: Santa Lúcia: 905; Mineirinho: 1.855; Jaqueira: 2.287; Sede: 

4.700; Marobá: 2.219. Embora, por conta de o município encontrar-se em processo 

de recadastramento, os valores podem sofrer mudanças. 

Os critérios para inclusão dos sujeitos foram: formação em Medicina, 

Enfermagem e Odontologia e lotação nas ESF no município de Presidente Kennedy, 

selecionadas como campo de coleta de dados. Tendo em vista o objetivo geral do 

trabalho, voltado à análise do processo de trabalho de médicos, enfermeiros e 

dentistas na atenção aos portadores do diabetes no ambiente da Estratégia Saúde da 

Família, foram excluídos deste estudo os profissionais com experiência inferior a seis 

meses em serviço instituído junto à unidade na Estratégia, por compreender que os 

mesmos não teriam condições de contribuir com a pesquisa. 

Os espaços propriamente dito de nossa investigação foram as Unidades de 

Saúde da Família e os pontos de apoio a saber: Marobá — Ponto de apoio Boa 

esperança; Jaqueira — ponto de apoio Santo Eduardo; Sede — ponto de apoio São 

Salvador; Mineirinho — Ponto de apoio: Cancelas e Gromogol; Santa Lúcia – São 

Paulinho. Conforme destacados no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1: Relação das UBS, pontos de apoio, cadastrados, população e localização em Presidente 
Kennedy-ES, 2019 

NOME DA 
UNIDADE 

NOME DOS 
PONTOS DE 
APOIO 

CADASTRADOS POPULAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

USF Marobá Boa Esperança 83 2.219 Região Rural 

USF Jaqueira Santo Eduardo 109 2.287 Região Rural 

USF Sede São Salvador 299 4.700 Região Urbana 

USF Mineirinho Cancelas e 
Gromogol 

102 1.855 Região Rural 

USF Santa Lúcia São Paulinho 49 905 Região Rural 

Total  642 11.966  

Fonte: Informações da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, 2019. 

 

A entrevista que envolve uma das metodologias do trabalho de campo estreita 

a relação entre o sujeito da pesquisa e os sujeitos protagonistas da USF, nesse caso 

daqueles que protagonizam o processo de trabalho que acontece na ESF em 



48 

 

Presidente Kennedy/ES. Nesse sentido, a pesquisa foi constituída por 5 médicos, 4 

enfermeiros e 4 dentistas, formada por 13 (treze) profissionais.  

 

3.3 TÉCNICA DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 
 

 

Na coleta de dados, utilizamos tanto fonte primária quanto secundária. Para 

fonte primária, utilizamos a técnica de entrevista que se constitui em forma privilegiada 

de interação social, com a finalidade de construir informações pertinentes ao objeto 

de pesquisa, ao expressar a reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia, 

por meio de dados que retratam suas ideias, crenças, opiniões, maneira de pensar, 

atitudes, emoções e comportamentos. Visando a captura de técnicas secundárias, 

utilizamos os Informes da Secretaria de Saúde de Presidente Kennedy, além de livros, 

monografias, teses e dissertações, artigos em fontes de papel e em meio eletrônico, 

Anais de congressos, Publicações avulsas (MINAYO, 2010). 

A opção pela entrevista semiestruturada foi pelo seu caráter de interação, o que 

permite a apropriação de dados objetivos e subjetivos. O que conforme Alves-Mazzoti 

e Gewandsznajder (1998) é possível tratar de temas complexos de forma profunda. 

Esse tipo de entrevista favorece a descrição dos fenômenos sociais, sua explicação e 

compreensão em sua totalidade, além de permitir a presença atenta do pesquisador 

durante o processo de coleta de dados. Também permite usar um questionário (vide 

apêndice C) que serve de orientação para a interlocução, a fim de proporcionar 

flexibilidade, o que contribui para o surgimento de outras questões relevantes 

(MINAYO, 2010).  

Pretendeu-se com a pesquisa, a captura de percepções quanto à prestação de 

serviço prestada aos portadores do diabetes usuários das UBS no município de 

Presidente Kennedy.  

A referida técnica, com apoio de um questionário semiestruturado com 

perguntas abertas e fechadas (vide Apêndice C), permite ao entrevistado a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada, (BONI; QUARESMA, 2005). O pesquisador deve seguir um conjunto de 

questões previamente definidas, mas ele o faz num contexto muito semelhante ao de 
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uma conversa informal. Já Vergara (2012, p. 9) denomina essa forma de entrevista 

como semiaberta, tal como um questionário, porém “ao contrário da estrutura fechada, 

permite inclusões, exclusões, mudanças em geral nas perguntas, explicações ao 

entrevistado quanto a alguma pergunta ou alguma palavra, o que lhe dá caráter de 

abertura”. 

Boni e Quaresma (2005, p. 75) salientam ainda que essa técnica permite “fazer 

perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 

recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha fugido ao tema ou tenha 

dificuldades com ele”. 

Esse tipo de entrevista favorece a descrição dos fenômenos sociais, sua 

explicação e compreensão em sua totalidade, além de permitir a presença atenta do 

pesquisador durante o processo de coleta de dados (MINAYO, 2010). Visando à 

captura de técnicas secundárias, utilizou-se os informes da Secretaria de Saúde de 

Presidente Kennedy. 

As entrevistas foram realizadas no mês de janeiro de 2019, com o auxílio de 

um questionário, para facilitar a comunicação entre pesquisadora e os entrevistados. 

Optou-se por realizá-las no ambiente de trabalho de cada profissional e em horário 

que melhor aprouve cada entrevistado, visando a não atrapalhar a rotina de trabalho2. 

Os sujeitos da pesquisa foram descritos e identificados como médicos (Med. 1 a 5); 

enfermeiros (Enf. 1 a 4); dentistas (Dent. 1 a. 4), por número e em ordem crescente. 

O questionário inicia com a caracterização dos sujeitos e, após, faz uma breve 

introdução e então seguem-se os temas:  1- Processo de trabalho da ESF e atividades 

preconizadas; 2- Comunicação entre equipes e gerenciamento do processo de 

trabalho; 3- Práticas profissionais e acompanhamentos; 4- Atividades planejadas e 

realizadas na UBS; 5- Atendimento prestado e práticas possíveis e aplicáveis ao 

portador do diabetes usuário da unidade. 

                                                           
2 Optamos por não revelar o nome dos entrevistados, por isso trataremos os participantes da pesquisa 
por Med.1-5 (Médicos); Enf. 1-4 (Enfermeiros); Dent. 1-4 (Dentistas). 
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As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, para análise dos dados. 

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

aos resultados, cada entrevista durou em média 15 minutos. 

Para realizar as entrevistas, atentamos para os aspectos éticos e critérios 

estabelecidos pela Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) 

que aborda e considera as questões de ordem ética suscitadas pelo progresso e pelo 

avanço da ciência e da tecnologia, enraizados em todas as áreas do conhecimento 

humano. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio de 

Sá, sob o parecer nº 3.114.784 conforme (Apêndice F), que emitiu parecer favorável 

em 17 de janeiro de 2019, autorizando a realização do estudo. 

Iniciamos nossa pesquisa após consentimento e autorização para a coleta de 

dados (vide apêndice A) e assinatura dos sujeitos quanto ao Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (vide Apêndice B), quando puderam ter conhecimento da proposta 

da pesquisa quanto aos objetivos, justificativa, riscos e benefícios, bem como deram 

permissão para divulgação e publicação dos resultados em eventos técnico-científicos 

nacionais e internacionais e artigos, garantindo o sigilo, anonimato e privacidade dos 

sujeitos da pesquisa. 

Para análise dos resultados, foi utilizada a técnica da Análise de Conteúdo de 

Bardin (2009), com a qual foram trabalhadas a organização da análise; a associação 

de códigos aos resultados; o estabelecimento de categorias para análise; as 

deduções; e a informatização das análises.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de consultas a livros e protocolos 

de atendimento, pela utilização de textos referentes aos anos de 1997 a 2018, em 

bancos de dados informatizados, como Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

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

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

 

3.4 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

As dificuldades foram diversas para que a pesquisa pudesse ser concluída, tais 

como tanto com envio do projeto de dissertação, quanto ao Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido, obrigatório para pesquisas científicas em seres humanos, para 

postagem do mesmo junto ao Comitê de Ética em Pesquisa, o que comprometeu o 

cronograma deste estudo e provocou atraso para o início da coleta de dados. 

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

escolhidas, e aguardada a disponibilidade do profissional, que, em meio ao corre-corre 

de suas atribuições deixaram a pesquisadora livre para realizar seu trabalho, 

contribuindo significativamente para a produção da mesma. 

Para realizar a análise dos dados, utilizamos como referencial metodológico a 

análise de conteúdo que, segundo Bardin (2009, 1977), permite a análise de 

comunicações por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos que descrevem o 

conteúdo das mensagens. O rigor na utilização da análise de conteúdo pode conduzir 

a resultados profícuos e confiáveis, concebida de diferentes formas, tendo em vista a 

vertente teórica e a intencionalidade do pesquisador que a desenvolve, seja adotando 

conceitos relacionados à semântica estatística do discurso ou visando à inferência por 

meio da identificação objetiva de características das mensagens.  

Nesse sentido, a proposta de Bardin (2009) considera a aplicação do método 

como pressuposto essencial de organização, a qual propõe diferentes fases em torno 

de três polos, quais sejam: 1- A pré-análise: fase em que se organiza o material a ser 

analisado com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando ideias iniciais, 

organizado por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o estabelecimento 

de contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se começa a 

conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que 

será analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos 

índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de indicadores por 

meio de recortes de texto nos documentos de análise. 2- A exploração do material: 

com a definição de categorias e identificação das unidades de registro e das unidades 

de contexto nos documentos. 3 - Tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação: etapa destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a 

condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas 

interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica.  
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Eventualmente, antes de iniciarmos a análise do conteúdo, concordamos com 

Dalfovo, Lana e Silveira (2008, p. 9) ao esclarecer que as pesquisas qualitativas não 

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

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

Compreende-se que a análise de conteúdo seja uma técnica refinada que exige 

muita dedicação, paciência e tempo do pesquisador, o qual tem que se valer da 

intuição, imaginação e criatividade, principalmente na definição de categorias de 

análise, por permitir “[...] acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes 

em texto, expressos na axiologia subjacente ao texto analisado” (OLIVEIRA, 2008, p. 

570). 

Tomando como referência Minayo (2010), sistematizamos a análise de dados 

em três etapas, a seguir explicitada. 

1- Ordenação dos dados: nesse momento tivemos o primeiro contato com o 

material empírico, com as transcrições das entrevistas, da forma como foram faladas 

durante as gravações, com posterior leitura geral do material transcrito.  

2- Classificação dos dados: estabelecemos relação entre os dados 

empíricos, objetivos e pressupostos teóricos, sendo realizada uma leitura flutuante e 

exaustiva do material proveniente das entrevistas, o que nos permitiu aprender o 

conteúdo do material analisado, bem como identificar sentidos, a partir do foco da 

pesquisa. Essa etapa nos permitiu estabelecer os seguintes sentidos: processo de 

trabalho, comunicação entre equipes, paciente diabético e práticas educativas. 

Ressalta-se que foram encontradas dificuldades com os entrevistados médicos 

em responder sobre Prontuário eletrônico. Os entrevistados enfermeiros e dentistas, 

no primeiro momento, encontraram dificuldades em responder sobre a lentidão de 

sistema. Em segundo momento, as perguntas se perfaziam uma a uma pelo 

pesquisador que explicava, levando clareza no trabalho prestado. 

A opção pela análise de categoria se respalda no fato de ser a melhor 

alternativa quando se estuda valores, opiniões, atitudes e crenças, através de dados 

qualitativos e análise das comunicações que serão ditos nas entrevistas ou 

observados pelo pesquisador (BARDIN, 2006; 2011; OLVIVEIRA, 2008). 



53 

 

Portanto, as categorias foram formuladas a partir dos dados obtidos em campo, 

os quais possibilitaram o estabelecimento de duas categorias empíricas com cinco 

subcategorias, respectivamente. 

Categoria 1 - Processo de trabalho das ESF na atenção aos portadores do 

diabetes mellitus usuários das UBS. 

Subcategoria 1.1 - Processo de trabalho das ESF: atividades preconizadas. 

Subcategoria 1.2 - Processos e atividades planejadas: atendimento 

multiprofissional. 

Subcategoria 1.3 - Processo de trabalho da ESF: clareza na comunicação e 

acompanhamento longitudinal dos pacientes. 

Categoria 2 - As interfaces do processo de trabalho na ESF. 

Subcategoria 2.1 - Desafios e limites: que proposições? 

Subcategoria 2.2 - Processo de trabalho das ESF, algumas proposições: que 

possibilidades? 

Mediante ao exposto, buscamos confrontar as diferentes informações 

coletadas das entrevistas. 

3- Análise final dos dados: na busca por maior compreensão do objeto da 

pesquisa, procedemos a análise das entrevistas, das observações, com a contribuição 

de alguns autores e a inserção da pesquisadora que apresenta inquietações quanto à 

realidade estudada. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 

 

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

Brasil3 para obtenção da autorização para realização da pesquisa, a fim de cumprir as 

exigências da Comissão Nacional de Saúde – CONEP, presentes na resolução 

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

especialmente junto às unidades de saúde envolvidas. 

                                                           
3 A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas, envolvendo seres 

humanos para todo o sistema CEP/Conep. 
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Uma cópia do projeto foi enviada à Divisão de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

para aprovação, juntamente com o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa do referido município e teve como 

norte os quatro referenciais básicos da bioética: a autonomia, a beneficência, a não 

maleficência e a justiça. Após aprovação da Coordenadoria, foi solicitada a 

autorização do Secretário de Saúde do município de Presidente Kennedy, das 

Unidades Básicas de Saúde selecionadas para o estudo: Mineirinho; Jaqueira; Sede; 

Marobá.  

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

dados. Os médicos, enfermeiros e dentistas foram convidados a participarem do 

estudo, após a apresentação formal do projeto, explicando os objetivos, orientação 

quanto ao caráter voluntário e da forma de participação, enfatizando a garantia de 

sigilo e privacidade, assim como o compromisso da inexistência de riscos aos 

participantes do estudo e, finalmente, o esclarecimento sobre a possibilidade de deixar 

de participar do mesmo em qualquer momento da pesquisa. 

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

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) e solicitada a assinatura, 

em duas vias, sendo entregue uma via ao entrevistado. 

Na sequência, apresentaremos os resultados obtidos das entrevistas, de igual 

modo, as observações realizadas acerca das UBS, do processo de trabalho de 

médicos, enfermeiros e dentistas na atenção aos portadores do diabetes usuários das 

unidades, a partir do qual estabelecemos os resultados e discussão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Os resultados foram agrupados e subdivididos em subseções de acordo com 

os objetivos específicos. Contudo, embora não faça parte desse objetivo conhecer o 

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

profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e dentistas entrevistados, com intuito de 

compreender melhor o processo de trabalho em que estão inseridos bem como o 

alcance e os limites desta pesquisa. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS SUJEITOS 
 

 

Conforme mencionado no capítulo Materiais e Métodos, foram selecionadas 5 

USF e 6 de apoio a saber: Marobá (Boa esperança) – Mineirinho (Gromogol -  

Cancelas) –  Sede (São Salvador) – Jaqueira (Santo Eduardo); Santa Lúcia — (São 

Paulinho). 

Atualmente, o município dispõe de USF (Sede — Centro — Ponto de apoio: 

São Salvador; Santa Lúcia — Ponto de apoio: São Paulinho; Jaqueira — Ponto de 

apoio: Santo Eduardo; Marobá — Ponto de apoio: Boa esperança; Mineirinho — 

Ponto de apoio: I Cancelas e II Gromogol); uma Unidade de Saúde Sede, região 

urbana e quatro na zona rural em Presidente Kennedy, com um somatório de 5 

unidades ESF e 6 pontos de apoios.  

Foram entrevistados 13 profissionais de saúde sendo 5 médicos, 4 enfermeiros 

e 4 dentistas em quatro unidades e cinco pontos de apoio, sendo 8 do sexo feminino 

e 5 do sexo masculino. 

A pesquisa aponta a presença de profissionais com faixa etária entre 27 e 50 

anos, sendo a média aritmética dessas idades igual a 36,6.  Apenas 1 apresentou 

idade inferior a 30 anos, 9 informaram ter idade entre 31 a 40 anos, e 3 relataram 

idade entre 41 a 50 anos. Cabe ressaltar, as idades sugerem profissionais adultos e 

de certa forma “jovens”, que podem exercer o trabalho em equipe de forma eficiente 

(GAVALOTE et al., 2016). Quanto à etnia, 9 declararam-se como pardos e 4 brancos.  
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Quanto ao tempo de trabalho dos profissionais entrevistados, 3 apresentaram 

registro entre 6 meses (tempo estipulado para a realização das entrevistas), 9 entre 1 

a 10 anos, e 1 entre 11 a 20 anos, ou seja, a maioria dos profissionais possuem um 

tempo razoável de experiência no trabalho em saúde. 

Quanto à formação profissional dos entrevistados, o período de conclusão da 

graduação deu-se entre os anos de 1991 e 2016, ou seja, 25 anos de formação 

acadêmica, com média de 8 anos para alguns profissionais. Destarte, que alguns 

depoentes possuam aproximadamente 3 anos e 4 meses, com variância entre 1 ano 

e 5 meses a 13 anos. Portanto, torna-se necessário a busca constante por cursos de 

especialização e ou atualizações para que o trabalho em atenção ao portador do 

diabetes possa ser oferecido de forma eficiente. 

Quanto ao regime de trabalho desses profissionais, é de 40 horas de trabalho 

semanais, nos conformes da Organização Social de Saúde (OSS), regime celetista 

da Prefeitura de Presidente Kennedy. Entretanto, 7 profissionais disseram ter outros 

vínculos empregatícios, a saber (sistema de plantão e particular). 

Perguntados sobre a participação em algum curso de atualização, 11 dos 

entrevistados informaram ter participado e apenas 2 responderam que não. Com 

registro (Méd.) Sífilis – Hanseníase – Estratificação de Riscos – Hipertensão – Médico 

Regulador – Tuberculose, (Enf.) Classificação de riscos, e (Dent.) Planificação – plano 

diretor – segurança no trabalho – odontologia oncológica – endodontia – cirurgia oral 

– estética. 

Quanto ao nível de instrução, foi observado que, no que se refere à 

Especialização “Lato Sensu”, apenas 2 não possuem o título, dentre os quais 7, 

encontram-se em curso na área Saúde da Família, e 4 em Atenção Primária à Saúde, 

e que 7 possuem mais de uma especialização.  Assim, figuram os títulos de 

especialista em: (Med.) Reumatologia – Clínica médica – Medicina Familiar – Atenção 

Primária a Saúde – (Enf.) Saúde da Família – Atenção Primária a Saúde – (Dent.) 

Estratégia de Saúde da Família – Implantodontia – Atenção Primária a Saúde. Dos 

entrevistados, 10 não possuem Especialização “Stricto Sensu”, e apenas 3 cursam 

alguma especialização. 
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O tempo médio investido nas entrevistas foi de 19 minutos e 97 segundos, 

tendo a mais curta 9 minutos e 50 segundos e a mais longa 45 minutos e 15 segundos. 

Tivemos acesso, portanto, há profissionais de medicina, enfermagem e de 

odontologia. A harmonia entre entrevistados e entrevistadora oportunizou, no decorrer 

da coleta de dados, um momento de tranquilidade, no qual os entrevistados 

demonstravam-se à vontade para expor suas opiniões. 

Oliveira (2011) destaca que no decorrer da pesquisa pode haver mudanças no 

planejamento, por conta de inúmeras intercorrências que podem surgir; no entanto, 

isso permite também um contato direto com a situação estudada, retratando a 

perspectiva dos entrevistados. As entrevistas com os profissionais de saúde médicos, 

enfermeiros e dentistas permitiram a confirmação dos pressupostos indicados na 

introdução da pesquisa e houve uma natural evolução e complementaridade nas 

respostas, à medida que as entrevistas ocorriam. 

Conhecer as referidas unidades facilitou esse contato para um momento tão 

imprevisível quanto o de entrevistar, neste caso, o método principal de coleta de 

dados. 

 

4.2 CATEGORIA 1 - PROCESSO DE TRABALHO DAS ESF NA ATENÇÃO AOS 
PORTADORES DO DIABETES MELLITUS USUÁRIOS DAS UBS 
 

 

Através dos dados obtidos por meio das entrevistas e documentos oficiais lidos, 

foi possível constatar a existência de um processo cujo objetivo é o de obter resultados 

semelhantes. Faz-se necessário pensar em um modelo cadenciado, dotado de 

organização, que permita que as atividades e informações possam ser processadas 

com credibilidade e equilíbrio.  

Conforme o Ministério da Saúde, na Atenção Básica o processo de trabalho da 

ESF é caracterizado pela interdisciplinaridade, ou seja, o trabalho em equipe, no qual 

são valorizados os saberes e práticas, mas com uma abordagem integral e resolutiva, 

em que são acompanhadas e avaliadas sistematicamente as ações implementadas, 

visando a readequação do processo de trabalho (BRASIL, 2006). 
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Declaram Martins et al. (2013; PEREIRA, 2016) que a ESF tem como modelo 

a reconstrução do processo de trabalho dos profissionais de saúde, bem como as 

práticas profissionais. Na opinião de Pavoni e Medeiros (2009, p. 266), “[...] todo 

processo de trabalho possui objeto, instrumentos e agentes como seus elementos 

constituintes”. Sendo a divisão técnica de um trabalho possibilidades de 

interdependência entre trabalhos especializados de uma mesma área (PEDUZZI, 

2001). 

Araújo e Rocha (2007) esclarecem que o trabalho em equipe pode apresentar 

pareceres diversificados, tal qual resultados, concebidos pelo aumento de 

produtividade e pela organização de forma simples e lógica. Os serviços e relações, 

ficando a cargo da psicologia e de análise interpessoal de uma equipe e a 

interdisciplinaridade, envolvem os saberes e a divisão do trabalho em saúde. Peduzzi 

(2001) adverte sobre essas diversidades de conceitos sobre trabalho em equipe como 

complexas.  

Assim, abordaremos o processo de trabalho da ESF em atenção aos usuários 

com diabetes, com ênfase nos programas utilizados para sua organização, partindo 

do entendimento de que as Unidades Saúde da Família devem se configurar em 

espaço privilegiado para a construção de novas práticas que impulsionem a 

efetividade do cuidado e informação, centrando nas necessidades de saúde da 

população diabética, bem como estar atentos às novas políticas brasileiras 

estabelecidas. 

 

4.2.1 Subcategoria 1.1 - Processo de trabalho das ESF: atividades preconizadas  
 

 

O processo de trabalho em saúde possui atuação articulada com a equipe 

multiprofissional, onde cada profissional desenvolve seu trabalho como agente de 

transformação, o qual, em tese, contribui para a consolidação do conceito de saúde. 

Enquanto produção social, a assistência dispensada aos pacientes, tendo por ideal 

por parte dos profissionais corroborar para melhoria efetiva da qualidade de vida das 

pessoas (SANTOS, 2010).  
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Entretanto, para operacionalizar o processo de trabalho deve-se levar em conta 

o formato administrativo e o comando a quem se deve prestar conta do trabalho 

exercido na ESF. Evidentemente, emergem disputas de interesse de classes, seja no 

campo administrativo ou de direção. Com Gavalote et al. (2016, p. 990) entendemos 

que “[...] a gestão do trabalho pode ser compreendida apenas sob o formato 

administrativo, pautado em situações de mando e no controle prescritivo da 

organização dos processos de trabalho.”.  

Na opinião de Ferreira, Dall’ Agnol e Porto (2016, p. 2), a produção do cuidado 

da ESF aos usuários com diabetes está diretamente relacionada às práticas 

cotidianas dos profissionais de saúde, com ações desenvolvidas pelos formuladores 

da política e a inserção do usuário como sujeito “ativo e pró-ativo” para a construção 

de novas práticas e saberes que possam efetivar uma dimensão cuidadora, permeada 

por uma organização que impulsione novas subjetividades.  

É inegável a importância do papel do médico no âmbito na Estratégia Saúde 

da Família, indo além da avaliação, dos riscos que envolvem o adoecimento de cada 

pessoa, bem como a terapêutica empregada e que se desenvolve na busca em 

respostas às necessidades de atenção, as quais incluem prevenção à reabilitação, 

além do atendimento individual, as subjetividades referentes ao emocional, familiar, 

social que se fazem presentes nessa rotina (VASCONCELOS; ZANIBONI, 2009). 

 

Assim, no que se refere ao desenvolvimento do processo de trabalho da ESF 

e atividades preconizadas para o paciente diabético na unidade, os depoimentos dos 

entrevistados médicos, enfermeiros e dentistas evidenciam a forma como tem sido 

organizado e desenvolvido o trabalho e como tem alcançado os pacientes diabéticos. 

Segundo a percepção dos depoentes médicos, o trabalho profissional teria ocorrido a 

contento das funções consideradas exclusivas de sua categoria profissional.  

No caso dos médicos, observou-se que além das consultas clínicas, também 

efetuam pequenos procedimentos de sua competência na USF, atendem à demanda 

espontânea e programada, realizam encaminhamentos aos serviços de referência, 

quando necessário.   

Conforme verificado nas falas dos profissionais médicos, os mesmos estão 

cientes das atividades específicas de suas categorias oi seja, eles sabem o que estão 
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fazendo e reconhecem suas atividades para com o paciente diabético e, as descrevem 

como “[...] uma rotina, o atendimento do paciente hipertenso, diabético, com 

associação de comorbidade” (Med.4). 

Acrescenta o entrevistado,  

 
[...] os usuários são atendidos através do grupo de HiperDia, que acontece 
na primeira segunda-feira do mês, de acordo com a disponibilidade do antigo 
núcleo do idoso; sempre buscando esses pacientes diabéticos no dia a dia; 
sempre verificando se os exames estão em dia; se a medicação está sendo 
feita de forma correta; bem como o uso, se eles estão fazendo atividade física 
e dieta como parte do tratamento e acompanhamento com a nutricionista; se 
eles estão necessitando de fazer alguma avaliação oftálmica, por causa das 
patologias que envolvem o diabetes (Med.2). 

 

Confere explanar que o grupo Hiperdia em sua forma mais abrangente e efetiva 

de atenção, tem cunho educativo, podendo transformar a realidade de muitos 

pacientes portadores de doenças crônicas, tal qual o diabetes. Evidentemente, que 

esse trabalho em saúde requer interdisciplinaridade dos profissionais de saúde nessa 

atenção básica. Posto desse modo, torna-se necessário por parte dos profissionais a 

busca constante em vencer obstáculos na realização do trabalho em saúde na ESF. 

O que de acordo com Motta e Siqueira-Batista (2015) o grande desafio está em 

compreender e a forma de praticar a integralidade na atenção à saúde, e ainda, a 

valorização e a adequação dos profissionais na prestação desses serviços prestados 

pelos profissionais na ESF. 

No entendimento do trabalho até aqui transcorrido junto aos portadores do 

diabetes através do grupo HiperDia, leva-se em conta a participação de todos os 

profissionais da equipe em trabalhar a educação preventiva em saúde, bem como 

atender e acompanhar o portador do diabetes (BRAGA, 2006).  

Importa explanar que o Programa Hiperdia fora proposto pelo Ministério da Saúde 

(MS) como Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e ao 

Diabetes Mellitus (DM), reconhecendo a importância da atenção básica na abordagem 

desses agravos, feita por meio do modelo de atenção programática denominada 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 

(HIPERDIA), possibilitando assim o desenvolvimento de ações contínuas e de alta 

capilaridade (BRASIL, 2001). 
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A proposta sugere avançar no cuidado ofertado além do binômio queixa-conduta, de 

forma a identificar portadores assintomáticos, monitorando com tratamento, além de 

se estabelecer vínculos entre equipe de saúde-pacientes-cuidadores, sendo, portanto, 

o intuito a realização de educação em saúde, incorporando a realidade social do 

paciente ao processo de atenção. 

Belém (2015) reconhece como necessário que as equipes conheçam o perfil 

epidemiológico e a real situação dos portadores do diabetes para que possam fazer 

uma prévia diagnóstica, conferindo a realização de alguns parâmetros bioquímicos. 

Conforme Med.3, no exercício do trabalho, pacientes de primeira vez cabem: 

 
[...] como rotina a solicitação de exames, com preenchimento de uma ficha 
que eu chamo de acolhimento, que é uma ficha onde eu faço uma entrevista 
inicial pra conhecer o paciente. Aí eu pergunto se é hipertenso, diabético, se 
faz uso de alguma medicação controlada, alguma outra doença crônica, se 
bebe, se fuma, se usa alguma droga. Se for mulher, a história ginecológica, 
preventivo, ultrassom, mamografia, menarca, sexarca, histórico gestacional, 
e avaliação de todos os exames de triagem, como sífilis, hepatite/aids. 

 

A abordagem prévia de agendamentos, de anamneses executadas pelos 

profissionais em exercício nos grupos de HiperDia, facilita o conhecimento do perfil do 

usuário e de suas necessidades (BRAGA, 2006). 

Tanto que Med.5 diz: 

 
[...] é preciso para renovação de receita que os pacientes agendem consulta 
no dia do HiperDia, e, os que não podem comparecer, agendem a consulta 
na unidade com a recepcionista. Entendemos que alguns pacientes tenham 
dificuldade de vir por conta da medicação, nesse caso é feito um trabalho 
junto com o agente de saúde e, se é um paciente que eu já conheço, que eu 
já faço acompanhamento, eu renovo até ele conseguir vir na próxima 
consulta; sendo a validade da receita de seis meses (Med.5). 

 

Em se tratando de nível de importância de atendimento e acompanhamento, 

Belém (2015, p. 23) declara como necessária a realização de um trabalho que seja 

em uma perspectiva multiprofissional, capacitada e acolhedora. 

O que confirma Med.1, ao declarar que: 

 
[...] os atendimentos em dias de demanda, com algum tipo de intercorrência, 
passam pela enfermagem, através do acolhimento, onde são atendidos. As 
atividades propostas são discutidas previamente, definidas entre médicos e 
enfermeiros da unidade de saúde e palestras com multiprofissionais 
vinculadas à unidade. O atendimento é feito a princípio antes da 
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compensação clínica, no caso do diabético é mensal ou bimestral, de dois em 
dois meses. A partir do momento em que o paciente está compensado, se os 
exames estão compensados, aí a gente faz o fornecimento do Cartão de 
HiperDia4, que através do mesmo consegue-se pegar medicamento para seis 
meses. 

 

Esses depoimentos sugerem que as consultas ocorreriam com usuários com 

diabetes por meio do HiperDia, com marcações previamente agendadas com as 

recepcionistas e, caso necessário de atendimentos urgentes, os pacientes poderiam 

ser atendidos em outros horários pela livre demanda. Também relata Med.2 que “[...] 

há uma praticidade nessa organização de trabalho, em virtude do envolvimento dos 

profissionais da equipe.”. 

Sendo o objetivo do HiperDia a garantia das consultas (evitar as desmarcações 

sucessivas de consultas); diminuição do intervalo entre as consultas de controle; 

prevenção, diagnóstico e terapêutica mais precoce possível das complicações; 

diminuição da carga de trabalho inesperada/ constrangimentos (pedidos de receitas); 

aumento do acesso aos cuidados e orientações complementares à terapêutica; evitar 

a ruptura de estoque e o uso incorreto de medicamentos pelos pacientes; criação de 

banco de dados fiel à pesquisa; criação de uma rotina e  maior responsabilização e 

fidelização dos pacientes. 

Conforme Matriz SWOT que Santos, Silva e Marcon (2018) apresentam em 

atenção as pessoas com Diabetes acompanhadas na Estratégia Saúde da Família, o 

ambiente interno do processo de trabalho dos profissionais confere fortalezas e 

fragilidades, bem como no ambiente externo, oportunidades e ameaças. 

Posto dessa forma, importante ressaltar que o funcionamento do HiperDia se 

destina a atendimento do hipertenso e diabetes, com atendimento sistematizado e 

sequencial, quando se realiza a triagem (PA, Alt., Peso, IMC, menor de 60 anos, 

cintura e acima de 60 panturrilha), com avaliação médica, medicamentos (farmácia), 

quando todos os dados deverão ser anotados no cartão HiperDia e inseridos em 

banco de dados do Sistema MV do Prontuário Eletrônico (GOMES, 2016). 

                                                           
4 O cartão do HiperDia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão 
arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde – SUS, 
permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma 
regular e sistemática a todos os pacientes. 
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O entrevistado Med.3, ao relatar que atende os “ [...] pacientes que apresentam 

intercorrências após passarem pela enfermagem”, denota o acolhimento que é 

prestado a cada paciente, reconhecendo o profissional a necessidade de manter uma 

postura flexível, mesmo que não se ajuste ao cronograma elaborado pela ESF. No 

contexto, os médicos atendem pelo programa Hiperdia e também por demanda, 

portanto, há acesso aos pacientes com diabetes na ESF. 

Cabe dizer que essa flexibilização vai muito além da programação ou 

agendamento de consultas, a mesma está atrelada à necessidade que o usuário 

portador do diabetes apresenta quanto à elevação ou diminuição dos índices 

glicêmicos (hiperglicemia e hipoglicemia) o que nos parece ser uma forma de 

atendimento mediante à apresentação de sinais e sintomas que possam gerar 

complicações.  

Entretanto, a elevação da glicemia do portador do diabetes, usuário da unidade, 

pode estar relacionada a outros aspectos que não são via de regra condicionados a 

tratamentos medicamentosos, mas, relacionados à sua subjetividade, como a falta de 

atividade física, alimentação inadequada, questões familiares e sociais, além de 

fatores emocionais e ou psicológicos.  

O profissional de saúde na ESF compreende que o Diabetes Mellitus seja um 

fenômeno de condição crônica, mas, que envolve necessidade de outros saberes para 

compreendê-la por suas diversas consequências. Enquanto doença, impõem aos 

portadores restrições variadas (FARIA; BETTATO, 2010). Portanto, torna-se 

necessário que o portador do diabetes também compreenda a doença bem como o 

adoecimento que a mesma carreia e impetre pela busca por cuidados e maneiras de 

enfrentá-la. 

Com todas essas subjetividades que apresentam o portador do diabetes, o 

trabalho realizado pela equipe de enfermagem vai além do que se pode esperar de 

um atendimento acolhedor. É esse profissional que nos afazeres de uma rotina árdua 

e difícil que vai em busca do paciente, incentivando, orientando e, muitas vezes, 

levando-o até a unidade para ser atendido.  

Com base nos atendimentos ofertados nas Unidades de Saúde, que 

discutiremos o processo de trabalho e a assistência prestada aos pacientes 
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portadores do diabetes, usuários das unidades pela equipe de enfermagem. Primeiro, 

deve ser realizada com atenção, acolhimento e qualidade. Mas, será que é possível 

realizar um serviço desse tipo em sua íntegra? Teriam esses profissionais dificuldade 

de alcance na busca desse paciente na comunidade? De que maneira pode-se 

descrever o processo de trabalho dessas categorias de profissionais no universo da 

ESF?  

Perguntado aos entrevistados enfermeiros sobre o processo de trabalho 

desenvolvido nas unidades, os mesmos esclarecem todo mecanismo de ação, como 

apreende-se nos depoimentos a seguir:  

 
[...] aqui na unidade, verifica-se a demanda daqueles que chegaram para 
serem atendidos pelo médico. Realiza-se a triagem e acolhimento. Eu avalio 
quais pacientes terão que ser enviados para a central. No entanto, não se 
avalia o pé diabético, existem colegas que até falam que realizam, mas, na 
verdade não o fazem (Enf.1). 

 

Há de se considerar as atribuições da equipe de enfermagem, que em meio as 

diversas tarefas dentro da unidade de saúde seja a avaliação do pé diabético mais 

uma tarefa a ser cumprida. Entretanto, a fala da entrevistada revela uma prestação de 

serviço imcompleta. 

 

[...] atendimento de rotina, como consulta ambulatorial, avaliação do pé 
diabético. A maioria faz acompanhamento aqui na unidade. Alteração, 
principalmente com relação à lesão, são encaminhados seguindo os critérios 
médicos (Enf.2).  

 

Entretanto, estudo recente de Paraizo et al. (2018, p. 185), realizado com 

enfermeiros que atuavam na Atenção Primária de Saúde em unidades da área urbana 

de um município do sul de Minas Gerais, revela que a “[...] avaliação clínica dos pés 

de pessoas com diabetes não faz parte da rotina de trabalho do enfermeiro”. E em se 

tratando de cuidados, “[...] o conhecimento que os enfermeiros têm, ainda é do senso 

comum”. Percebe-se uma fala um pouco truncada dos entrevistados Enf.1 e Enf.2, ao 

descreverem como rotina a avaliação do pé diabético. 

Conforme apresentado no depoimento do profissional Enf. 4, o trabalho 

desenvolvido acontece: 
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 [...] uma vez ao mês, no centro do idoso, com consulta mensal, onde as 
pessoas comparecem à unidade no dia do grupo de HiperDia, com oferta de 
palestra. É feita uma atividade de educação em saúde, com verificação de 
glicemia e também consultas. Pacientes de primeira vez são triados e 
fazemos orientação em relação à alimentação, à prática de atividade física, 
caso não tenham nenhuma intercorrência, são orientados à consulta com o 
médico, ou encaminhamento para o nutricionista (Enf.4). 

 

Na opinião de Braga (2006), todas as estratégias de prevenção primária, como 

campanhas educativas, devem ser desenvolvidas dentro e fora do espaço da UBS. 

Levando em conta que os profissionais enfermeiros conheçam a problemática que 

envolve o adoecimento por diabetes e as diversas dificuldades que os portadores 

muitas vezes apresentam e enfrentam. Conhecedores dessas limitações que o 

paciente possa apresentar por conta da doença, o transporte e o acesso às unidades 

para que possa ser assistido é um problema real que demanda à condição do 

diabético. Tal afirmação torna-se concreta através do seguinte depoimento: 

 

[...] os pacientes geralmente passam por mim e, dependendo da 
necessidade, eles passam pelo médico. Mas, não transcrevo receita, o que 
poderia, mas…. Entretanto, transcrevo informações médicas como PA. Na 
minha unidade, ele (o médico) não está todos os dias comigo, então o usuário 
passa de acordo com a necessidade.  Pacientes que têm alguma dificuldade 
pra estarem chegando, fazemos esse acompanhamento através de visita 
domiciliar com o médico, e, se a agenda estiver fechada e demandar 
solicitação de exame ou até uma avaliação do endócrino, tentamos encaixar 
o mais rápido possível; mas o prazo mínimo é de uma semana. A não ser que 
dê sorte e ele apareça no dia que o médico estiver na unidade e o atenda fora 
até mesmo de uma agenda previamente pronta. Com liberdade, encaminho 
esse paciente no mesmo dia, mas aí tem que ter a coincidência de estar 
juntos no mesmo dia (Enf.3).  

 

Importante salientar que o profissional enfermeiro no uso de suas atribuições 

enquanto profissional integrante da equipe de saúde, não poderá realizar a transcrição 

de receita médica vencida, entretanto, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, 

a receita poderá ser validada para dispensação de medicamento de uso contínuo, até 

a data da próxima consulta médica, conforme estabelecido em Norma Técnica ou 

Protocolo 

 

É possível perceber no depoimento de Enf.4, a seguir que: 

 
[...] no início os pacientes não participavam das reuniões, mas, atualmente 
uma unidade tem ofertado transporte, sendo cedido pela prefeitura, a que eu 
trabalho, e isso tem melhorado a locomoção dos pacientes, e por isso uma 
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maior frequência; entretanto, outras unidades não têm nem veículo para levar 
o profissional até o paciente, como é o caso de outra unidade que atendo. 

 

As respostas dos entrevistados Enf. 3 e Enf. 4 evidenciam que existe uma 

preocupação por parte da enfermagem na realização do trabalho, em assistir o 

portador do diabetes em suas necessidades, mas, o problema de transporte ainda é 

realidade no município. 

Quando perguntados sobre protocolos, a equipe de enfermagem, no caso os 

enfermeiros, discrimina as atividades preconizadas nos protocolos do MS na ESF, das 

quais pontua Enf.3 como:  

 
[...] realizar consulta de enfermagem, avaliar inicialmente a doença, também 
confere aferição de glicemia; desenvolvimento e linha de cuidado, 
acompanhamento do paciente, realizar exames, e sugerir a periodicidade das 
consultas e participação em grupos educativos; medicamentos padronizados 
que podem ser prescritos pelo enfermeiro em pacientes estáveis na consulta 
de enfermagem e recomendação da dispensação de insumos para diabéticos 
em uso de insulina. 

 

Entretanto, toda essa bagagem que tem que ter esse profissional em 

conhecimento do que fazer e aplicá-lo à rotina, enquanto protocolo de enfermagem, é 

algo que vai além de muitos profissionais, estando bem longínquos do que se espera 

enquanto assistência, pois, em vários momentos esses profissionais se 

contradisseram, como discriminados nas falas de Enf.2, “[...] eu sei o que é protocolo 

e tento seguir à risca”. Este mesmo profissional diz “[...] aqui não se pode fazer nada, 

não tem condições, cada um faz à sua maneira. Outro entrevistado Enf.1 diz, “[...] aqui 

não realizamos nenhuma transcrição ou prescrição de medicamentos ou pedido de 

exames, pois o município não tem protocolo de enfermagem e nem permite usar os 

protocolos do MS, não existe um padrão a ser seguido”.  

Outros enfermeiros disseram que aplicam o que aprenderam enquanto 

estudantes, como é o caso do Enf.4 “[...] eu realizo meu trabalho da melhor maneira 

que consigo, né?! Tento seguir o ‘protocolo’...”. Sorri o profissional e continua com sua 

fala, “[...] olha, o que eu aprendi na faculdade tento aplicar, mas não consigo, é 

complicado aqui na unidade”. Na opinião de outro entrevistado, Enf.3, “[...] os 

profissionais aqui da unidade compreendem o trabalho a ser realizado, mas, talvez 

nem todos conheçam bem os protocolos, mas, abraçam a causa e procuram 
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desenvolver o trabalho.”. “[...] aqui nós tentamos, mas, sabemos que fica muito a 

desejar por conta de não podermos fazer nada, a gente tenta, mas...” (Enf.1). 

Por estar a sistematização da assistência de enfermagem presente no cotidiano 

de trabalho, se torna necessário que os profissionais enfermeiros diante de suas 

atribuições e por sua reciprocidade diante do exercício e prática busquem maior 

clareza na definição de seus papéis para que possam atuar de forma preventiva em 

assistir o paciente.  

Na prática, todas as atividades exercidas, ou seja, todo o processo de trabalho 

executados pelos profissionais deve-se considerar que cada classe possui funções 

pré-estabelecidas para que as ações possam ser executadas a contento do paciente. 

Posto desse modo. Nenhum profissional pode ser modelo de mando, mas, a 

interdisciplinaridade de toda a equipe. 

Assim, pelas respostas dos profissionais, foi percebida a necessidade de 

oficialização do uso dos protocolos, para que os profissionais possam atuar conforme 

cada categoria, e que haja espaço para essa atuação. Entretanto, o que se percebe é 

a existência de confusão entre protocolo e Caderno de Atenção básica, no executar 

de tarefas. O que deveria ser considerado pelos profissionais é a resolubilidade do 

trabalho e prática de toda equipe, bem como a utilização desse instrumento no 

implementar de boas práticas, respeitando o exercício profissional de cada categoria 

de trabalho, incentivando a educação e o aprimoramento permanente dos 

profissionais para a organização dos serviços, além de respeitar o exercício 

profissional baseado nos cadernos de atenção básica. 

No que tange à categoria dos profissionais dentistas, faz-se saber que a 

implementação das Equipes de Saúde Bucal foi criada no ano de 2000, no Programa 

de Saúde da Família, com intento de reorganização da Saúde Bucal na atenção 

básica, por entender o governo a necessidade de mudanças nos serviços 

odontológicos prestados (LIMA, WATANABE, PALHA, 2006).  

A saúde bucal tem reconhecida importância como componente da qualidade 

de vida das pessoas e, apesar dos avanços recentes, a problemática da demanda 

pública aos serviços odontológicos ainda é elevada (BARROS E BERTOLDI, 2002). 



68 

 

Os profissionais dentistas relatam o processo de trabalho na Unidade realizado 

com esquema de marcação diária, agendamento matutino e vespertino, conforme 

fluxo pelos profissionais que integram a recepção. Todavia, as “urgências durante o 

dia, os atendimentos são realizados sem marcação. Trabalha-se o grupo das 

gestantes, HiperDia e idosos” (Dent.1). 

Responde o entrevistado Dent.4, [...] é feita uma triagem através da enfermeira, 

que faz a seleção de quem é diabético, identificado no prontuário e encaminhado já 

sabendo que o paciente é diabético são tomados os devidos cuidados.  

Constatamos que o processo de organização de trabalho possui ações 

predeterminadas, como dia e horário, nos quais os pacientes procuram a unidade de 

saúde para diversos atendimentos. Entretanto, por trabalharem com um cronograma 

de atividades que nem sempre está de acordo com a realidade vivenciada pelo usuário 

ou até pelos profissionais, podem-se gerar dificuldades, como o acesso do paciente à 

unidade pelo adoecimento psicossocial e pelas condições de vida, o que 

evidentemente, são contextos e, portanto, não devem ser tratados como algo externo 

ao processo saúde e doença. (SANTOS, 2010).  

Andrade e Franco (2009) consideram o cronograma dentro da ESF um 

enquadramento de demanda, uma forma de atender às necessidades dos usuários a 

contento do cuidado. Portanto, as equipes multiprofissionais visam à organização do 

trabalho, o que de certa forma favorece na empreitada da oferta de cuidado. 

Entretanto, a oferta deve ser de forma organizada dos quais possam ser 

comtemplados tópicos importantes a serem trabalhados e alcançados, com 

profissionais qualificados, capacidade operacional, carga horária programada e não 

programada, a fim de que todos os usuários possam ser atendidos.  

Todavia, essa oferta de cuidado é determinada pela Norma Operacional da 

Assistência à Saúde, ampliada à área da saúde bucal e inclui, a saber: a prevenção e 

o tratamento de problemas odontológicos e cumpridos através do desenvolvimento de 

atividades que incluem: procedimentos coletivos, levantamento epidemiológico, 

escovação e evidenciação de placa, bochecho com flúor, educação em saúde, 

alimentação e análise do sistema de informação e consulta odontológica (FARIAS, 

MOURA, 2003). 
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Observou-se, também, que os profissionais dentistas realizam atividades de 

prevenção em saúde bucal em momentos oportunos, juntamente com a equipe 

multiprofissional, além do atendimento curativo no consultório da unidade. 

O depoimento do entrevistado Dent. 4, apresenta-se em sintonia com Dent.3, 

haja vista a preocupação manifestada no que se refere a impactos de saúde que 

podem sofrer os portadores do diabetes por conta de falta de tratamento odontológico 

ou de controle do diabetes.  

 
[...] eu realizo meu trabalho com cautela, peço para aferir a glicose do 
paciente e, dependendo do resultado, eu até encaminho para o médico 
especialista, para ele liberar, e eu saber se posso fazer o procedimento na 
unidade, mesmo se ele tiver com a glicose controlada. Pacientes que 
conheço que têm rotina de tratamento, eu fico na faixa do nível de glicose, 
embora alguns não gostem de voltar por conta de glicemia alterada; não 
controlada não realizo procedimento (Dent.4). 

 

Esclarece outro entrevistado: 

 

[...] O fluxo de atendimento do usuário de primeira vez, sendo diabético, o 
procedimento envolve análise dos dados de glicose e de pressão arterial.  
Após serem triados, eu vou olhar, se tiver controlado, eu faço o procedimento 
que tenha necessidade, seja uma limpeza, uma profilaxia ou raspagem, 
extração e ou restauração que depende de anestesia, mas, dentro do padrão 
dos níveis de glicose aceitáveis. Dificuldade de referências e falta de retorno, 
só quando eu encaminho para o médico da unidade, aí eu consigo ter um 
retorno. Muitos pacientes não aceitam o encaminhamento do dentista. Eles 
acham que o dentista tem que fazer os procedimentos, mas eu procuro ser 
criterioso (Dent.3). 

 

A grande demanda envolve o controle dos distúrbios, no caso de o profissional 

odontólogo não saber qual paciente diabético, importante a utilização de protocolo de 

forma a reduzir falhas de execução de procedimentos, bem como sua organização 

propiciar uma assistência organizada e aplicação prática. 

Para Martins, Matias e Bezerra (2013, p. 3), a “atuação” dos profissionais de 

saúde está à frente dos diversos problemas que a saúde pública apresenta, mas 

possibilita esclarecer alguns encaminhamentos e maximização nas tomadas de 

decisões na área de saúde, possibilitando que os profissionais de saúde reflitam sobre 

sua realidade de atendimento e promovam estratégias que aperfeiçoem a qualidade 

e, consequentemente, a resolutividade de sua atuação, enquanto atividades 
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preconizadas. Acrescenta Cavalote et al. (2016) como importante a normatização do 

trabalho com a construção de protocolos. 

Segundo Pereira (2016; ARAÚJO et al., 2017), os protocolos5 têm por propósito 

guiar o trabalho de profissionais de saúde e manter um padrão de qualidade por todo 

o país. A equipe de profissionais tem à disposição protocolos, guias e manuais a nível 

ministerial e estadual, onde são citadas as funções de todas as categorias da equipe 

de ESF (Estratégia Saúde da Família), além de apresentar questões legais e éticas 

no exercício profissional.  

Câmara e Forti (2015, p. 1) dizem que os protocolos têm por objetivo a 

diminuição dos encaminhamentos desnecessários, assim como a demanda reprimida 

para serviços de especialidades. O documento regulamenta o processo de trabalho e 

acesso aos serviços solicitantes até as centrais de regulação, além de organizar os 

fluxos de atendimento. Além de “[...] definir o processo educativo com relação à 

estrutura, à população alvo e suas necessidades, aos recursos necessários [...]. 

Conforme Salci, Meirelles e Silva (2017), inúmeras são as barreiras para 

implementação de políticas públicas referentes ao diabetes, além de os profissionais 

nem sempre desenvolverem práticas clínicas de acordo com o que é preconizado 

pelos manuais e protocolos do Ministério da Saúde. 

Tanto que Dent.4 diz, “aqui é complicado essa questão de protocolo” e, 

referindo-se à unidade, continua – “era para ter nos consultórios e ser seguido, mas...”. 

Entretanto, Pereira e Ferreira (2014) dizem que os protocolos ou as normativas 

técnicas a serem seguidas e são de responsabilidade do gestor de saúde implementá-

las na unidade para que todos os profissionais possam ser norteados. 

No entendimento de Leal e Paiva (2014, p. 15), “[...] os protocolos são recursos 

metodológicos que possibilitam aplicar conhecimentos técnico-científicos.”. Assim, 

para que um trabalho seja desenvolvido em sua íntegra e os objetivos alcançados, no 

caso, os portadores diabéticos usuários da unidade, faz-se necessário que haja 

interação entre os profissionais e gestão. 

                                                           
5 Protocolos são documentos normativos de escopo mais estrito, que estabelecem critérios, 
parâmetros e padrões para a utilização de uma tecnologia específica em determinada doença ou 
condição. 
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4.2.2 Subcategoria 1.2 – Processo de trabalho e atividades planejadas: 
atendimento multiprofissional 
 

 

A interação entre equipes multiprofissionais da ESF, bem como as atividades 

planejadas, consiste no monitoramento e avaliação das ações implementadas ao 

alcance de objetivos; embora, esse trabalho possa sofrer influência do saber 

profissional e esse saber está em os profissionais desenvolverem atividades em 

grupo, ter condições de análise do que fazer para direcionar as ações e recursos 

conforme demanda e condições das unidades (BATTISTI et al., 2015). 

Nesse contexto, as atividades planejadas e realizadas na ESF devem 

contemplar as necessidades dos usuários, inclusive a visita domiciliar, a qual tem-se 

por propósito levar a assistência até o paciente. Destaca o Med1, “[...] o propósito é 

não deixar sem atendimento o paciente que não pode se deslocar até à unidade.”. 

Conforme a fala do Med.3, “[...] o quantitativo de atendimento e visitas são 

basicamente definidas nas reuniões de equipe, com frequência de uma a duas vezes 

por mês, mensal ou bimestral e o objetivo é alcançar o paciente.”. 

O que confirma a fala de outro entrevistado,  

 
[...] as atividades são planejadas, mas, algumas são as dificuldades para 
atender alguns pacientes, como acesso, pacientes acamados, por isso são 
realizadas visitas domiciliares. Embora existam aqueles que não apresentam 
só a patologia do diabetes, mas, Alzheimer, Parkinson e outras. Muitos não 
aderem ao tratamento, o que piora (Med.5). 

 

A visita domiciliar tem se revelado instrumento de enorme eficácia e de baixo 

custo na ESF, de forma que deve ser incentivada e esteja disponível em atenção aos 

pacientes. Observa-se com as falas dos entrevistados, uma projeção sempre para 

paciente, com dificuldades enumeradas, pela falta de aderência a tratamentos, mas, 

o que se discute é o que o profissional de saúde pode fazer para que seja oferecido 

no processo de trabalho e que possa ser considerado diferente, ou seja, realizar visitas 

não somente para aqueles que não podem ir à unidade, levando em conta o princípio 

de equidade, privilegiando aqueles pacientes que  possuem maior urgência, sem 

esquecer aqueles de menor urgência. 
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Destaca-se ainda, a necessidade de atuação da equipe multiprofissional de 

forma unificada, a fim de realizar um trabalho de união, que promova potencialidades 

e que resultem na assistência de qualidade ao paciente, que obedeça a dinâmica 

uniforme em coerência com um plano de trabalho ajustado em prestar assistência 

eficiente, tanto de médicos quanto de enfermeiros nessa empreitada de assistência. 

Importante ressaltar que a adesão ao tratamento envolve grau de concordância 

entre o comportamento de uma pessoa e as orientações do médico ou de outro 

profissional de saúde. Sendo os fatores relacionados a não adesão ao tratamento 

diversos, e estejam relacionados com “características individuais do paciente, à 

doença em si, aos medicamentos utilizados e à interação entre o paciente e os 

serviços de saúde”, entre outros (TAVARES et al, 2016, p. 2). 

Cabe ressaltar, mesmo com a prescrição de medicamentos, ou o paciente estar 

todos os dias na unidade, Med.1 diz que, [...] o que interfere na adesão do paciente 

diabético ao tratamento é não seguir dieta; todavia, existem casos de pacientes 

analfabetos, idosos que reside só. “[...] além da ausência familiar para auxiliar (Med.4) 

e, entre as complicações, a neuropatia diabética, nefropatia diabética, retinopatia, 

AVC. “[...] sendo o quantitativo de pessoas com diabetes alto (Med.2). Entretanto, 

Med.3 diz que “[...] podem ser consideradas como regulares as complicações entre 

idosos”. Med.5 declara ter conseguido “[...] controlar os pacientes que vinham sem 

controle”. Mas, em algumas unidades a falta de transporte ainda é problema real a ser 

vencido. 

São diversos os problemas enfrentados pelos profissionais da Atenção Básica 

que além de atuar na prevenção e tratamento das doenças, atende a população 

distribuída irregularmente pelo espaço geográfico, muito concentrada em alguns 

lugares e dispersas em outros. Tanto que declara Med.3, “[...] não conseguimos fazer 

todos os programas, né, que a gente planeja, pois infelizmente não dá certo.”. 

 
A territorialidade [...] é um problema meio que geral, né; então, assim, a gente 
presta atendimento para uma população maior que comportaria uma equipe 
de ESF. Às vezes ficamos com uma demanda um pouco aumentada para 
atender aos eventos agudos e crônicos, incluindo os diabéticos, né; mas dá 
para trabalhar. Até hoje estamos levando, mas não é fácil (Med.2). 
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Quanto a consulta, Med.3 diz que, “[...] os usuários não têm muita dificuldade 

no agendamento, pois é feito o atendimento de acordo com a triagem da enfermagem, 

e o agendamento de consulta no mesmo dia ou no dia seguinte.”. Entretanto, podem 

surgir demandas extras, pois “[...] além de atendimento dos usuários em áreas 

adstritas no território, ainda se atendem os funcionários da Prefeitura, que muitas 

vezes são de outros municípios.”. (Med.1). 

Nesses depoimentos, é perceptível a preocupação dos informantes em relação 

às demandas extras e ao agendamento das consultas, sendo evidenciado que o 

intervalo entre as consultas pode representar prejuízos à saúde.  

Como interferência no processo de trabalho, declara Med.4:  

 
[...] é estar em três postos diferentes no município. Com isso, acaba-se tendo 
uma disponibilidade muito baixa, e os pacientes querem ser atendidos, eles 
querem consulta. Então praticamente é muito raro que eu faça uma visita 
domiciliar, quase nunca. Se fico um dia sem atender, a população já reclama, 
não aceita; então faço uma visita em caso de extrema necessidade, e isso 
acaba por prejudicar a finalidade da ESF que é essa assistência domiciliar, 
familiar, com acompanhamento de toda história da família. Quanto ao 
quantitativo de paciente diabéticos, a porcentagem é similar a todas 
unidades, algumas com mais pacientes, outras com menos. 

 

Em relação à dificuldade na adesão dos pacientes à Unidade, o entrevistado 

Med.4 manifesta sua opinião pessoal: 

 

[...] a gente vive um assistencialismo muito grande, e o que eu percebo, o que 
eu noto, é que você acaba gerando uma população numa situação de 
dependência total do agente de saúde, uma falta de independência pessoal, 
independência pra cuidar da própria saúde, independência para fazer seus 
próprios exames, independência para buscar fazer seu próprio controle. 
Então se você pede um exame, eu falo: 
- Olha, você vai levar o exame na recepção. Ele diz: 
“- Ah, não. O agente de saúde resolve isso pra mim.”. 
“- Não, tenta você marcar, para você buscar.” -  Então esse paciente retorna 
e eu falo: 
“- Fez os exames?” - Ele responde: 
“- Ah, não sei se fiz, se perdi, não sei onde está o papel.”. - O papel está com 
a gente.  
Então, esse assistencialismo parece que está criando uma geração de 
pessoas é. alienadas, de pessoas que é difícil você ter uma adesão, porque 
você tem que ter a responsabilidade do profissional médico, do enfermeiro, 
mas, só que, o paciente também é parte ativo no tratamento. Vejo que ele 
não assume esta parte, então tudo que cabe ao paciente buscar no 
tratamento ele não faz. 
Eu pergunto para um paciente diabético, “-Está fazendo caminhada?”. ele 
responde, “- Ah, raramente.”, “- Está fazendo a dieta?”, “- Ah, muito 
raramente.”. 
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O paciente faz de forma parcial. Por que eu pergunto? Pois depende dele. 
Então ele coloca a despesa e a responsabilidade do tratamento como se 
fosse só o agente, o médico, o enfermeiro como responsáveis. Não é ele 
parte ativa no tratamento dele, na resposta. Então é muito comum quando se 
pergunta: “- Veio na nutricionista?”,“- Ah, vim uma vez”, “- Retornou?”, “- Ah, 
não, não quero mais não. Porque ela passou uma dieta, tem que fazer uma 
dieta muito restritiva, eu não vou conseguir”. 
Parece que estamos criando com isso uma geração de pessoas muito 
acomodadas, muito desinteressadas, temos que criar o senso de 
responsabilidade no cuidar de sua saúde. 

 

No depoimento do entrevistado acima, deve-se estimular a independência e 

autonomia do portador do diabetes, para que os mesmos possam se sentir capazes 

em executar suas tarefas e ficarem menos alienados. Embora, não se possa 

descartar situações de pessoas idosas independente da presença de doenças. 

Entretanto, a autonomia e a independência no cuidado de saúde, deve haver 

corresponsabilização. 

Percebe-se que o dizer "sentir-se bem" está intimamente associado ao bem-

estar físico, ou seja, para estes idosos manter-se independente fisicamente é 

primordial. Logo, quando não possuem boa funcionalidade física, sentem-se 

desprovidos de qualidade de vida, conforme evidenciam os relatos abaixo: 

Importante ressaltar também a importância da relação familiar, “[...] me veio a 

situação do paciente acamado. Complicado, mas é preciso criar o senso de 

responsabilidade e desenvolver esse senso com o próximo, porque, quem não sabe 

cuidar de si, como cuidará de um parente?” (Med.3). 

O que se percebe de fato, é que condições de saúde-doença envolvendo 

familiares e a família como unidade já é algo constituído na atenção primária. Levando 

em conta as desigualdades sociais existentes, que fragmenta o indivíduo e separa-o 

de seu contexto e valores sociais, se torna importante proporcionar ao cuidador 

maneiras de assistir o familiar doente sob orientação dos profissionais da saúde. 

Declara o entrevistado: 

 

Pacientes acamados geralmente a evolução é bem ruim. Poucos que eu tive 
em acompanhamento, eles evoluíram para o óbito, ou eles pedem que sejam 
internados. Esses pacientes acham que não têm condições, apesar da 
Prefeitura ofertar cama, colchão, suplemento nutricional, visita de 
profissional; mas eles querem que sejam internados porque acham que não 
têm condições de cuidar. Então fica aquele jogo de empurra, qual o filho que 
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vai cuidar.  Acredito que o que falta é isso. Você colocar no paciente a parcela 
dele de cuidar da própria saúde. Porque todo mundo é assim, o SUS faz tudo, 
paga tudo, então não sei, para mim eu acho que tem uma coisa errada aí, 

tem que ser revisto (Med.5). 
 

O envelhecimento é um processo natural a todos e não um processo que se 

refere somente a condição física e ou orgânica de um indivíduo. Casos que envolve 

doença e familiar, torna-se um discurso social, sendo inúmeras as razões de um 

familiar não querer assistir um familiar doente. Nesse contexto, não convém culpar e 

ou responsabilizar o paciente e ou cuidador que acreditam não terem mais condições, 

mas oportuniza-los com assistência continua estimulando o familiar a cuidar com 

orientações dos profissionais. 

Quanto ao atendimento dos profissionais, houve conformidade em algumas 

falas dos entrevistados, sendo referida como boa; mas, quanto a tratamento, 

bilateralidade; quanto a classes medicamentosas, seriam necessárias outras classes 

medicamentosas para não restringir o tratamento, e, levando em conta que a 

eficiência no tratamento do diabetes depende do médico, da equipe, e do usuário. 

(Med.1) diz que, “[...] poderia ser melhor, principalmente por serem áreas grandes, o 

que dificulta a classificação de toda a população diabética, apesar da ciência de ser 

alta”. Med.2 diz que “[...] seria necessário melhorar a questão de classificar os 

diabéticos da região e a descoberta de novos.”. Med.3 relata “[...] que é preciso 

melhorar a redivisão do território, para que se possa ter uma interação maior com o 

paciente, dispensar uma atenção mais individualizada com relação ao portador do 

diabetes e o cuidado com os familiares.”. 

Na opinião do entrevistado Med.4 sobre o conhecimento que o usuário tem 

sobre a doença: 

 
[...] tentamos fazer sempre o melhor. Essa coisa que parece que assimilou 
que diabetes não é doença, você pergunta: “- Tem alguma doença?”, “- Não.”, 
“- Toma remédio para diabetes?”, “- Sim.”. Eu falo, “isso é doença”. Então eu 
acho que falta a pessoa entender que se ela não tratar o diabetes de forma 
correta... o que eu sempre falo, “Tem diabetes?”, “Não tem problema”, “Desde 
que você trate de forma adequada, você vai ter uma vida até mais saudável 
do que quem não tem”, “Você vai estar sempre fazendo uma atividade, vai ter 
uma dieta equilibrada”, “Agora se você não fizer esse tratamento, terá 
consequências, né?!”. Então, o que falta no tratamento, como falei, é a 
parcela do paciente, né, na responsabilidade dele, “direitos e deveres”, vamos 
dizer assim. 

 



76 

 

Na unidade, a dispensação de medicamentos para o paciente portador do 

diabetes, atualmente: 

 
[...] o paciente não precisa se deslocar para farmácia cidadã, as medicações 
básicas não faltam. O paciente nunca precisou comprar metformina, 
glibenclamida. Acho que o paciente está bem assistido, o que ficou pior em 
um período foi em relação à aquisição dos exames. Estava demorando um 
pouco, paciente estava tendo um prazo muito grande desde a solicitação à 
realização; mas, agora entrou um laboratório novo e esse prazo diminuiu 
(Med.5).  

 

Os medicamentos ofertados são os preconizados pelo SUS e, para os que 
não são preconizados, geralmente são feitos pelo especialista. É preenchido 
um formulário de quatro folhas, com perguntas diversas; mas, o problema 
esbarra na quantidade e na variedade, o que obriga o paciente a procurar 
trocar a receita (Med.4). 

 

O profissional Med.3 considera o preenchimento do formulário para aquisição 

de medicamentos não padronizados, prescritos por outros colegas especialistas, 

incomoda e interfere no processo de trabalho, pelo fato de o profissional [...] não estar 

ciente do que está sendo realizado, uma vez que o formulário deve ser preenchido 

por quem passou os medicamentos. 

Ressalta Med.5 que, para evitar erros, [...] quando preencho o formulário [...] 

geralmente preconizo as medicações padronizadas, e as que não são, eu preencho 

conforme a minha descrição e escrevo que a medicação não tem na Prefeitura, sendo 

necessária para o paciente por estar com glicemia alta e sem controle.  

 

4.2.3 Subcategoria 1.3 - Processo de trabalho da ESF: clareza na comunicação 
e acompanhamento longitudinal dos pacientes  

 

 

Inúmeras são as falas de promoção à saúde as quais envolvem estratégias de 

mudanças, principalmente em modelos de assistência e entender o processo saúde-

doença pode contribuir para construção de possibilidades de novos saberes e 

melhoria da qualidade da saúde dos portadores do diabetes (MARTINS, et al., 2013). 

Conforme Silva et al. (2009), se os profissionais forem interessados e firmes na 

fala e no processo de gerenciamento, poderão contribuir para que portadores do 

diabetes conheçam a doença e desenvolvam maneiras de diminuir ou controlar 
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agravos. Muito embora, somente a fala dos profissionais não é determinante, todavia, 

pode ser contributiva. 

Acredita-se que expor a atuação dos médicos, enfermeiros e dentistas, frente 

aos problemas que se aglomeram em torno da patologia diabetes (uma doença 

silenciosa), possibilite nortear alguns pontos ainda necessários de discussão quando 

o assunto envolve processo de trabalho de uma equipe de ESF. 

A busca pela criação de vínculo de confiança com o paciente facilita a 

comunicação; mas imprime a necessidade de diferentes saberes que, permeados pela 

comunicação entre os profissionais e destes com os usuários, podem fazer a diferença 

(SANTOS, 2010; PEREIRA; FERREIRA, 2014).  

Nas entrevistas sobre comunicação entre equipe, foi considerada pelos 

médicos, enfermeiros, como boa, tranquila e com troca de informações. “[...] A equipe 

compreende bem o processo de trabalho com atendimento conjugado. Quando estou 

aqui, a nutricionista está, a dentista. Um exemplo, o paciente diabético, se é a primeira 

vez, eu oriento para o nutricionista” (Enf.4). O que confirma o entrevistado: 

 
A comunicação entre a equipe nas duas unidades é muito boa, sem atrito. 
Todos os funcionários se dão muito bem, principalmente agora com a nova 
enfermeira, muito boa, muito organizada, tem a facilidade de sentar conversar 
com todo mundo, explicar os pontos, ela quer muito que consigamos realizar 
todos os programas (Med.5). 

 

Todavia, o entrevistado (Dent.4) deu um sorriso sarcástico e disse,  

 
“[...] é, tipo assim, eu e a enfermeira tentamos manter um bom convívio entre 
os grupos; mas, às vezes o cronograma não bate por conta de intercorrências 
ou emergências que acontecem, e isso prejudica. Além do que, a falta de 
comunicação pode interferir no processo de trabalho e aqui não é diferente. 
[...] eu penso que todos nós, profissionais, devamos estar engajados para que 
o trabalho possa funcionar, e a atenção dispensada ao paciente possa ser 
equilibrada por parte de todos os profissionais, e com comunicação tudo flui 
melhor. 

 

Outro entrevistado disse, “[...] mas, quando parte para equipe de limpeza aqui, 

a comunicação não é boa. Falta ética, mas, fazer o quê...” (Dent.1).  

Torna-se importante o diálogo e negociação na comunicação junto a equipe 

de limpeza na ESF de Presidente Kennedy/ES, uma vez que o processo de trabalho 
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de forma integrada, compartilhada e coletiva pode beneficiar em funcionamento 

adequado da unidade de saúde. 

Um estudo de análise realizado por Almeida e Ferreira (2008) destaca as 

práticas preventivas e educativas em saúde bucal realizadas pelos dentistas da ESF 

na comunidade. Sendo as ações que as Equipes de Saúde Bucal realizam na ESF 

desafiadoras; embora, os profissionais tenham a chance de construir, com o usuário, 

um elo de aproximação e diálogo, o qual pode-se identificar fatores de risco, famílias 

em situação de risco, priorizando demandas assistenciais e preventivas e levando 

ações de saúde bucal diretamente às comunidades. 

Sobre essa assistência ao paciente, Capozzolo (2003) levanta a questão da 

necessidade de os profissionais trabalharem em conjunto, tanto em ações educativas, 

coletivas e comunitárias, quanto com planejamento e organização do processo de 

trabalho. Sabe-se que o HiperDia estipula como as atividades dos médicos, o 

atendimento de consultas na unidade, as atividades educativas de grupo, as reuniões 

de equipe e atendimento domiciliar. São compreendidos como importantes para a 

aproximação dos profissionais com a realidade do local onde vivem as famílias e ainda 

estipula instrumentos que permitem avaliar a cobertura da população e a produção 

dos profissionais. 

Ressalta-se como importante a fala e o apoio da família nesse processo, mas 

o portador às vezes não aceita, “[...] estamos cansadas de pedir, explicar, falar dos 

riscos, eles acham que por não sentirem nada, não precisam usar o medicamento, 

eles acham que estamos exagerando” (Dent.3).  

A fim de nortear os usuários portadores do diabetes, a família é que o processo 

de trabalho junto aos pacientes se torna relevante. Deve ser realizado de forma 

continua, pois, não basta somente pedir, explicar, falar dos riscos para o paciente é, 

preciso insistir para que haja resolução de problemas, como o caso de interrupção 

medicamentosa entre outros. 

Em relação às práticas profissionais, no que tange ao acompanhamento do 

portador do diabetes, alguns entrevistados disserem que até tentam seguir o protocolo 

do MS, mas não conseguem e, apesar das dificuldades, são realizadas reuniões 

conjuntamente para discussão de variados temas, “[...] com assuntos específicos, 
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discutidos sempre com a enfermagem, agente de saúde e com os dentistas quando 

envolve cavidade oral” (Med.3). Esclarece o entrevistado Med.4, sobre a visita 

domiciliar, que “[...] há uma área por agente e alcança pacientes que apresentam 

intercorrências e fazem acompanhamento.  

Destacam Pereira e Ferreira (2014, p. 102) a portaria GM/MS nº 648/06 para 

argumentar sobre as práticas e características da ESF na condição do enfermeiro e 

pontua como sendo necessário: 

 
[...] manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, 
de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde 
considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas 
e epidemiológicas do território; prática do cuidado familiar ampliado, efetivada 
por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias, às 
quais se visa propor intervenções que a consulta de enfermagem na 
estratégia influencie os processos de saúde doença dos indivíduos, das 
famílias e da própria comunidade; promoção e estímulo à participação da 
comunidade no controle social, no planejamento, na execução e na avaliação 
das ações; trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e 
profissionais de diferentes formações; valorização dos diversos saberes e 
práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, 
possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e 
respeito; promoção e estímulo à participação da comunidade no controle 
social, no planejamento, na execução e na avaliação das ações; e 
acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, 
visando à readequação do processo de trabalho (BRASIL, MS, 2017). 

 

O trabalho do enfermeiro, cujo intento é a prevenção em parceria com a equipe 

multidisciplinar, desenvolve um trabalho que não se esgota em si mesmo na ESF. 

Dentre as diversas atribuições, que envolvem o profissional destaca-se o papel 

fundamental na modalidade de assistência à saúde dos portadores do diabetes e 

outras patologias. Cabe ressaltar, que o mesmo é responsável pela vinculação e 

proximidade entre todos os pacientes.  

Na versão atualizada do MS, a Portaria nº 2.121, traz as atribuições específicas 

dos enfermeiros: 

 
I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 
equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade; II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em 
grupo e, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas 
pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
serviços; III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
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espontânea; IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS em conjunto com os outros membros da equipe; V - Contribuir, 
participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de 
enfermagem e outros membros da equipe; e VI - Participar do gerenciamento 
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS (BRASIL, 
MS, 2017). 

 

Cabe ressaltar as cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes no processo de enfermagem enquanto organização: a coleta de dados; o 

diagnóstico; o planejamento; a implementação e avaliação da enfermagem. Tais 

etapas são relacionadas com as práticas da ESF de organização dos dados relativos 

à saúde (PEREIRA E FERREIRA, 2014; BORGES, 2010). 

O depoimento abaixo reforça essa afirmativa:  

 
[...] o acompanhamento é realizado e serve de orientação para que a pessoa 
possa entender a fisiopatologia da doença e poder se tratar. É interessante 
para poder dar uma capacidade da pessoa se cuidar, né, fazer a dieta, seguir 
as orientações médicas, pois temos à disposição nutricionista (Enf.4). 

 

Posto desse modo, o trabalho da enfermagem deve ser articulado a saberes e 

práticas principalmente na identificação dos variados problemas que o portador do 

diabetes pode desenvolver e assim contribuir para o entendimento do processo da 

doença por parte dos pacientes e serem acompanhados e assistidos.  

A expressão acima denota a preocupação do profissional em prestar 

assistência de forma preventiva em relação às comorbidades e complicações, 

desenvolvendo ações educativas, a fim de municiá-las com informações em relação 

ao autocuidado.  

 

4.3 CATEGORIA 2 - AS INTERFACES DO PROCESSO DE TRABALHO NA ESF  
 

 

As interfaces do processo de trabalho são o modo como ocorre a comunicação 

entre duas partes distintas e que não podem se conectar diretamente. Um software, 

ou sistema operacional, por exemplo, pode ser controlado através de uma pessoa 

usando um computador. Outro exemplo, é a implantação do prontuário eletrônico na 

UBS para que todos os profissionais possam utilizar como ferramenta de trabalho com 
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a finalidade de unificar a linguagem e as ações dos profissionais e cuidados prestados, 

dando maior valorização ao serviço e à qualidade do atendimento.  

Nesse contexto, Paiva e Leal (2014, p. 16) consideram o momento dessa 

prestação de assistência dos profissionais de saúde como o “trabalho vivo” e os 

instrumentos utilizados para a realização desse cuidado, como o grupo de HiperDia; 

já os Protocolos de atendimentos, o preenchimento do prontuário eletrônico, como 

sendo o “trabalho morto”, por serem fruto de um trabalho vivo efetuado anteriormente 

no momento de sua elaboração.  

A Saúde da Família tem por característica o atendimento primário de 

assistência ao paciente. Embora, nem sempre quem procura por atendimento esteja 

doente, podendo ser uma busca por prevenção. Daí a importância de criar vínculos 

para que sejam traçados os planos de cuidados, com estratégias de reorganização 

dos serviços e de reorientação das práticas profissionais, com foco na promoção da 

saúde, prevenção de doenças e reabilitação, bem como a necessidade de se 

trabalharem em parceria com a equipe multiprofissional (GONÇALVES; SOARES, 

2010). 

Na perspectiva de Galavote et al. (2016, p. 992), “[...] o vínculo foi valorizado 

como um dispositivo para o sucesso das ações de reorganização e resolutividade do 

processo de trabalho na ESF”. Por isso, quanto maior for o tempo de 

acompanhamento na UBS, maior será a possibilidade de criação de vínculos entre 

usuário e equipe, o que facilita a interação e o sucesso das práticas (STARFIELD, 

2002). 

Assim, para que ocorra o vínculo, é preciso o contato físico, uma outra 

dimensão que lança, remete e aproxima uma tecnologia leve que nem sempre é 

incluída nos processos terapêuticos do cuidar. Uma ligação afetiva que necessita de 

uma comunicação efetiva. Para que se estabeleça o vínculo, é primordial a aceitação 

do outro como legítimo e portador de autonomia (CHAGAS; ABRAHÃO, 2017). Cabe 

ressaltar, que o vínculo, enquanto elemento constitutivo, mostra-se de fundamental 

importância na formação e manutenção dos laços que promovem o comprometimento 

dos pacientes. 
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Como podemos ver, Merhy (2002) destaca as tecnologias leves como 

produtoras de relações de interação, aquelas que se dão nos espaços de intercessão 

entre profissionais e usuários, como é o caso do vínculo e da autonomização com 

responsabilização. 

Tanto que o entrevistado Enf.4 considera, 

 
[...] esta unidade é muito unida e ligada quanto às necessidades dos 
pacientes. Nós nos preocupamos e vamos atrás. Se faltam as reuniões, logo 
procuramos saber por quê. É isso, eu acho que já existe vínculo entre nós, 
com disposição, queremos realizar nosso trabalho da melhor maneira. 

 

Na unidade, segundo o entrevistado, “[...] esse vínculo é rompido pelos 

processos seletivos que acontecem de dois em dois anos, o que permite a ruptura e 

a não sequência do processo de trabalho, ficando a população à mercê (Enf.1). Posto 

desse modo, o Processo Seletivo em Presidente Kennedy/ES, de dois em dois anos 

torna público para inscrições destinado à contratação em regime de CARÁTER 

TEMPORÁRIO, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse 

público. 

Autores como Galavote et al. (2016) entendem que o processo de trabalho deva 

ser desenvolvido com eficácia; mas, faz-se necessário compreender quais pontos 

favoráveis e vislumbrados na gestão do trabalho das equipes da ESF para que seja 

referenciado como bom. 

A narrativa abaixo evidencia o vínculo com a necessidade que o usuário tem 

em ser ouvido com a possibilidade de interagir, além de traduzir a confiança que existe 

entre o usuário e o profissional. 

O que é afirmado pelo entrevistado Enf.4: 

 
[...] essa questão de vínculo, cuidado, acontece em relação aos usuários por 
que veem em nós, como profissionais, alguém que pode de certo modo ajudá-
los, ouvi-los. O que nem sempre essa atitude representa sucesso, pois, como 
organizadores do nosso trabalho, desejamos que seja feito de forma que 
alcance os objetivos, que é o de assistir o portador do diabetes, numa 
assistência cuidadora. 

 

Dentro desse contexto, médicos, enfermeiros e dentistas são responsáveis por 

trabalharem com a vinculação e proximidade; portanto, um dos elos que os aproximam 

da comunidade com o serviço de saúde. Para realização desse trabalho, é 
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conveniente a realização de um diagnóstico situacional, com descrição de 

potencialidades e dificuldades. Alencar et al. (2017, p. 3749 apud STARFIELD, 2002) 

declara que “[...] a essência de uma prestação de assistência deve ser feita em nível 

da interpessoalidade entre usuário e equipe longitudinalmente, independentemente 

do número ou gravidade dos problemas de saúde ou até mesmo de sua existência.”. 

Percebeu-se que, em se tratando do usuário portador do diabetes, envolve uma 

assistência que deve ser prestada baseada no cuidado, além da percepção do 

profissional. Entretanto, não há como separar cuidados de assistência voltados para 

a qualidade de vida de uma pessoa, mudanças de hábitos, sem que haja uma 

preocupação com a dignidade e defesa da individualidade de cada pessoa, seja 

paciente diabético usuário da unidade ou não (PEREIRA, 2016). 

É fato que a presença do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

tem se mostrado fundamental para a expansão e consolidação da estratégia de 

reorganização do modelo de atenção à saúde. Isso porque o profissional possui 

diversas atribuições que em seu conjunto contemplam desde a organização das 

atividades da ESF, o funcionamento da unidade, até a assistência direta ao indivíduo, 

família e comunidade (CAÇADOR et al., 2015).  

Tal fato foi evidenciado neste estudo, já que, de acordo com a fala do 

entrevistado Enf.1, “[...] aqui na unidade temos muito trabalho a ser realizado e, muitas 

vezes, não conseguimos colocar em prática por falta tempo.”. 

Sobre a questão do trabalho do enfermeiro exercido na unidade, diz Enf.2,  

[...] nós realizamos, além das diversas atribuições que nos cabe, a consulta 
de enfermagem, o que nos possibilita avaliar as necessidades do paciente 
com diabetes, assim como os diversos problemas que podem interferir no 
tratamento, o que de certo modo permite conhecer e interagir com o paciente 
de maneira proximal. 

 

Entretanto, Oliveira et al. (2016) ressaltam que a qualidade da consulta de 

enfermagem pode ser influenciada por fatores que incluem dificuldades pessoais dos 

profissionais e dificuldades estruturais e organizacionais da instituição de saúde.  

Pressupõe que toda equipe esteja aliada aos usuários na luta por uma 

assistência sem riscos e danos, como ressalta Enf.4, “[...] trabalhamos com postura, 

condutas e ações condizentes a uma prática de qualidade e interesse que eleve à 
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qualidade de vida, que respeite a saúde e as necessidades do portador do diabetes.”.  

Entretanto, é preciso que se pense também nos profissionais que executam os 

trabalhos, que apesar de insistirem em realiza-lo de forma eficiente, torna-se 

necessário considerar as condições, a carga horária desses profissionais. 

Fica o entendimento de Mendes (2009), usuários que são cadastrados, ou até 

mesmo aqueles que por algum motivo não estão vinculados em nenhuma unidade de 

saúde, veem-se diante da perspectiva de obterem orientações, assim, destaca-se 

como necessária a essencialidade de uma conduta de responsabilidade, tanto 

médica, de enfermagem quanto odontológica, principalmente pelas decisões que se 

tomam, pelas ações que praticam e por aqueles que delegam poderes para realizar 

tarefas, como busca ativa e visita aos pacientes. 

Sobre essas ações, Dent.2 diz, “[...] todos nós que trabalhamos nessa unidade, 

levamos em conta prestar uma assistência com qualidade, apesar das dificuldades 

que muitas vezes são impostos.”. 

Entretanto, cabe ressaltar alguns fatores que podem contribuir para que haja 

uma crescente busca pela qualidade dos serviços de saúde, a saber: o atendimento 

e o acompanhamento em uma unidade de saúde. Alencar (2017) considera como 

importante o tempo de acompanhamento na unidade básica de saúde, por possibilitar 

o vínculo entre usuário e equipe de saúde, além de facilitar a interação e o sucesso 

das práticas. Esse trabalho prestado envolve, conforme a fala de Med.5, “[...] bom 

atendimento e de qualidade na medida do possível”. Enf.3 diz, “[...] sempre ofertamos 

orientações aos usuários que da unidade necessitam e utilizam”. Dent.1 diz, “[...] 

desejamos uma organização melhor para os serviços prestados, para que possa ser 

desenvolvido um trabalho otimizado no atendimento do usuário com diabetes.”. 

A fala de Enf.4 ressalta: 

 
[...] as pessoas que procuram uma unidade de saúde querem e necessitam 
de atendimento que as oriente, ou buscam a unidade como ponto de apoio à 
resolutividade de alguma necessidade. Quando buscam esse atendimento, 
querem muitas vezes a troca de uma receita. A realidade é que o bom 
atendimento deve ser expandido a todos, sem exceção, e a não adesão do 
usuário ao HiperDia sobrecarrega o serviço de urgência e emergência, pois 
vão em busca de atendimento. 
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Na opinião de Sakata et al. (2007, p. 64) o “acompanhamento se faz presente 

na prática de reorganizar o trabalho em saúde, considerando a realidade local e 

participação popular.”. 

Ao se proceder a realização da pesquisa, foi possível verificar que apesar das 

inúmeras dificuldades, na percepção manifesta dos depoentes, as equipes se 

esmeram por realizar uma boa assistência. Na perspectiva de Monteiro, Figueiredo e 

Machado (2009), o paciente é toda pessoa que entra em contato, seja em uma 

unidade de saúde ou não, para solicitar um serviço, falar ou pedir uma informação. 

Logo, o atendimento receptivo e qualitativo dos profissionais deve ser algo inerente à 

necessidade de cada pessoa, usuário ou não da unidade. Por isso, é preciso aliar 

anseios, expectativas, satisfação e direcionamento no processo de trabalho para o 

alcance de metas. 

Na opinião de Santos, Romano e Engstrom (2018), é preciso sempre criar 

condutas voltadas para a continuidade da assistência com qualidade dentro do 

atendimento no âmbito da ESF. Para tanto, torna-se indispensável um sistema 

gerencial estruturado, com foco no paciente, inclusive com o envolvimento de todos 

os profissionais, e, principalmente, da oferta de capacitações por parte das políticas 

públicas. 

A despeito da importância deste debate sobre qualidade de assistência e 

planejamento do quê, como e quando se realizar na ESF, o depoente Med.5 diz: 

 
Para que haja um trabalho voltado para o atendimento de qualidade ao 
portador do diabetes usuário da UBS, é imprescindível planejamento e um 
controle das ações para que os objetivos traçados pela unidade referente ao 
atendimento dos portadores do diabetes sejam alcançados. 

 

O que confirmam Correia et al. (2007) ao descreverem o planejamento das 

atividades como um método de gerenciamento que oportuniza o estabelecimento de 

uma direção que deve ser seguida pelos profissionais de saúde, objetivando um grau 

maior de interação entre eles e o ambiente, o que permitirá melhor adequação à 

realidade contemporânea e local. 

Esclarecem os autores supracitados que o planejamento pode ser um processo 

que considera os aspectos destacados pelas dimensões anteriormente 

demonstradas, no sentido de alcançar uma situação desejada de maneira mais 
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eficiente e efetiva, com a melhor concentração de esforços e recursos. Desse modo, 

“[...] o planejamento norteia o rumo traçado pelas equipes, de forma a buscar uma 

situação almejada, empregando todo o seu potencial disponível” (Idem, p. 29). 

Por isso, a fala de Enf.4 merece destaque, 

 
[...] acredito que que a equipe multiprofissional em conjunto deva estipular 
metas, buscar capacitação para força de trabalho para conseguir responder 
com qualidade e excelência técnica e relevância social às exigências que são 
impostas para haver qualidade de assistência do serviço prestado aos 
portadores do diabetes usuários da ESF. [...] acredito que contribuiria para o 
aumento da segurança e confiança dos pacientes acerca dos serviços em 
que são atendidos.  

 

Ainda nesse contexto, Campos et al. (2014) discorrem sobre a qualidade da 

assistência em saúde como um elemento diferenciador no processo de atendimento 

da ESF, a qual considera como necessária avaliação de fatores que envolvem 

elementos individuais e coletivos. Pereira e Ferreira (2014) destacam a consulta de 

enfermagem como peça-chave no universo da ESF; mas, pontuam como necessária 

uma maior conscientização da população acerca de sua importância e finalidade.  

Considerando os princípios organizativos e doutrinários do SUS, Mattos et al. 

(2014) colocam que todas as ações de saúde bucal na ESF devam expressar o 

planejamento, acompanhamento e avaliação das ações intersetoriais, visando à 

integração da saúde bucal às demais ações de saúde do serviço e, dentre as 

atividades, as ações de informação e prevenção, as quais podem ser desenvolvidas 

na comunidade ou em escolas. 

Conforme Torres et al. (2010), é imprescindível ações educativas, uma vez que 

a informação permite ao portador do diabetes o desenvolvimento de habilidades para 

lidar com a patologia de forma consciente e da necessidade de mudanças. 

Para que as informações possam ser compreendidas e praticadas pelos 

pacientes e alcancem os valores glicêmicos normais, é preciso otimizar os processos 

de compartilhamentos informativos para que as mesmas possam ser entendidas e 

praticadas pelos pacientes no intuito de que haja o tratamento e, por consequência, o 

controle do diabetes. Portanto, é de suma importância que os profissionais médicos, 

enfermeiros e dentistas atuem nessa dinâmica de serviço e desenvolvam ações de 

promoção, propiciando melhoria no atendimento e acompanhamento dos portadores 



87 

 

do diabetes usuários da Unidade, evitando, assim, complicações inerentes ao 

diabetes (MARTINS, et al., 2013). Todavia, informação apenas não basta, é preciso 

que os profissionais sejam capazes de conhecer e analisar o processo de trabalho 

como um todo em atendimento ao portador do diabetes usuário da unidade. 

 

4.3.1 Subcategoria 2.1 - Desafios e limites: que proposições? 
 

A despeito das potencialidades suscitadas, o processo de trabalho 

desenvolvido pelos profissionais médicos, enfermeiros e dentistas apresenta 

problemas de ordem estrutural que se traduzem como um reflexo das políticas 

públicas municipais. Por isso, quando se propõe compreender o processo de trabalho 

e cuidados ao portador do diabetes, constata-se que, tanto um quanto o outro, 

apresentam-se muito distantes dos objetivos e aquém do que está proposto nos 

protocolos quando se trata de assistência aos portadores de diabetes.  

Com Pessoto, Ribeiro e Guimarães (2015), compreendemos que a ideia 

balizadora do ideário enquanto política pública em saúde é a de que o setor público 

(Estadual ou Municipal) seja o responsável pela ineficiência de muitos serviços, 

devendo remover entraves para solução de problemas com eficiência. 

Dessa ideia-chave advém a tese do município prestar um atendimento de 

qualidade nas unidades; mas, o aspecto central desse modelo é que essas unidades 

tenham o mínimo de condição para o exercício do trabalho dos profissionais, tanto em 

mão de obra especializada quanto em estrutura adequada para que seja 

implementado um trabalho que alcance todos os usuários de forma igualitária.  

Nessa análise, considerou-se a estrutura das unidades e, conforme Enf.1, “[...] 

falta muita coisa para ser feita em nossas unidades, apenas uma ou outra tiveram 

alguma melhoria, via de regra deixam muito a desejar.”.  

A percepção do entrevistado em relação a estrutura da unidade é insuficiente 

para o contexto de trabalho diário em que o mesmo exerce, o que prejudica 

atendimentos e a assistência aos pacientes. De acordo com Moura et al. (2010) 

existem poucos estudos que abordam avaliação estrutural o que dificulta fazer 

comparações entre unidades de saúde. 
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Vale ressaltar que, “[...] a estrutura física adequada das unidades é referida 

como facilitadoras do trabalho de gestão. Estrutura, infraestrutura, pessoal qualificado 

e, em quantitativo adequado e suporte administrativo” (CAVALOTE et al., 2016, p. 

992). 

Portanto, é preciso construir caminhos para que o processo de trabalho seja 

desenvolvido de forma satisfatória na ESF é um ideal que deve ser almejado, 

especialmente quando sabemos que a saúde traz os anseios da comunidade, dos 

usuários, dos profissionais, que exige das políticas públicas os investimentos 

necessários para superar as desigualdades na assistência que tem imperado nas 

unidades; por isso, uma das ações é que haja investimentos nessas unidades para 

além do trabalho dos profissionais, que é imprescindível, mas não o suficiente. 

Acreditamos que há um longo caminho a ser percorrido e isso numa via 

pavimentada por contradições.  A ESF por definição é a prestação de serviço e como 

meta primordial visa a otimização da atenção básica no país, não está devidamente 

municiada para enfrentar a batalha de romper com as barreiras das desigualdades, 

conforme rezam os preceitos do SUS.  Carecendo até mesmo do básico para atender 

à população e, por consequência, relega-se a um segundo plano, a ponto de se deixar 

de fazer uma visita domiciliar por falta de transporte. 

Torna-se evidente e necessário que haja gestão em relação ao processo de 

trabalho dos profissionais médicos, enfermeiros e dentistas que envolvam a qualidade 

da prestação do trabalho e desse modo possam ser alcançados resultados na ESF.  

Também não se pode esquecer que, por estar a cargo da gestão pública, todos os 

serviços de atenção primária requerem administração dos quais envolvem a 

participação do setor privado em oferta de procedimentos de média e alta 

complexidade. Sobre essa atenção primária, importante explanar o desejo de uma 

atenção que envolva acesso, melhoria e qualidade dos serviços, mas, considerando 

os entraves diversos, acredita-se estar longe de acontecer.  

Expõe o entrevistado Med.4, “[...] temos um dia separado para fazer visitas 

domiciliares, mas nem sempre é possível por conta de não termos transporte como 

devido, acabamos por visitar os pacientes que ficam próximos à unidade.”. Sakata et 
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al. (2007) consideram a tecnologia do cuidado à saúde e classificam a visita domiciliar 

como uma tecnologia leve por favorecer a integralidade do cuidado. 

Por isso, o processo de trabalho envolve o trabalho em vários eixos 

multiprofissionais. Uma mudança local ou mudança social, um novo projeto de 

desenvolvimento da assistência, uma prática de assistência contra hegemônica para 

promoção da qualidade de vida requerem uma intervenção de diversos sujeitos e 

exigem políticas públicas para tornar com efeito a garantia do direito do paciente 

portador do diabetes usufruir dos direitos de um cidadão. 

Presidente Kennedy/ES, embora a oferta de saúde básica ser garantida, na 

perspectiva dos profissionais, há necessidade de investimento em qualificação, e 

cursos de capacitações. Compactuamos e defendemos o processo de trabalho como 

um dos mecanismos fundamentais para a melhoria da assistência, tendo, portanto, no 

nosso entendimento, um relevante papel intelectual para se fomentar a saúde de 

base, a divisão de tarefas e a conscientização dos profissionais sobre a função e o 

papel que devem ser exercidos no campo da ESF. 

Corrobora Enf.2 ao declarar,  

 
[...] aqui na unidade investe-se quase nada, não temos capacitação para o 
cargo, não recebemos nenhum tipo de formação específica para a função que 
exercemos, o que realizamos e a forma com que realizamos fica por conta do 
que aprendemos enquanto estudantes. 

 

Diante do contexto, fica evidente a falta de gestão no âmbito da ESF, bem como 

a falta de capacitação dos profissionais, mas, torna-se necessário o entendimento do 

que seria essa gestão no âmbito da saúde, que não envolve apenas a direção de um 

sistema e ou organização de um processo de trabalho, mas, vai além, com interesses, 

necessidades, saberes e poderes na qual podem influenciar todo o processo de 

gestão (FIGUEIREDO et al, 2010). 

A partir das perspectivas dos profissionais médicos, enfermeiros e dentistas, as 

questões postas referem-se a falta de gestão e falta de capacitação profissional, além 

de estarem diretamente ligadas ao cerne do problema e envolve: que desafios e 

entraves temos para que o processo de trabalho seja melhor desenvolvido na 

assistência da ESF? Que avanços podem ser constatados e, em contrapartida, que 



90 

 

desafios de ordem material? São questões que nos propiciam lançar novos olhares 

sobre que potencialidades, que desafios há no contexto de Presidente Kennedy/ES. 

Para além do “processo de trabalho”, há que se continuar debatendo no sentido de 

garantir a qualidade da assistência aos portadores do diabetes usuários da unidade. 

Na opinião de Merhy et al. (2014), uma gestão de qualidade implica por buscas  

de resultados, garantida mediante estratégias de disciplina e controle, assim, portanto, 

deve ser priorizada como forma de organização dos diferentes trabalhos que 

representa o trabalho prescrito por normas, saberes e poderes instituídos no bojo da 

organização, podendo ser descrita como trabalho morto, levando em conta o meio de 

tecnologias duras, a saber, equipamentos e normalizações organizacionais e 

leveduras, os saberes estruturados, que aprisionam o trabalho vivo do trabalhador, 

potencializando a invenção quanto a ação. 

O que confirmam Lima et al. (2015, p. 208) ao discorrerem que: 

 
[...] os equipamentos, instrumentos e saberes profissionais estarem 
presentes na tecnologia levedura por conter um saber na qual as pessoas 
adquiriram e que estão inscritos na sua forma de pensar às situações em 
saúde e, na sua maneira de organizar uma atuação sobre elas; e dura na 
medida em que é um saber-fazer bem estruturado. 

 

Que desafios nos põe e nos instiga o processo de trabalho dos profissionais 

ofertados em UBS, a que visa atender aos anseios dos portadores do diabetes? Que 

limites e que possibilidades o HiperDia, como um programa nos tem revelado em 

relação ao direito dos portadores de diabetes usuários da unidade de ter assistência, 

informação, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e 

sistemática, nos colocam?  

Para esclarecer esse trabalho prestado junto às unidades, o entrevistado Med.5 

diz, “[...] tudo é feito de forma a alcançar os portadores do diabetes. O grupo HiperDia 

tem contribuído para o controle glicêmico, diminuído as emergências e danos da 

doença, além de fortalecer o trabalho de equipe e vínculos com a comunidade”.  O 

entrevistado Enf.4 diz que “[...] a consolidação e organização do cotidiano do HiperDia 

em relação aos encontros e temas a serem desenvolvidos e cada encontro são 

estruturados de forma a identificar as necessidades dos usuários.”. O que confirma 
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Vasconcelos (2014, p. 3) ao se referir ao HiperDia preconizado como um “desatador 

de nós à criação de elos”.  

Portanto, segundo a percepção dos profissionais, o processo de trabalho na 

ESF depende de uma micropolítica que possa traduzir ações transformadoras da 

realidade dos pacientes, podendo ser relacionado ao sistema de gestão 

principalmente por possuir deficiências majoradas por precariedade. Posto desse 

modo, faz-se necessário implementar mudanças administrativas, que utilize a gestão 

como aperfeiçoamento continuo, com planejamento, liderança, controle e melhoria 

contínua. 

O município de Presidente Kennedy/ES carece de estratégias que incentivem 

a investigação dos reais problemas que emergem das lutas da prestação de serviços 

nas UBS e as potencialidades que podem ser consideradas como avanços na 

aproximação da realidade e da assistência eficaz promovida pelos profissionais que 

compõem a ESF. 

No entanto, defende-se que garantir o acesso à saúde é um direito, não é um 

favor. Ainda que no contexto local haja necessidade de resolução de problemas 

estruturais e envolvam outras esferas, é possível afirmar que as condições de 

precariedade de algumas unidades quanto ao acesso de transporte, de alguns 

medicamentos, acesso a um programa digital atualizado e lentidão da internet que 

potencializem atrasos, não são impedimentos em promover a assistência e cuidados 

aos portadores do diabetes. 

Algumas reivindicações de todos os profissionais, as limitações do sistema 

digital, o expressivo descaso com algumas unidades de saúde, sobrecarga de 

trabalho entre outros, evidenciam alguns dos limites no contexto local para se afirmar 

um processo de trabalho coeso que abranja todas as unidades. 

Conforme Enf.2, “[...] temos dificuldades referentes ao sistema digital, apesar 

de ter sido implantado recentemente, o sistema vive caindo, aí tenho que escrever 

tudo, e, se der tempo, quando o sistema volta, só aí posso fazer a digitação.”. É fato 

a importância de um sistema digital que abranja de forma eficiente as unidades, mas, 

sua falta não pode ser relacionada a falta de cuidado ao portador do diabetes, pois 

independe. 
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Portanto, processo de trabalho é mais que uma divisão de trabalho “[...] é o 

modo como desenvolvemos nossas atividades profissionais e o modo como 

realizamos nosso trabalho” (FARIA et al., 2009, p. 2). Podemos dizer que o processo 

de trabalho inicia como um processo de formação de sujeitos críticos, de 

entendimentos de cidadania, de valorização, da cultura, dos saberes, na consciência 

e construção de um ambiente mais humano, mais cuidado, atua na formação 

humanística tão necessária num mundo tão competitivo e desigual.  

 

O depoimento de Med.2 reforça essa divisão de trabalho, quando diz,  

 

[...] faço meu trabalho com seriedade e procuro sempre conversar com outros 
colegas da equipe, por que há dias que não venho à unidade. Entendo que a 
divisão de trabalho dos profissionais na unidade esteja aquém do necessário 
e desejado, deveria existir uma política de incentivo por parte do município.”. 

 

É possível inferir alguns aspectos que carecem de atenção, como a política de incentivo, o que 

reforça como necessário uma política Inter setorial com uma divisão técnica de trabalho que possa ser 

introduzido e definidos com estratégias que abarque todo o processo de trabalho de modo integrado. 

É notório que as políticas, as ações e os programas podem e devem ser 

avaliados tanto no âmbito rural quanto em âmbito urbano de Presidente Kennedy-ES. 

Também é possível que os usuários portadores do diabetes migrem à procura de 

consultas e assistência em outras unidades do município a fim de encontrar nelas 

propostas que culminem em boa assistência. 

A assistência ofertada pelos profissionais tem sido capaz de provocar 

possibilidades de trabalho que convergem com os usuários portadores do diabetes, 

que envolvem o interesse dos profissionais em tornar a UBS uma unidade de 

referência na assistência. Esse é um diálogo que nos parece dever continuar. 

Entretanto, observa-se falta de gestão, de capacitações e infraestrutura prejudicadas, 

tais como falta de transporte e internet instável, embora comuns em municípios 

pequenos no Brasil. 

 

4.3.2 Subcategoria 2.2 - Processo de trabalho das ESF: algumas proposições 
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Aponta-se que há necessidade de o processo de trabalho ser desenvolvido de 

forma a assistir o paciente portador do diabetes, especialmente porque embora haja 

os limites apontados, os profissionais manifestam interesse em aprofundar a atenção 

ofertada, ter subsídios em cursos que ganham centralidades de incentivos e 

apropriado para os portadores do diabetes que, nos limites dessa capacitação, não 

pôde ser construído. Indica que necessitam de embasamento maior para trabalhar os 

conhecimentos locais, entre outros; embora a assistência tenha sido bem aceita pelas 

contribuições que trouxe ao final, conforme apontadas na entrevista final dos 

profissionais. 

No município desde 2017 os profissionais de saúde das UBS tiveram em pauta 

a iniciação do processo de planificação da APS, através da Rede Cuidar em parceria 

com a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), cujo objetivo também era a 

reestruturação do Processo de Trabalho estendido a todos os municípios do Espírito 

Santo.  

Importante pontuar que a Planificação da Atenção à Saúde tem como objetivo 

construir e monitorar planos de ação que envolvam as equipes de Atenção Primária à 

Saúde (APS), e apresentar os avanços alcançados, promovendo uma mudança 

estrutural dos processos de trabalho, gerando, assim, melhoria da qualidade da 

assistência ao paciente e racionalização dos gastos, integrando a atenção básica à 

Rede Cuidar. No processo são defendidos os direitos dos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) 

Faz-se saber que a Rede Cuidar6 evita o deslocamento de pacientes para a 

Grande Vitória, a fim de diminuir as distâncias para consultas e exames, reduzindo 

custos, estradas, entre outras coisas. Também há a qualidade na prestação dos 

serviços, como área física adequada e humanizada, melhores condições de 

atendimento e equipe devidamente capacitada devendo ser estendida a outros 

municípios do Estado (OLIVEIRA, 2018).  

                                                           
6 A Rede Cuidar é um projeto que faz parte do Programa Prioritário de Governo “Ampliação e 

Modernização da Rede de Saúde”, por meio da SESA. São unidades de atendimentos (secundárias). 
 



94 

 

Entretanto, esclarece o entrevistado Med.5 que o processo de trabalho “antes 

da planificação7 era mais difícil, os profissionais não tinham acesso às informações e 

o trabalho apresentou melhoria, mas, não demorou muito e em um mês já não se 

falava mais no assunto.”. Nesse sentido, reforça e evidencia a necessidade de 

continuidade de educação permanente. 

Na perspectiva negativa, Enf.2 diz que “[...] embora tenhamos feito todo o curso 

de planificação, o município até o momento não aderiu a Rede Cuidar.”. 

Portanto, os debates sobre o significado e abrangência do processo de trabalho 

e assistência ao usuário portador do diabetes devem avançar, alcançando outros 

espaços, outros atores com políticas de investimentos mais pontuais e continuidade 

na assistência e de aperfeiçoamento. 

As respostas apontam escassez de tempo dos profissionais, limite do alcance 

dos objetivos propostos pelo MS (BRASIL, 2012). Se não houver interesse por parte 

dos profissionais, do município, muito do que os pacientes têm a dizer fica nas 

entrelinhas, podendo não ser tão claro ou potencializado como poderia, sendo 

subentendidos de forma superficial, apesar de seu aprofundamento. Nesse sentido, 

pontua-se que o processo de trabalho no formato que foi desenvolvida (Unidade de 

Saúde) não deixa de ser um “pacote”, preparado para muitos profissionais de 

diferentes contextos e realidades dos quais não participam da sua elaboração, 

apontando suas necessidades. Importante salientar a interrupção da planificação pela 

Rede Cuidar, o que impede a continuidade de educação permanente. 

Concordamos que o processo de trabalho deva ser de qualidade e seguido de 

aprofundamento teórico, com possibilidade de impactar na qualidade do trabalho e 

além de ser capaz de articular a divisão do mesmo com a valorização das identidades 

dos usuários. 

Entretanto, o relato de Med.1 evidencia limites, como é o caso de:  

 
[...] reconhecer e dialogar com as diversidades dos usuários portadores do 
diabetes e produzir propostas educativas voltadas para a realidade da 
unidade é o que desejamos sempre. Entretanto, esse desejo muitas vezes 

                                                           
7 Planificação objetiva é a reestruturação do processo de trabalho estendido a todos os municípios do 
Espírito Santo. 
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fica comprometido, em especial porque não há perspectivas de continuidade 
por parte do usuário da unidade. 

 

Em relação às atividades solicitadas, é imprescindível o apoio dos profissionais 

com as dinâmicas e orientações nas atividades. Assim, foi apontado como positivo o 

interesse dos profissionais, mas, ao mesmo tempo sinalizado e apresentou 

necessidades (mediante exposto), em ser retomado às unidades para maior 

aprofundamento e práticas que realizam no dia a dia. Como diz Enf.2, “[...] aqui na 

unidade, os pacientes que procuram atendimento. Nos esforçamos em assisti-lo bem, 

mas precisamos de treinamentos e capacitações constantes.”. Dent.3 diz que “[...] 

tenho mais de dois anos que trabalho nessa unidade e até hoje nunca foi me oferecido 

nenhum curso específico.”. Mais uma vez a pesquisa reflete problema de gestão. 

Compreende-se, como necessário, o preparo defendido para todos os 

profissionais, devendo fazer parte de toda e qualquer equipe; e, nesse sentido, a falta 

dessa oferta pode interferir para a inclusão mais específica dos profissionais que 

atuam em UBS, podendo ocorrer principalmente porque essa temática é uma lacuna 

e um problema que precisa ser discutido pela Prefeitura.  

O processo de trabalho assistencial da ESF, envolvendo os profissionais 

médicos, enfermeiros e dentistas, precisa ser ouvido quanto às suas necessidades, 

uma vez que saúde exige debates e estudos contínuos. Posto desse modo, pode-se 

inferir que a distribuição de tarefas num processo de trabalho visa suprir uma lacuna 

de assistência e gestão. 

Nesse sentido, o nosso entendimento é que a capacitação dos profissionais 

que atuam na ESF seja imprescindível, podendo trazer muitas contribuições e 

indicada sua continuidade para que seja possível ampliar esse início de diálogo. Mas, 

também envolve necessidade de gestão junto aos profissionais de saúde, o que tem 

refletido em comunicação precária. 

Portanto, não estarem inseridos nesse modelo de aprendizado e capacitação 

por qualquer que seja a razão, os dilemas e os desafios serão frequentes no processo 

de trabalho na ESF. Desse modo, tornam-se primordiais os investimentos em outros 

insumos extremamente importantes e necessários às unidades, ao mesmo tempo em 

que se apregoa a melhoria da qualidade da assistência e a garantia ao acesso, e não 
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faltariam condições adequadas para que essa qualidade tão almejada fosse 

alcançada, o que de forma alguma pode ser sugerido como fácil. 

Há caminhos, saídas? Que paradoxos se revelam? Sabemos que há 

alternativas, embora não sejam fáceis, nem rápidas de serem efetivadas, mas temos 

percebido avanços que surgem das lutas, dos diversos profissionais engajados na luta 

por assistência. 

O regime de colaboração e comunicação é imprescindível e vem mostrando 

que pode ser potencializado na UBS, lugar da pesquisa e deve ser fortalecido com 

maior investimento na promoção do cuidado e que alcance usuários e portadores do 

diabetes conforme demandas apontadas; embora seja preciso repensar o formato que 

vem sendo realizada.  

 

A luta na esfera pública por direitos sempre se dará sob fortes correlações de 

forças dos atores sociais que, participando das decisões políticas, instauram a gestão 

democrática (ainda instituída em muitos contextos, mas não constituídas) para que 

todos tenham voz e vez nas decisões a que visam garantir uma assistência melhor, 

de qualidade para todos.  Posto desse modo, é possível fazer avaliações das unidades 

como instrumento para detectar quais mudanças devem ser incentivadas a serem 

cumpridas no âmbito da ESF que culmina da qualidade da assistência. 

Nesse entendimento, discute-se que uma conquista jamais é linear, mecânica, 

mesmo que lenta. Conhecendo sua historicidade, propicia elucidar seus avanços e 

também seus limites. Limites que se colocam como possibilidades quando a história 

é feita de ações, um dever. Os sonhos são projetos pelos quais se lutam, e a 

esperança na ação não é otimismo vazio, não é utopia que fica só no plano ideal. É 

um ideal que perseguido se concretiza, ainda que a longo prazo e ainda com derrotas 

em algum momento. 

Um processo de trabalho de melhor qualidade de assistência, como direito e 

não como favor, uma assistência para além do cuidado e dos seus estreitos e limitados 

interesses capitalistas não é um projeto só da Saúde, mas um projeto de todos 

aqueles que vêm lutando por uma saúde mais digna, que buscam superar os limites 

de modo que o processo de trabalho seja organizado e constituído enquanto 
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assistência, pelas divisões das tarefas entre os profissionais médicos, enfermeiros e 

dentistas. Eis alguns limites que nos mostram aproximações e distâncias. 
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CONCLUSÃO 
 

Esta pesquisa objetivou analisar o desenvolvimento do processo de trabalho 

da ESF na atenção aos portadores do diabetes usuários, da unidade de saúde do 

município de Presidente Kennedy-ES. Para tanto, procuramos entender, sob a 

perspectiva dos profissionais médicos, enfermeiros e dentistas, como se desenvolve 

o processo de trabalho das equipes da ESF, bem como descrever as ações e 

atividades desenvolvidas pela ESF e eventuais soluções, práticas e condutas 

realizadas no processo de trabalho dessas equipes.  

O desenvolvimento desta pesquisa pode servir de incentivo para novos 

diálogos e avaliações do processo de trabalho da ESF. Embora, não sejam tomadas 

como efetivamente conclusivas, a pesquisa esboça a forma de como está sendo 

desenvolvido o trabalho da ESF em Presidente Kennedy-ES pelos profissionais 

médicos, enfermeiros e dentistas, apontando alguns caminhos, evidenciando 

desafios, limites e proposições. Conforme foi discutido, nesta pesquisa destacamos o 

processo de trabalho da ESF com um enfoque nas tecnologias orientadoras de 

práticas em serviço de saúde.  

Ao examinar o processo de trabalho da ESF, objeto do estudo, buscou-se 

avançar na compreensão dos instrumentos utilizados na organização do processo de 

trabalho em atenção aos portadores do diabetes usuários das unidades, os quais 

destacamos as tecnologias leves, como visitas domiciliares, consultas, as atividades 

educativas implementadas pelos profissionais no exercício das práticas, a qual 

destacamos o vínculo. 

Alencar (2017) considera como importante o tempo de acompanhamento na 

UBS dos portadores do diabetes, por possibilitar o vínculo entre o usuário e a equipe 

de saúde, além de facilitar a interação e o sucesso das práticas. Umas das 

dificuldades de maior pujança é o rompimento do vínculo supracitado, o que permite 

a ruptura e a não sequência do processo de trabalho. Portanto, o que falta ao processo 

de trabalho da ESF parece ser gestão qualificada e infraestrura adequada que 

objetivem suprir a lacuna de assistência aos portadores do diabetes que delas 

carecem.  
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Apesar de os profissionais realizarem orientações sobre a adoção de vida 

saudável nas reuniões do HiperDia, atividades educativas, palestras e roda de 

conversa as adversidades dos usuários portadores do diabetes estão em dar 

sequência ao tratamento, o que evidencia no município a necessidade um agir 

comunicativo entre profissionais da UBS e usuários que possibilitem trabalhar a 

educação preventiva, atender e acompanhar o portador do diabetes, a fim de se evitar 

gravidade, risco da doença e garantir a qualidade da atenção.  

Os resultados evidenciaram na literatura que, em se tratando de uma unidade 

de saúde e de sua equipe de profissionais, principalmente quando discutidos a 

atenção aos portadores do diabetes, algumas generalidades vieram à tona, como: 

gestão e infraestrura 

Os profissionais contemplados na pesquisa, admitiram ter algumas dificuldades 

relacionadas à má conservação das unidades, à dificuldade de acesso, o atendimento 

em diversas unidades, à falta de interação familiar e de capacitação profissional. Os 

limites evidenciados apontam como necessário um maior envolvimento da gestão 

municipal, a fim de fomentar as melhorias necessárias nas unidades e em 

contrapartida uma maior valorização profissional. Percebeu-se que as dificuldades 

sentidas pelos profissionais médicos, enfermeiros e dentistas em realizar um trabalho 

que alcance os portadores do diabetes ficam à mercê da gestão municipal de 

Presidente Kennedy-ES. 

Mesmo com todos os problemas vivenciados pelas equipes, a comunicação, a 

interação e a implementação do prontuário eletrônico foram enfatizadas pela maioria 

dos profissionais médicos, enfermeiros e dentistas como satisfatória, e um 

considerável nível de interesse dos mesmos com o trabalho que realizam diariamente. 

Devido as circunstâncias, há alguns pontos que não mudaram mesmo com a 

implantação do prontuário eletrônico, aos quais se destacam a pessoalidade nas 

escritas manuais, pela falta de um bom sistema digital, morosidade e despreparo de 

manuseio.  

A partir dos resultados obtidos e analisados, é possível se afirmar que há 

consenso sobre a necessidade de melhorias das UBS elencadas neste estudo para 

que o processo de trabalho prestado pelos profissionais médicos, enfermeiros e 
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dentistas da ESF seja realizado de forma satisfatória além de contemplar os 

portadores do diabetes usuários das unidades. 

Pode-se concluir, através das entrevistas com os profissionais médicos, 

enfermeiros e dentistas, que embora pareçam estar bem alinhados ao bom 

atendimento, seus efeitos não chegam a alcançar todos os portadores do diabetes 

como deveriam, com isso não tem sido testemunhado um impacto positivo quanto à 

melhoria de possíveis práticas, indicando distanciamento. Mas, poderia refletir em 

mudanças e melhoria no processo de trabalho dos multiprofissionais, se o município 

atentasse para o processo de gestão. 

A contribuição prática deste estudo foi promover algumas reflexões sobre como 

se desenvolve o trabalho das ESF em atenção aos portadores do diabetes no 

município de Presidente Kennedy/ES. No que tange a limitações, envolve um sistema 

digital lento, precariedade de algumas unidades de saúde, falta de perspectivas de 

continuidade e de alcance dos objetivos propostos pelo MS e falta de gestão. 

Em suma, os apanhados obtidos nesta pesquisa indicam que há possibilidades 

de mudança nas UBS, no processo de trabalho dos profissionais das equipes da ESF 

e são fundamentais para que ocorra a continuidade da assistência e a melhoria do 

atendimento, mas, envolvem uma política municipal que pode permitir ou não um 

processo de mudança, por conta de comprometimento político da gestão. 

Diante das necessidades que apresentam os pacientes portadores do diabetes 

usuários das unidades de serem tratados pelo quantitativo da UBS, recomenda-se 

que se defina um posicionamento que torne mais simples a identificação dos entraves 

ao processo de trabalho da ESF, e que as distorções problematizadas no presente 

trabalho não sejam encaradas como uma luta solitária entre os pontos de debates a 

respeito do uso de recursos públicos, destinados à solução dos problemas que 

agudizam a situação dos pacientes usuários da unidade que deles dependem, bem 

como o processo de trabalho dos profissionais. 

Recomenda-se para futuros estudos buscar investigar outras UBS e o processo 

de trabalho da ESF a fim de identificar outros fatores que influenciem positivamente 

ou negativamente a adoção de novos mecanismos ou melhores práticas de 

assistência. 
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A — Autorização para coleta de dados 
 

 

Presidente Kennedy, ___ de _______________ de _______.  

 

 

Sr.(a) Secretário(a) de Saúde: 

 

Eu, aluna e pesquisadora, Lucimar Dias Benvindo, do Programa de Pós-Graduação 

do Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Estácio de 

Sá, solicito desta Instituição a autorização necessária para que eu possa desenvolver 

uma pesquisa intitulada “Análise do processo de trabalho de profissionais 

médicos, enfermeiros e dentistas da ESF na atenção aos portadores do diabetes 

usuários da UBS no município de Presidente Kennedy — ES” que tem como 

objetivo analisar o processo de trabalho de médicos, de enfermeiros e dentistas da 

USF aos portadores do diabetes no município de Presidente Kennedy — ES. 

 

Certos de contarmos com sua colaboração, agradecemos antecipadamente.  

 

 

Autorização da Instituição: ______________________________________________ 

(Assinatura/carimbo) 

 

 

   Data: ____/____/____ 

 

(   ) deferido  

(   ) indeferido           
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APÊNDICE B — Termo de consentimento livre e esclarecido obrigatório para 
pesquisas científicas em seres humanos 

 

________________________________________________________________________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome:  

Sexo:    Masculino (   )   Feminino  (   )    Data Nascimento:  

Endereço:  

Bairro:  

Cidade:  

Telefone:    E-mail: 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: “ANÁLISE DO PROCESSO DE TRABALHO DE 

PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS DA ESF NA 

ATENÇÃO AOS PORTADORES DO DIABETES USUÁRIOS DAS UBS NO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY — ES. ” 

 

Subárea de Investigação: Saúde da Família 

 

Pesquisadora responsável: Lucimar Dias Benvindo   

Instituição: Universidade Estácio de Sá - UNESA  

Endereço: São Benedito, 37, Zumbi Cachoeiro de Itapemirim - ES 

Telefone: (28) 99999-1592 

E-mail: lucimar-enf@bol.com.br 

 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(x) Risco Mínimo         (   ) Risco Médio           (   ) Risco Baixo             (   ) Risco Maior 

 

Objetivos / justificativa 

A pesquisa tem por objetivos analisar o processo de trabalho de médicos, enfermeiros 

e dentistas na atenção aos portadores do diabetes no ambiente da Estratégia Saúde 

da Família. 
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No contexto da investigação, o propósito da coleta de dados, por sua vez, tem como 

intuito a reunião de subsídios que permitam compreender o processo de trabalho 

profissional na atenção aos portadores do diabetes, bem como produzir uma 

caracterização dos principais problemas que eventualmente dificultam a implantação 

de uma administração do cuidado, que resulte em benefícios ao trabalho da equipe 

de saúde e da prática no trato aos portadores do diabetes usuários da unidade. 

 

Procedimentos:  

Ao aceitar participar da pesquisa, você preencherá e responderá a um questionário 

estruturado para a realização de entrevistas de aprofundamento, contendo dados 

demográficos e educacionais, além de seis questões formuladas sobre:  de que forma 

é desenvolvido o processo trabalho da ESF pelos profissionais que acompanham o 

portador do diabetes; como as atividades são planejadas e como são realizadas a fim 

de que possam tornar possíveis as melhorias no quadro dos portadores do diabetes.  

 

Riscos e inconveniências:  

Nesta pesquisa, o risco está associado à quebra de sigilo e privacidade, falta de 

confiabilidade, além de possíveis constrangimentos.  

 

Potenciais benefícios:   

Garantia de esclarecimento e resposta a qualquer pergunta, a liberdade de abandonar 

a pesquisa a qualquer momento sem prejuízo para si, a garantia do anonimato e a 

confiabilidade, bem como impossibilitar quaisquer constrangimentos a sua pessoa.  

 

Informações Adicionais:  

As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pela 

pesquisadora responsável, ou seja, será sigiloso. Mas, se houver algum dano, 

comprovadamente decorrente da presente pesquisa, você terá direito à indenização, 

através das vias judiciais, como dispõe o Código de Processo Civil, na Resolução nº 

466/2012 e na Resolução nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde. Os sujeitos 

da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os 

resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 
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Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 

Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 

2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas, de 

9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.  

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “ANÁLISE DO PROCESSO DE 

TRABALHO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS DA 

ESF NA ATENÇÃO AOS PORTADORES DO DIABETES USUÁRIOS DAS UBS NO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY — ES. ” Os propósitos desta pesquisa são 

claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. 

Concordo voluntariamente com a minha participação, sabendo que poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos. 

 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

Rio de Janeiro, _____/_____________ /_________. 

 

  ____________________________         _______________________________ 

  Assinatura do Participante da Pesquisa      Assinatura do Responsável da Pesquisa 

APÊNDICE C — Questionário de pesquisa 
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Título do projeto: “Análise do processo de trabalho de profissionais médicos, 

enfermeiros e dentistas da ESF na atenção aos portadores do diabetes usuários 

da UBS no município de Presidente Kennedy — ES.”. 

 

Pesquisadora: Lucimar Dias Benvindo 

Mestranda em Saúde da Família da Estácio de Sá 

Tel: (28) 99999-1592 

E-mail: lucimar-enf@bol.com.br 

Orientador da pesquisa: Prof. Dr. Carlos Henrique Assunção Paiva 

 

Você está sendo convidado(a) a responder um questionário que compõe a pesquisa 

acima citada, que tem como objetivo analisar o processo de trabalho das equipes de 

USF aos portadores do diabetes no município de Presidente Kennedy/ES. Esta 

pesquisa faz parte do processo de obtenção do grau de mestre em Saúde da Família 

da pesquisadora citada. 

Para o desenvolvimento deste estudo, utilizaremos um questionário estruturado, como 

instrumento de coleta de dados, que será aplicado em momento oportuno e aceito 

pelo entrevistado. O tempo a ser gasto para preencher o questionário será entre 20 a 

30 minutos. Não existem respostas certas ou erradas. Marque com consciência suas 

percepções sobre os temas em questão. Posteriormente, visando ao aprofundamento 

das questões encontradas no questionário, alguns dos respondentes serão 

convidados a participar de uma entrevista. 

Este estudo tem objetivos e interesses estritamente acadêmicos, e os dados e 

percepções levantados serão utilizados somente para o desenvolvimento desta 

pesquisa, conduzida pelo autor e pelo Departamento de Pós-Graduação da 

Universidade Estácio de Sá. Sob nenhuma hipótese serão divulgados ou repassados 

dados ou informações fornecidas pelos respondentes, nem serão esses utilizados 

para outra finalidade que não a acadêmica aqui proposta.  
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Os resultados finais desta pesquisa poderão conter fragmentos das opiniões dos 

respondentes. Entretanto, garante-se que a identidade dos respondentes não será 

revelada, como reafirmado abaixo: 

A garantia de receber todos os esclarecimentos sobre as perguntas do questionário 

antes e durante o transcurso da pesquisa, podendo afastar-me em qualquer momento 

se assim desejar, bem como está assegurado o absoluto sigilo das informações 

obtidas. 

A segurança plena de que não serei identificado, mantendo o caráter confidencial da 

informação, assim como está assegurada que a pesquisa não acarretará nenhum 

prejuízo individual ou coletivo. 

1. A garantia de que a pesquisa não causará nenhum tipo de risco, dano físico ou 

mesmo constrangimento moral e ético ao entrevistado. 

2. A garantia de que todo o material resultante será utilizado exclusivamente para a 

pesquisa, podendo ser requisitado pelo entrevistado em qualquer momento.  

 

Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa. 

 

 

  Presidente Kennedy, _____ de ________________de _________. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE C — Questionário para entrevista semiestruturada 
 
 
 
PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (MÉDICOS; ENFERMEIROS; 
DENTISTAS) 
 
 
1. Caracterização do(a) entrevistado(a)  

 

Participante nº: _________ 

 

1.1 Dados sociodemográficos 

 

Idade: _______ Gênero: _________ Raça/cor: _________Profissão: ___________ 

 

Tempo de trabalho na ESF (ano/mês):____________________________________  

 

Regime de trabalho: 

___________________________________________________________________  

 

Outros vínculos empregatícios: 

___________________________________________________________________  

 

1.2 Dados educacionais 

 

Participou de algum curso de atualização? Sim (   )       Não (   ) 

Qual(is):_____________________________________________________________ 

 

Formação: Medicina (   )  Enfermagem (   ) Odontologia (    ) 

Especialização Lato sensu: (   ) 

Qual(is):_____________________________________________________________ 

 

Stricto sensu (    )  

Mestrado em:________________________________________________________ 

Doutorado em: _______________________________________________________ 
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2. Questões  

 

2.1 Como é desenvolvido o processo de trabalho da ESF quanto às atividades 

preconizadas no paciente diabético? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.2 Em seu entendimento, como é a comunicação entre as equipes e como o 

gerenciamento do processo de trabalho flui na UBS? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.3 Em sua opinião, qual é a relação entre as práticas profissionais no que tange ao 

acompanhamento do portador do diabetes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.4 Descreva as atividades que são planejadas e realizadas na UBS relacionadas ao 

cuidado ao diabético. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.5 Em seu entendimento, como você qualificaria o atendimento prestado no 

acompanhamento de usuários diabéticos? Comente sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.6 Aponte possibilidades de práticas que possam tornar possíveis e aplicáveis 

melhorias no tratamento e acompanhamento do quadro dos portadores do diabetes 

e, além do que pode ser realizado, quais seriam as ideais estratégias? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D — Carta de anuência 
 

 

As Unidades de Saúde da Família, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de 

Presidente Kennedy - ES, declaram apoio à realização do projeto de pesquisa 

intitulado: ANÁLISE DO PROCESSO DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS 

MÉDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS DA ESF NA ATENÇÃO AOS 

PORTADORES DO DIABETES USUÁRIOS DAS UBS NO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE KENNEDY — ES, sob responsabilidade da pesquisadora: Lucimar 

Dias Benvindo. 

Ciente dos objetivos, dos procedimentos metodológicos e de sua responsabilidade 

como pesquisadora da referida Instituição Proponente/Co-participante, concedemos 

a anuência para o seu desenvolvimento.  

Esta carta de anuência está condicionada ao cumprimento das determinações éticas 

da Resolução CNS/MS nº: 466/2012 e o projeto somente poderão iniciar nas Unidades 

de Saúde mediante sua aprovação documental pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

SMS-PK. Solicitamos que, ao concluir o estudo, o pesquisador responsável apresente 

o relatório final da pesquisa para o(s) gestor (es) e equipes de saúde da(s) unidade(s) 

onde se desenvolveu o estudo. 

No caso do não cumprimento, há liberdade de retirar esta anuência a qualquer 

momento sem incorrer em penalização alguma.  
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APÊNDICE E – Parecer 
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ANEXO 

ANEXO A – Cartão HiperDia 
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ANEXO B – Cidade de Presidente Kennedy/ES 

 

Fig. f: Foto da cidade de Presidente Kennedy – ES. 

 

 

 


