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RESUMO 

A expansão do mercado para enfermeiras, em postos de saÚde municipais, 
levou a uma pesquisa para caracterizar a prática desses profissionais em 
postos de saúde de 22 munictpios do Estado do Paraná, e sua relação com. a 
formação profissional e organização dos serviços. São descritos a carga 

horária e conteúdo das disciplinas de enfermagem de saúde pÚblica, das 7 
escolas de enfermagem do Estado, e a existência nas secretarias ou 
departamentos, de programas, atribuiçÕes dos enfermeiros e auxiliares de 
saúde, manual de normas e procedimentos. Foram entrevistados 117 
enfermeiros. A população estudada apresentava como caractertsticas: ter 
menos de 5 anos de forma~a (65,8%), trabalhar no municipio há menos de 2 
anos (58,9%) e com uma carga horária contratual em maior proporção de 40 
horas semanais (47,9%); o número de enfermeiros com formação espec1fica na 
área era baixo: habilitação em saúde pÚblica 16,3% e especialização em 
saúde pÚblica 28,0%. Tinham sob sua supervisão em média 2.1 postos de 
saúde e 8.4 auxiliares de saÚde. A frequência maior entre as atividades 
administrativas foi a supervisão (76,0%); nas assistenciais o atendimento 
de enfermagem (83,7%) e nas educativas o treinamento de pessoal (50,4%). A 
atividade de pesquisa apresentou baixo percentual (4,2%). As reunioes em 
n1vel central foram as mais frequentes entre as extra-posto de saÚde. Os 
fatores facilitadores do desempenho foram o relacionamento inter-equipe, o 

apoio institucional e a autonomia e entre os dificultadores a planta 
fisica, insuficiência de recursos humanos e capacitação insuficiente. Não 
participavam da programação 23,1% e as atividades com a comunidade foi 
referida por 56,4% dos entrevistados. Foi avaliado insuficiente o conteúdo 

teórico e prático da disciplina enfermagem de saúde pÚblica e as sugestões 
foram para mudanças no conteúdo, carga horária, alocação e integração com 
outras disciplinas. Os egressos da escola de 
Universidade de Cascavel (FECIVEL) foram os que 

significativas entre as atividades desenvolvidas 

Enfermagem da 
apresentaram 

em relação 

Fundação 
diferenças 
-as outras 

escolas. As atividades de supervisão e treinamento de pessoal apresentaram 
uma forte evidência de que a proporção dos enfermeiros, que desempenham 
estas atividades nos serviços organizados,é maior que nos serviços não 
organizados. As atividades com a comunidade e a participação na 
programação mostraram-se não associadas à organização, sugerindo que as va 
riáveis selecionadas para compor o indicador serviço organizado 1 parecem 
ser inadequadas para esta associação. 
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SUMMARY 

This research was meant to verify the practice of professionals in health 
units of 22 municipalities in'the state of Paraná. The amount of hours and 
subject matter content in the public health nursing courses of seven state 
schools, the availability of health programs in government departments, 
the duties of nurses and health assistants, and the manual of norms and 
procedures were checked and presented in this work. 117 nurses interviewed 
had the following characteristics: less than five years of graduation 
(65.8%), less than two years job experience in the municipality (58.9%), 
40 hour weekly work (47.5%). The nurses with a specialized field of 
studies in public health (28.0%) had under their supervision an average of 
2.1 health units and 8.4 health assistants. Supervision scored highest 
within administrative work (76.0%), nursing scored 83.7% as an assisting 
work. Within the educational work, personnel training scored 50.4% wherea~ 
the research work scored only 4.2%. Among out-of-the-health unit 
activities, meetings were the most frequent. Facilitating factors of 
performance were inter-teams relationship, institutional support and 
autonomy. The impeding factors were the area plan, the lack of human 
resources and qualification. 39.3% of the informants did not engage in any 
community program. The theoretical and practical content of the public 
health nursing càurse was considered insufficient by 33.2%. Suggestions 
were given as to content, disciplines and amount of hours in the course. 
The nurses graduated in Faculdade de Educação, Ciências e Letras in the 
city of Cascavel (FECIVEL) presented significant differences as to their 
formation and professional practice compared to graduates from other 
schools. Nevertheless, similarities were found in terms. of community 
participation by graduates from Universidade Federal do Pa~aná, 

participation in programs by those from Universidade CatÓlica do Paraná 
and Centro de Estudos Superiores de Londrina (CESULON), a~d personnel 
training by those from Universidade Estadual de Londrina. The relation 

between practice and organized services also presented differences as to 
supervision and training. And activities with the community and 
participation in programs were seen as independent variables in the 
organization of health services. 
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I. INTRODUÇÃO 

A enferma~em de Sa~de P~blica, sendo uma pritica social, 
reflete as mudanças que ocorrem na sociedade e na assistência à sa~de. 

A constituição histórica do saber e da pritica na enferma
gem durante o periodo de 1920-1983, foi muito bem descrita e analisada por 
SILVA115 e ALMEIDA & ROCHA6. Para os dois Últimos autores, hi dois dire
cionamentos futuros para a enfermeira profissional: o primeiro, seria a 
ampliação de suas funçÕes onde ela exerceria algumas atividades médicas, 

no cuidado direto do paciente, podendo ser chamada de primarista; o outro 
seria um aprofundamento do seu prÓprio campo do saber, convertendo-se em 
um especialista de atenção de enfermagem. 

O primeiro desses direcionamentos (o papel ampliado da en
fermeira) surge no bojo das propostas de extensão de cobertura, a ser al
cançada através da estratégia de atenção primiria de sa~de (APS). 

Essas propostas têm a sua emergencia em programas de Medi
cina Comunitiria, nos EEUU, na década de 60, e é uma solução encontrada 
pelos paises capitalistas para a crise da Medicina cientifica, por meio de 
implantação de um modelo que incorpora proposiçÕes como: aumento da produ
tividade com a diminuição de custos, simplificação de serviços e partici
paçao comunitária. 

A consolidação definitiva da APS ocorre em 1978, na Confe
rência de Alma-Ata, em que 11 um dos principais objetivos sociais dos gover
nos, das organizaçÕes internacionais e de toda a comunidade mundial, no 
curso dos prÓximos decênios, deve ser o de que todos os povos do mundo al
cancem, no ano 2.000, um nivel de sa~de que lhes permita. levar uma vida 
social e economicamente produtiva. A atenção primiria de sa~de é a chave 
para alcançar esta meta como parte do desenvolvimento, conforme o espirito 
de justiça social 1134 • 

A enfermeira encampa estes objetivos na conferência reali

zada pela OMS, e~ 1981, intitulada 11 Enfermagem em apoio à meta SaÚde para 
todos no ano 2.000 11 , propondo a ampla utilização de pessoal elementar de 
enfermagem na prestação de serviços básicos de saúde, com delegação de 
funçÕes 6• 

Essa delegação de funçÕes pode ocorrer tanto com o objetivo 
de desmonopolização do saber (que só poderá surgir de uma relação dialéti

ca entre os discursos dos profissionais de saúde e da população), como 
também ser apenas uma transferência linear de certos conhecimentos e ha
bil i dad,?s. 

A Organi~ação Panamericana de SaÚde95 e varias auto
res28' 30, 76 , 93 , 97 , 101 , 106 , 110 entendem que o papel ampliado do en-
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fermeiro, em APS, seria desempenhar as funçÕes para as quais tradicional
mente tem sido preparado: administraç~o de serviços, planejamento, super
vis~o; avaliaç~o, educaç~o e novas atividades como, por exemplo, preparar 
histórias clinicas, estabelecer diagnósticos, instaurar tratamentos, in
corporar os membros da comunidade na tomada de decisÕes em relaç~o à pro- . 
vis~o e avaliaç~o dos serviços. A prestaç~o de cuidados diretos pelo pro
fissional tem sofrido criticas e restriçÕes, no Brasil, com diferentes ar
gumentos. 

Para VIEIRA127 , 11 é impraticável pensarmos o profissional de 
enfermagem dedicado à prestação direta de assistência ... Enquanto não se 
alterar significativamente a disponibilidade de enfermeiros no pais, o em
prego mais racional de sua capacidade impÕe que ele seja antes um profis
sional multiplicador, coordenador, supervisor, docente, que um prestador 
direto de serviços 11

• 

SILVA115 afirma que, 11 na sociedade brasileira atual, está 
reservado um lugar para as enfermeiras na divis~o social do trabalho, que 
diz respeito, sobretudo, ao desempenho de atividades administrativas e de 

ensino. Estas atividades constituem o objeto de trabalho, por excelência, 
das enfermeiras, hoje, no Bras il 11

• 

A enfermagem primarista, que preconiza o cuidado direto ao 
paciente, ainda é idealista e, nesta proposta, caberia ao enfermeiro de
sempenhar as atividades de treinamento e supervis~o do pessoal auxiliar6• 

E no Paraná, qual seria a prática em APS destes profissio
nais? Dois municipios s~o pioneiros em prestar serviços básicos de saúde, 
nos moldes preconizados pela assistência primária de saúde: Londrina 
e Cambé, ambos localizados no Norte do Paraná. 

Dada a relev~ncia destas experiências em relaç~o ao tema 
deste trabalho, passamos a descrever suscintamente suas principais carac

teristicas. 
A experiencia de Londrina orientou-se pelas diretrizes da 

Medicina Comunitária: descentralização, hierarquização de serviços e par

ticipaç~o de serviços e participação da população. Implantada a partir de 
1977, diferia de outras propostas existentes na época, como o PIASS, pois 
desenvolvia-se em área totalmente urbanizada, com elevada concentraç~o de 
capital e" complementar a organização médica, isto é, desenvolvendo-se em 
uma área fora do interesse dos grupos privados ou cooperativas médicas37 • 

Os auxiliares de saúde, além de açÕes de enfermagem, como 
vacinas, pré-consulta, pÓs-consulta, desempenhadas em serviços de saÚde 
pÚblica, passam a incorporar em sua prática o que pas~ou a se denominar 
patologias delegadas, isto é, o atendimento à doenças comuns, de fácil 
diagnóstic~ e tratamento, tais como: verminose, piodermites, escabiose, 
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gripes, dermatites amoniacal e seborréica, granuloma umbilical e outras, 
em programas desenvolvidos em postos da Universidade Estadual de Londrina. 

O municipio de Cambé, a partir de 1975, por iniciativa de 
alguns profissionais que atuavam na rede, implementava algumas medidas pa
ra melhorar a estrutura do serviço pÚblico municipal, mas, sem o apoio do 
Executivo e nem mesmo do chefe de Departamento de Bem Estar Social, estas 
medidas foram esvaziando-se. Em 1982, çom uma nova administração, passou
se a reestruturar o sistema local de saúde, priorizando a organização da 
rede primária de atenção à saúde, enquanto porta de entrada do sistema e, 

- - 74 ao mesmo tempo, estimulando a organizaçao da populaçao • 
Na área de enfermagem de saúde pÚblica, os dois municípios, 

em 1987, apresentavam, quanto à composição dos recursos humanos e atribui
çÕes dos enfermeiros, a conformação abaixo descrita: 

a) Londrina 
A rede contava com 12 enfermeiras e 59 auxiliares de saúde, 

alocados em 28 postos. 
A atuação dos enfermeiros se dava em dois niveis: local e 

central, e as atribuiçÕes, descritas por ZAROUR e co1. 130 , compreendiam: 
1 • Nl.vel. Local. 

1. 1. Atua.Jt c.onju.tt:ta.me.nte. c.om o a.u.x.i.Ua!t de. l:la.ii.de. no 

a.te.ndime.nto ã popu.la.c;ão, no ~e.ntido de. e.ntn~ e.m c.onta.to c.om a. c.omu.nida.de. 

e. ~e.M p!tob.te.mM e. de. a.pü~ e. due.nvo.tve.Jt c.onhe.cime.n:tM a.dqui.Jr..,idol:l. 

7. 2. Su.pe.Jtv.W.ion~ o~ pol:l:tol:l: p.ta.ne.ja.Jt, p!togJta.ma.Jt a.t.ivi

da.du do~ PS; oJtga.n.iz~ .itU:e.Jtna.me.n:te. o PS; :tltwta.Jt o a.u.ULúvz. de. ~a.ii.de.; 

6a.ze.Jt e.du.c.a.c;ão c.ontinu.a.da.; a.v~ o ~e.Jtv.ic;o e. o due.mpe.nho :tec.túc.o do~ 

a.u.xili.a.Jtu de. ~a.Ü.de.; pJtove.Jt e. c.ontno.t~ ma.t~ e. me.d.ic.a.me.nto.6; Jte.a.ü

z~ e. c.ooJtde.tt~ Jte.u.niõu .inte.JtnM no PS. 

2 • Nl.v e.l. C e.ntJutl 

- P.ta.ne.ja.Jt e. ope.Jta.c.iona.üz~ c.u.Mol:l de. 6oJtma.c;ã.o, Jte.c.i

c..ta.g e.m e. :tlteina.me.tU:o e.m l:l e.Jt v i c; o .6 p~ o.6 a.u.xili.a.Jtu de. l:l a.ii.de. ( AE l ; 
- E.ta.bo~ pito j e.:to.6 de. a.va.üa.c;ã.o do a.u.ULúvz. de. l:la.Ú.de.; 

- Re.noltm~ e./ ou. e..ta.bo~ JtolinM e. noJtmM a.dmút-W:t!ta.-

- P ~upa.Jt de. 1t e.u.niõ u c..<.e.ttt16ic.M e. :tec.n.ic.o-a.c:im.in-W -

:tlta.t.iva.-6 c.om Ol:l e.n6e.Jtme..iltol:l; 

- E.ta.bo~ Jte..ta.:tÕ!t.io.6, p!toje.:tol:l ge.Jta.-W e. noli6.ic.a.Jt a..6 

doe.nc;M :tlta.t1..6rn-Wl:l:Zvw; 

- V M e.n v o .e. v e.Jt :tJta.ba..tlw-6 c.i e.nd 6-i.c.o-6 ; 

- C o .ta. b o~ c. o m o u.:tJta.l:l it1..6 ~c; Õ M no p.ta.n e. j a.me.nto e. 

e.xe.c.u.c;a.o da..ó a.t.iv.ida.du pe.Jtline.ntu ã .6a.ú.de.. 
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b) Cambé 
Os recursos humanos, em janeiro de 1987, compreendiam 5 

enfermeiros e 27 auxiliares de saúde alocados em 5 postos de saúde e 
1 Centro de Saúde Integrado. 

SOUZA120 , relatando a atuaçao dos enfermeiros na rede bási
ca, referencia 11 2 objetivos da equipe para o trabalho: 

1 Q) E.6:t.a.belec.VL um bom .6 eJLviço de cttendimento ã. .6a.Úde, que 

c.ont4ibu.a. eóetiva.mente, dentno do-6 timite-6 po.6.6lvei.6, pa.na. a. melhonia da.-6 

c.oncü.c;.Õe-6 de .6a.Ú.de da. popu.ia.ção, lLt'ta.vé-6 da. tr.e.6ofução do.6 .6eu..6 ptr.oblema.-6 

ma.i-6 c. o nc.tr.e:to-6 e im ecü.ctto .6; 

2 Q) E.6:t.a.belec.VL um nlvel de atuação que U.6 e a. pa!Ltic.ipa.ção, 

a. c.on.õc.ientiza.ção e otr.ga.niza.ção popu..ta.tr., :tanto no que diz tr.e.6pei:to â..6 
qu.e.6:tÕe.6 e.6pec.ló-i_c.a..6 de .6a.Ú.de, ou. lu.:ta..6 pela.-6 melhotr.ia..6 imecü.cúa.-6 no ba.itr.

tr.o, a..6.6im c.omo em qu.e.6:tÕe.6 po.eltic.a.-6 ma.i-6 geJLa.i.6, de fu:t.a. pela. democ.tr.a.ti

za.ção do pa.l.ó e potr. :ttr.a.n-6 óotr.ma.çÕe-6 ptr.oóu.nda.-6 na. .6oc.ieda.de btr.a..6ileitr.a.. 

O enfermeiro atua em dois n1veis nessa rede: 

1. Admini.6tltativo - tr.ewúÕe-6 pa.na. fuc.U.6.6ão de qu.e.6:tÕe.6 ge

tr.a.i-6 c.om a. equipe, e a..6 e.6pec.lóic.a..6 de enóetr.ma.gem. 

2. U•úda.de-6 de Saúde - O enóetr.meitr.o :tem papel ówtda.menta.t 

na. .6u.peJLvi.6ão e c.ootr.dena.ção da.-6 a.:tivida.de-6 de-6 envo.f..vida.-6 • • • Ventno de.6:ta. 

Unha. e.6 :ta.mo.6 fu c.u.:tindo c. o n.6 ta.ntem ente c. o m o.6 a.u.x.iLú:vte-6 , v i-6 ando da.tr. 

c.ontinu.ida.de ao ptr.oc.e-6.60 de c.a.pa.c.i:t.a.ção 

Vevemo.6 :ta.mbêm de-6 envotveJL a..6.6i.6tê.nc.ia. cü.tr.e:ta., vi.6a.ndo ao 

a.ptr.imotr.a.men:to, ã. .6u.peJLvi.6ão e ao c.on:ta.:to c.om o c.Uente. 

O :ttr.a.ba.tho c.om a. c.omwúda.de ainda. enga.:tinha., e.6:ta.mo.6 de-6 en

volvendo-o na. ba..6e de :ten:ta.:tiva.-6. Ape.6a.tr. CÜ.6.6o, c.on.õidetr.a.mo-6 óu.nda.menta.t 

entendeJL c.a.da. dia ma.i-6 a. c.omu.nida.de em que cttu.a.mo.6, c.onhec.endo o.6 .6 eM 

ptr.o blema.-6 e.6 pec.ló-i_c.o.6 e, em qu.a.tqu.VL .6itu.a.ção, não petr.detr. a. c.on-6 c.iê.nc.ia. da. 

qu.e.6:tão ma.i-6 geJLa.l, que ê. a. ptr.inc.ipa.t de:tetr.mina.n:te do.6 ptr.oblema.-6 de .6a.Ú.de 

da. popu..ta.çã.o". 

Nos dois munic1pios, as atribuiçÕes dos enfermeiros, em sua 
maioria, não diferem das atividades classicamente propostas para a enfer
meira de saÚde pÚblica e desenvolvidas em serviços estaduais, comumente, 
fazendo parte das propostas curriculares de escolas de enfermagem 
do pa1s90 ' 91 . 

-A area de recursos humanos vem sendo reconhecida como um 
elemento cr1tico para alcançar a reorientação e transformação dos sistemas 
de serviços de saúde e do profissionais. Existe tendência de se enfocar 
de forma mais integral a problemática de Recursos Humanos 7' 56 ' 68 

A OPAs100 propÕe, considerando a transcendência dos recur-
-sos humanos, o seguinte diagrama para estudos na area: 



Sistema Formador ~-----------------7 
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Processo de Trabalho 
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Estado, CorporaçÕes e 
Empresas 

Há divergências quanto a importância relativa de cada um 

desses atores: o sistema educacional, as corporaçÕes e as empresas pÚbli
cas e privadas que absorvem essa força de trabalho. As mudanças no siste
ma educacional passam pelo conhecimento das condiçÕes concretas do traba
lho. O aparelho formador deve responder não só ao mercado de trabalho, mas 
às necessidades de saúde da população. As diretrizes politicas do Estado 
brasileiro vêm sofrendo transformaçÕes que se refletiram na expansão de 
serviços de saÚde municipais e, em conseqUência, na absorção de enfermei
ros para prestarem assistência básica de saúde. 

Essas mudanças iniciam-se com a criação do Conselho Consul
tivo de Administração de SaÚde Previdenciária - CONASP (decreto nQ 86.329 
de 02/09/1981) e aprovação do Plano de Reorientação da Assistência à SaÚde 
no âmbito da Previdência Social (Portaria nQ 3.602 de 23/08/1982) que, en
tre as linhas de ação básica, propunha-se a maior e melhor utilização da 
rede pÚblica de serviços básicos de saÚde, através da implantação do "Con
venio Trilateral "Ministério da Previdência e Assistência à SaÚde, Minis
tério da SaÚde e Secretarias Estaduais de SaÚde, substituido posteriormen
te pelas AçÕes Integradas de SaÚde (AIS). Os primeiros convê~ios foram as
sinados em 1983, criando-se comissões interinstitucionais como mecanismos 
de gerência dos serviços pÚblicos em processo de integração3. 

A racionalização das açÕes se daria com a unificação dos 
recursos e serviços e as AIS se efetivaram através desses convênios entre 

os Ministérios, as Secretarias Estaduais de SaÚde e os municipios. 
O Paraná foi um dos Últimos Estados a assinar o convenio, 

em 22 de fevereiro de 1985, inicialmente envolvendo unidades de saúde de 
13 municipios: Curitiba, Araucária, Campo Largo, Ponta Grossa, Guarapuava, 
Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Cambé, lbiporã, Francisco Bel
trão, Toledo e, em dezembro de 1986, os restantes 278, dos 311 municípios 

paranaenses existentes nessa época. 
As AIS passam a ser uma estratégia transicional, com o ob

jetivo de fortalecimento do setor pÚblico, de!,centralização, revisao do 
financiamento setorial, mudança rõdical nas relaçÕes entre o setor pÚbli-
co e privado, universalização e equalização do atendimento, tornando-se 
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instrumento fundamental na constituição dos serviços municipais de saúde3. 
Os municipios, com o aumento do repasse financeiro, passam 

a ampliar a rede de postos de saúde e a contratar enfermeiros e auxiliares 
de saúde. 

A municipalização dos serviços é antiga proposta do Minis
tério da SaÚde (MS), como foi apresentada por S1LVE1RA117 na 111 Conferên~ 
cia Nacional de SaÚde: "Defendendo o Ministério da SaÚde o principio de 
que os serviços locais são de responsabilidade dos municipios, é evidente 
que não poderia estabelecer normas de organização para os mesmos ... Uma 
organização central, programando em um pais continental, planos.e progra
mas para realização local, nos diferentes municipios do Brasil, é um ver
dadeiro contra-senso. As populaçÕes locais é que podem ter um conhecimento 
mais realista dos seus problemas, são elas que devem sentir o que deva ser 

atendido prioritariamente." 
Segundo DALLARI 41 , "o estabelecimento de organizaçao sani

tária com base municipal interessa não só ao governo, que deseja manter-se 
no poder com o apoio da população, como também ao prÓprio Estado que, ao 
satisfazer as necessidades de saúde de seu povo, promove a lealdade poli
tica de seus membros". 

Os municipios brasileiros têm se empenhado neste projeto, 
como demonstram os vários encontros municipais do setor saúde e dos secre-
t

- . . . . 25, 33, 96, 103, 112 anos mun1c1pa1s 
CORDONI 39 , ao analisar as 

serviços municipais no Paraná, recomenta 
guns municipios os seus serviços de APS. 

tendências e perspectivas dos 
a que o Estado repasse para al-

A implantação das AIS no Estado, entretanto, vem se dando 
de maneira bastante ortodÓxica. 

ALBUQUERQUE4, por exemplo presidente do Sindicato dos En

fermeiros do Paraná, afirma que "PJtue.nc-i.am0-6 um .i..nlc.io da. paJttic.ipacã.o 

e.ne:tiva da. e.nnVUnagem na poll:ti.c.a de Ml.Úde do.6 municlp.i..o-6 ••• Entlt.eta.tU:o, a 

e.nóVUnagem, que. JtepJtue.rz;t:a. 60% do.6 Jte.c.u.Mo-6 humano.6 mobilizadoJ.J pel.a.-6 AIS 

e. que JteaLi..za 70% dM acõu de ~.Jaii.de, nã.o .tem o mumo pua no que c.onc.e.Jtne 

ao.õ po.õ.to.õ de dewã.o na poll:ti.c.a de .õaÚ.de. Polt exemplo: que..õ:tionamo-6 M 

polt.taJúa.f., do INAMPS nQ.6 314/85 e. 45/84i a plt.i..mU!ta. .õÕ c.on-6-i..de.Jta a c.on.õu.Ua. 

mê.cüc.a, a odotU:olÕg.i..c.a e. a do.6 p!toM-6.6-i..ona..i..I.J de .õaii.de. me..tU:a.l, fuc.Jt.i..m.i..nan

do o.õ ou.bt.o.6 pJton.i..M.i..ona..i..I.J. E a ou.bt.a. a.tJt..i..bu..i.. a uma Ú.túc.a c.a..tegolt-i..a a c.om

pe..tência. de. aud.i...tolta.Jt M ou.bt.M. E.6ta. dec..i...6ã.o Jtenle.te o a.u..tolt.i...ta.Jt.i...6mo e a 

cüta.du.Jta. que, ve.JtgonhoJ.Jame.n.te, uma Ú.túc.a c.a..te.golt.i..a. p!toMM.i..ona.l de J.JaÜ.de 

exe.Jtc.e. nltetU:e. M ou.bt.M • Po-6-i..c.J,.o namo- 111 •.6 c. o tU:Ita. a poR.l:tic.a. . de pa.gamen.to.6 

polt aç_Õe..õ pJte..õta.dM, pel.a. r.en.tJt.a.Uzacão do.õ ltec.u.Mo-6 e pel0.6 c.onve•úo.õ que. 

não v.i..I.J em a wúve.Ma.l.i..zacã.o do a..te.nd.i..men.to". 
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Para a autora acima citada, além de uma serie de dificulda
des emergenciais, que impedem a consolidação das AIS no Paraná (heterono
mia salarial, faltadeapoio diagnósticoe terapêutico, inexistência de sis
tema de referência) esta situação é 11 agravada na enfermagem considerando: 

- falta de posicionamento da enfermagem frente à politica 
nacional de saúde; 

-formação do enfermeiro voltada para a saúde individual; 
- ensino profissional avalizando a neutralidade da enferma-

gem frente à discussão critica das politicas de saúde. Ex. pouca partici
pação dos docentes em encontros técnicos politicos; 

- falta de participação das entidades de classes: Sindica
to, ABEn, na formação do enfermeiro ... 

A valorização da atuação do enfermeiro era reconhecida pela 
Associação dos Municipios do Médio Paranapanema (AMEPAR) 33 que sugere 11 co
mo uma das formas de apoio técnico para a implantação da rede básica, con
tratar e colocar enfermeiros sanitaristas em cada cidade pÓlo, que englo
be determinada região, a qual teria a função de ser o ponto de partida 
para a criação da equipe de saÚde 11

• 

Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de SaÚde consagra a con
cepção de um Sistema Único de SaÚde que deverá reger-se, em relação à or
ganizaçao dos serviços, pelos principias da descentralização na gestão dos 
serviços, integralização das açÕes superando a dicotomia preventiva-cura
tiva, regionalização, hierarquização e participação da população no plane
menta, gestão, execução e avaliação das açÕes de saÚde; quanto às politi
cas de recursos humanos, propÕe a isonomia salarial, capacitação e reci
clagens permanentes, admissão através de concurso pÚblico, estabilidade no 
emprego, composição multiprofissional das equipes, compromisso dos servi
ços com os usuários, incentivo à dedicação exclusiva, formação de profis

sionais de saúde integrados ao Sistema de SaÚde e incorporação de agentes 
de saúde como pessoal remunerado, sob a coordenação do nivel local do Sis
tema Único de SaÚde, para trabalhar em educação para a saúde e cuidados 

. • . 60 pnman os 
A Comissão Nacional de Reforma Sanitária criada para 

propor a nova lei do Sistema Nacional de SaÚde, considerando as distorçÕes 
existentes entre os trabalhadores de saúde (como os baixos salários e a 
inadequada região entre a formação e a utilização do pessoal), indica me

didas que deverão ser tomadas (como o estabelecimento do regime de tempo 
integral, real integração entre ensino e serviço em todos os niveis de es
colaridade), de forma a ~e evitar que os serviços arquem com a responsabi
lidade de capacitação profissional e, em todos os niveis, preconiza um es
forço no sentido de aumentar o desempenho quantitativo e qualitativo dos 
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mesmos. 
Em julho de 1987123 , é criado o Sistema Unificado e Descen

tralizado de SaÚde (SUDS), com a justificativa para a consolidação e de
senvolvimento qualitativo das AçÕes Integradas de SaÚde, significando, que 
os servidores do INAMPS se incorporam à rede estadual e/ou municipal e o 

\ 

conjunto de recursos (pessoal méd~cos e equipamentos) passam a ser consi-
derados globalmente, com gerência Única e remuneração equiparada. A res
ponsabilidade de incorporação das diretrizes inovadoras é tanto do apare
lho formador como dos serviços que os absorvem. 

No ensino convencional, a formação profissional está sempre 
em descompasso com a prática profissional, de tal maneira que a empresa ou 

os serviços devem ser responsáveis pelo treinamento, isto é, pela qualifi
cação do tralhador. 

Para a qualificação dos enfermeiros, o Paraná contava com 

sete escolas de enfermagem •. No sentido mais estrito, o ensino de novas tec 
nologias que respondam às mudanças preconizadas, tanto ao nivel da assis
tência sanitária primária como das politicas governamentais, deveriam es
tar sob a responsabilidade da disciplina Enfermagem de SaÚde PÚblica e ou
tras afins (como a Epidemiologia e Saneamento). 

A transformação do saber adquirido nas escolas para uma 
qualificação, que permita o exercicio concreto da profissão, necessita que 
os serviços de saÚde contem com um minimo de estrutura organizacional que 
assegure o desenvolvimento dos seus recursos humanos. KURCGANT63 conside
ra que as instituiçÕes de saúde no Brasil apresentam, em sua grande maio
ria, uma estrutura tipica das escolas cientificas e clássicas e segundo 

8 -ALVES , "A organizaçao do trabalho na enfermagem ainda se rege pela admi-
nistração cientifica proposta por Taylor, com a descrição das tarefas. 

Como consequência dessa estrutura, as organizaçÕes se uti
lizam, tanto a nivel hospitalar, como em saÚde pÚblica, do Manual de Nor-.-mas, Procedimentos e/ou Rotinas. O Manual de Normas ou parte dele e um 

instrumento de informação e, segundo SILVA116 torna-se necessário, quando 

os membros da equipe de enfermagem começam a perder a visão do conjunto, a 
desconhecer as atividades e finalidades do serviço de enfermagem e de ou
tros setores, a ter dÚvidas sobre os procedimentos especificas, sobre a 
autoridade dos elementos e sobre a responsabilidade de cada um". 

Outro instrumento ou técnica preconizada e bastante difun
dida nos serviços de saÚde é a programação que, no nivel operativo, no ca
so dos postos, são os programas de saúde. Os programas são a expressão do 
planejamento dos,niveis de direção. Para ~ALICK69 , ••programar é condição 
necessária para tentar diminuir o grau de incerteza com o qual se lida no 
cotidiano e é uma técnica que está relacionada diretamente com comparti-
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lhar o poder. 11 

Sem essas condiçÕes mínimas, (Manual de Normas e Procedi
mentos e/ou Rotinas, incluindo-se as atribuiçÕes dos elementos da equipe 
de enfermagem - e um programa a ser cumprido) é quase imposs1vel se atin
gir algum objetivo, ter algum gra~ de ordem. 

Se ao enfermeiro cabe o controle do processo administrati
vo, como parte de sua prática, isso dar-se-á de forma mais eficiente se a 
organizaçao estruturar-se com pelo menos os 3 elementos acima descritos. 

Evidente que só esses elementos não são suficientes para se 
estabelecer resultados administrativos desejados, e outras variáveis ex
ternas e internas aos serviços intervêm no processo. Nesse estudo, mais 
dois fatores relacionados à estrutura da organização e que se refletem na 
prática profissional foram pesquisados: a participação dos enfermeiros na 
programação e a percepção do clima organizacional como fator que favorece 
ou dificulta o desempenho. 

A participação na programação dos sistemas locais de saúde 

faz parte das propostas apresentadas anteriormente, como a assistência 
primária de saÚde, passando pelas diretrizes do SUDS e SUS, com a implan
tação de um modelo de planejamento ascendente e o controle do usuário na 
gestão através dos conselhos locais de saúde. 

A idéia da participação não é nova e, segundo MENDON
CA80' 81 , o interesse pelo tema aumenta a partir da Segunda Guerra Mun
dial, quer seja nas organizaçÕes, quer nos meios acadêmicos ou nos pa1ses. 

As vantagens e desvantagens para a organização dessa práti
ca podem ser resumidas na tipologia de WALKER, apud MENDONCA81 : maior/me-
nor eficácia, redução da alienação, democracia, cooperação e 
conflitos, maior satisfação dos trabalhadores, intrusão nas 
de direção. 

atenuação dos 
prerrogativas 

Os graus de participação dos dirigentes e membros no pro
cessos de planejamento e de tomada de decisão vao da informação/reação, 
consulta facultativa, consulta obrigatória, elaboração/recomendação, co
gestão até a auto-gestão segundo BRANDÃO apud MENDONCA81 . 

O enfermeiro, como responsável técnico da equipe de enfer
magem e muitas vezes chefe do posto de saÚde, deveria participar da elabo
ração dos planos, dos programas, do estabelecimento de estratégias, da 
avaliação dos resultados, mas, frequentemente, as decisÕes são apenas 11 in
formadas11 e, portanto, os profissionais são destru1dos de qualquer poder 
no seu trabalho. 

Um aspecto fundamental da parricipaçao para o desenvolvi
mento dos sistemas locais é o apoio aos processos de participação social, 
viabilizando o entendimento entre os atores comunitários e institucionais. 
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Os agentes institucionais resistem a alterar a rotina e in
corporar as diretrizes politicas (como a integração e participação popu
lar). Ou então, permeiam entre os técnicos concepçÕes como o uso da popu
lação na produção de serviços,·com o fim de baratear os custos e que, se-

13 ·.. . ·. 
gundo BARRENECHEA e col. , leva os postergados a desempenharem atividades, 
que não são exigidas aos grupos mais privilegiados, resultando no agrava
mento das desigualdades. 

O clima organizacional é preocupação há seis décadas dos 
gerentes. As condiçÕes de trabalho percebidas pelos trabalhadores em rela
ção à instituição ou ao seu prÓprio trabalho podem, segundo PILAREs98 , es
tar relacionadas a: quantidade de trabalho (quantidade atribuida ao fun
cionário, distribuição do trabalho existente na unidade e a suficiência do 
pessoal para a realizaÇão dos serviços), relaçÕes intersetoriais, sistemas 
e canais de comunicação, remuneração e carreira, beneficios, relacionamen
to com a chefia, relacionamento interpessoal, valorização profissional, 
motivação e satisfação com a empresa. 

Para esse mesmo autor, não se pretende medir a realidade 
tal qual ela é, mas sim como é percebida, havendo influência dos aspectos 
psicolÓgicos individuais que, por sua vez, são influenciados pelos aspectos 
organizacionais. 

Vários estudos, enfocando esse conjunto de variáveis inter
venientes, têm sido realizados na enfermagem americana, em função dos pro
blemas de alta rotatividade e os efeitos advindos com a perda da eficiên
cia e custos altos. 

As pesquisas nessa área analisam a associação da satisfação 
no trabalho com autonomia, reconhecimento pela qualidade do cuidado pres
tado, apoio da supervisão, interação grupal, compensação financeira. 

BONJEAN e co1. 16 consideram as caracteristicas intrinsecas 
(que incluem autonomia, responsabilidade e sentimentos de sucesso) como 
mais importantes que os fatores extrinsecos (tais como as facilidades fi
sicas, beneficios e até mesmo salário). 

CAVANAGH 27 , revisando as pesquisas sobre a rotatividade, 
apresenta um modelo adaptado de PRICE & MUELLER, em que a satisfação no 
trabalho está relacionada com a participação, promoçÕes, comunicação ins
trumental, rotinização e a intenção de permanência com treinamento, paga
mento, oportunidade e encargos. 

CARMEL et co1. 24 têm 

fissional, que 
DI LASCI043 avaliou a satisfação das 
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cíaís dos enterme1ros em hospitais do Recife considerando os 1tens: auto
estima, autoridade, crescimento e desenvolvimento, prest1gio dentro do 
hospital, ação independente, segurança na posição, auto-realização, pres
t1gio fora do hospital, salário, realização no trabalho, ajudar outros, 
estabelecer objetivos, determinar ~étodos, estar informado, amizades pro_
fundas. Os resultados dessa pesquisa indicam que as enfermeiras 11 em n1veis 
administrativos inferiores percebem maiores deficiências na satisfação das 
necessidades psicossociais do que as enfermeiras nos n1veis administrati
vos mais altos e particularmente a autonomia é uma das áreas mais cr1ticas 
na satisfação das necessidades ... 

O estudo COFEN/ABEN 35 encontrou, entre os dez fatores con
siderados como de muita importância para maior eficiência e satisfação no 
trabalho de enfermagem nos estabelecimentos de saÚde, por ordem decrescen
te, os seguintes: a existência de creches, programas para melhorar o inter 
-relacionamento da equipe, incentivo salarial por mérito, material básico 
em quantidade, pessoal suficiente para cobrir licenças ou férias, refei
çÕes a preços mÓdicos, trabalho interdisciplinar com efetiva participação 
dos diferentes profissionais no planejamento, execução e avaliação dos 
programas, transporte para o trabalho de enfermagem na comunidade, equipa
mentos necessários e em bom estado de funcionamento, oferecimento regular 
pela Instituição de cursos para aperfeiçoamento e atualização do pessoal. 

Esse estudo, com dados colhidos em todo o territÓrio nacio
nal e com a finalidade de conhecer as condiçÕes em que ie exerce a prática 
da enfermagem, quem a exerce, em que condiçÕes a exerce e quais os obstá
culos encontrados no desempenho profissional, abrangeu os estabelecimen
tos de saúde e Órgãos governamentais de n1vel central, excluindo desse 
universo os enfermeiros que atuavam em n1vel local nos munic1pios. 

No Paraná, a expansão da rede de postos de saÚde sob a res
ponsabilidade dos munic1pios sofreu grande incremento, passando de 50 em 
1983 para 1.005 em 198746 . 

Esse mercado em expansão para os enfermeiros e a inserção 
da autora no processo de formação em curso de Enfermagem da Universidade 
Estadual de Londrina levou-a a pesquisar essa fração da realidad~, ainda 
não estudada no Estado. 



11. O B J E T I V O S 
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11. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Esta pesquisa.se propÕe a analisar a prática dos enfermei
ros em postos. de sa~de municipais 'no Estado do Paraná, e a sua relacio c6m 

I 

a formação em Enfermagem em Sa~de PÚblica e a organizacio das Secretarias 
ou Departamentos de Sa~de Municipais, utilizando-se como referencial a in
ter-relação, proposta pela OPAs100 , para estudos de recursos humanos, (o 
sistema formador, o processo de trabalho e o papel do Estado, Corporacões 
e Empresas). 

2.2. Especificds 

2.2.1. Caracterizar a população estudada segundo o tipo de formação 
acadêmica em nfvel de graduacio, habilitação e/ou especializa
cão em Sa~de P~blica; 

2.2.2. Caracterizar a população estudada segundo alguns parâmetros 
quantitativos relacionados ao trabalho nos serviços de sa~de; 

2.2.3. Caracterizar as atividades exercidas pela populacio estudada 
nos serviços de sa~de; 

2.2.4. Classificar os serviços de sa~de quanto ãsuaorganizaçao, ten
do como parâmetro a existência ou não de programas, atribui
çÕes do enfermeiro e do auxiliar de sa~de e Manual de Normas 
e Procedimentos; 

2.2.5. Caracterizar os fatores organizacionais que facilitam e os que 
dificultam a prática dos enfermeiros em tais organizaçÕes e 

2.2.6. Verificar a relacio ~xistente entre algumas atividades de en-
fermagem e a escola onde o profissional concluiu o curso de 
graduação; 

2.2.7. Verificar a relação existente entre algumas atividades de en
fermagem, e a organização dos serviços: 

2.2.8. Confrontar a adequaÇão das disciplinas relacionadas ã Enferma
gem de SaÚde P~blica oferecidas nos vários cursos de graduação 
e a opinião dos enfermeiros em relação às mesmas, tendo em vis~ 
ta se oferecera~ referencial teórico-prático para a resoluÇão 
das dificuldades comuns encontradosnotrabalho diário nos ser
viços de sa~de. 



111. MATERIAL E MÉTODO 
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111. MATERIAL E MÉTODO 

3.1. Local de Estudo 

O estudo foi realizado em 22 muni ci pios do Paraná, sendo que 
o crit~rio de escolha desses munic{pios será discutido adiante, no item 
3.2. Populaç~o. Esse Estado brasi1eiro situa-se na regi~o sul do Pa{s, e 
tem 323 munic{pios. A populaç~o em 1980 era de 7.630.466eo seu crescimen
to na década de 70/80, foi um dos mais baixos do pa{s: 0,96%39 . 

A proporção de populaç~o urbana passou de 36,40% em 1970 
para 58,60% em 1980. Houve um esvaziamento populacional dos munic{pios, 
pois 59,66% tiveram suas populaçÕes diminu{das; 25,52% cresceram à taxas 
inferiores à média geométrica brasileira (2,84%) e apenas 14,82% tiveram au

mentos populacionais acima da taxa brasileira na década. Nos municípios 
estudados tiveram crescimentos acima da média brasileira: Almirante Taman
daré, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Maringá, São José dos Pinhais, Araucária, 
Cambé, Cascavel, Curitiba, Londrina, Piraquara. Os inferiores à média fo
ram Campo Mourão, Ibiporã, Jaguariaíva, Rio Branco do Sul, Toledo, Apuca
rana e não cresceram Rolândia, Ponta Grossa, Palotina e Campo Mourão. 

A população projetada para 1986 e 1988 encontram-se em ane-
xo nQ 2. 

Os coeficientes de Mortalidade Infantil, um indicador sen
s{vel do n{vel de saúde, no ano estudado, estão abaixo relacionados. 

Quadro 1 - Coeficiente de Mortalidade Infantil~ nos munic{pios estudados, 
em 1988. 

Munidpios 
Almirante Tamandaré 
Apucarana 
Arapongas 
Araucária 
Cambé 
Campo Mourão 
Cascavel 
Curitiba 
Foz do Iguaçu 
Guarap~ava 
Ibipora 
Jaguariafva 
Londrina 
Maringá 
Palotina 
Piraquara 
Pranchita 
Ponta Grossa 
Rio Branco do Sul 
Rolândia 
São José dos Pinhais 
Toledo 

Coeficiente de Mortalidade Infantil 
62,7 
37,1 
25,9 
44,0 
28,3 
42,3 
37,7 
29,8 
26,7 
45,1 
24,0 
61,1 
26,7 
22,1 
19,4 
50,4 
4,6 

36,5 
38,1 
38,8 
37,5 
22,7 

Fonte: G.P.C. Fundação Caetano Munhoz da Rocha. Secretaria do Estado da 
SaÚde do Paraná. 
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- -Esses dados, apesar de indicarem que nao sofreram correçao 

quanto aos possiveis erros (como justificar, a não ser por erro, o coefi
ciente de Pranchita ser melhor que o da Suécia, 6,9/00, um dos mais bai
xos) ~ostram que 20 municipios não podem ser classificados como tendo 
11 baixa mortalidade 11

, isto é, coeficientes inferiores a 20 por mil nascidos 
vivos e 2 munidpios (Almirante Ta'mandaré e Jaguariaiva) podem ser enqua
drados como muita alta, com C.M.I. acima· de 60 por mil nascidos vivos. 

A dificuldade em se encontrar dados atualizados, desagrega
dos por municipio, dificulta caracterizar a ofetta da rede pÚblica nesses 

locais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, para 1988~ apre
senta alguns dados sobre os estabelecimentos de saúde considerados como 
tais, postos de saúde, centro de saÚde, clinica ou postos de assistência 
médica, pronto-socorro, unidade mista e hospital. Desses, selecionou-se 
alguns, abaixo indicados. 

Quadro nQ 2- Estabelecimentos de saúde por algumas caracteristicas,segundo 
municipios estudados, Paraná, 1988. 

Estabelecimentos com Total de Lei- NQ de Munidpios Atendimentos a pacientes tos para in-
Externos ternaçao vagas 

Almirante Tamandaré 10 72 33 
Apucarana 34 479 3148 
Arapongas 11 214 1471 
Araucária 13 132 970 
Cambé 13 125 1124 
Campo Mourão 23 310 2809 
Cascavel 40 772 5150 
Curitiba 227 6715 36432 
Foz do Iguaçu 15 467 5654 
Guarap~ava 40 869 4265 
Ibipora , 9 111 692 
Jaguariaiva 10 192 859 
Londrina 83 1364 8979 
Maringá 71 1377 5523 
Palotina 15 177 940 
Pranchita 04 45 110 
Piraquara 15 1420 1028 
Ponta Grossa 51 1585 6281 
Rio Branco do Sul 13 50 812 
Rolândia 16 290 939 
são José dos Pinhais 19 866 2924 
Toledo 24 457 2378 

Fonte: IBGE. Estatisticas da saúde. Assistência Médico-Sanitária. vol. 13, 
1988. 

Alguns municípios são cidades sede de pÓlos regionais como 
Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel,· Maringá, apresentando um maior 
número de leitos por habitantes e de estabelecimentos externos, sendo ex-
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ceção o municipio de Piraquara, que concentra um grande número de leitos 
pela existência de um hospital para hansenianos e um hospital psiquiátri
co, os Únicos especializados mantidos pelo poder pÚblico. 

O número de 
pios para as atividades de 

nascidos vivos indica a demanda desses munici
~tendimento ~ gestante e ~· criança na rede bá-

\ 

sica tais como imunizaçao, puericultura e pré-natal. Se ao enfermeiro cabe 
supervisionar a assistência prestada, só esse grupo (com exceção do muni
cipio de Almirante Tamandaré que apresenta um baixo número de nascimentos, 
talvez por registro em local da ocorrência do parto) ex1g1r1a. um número 
maior desses profissionais que os existentes na rede (tabela em anexo nQ 
3) para garantir uma assistência de enfermagem, que inclua a supervisão 
desse grupo para que receba no minimo as vacinas básicas, no primeiro ano 
de vida e quatro atendimentos para orientaçÕes de saÚde para constituir-se 
em um adequado cuidado de saúde. 

3.2. População 

Inicialmente, a epoca do projeto, tentou-se obter, sem exi
to, em vários Órgãos da categoria, o número e localização de enfermeiros 
atuando na rede municipal do Estado. Conseguiu-se posteriormente esses da
dos junto ~ Secretaria de SaÚde do Estado do Paraná que, em 1986, cadas
trou os recursos humanos na área de saúde em todos os muni d pios do Estado. 

De acordo com os dados deste cadastro, dos 323 municipios 
que compÕem o Estado, em 22·somente havia enfermeiros com vinculo emprega
ticio atuando em Secretarias ou Departamentos Municipais de SaÚde, em ni
ve 1 1 oca 1 . 

O nome e o local de trabalho dos enfermeiros atuando nesses 
22 municipios foram coletados a partir deste cadastro; havia 116 enfermei
ros atuando nessas Secretarias ou Departamentos. À época da coleta de da
dos, a composição destes profissionais havia sofrido ligeira alteração em 
relação ao cadastramento da Secretaria de Estado (128 enfermeiros). 

Foram excluidos aqueles enfermeiros que, ~ época do estudo, 
exerciam cargos administrativo~, não atuando, portanto, nos postos. Não 
foram entrevistados, também, os enfermeiros que se encontravam, durante· o 
periodo de coleta de dados, em férias ou em licença. De acordo com esses 
critérios, do total de 128 enfermeiros cadastrados, 117 (91,4%} foram en
trevistados, constituindo o universo da população estudada. 

A população e a localização de cada um dos 22 municípios 
encontram-se no anexo, nQ 2, enquanto que o número de ent·,·evi stados e o 
número de enfermeiros existentes na rede loca·;, no periodo de coleta de 
dados, encontram-se no anexo nQ 3. 
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3.3. Procedimentos de coleta 

Pela dificuldade em se conhecer as caracteristicas tecnolÓ
gicas do processo de trabalho em 22 municipios, optou-se por utilizar for
mulários com entrevistas estruturadas e semi-estruturadas. 

I 

Os formulá ri os fora'm pré-testados em enfermeiros que atua-
vam em postos de saúde da Secretaria Estadual de Londrina e aplicados pela 
autora. 

Os procedimentos de coleta foram feitos de duas formas dis-
tintas: 

-pelo formularia {anexo nQ 4), que foi aplicado para os 
enfermeiros em nivel central sobre questões relacionados a estrutura orga
nizacional dos serviços municipais; 

-pelo formulário (anexo nQ 5), em que as questões 
anotadas no momento da entrevista até à questão 20. A partir desse 
foram gravadas segundo rotejro semi-estruturado (anexo nQ 6). 

foram 
-numero 

Ao entrevistado, após a explicação do tema da pesquisa e o 
seu objetivo, foi esclarecido que se manteria o anonimato, ressaltando-se 
que as questões do formulário nQ 5 seriam analisadas em relação ao munici
pio, e, sobre as gravadas, não se explicitaria o municipio ou escola de 
origem, para impedir possiveis relaçÕes entre entrevistados e estas duas 
instituiçÕes. 

O periodo de coleta correspondeu aos meses de julho de 1987 
nos municipios de Rolândia, Cambé, Ibiporã; nos outros 19 municípios, de 
novembro de 1987 a 15 de março de 1988. 

A maioria das entrevistas foi feita no local de trabalho 
(postos de saúde), após contato telefÔnico prévio para marcar data e hora 
e, havendo impossibilidade, durante a jornada de trabalho, no Departamento 
ou Secretaria de SaÚde, em dias de reunião com a equipe. 

As entrevistas gravadas foram transcritas pela autora e 
mais duas auxiliares e resultaram em 717 páginas datilografadas. 

Três entrevistas tiveram questões impossibilitadas de serem 
transcritas por problemas técnicos do gravador. Duas em Curitiba, a partir 
da questão nQ 17 e uma em Campo Mourão - questões 5, 6, 7 e 8. 

Os dados quantitativos correspondem às entrevistas gravadas 
e transcritas. Após leitura das mesmas os depoimentos foram classificados 
em grandes grupos e codificados para processamento em computador conforme 
anexo nQ 7. 

As atividades de enfermagem foram classificadas conforme 
proposta de SIMÕES apud MENDES( 78 ). 11A prática da enfermagem em seu s~nti
do amplo: a totalidade do exercicio profissional em todas as suas áreas: 
assistência, ensino, pesquisa e administração. 11 
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3.4. Processamento dos dados 

ApÓs a análise dos dados utilizando-se o S.A.S. (Statical 
Analyses Sistem) e verificando-se que a riqueza dos depoimentos ficaria 
anulada optou-se por incorporá-los ao trabalho. 

GONÇALVES( 56 ), ao de:'screver a metodologia para estudo das ca

racteristicas tecnolÓgicas do trabalho em centros de saúde que utiliza de
poimentos, afirma: 11 As informaçÕes referem-se diretamente ao processo de 
trabalho ou, às vezes, as suas condiçÕes de execução. Mas não são o pro
cesso de trabalho e suas condiçÕes de execução, porém uma descrição deles, 
que passa pelas representaçÕes ..•. Tomando como razoável que tais repre
sentaçÕes não se constroem de modo alheio à realidade dos serviços para 
formar um quadro descritivo genérico dessa realidade. 11 

Os depoimentos serão destacados em negrito e para clarifi-- , 
car foram cortados expressoes repetitivas, vícios de linguagem. 

3.5. Variáveis 

Indicadores 

Organização dos serviços 

Tipo de formação do enfer 
meiro em enfermagem de 
saúde pÚblica em nivel de 
graduação. 

Caracteristicas da popu

lação quanto à sua forma-
-çao 

Caracteristicas dos enfer 
meiros quanto às condi
çÕes de trabalho 

A prática dos enfermeiros 

Variáveis 

Existência de programas, atribuiçÕes do 
enfermeiro e auxiliar de saúde, manual 
de normas e procedimentos, por escrito, 
nos munidpios. 

Descrição da disciplina Enfermagem 
SaÚde PÚblica quanto à ementa e, 
horária. Avaliação da disciplina 
entrevistados. 

de 
carga 
pelos 

Distribuição quanto às InstituiçÕes de 

sua graduação~ habilitação e/ou especia
lização em saúde. Ano da graduação. 

Tempo de trabalho no municipio, horas 
contratadas de trabalho, horas dispendi
das em atividades intra e extra-posto 
de saúde. NÚmero de postos e atendentes. 
sob sua supervisão. 

Atividades desenvolvidas intra-posto de 
I 

saúde: administrativas, ü3sistenciais, 
educativas e ~e pesquisa. Atividades de-
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senvolvidas extra-posto de saúde em ni
vem central em programas de creches e 
escolas. Atividades com a comunidade. 
Participação na programação. 

~atores que facilitam e dificultam 
prática. 

Ao se definir que a população estudada seriam todos os en

fermeiros atuando no periodo da coleta de dados no municipio, esta tor
nou-se Universo. Para a aceitação ou rejeição :da hi~Ótese de associação 
entre atividades desempenhadas e escolas, o tratamento estatistico consti
tui-se na aplicação do teste Z, ao n1vel de significãncia de 5%. 
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IV. RESULTADO E DISCUSSAO 

4.1. Os Cursos de Enfermagem no Paraná 

O Paraná tem sete ~ursos de enfermagem. A localização dos 
cursos, a carga horária curricular\ e o conteúdo da disciplina enfermagem 
de saÚde pÚblica serão abaixo descritos. 

4.1.1. Localização dos cursos 

Quadro 3. - Distribuição dos cursos de enfermagem segundo a sua sede, no 
Estado do Paraná, 1988. 

Curso 

Pontificia Universidade CatÓlica (PUC) 
Universidade Federal do Paraná 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
Centro de Estudos Superiores de Londrina 
(CESULON) 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
Faculdade de Educação, Ciências e Letras 
de Cascavel (FECIVEL) 
Fundação Faculdade Municipal de Educação, 
Ciências e Letras 

Munidpio 

Curitiba 
Curitiba 
Londrina 

Londrina 
Maringá 

Cascavel 

Paranavai 

A distribuição dos cursos mostra que os dois municipios que 
concentram maior número de habitantes, Curitiba e Londrina, ofereciam dois 
cursos, respectivamente. 

A região Norte do Estado mantinha quatro cursos (Londrina, 
Maringá e Paranavai) a sul, dois (Curitiba) e a Sudoeste, um (Cascavel). 

PONTIFfCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

O mais antigo é o da Pontificia Universidade CatÓlica do 
Paraná, que incorporou ·a antiga Escola de Enfermagem Madre l~onie. Esta es
cola é a primeira do Paraná e foi fundada em 01/06/1954, tendo como enti
dade mantenedora a Congregação de São José, pertencente a religiosas da 
Provincia do Paraná. 

ARNs 11 , referindo-se à história de sua fundação, atirma que 
11

0 mesmo grupo de médicos pioneiros que estruturou a excelente Escola de 
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Ciências Médicas, mais uma vez vislumbrou, com clareza e decisão, lado a 
· lado com a Congregação de Irmãs de são José, a necessidade do suporte im
prescindivel da enfermagem, formando contexto seguro, na área médico-hos
pitalar11. Surge assim a Escola, como necessidade de médicos, professores 
da escola médica, ligada i Santa C~sa de Curitiba e da Congregação de são 

I 

José, responsável pela assistência\ de enfermagem, na mesma. 
A. primeira diretora era enfermeira e religiosa e também as 

suas sucessoras até dezembro de 1970. 
Em 1960, foi agregada à Universidade CatÓlica do Paraná e, 

em 1970, passa a ser mantida pela Sociedade Paranaense de Cultura (Irmãos 
Maristas). Oferecia residência e alimentação às suas alunas até 1972, 

quando muda para o Campus Universitário e sua diretoria passa a ser de en
fermeiras leigas. 

A passagem das escolas de enfermagem, em 1962, para nivel 
universitário reflete-se na Escola, que já vinha formando poucos profis
sionais (de 6 à 12 egressos) e, em 1964, não se apresenta nenhum candi
dato ao seu vestibular, e que leva a uma campanha de divulgação no Estado. 

Até 1974, foi a Única escola a formar enfermeiros no Paraná 
e ao comemorar seus 25 anos, em 1979, tinha diplomado 356 enfermeiros. 

Nos seus -primeiros 10 anos, (tabela em anexo nQ 19) periodo 
que vai de 57 a 67, formou 78 profissionais (7,4% em 30 anos analisados). 
As turmas começam a ser maiores nos 5 anos seguintes, quando forma 104 
(9,9%) e de 1973/83, 519 (49,4%) e nos 4 anos seguintes 1984 a 1987, 304 
alunos (33,1%) num total de 1.049 egressos, seguindo o incremento que 
ocorre em nivel nacional, relacionado ao ciclo expansivo 1967/ 73 e à rees
truturação da universidade( 1S) 

O curso de Enfermagem da PUC, Pr., em 1986, tinha 8 perio
dos: o bacharelado era de 2.865 horas e a licenciatura 3.195 horas. As 
disciplinas de enfermagem de SaÚde PÚblica estavam alocadas no sétimo pe
riodo, com 30 horas teóricas e estágio supervisionado com 90 horas, e no 
oitavo periodo, correspondente a licenciatura, mais 15 horas, com a deno
minação de enfermagem de saúde pÚblica II. 

A ementa abrangia 11 nocões básicas no campo de saúde pÚbli
ca, assim como as açÕes de pr-omoção da saúde 11 • 

O objetivo era 11 preparar o aluno para atuar no campo de ·en
fermagem de saúde pÚblica, na promoção, proteção e recuperação da . saúde, 
junto ao individuo, familia e comunidade. 11 

Em 1986, o conteúdo da disciplina Enfermagem em Saúde PÚ
blica abrangia, então, temas como ,saúde, saúde pÚblica, imunizaçÕes, açÕes 
p1~ventivas nas doenças preventivis por imunizantes, vigilância epidemio
lÓgica, comunidade, atenção primaria à saúde, educação em saúde, situação 
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de saÚde no Estado do Paraná e no Brasil, indicadores de saúde e estrutura 
organizacional da Secretaria Estadual de Saúde. O total de horas era 60, e 
mais .de um terço, 22 horas, foi dedicada a imunizaçoes e açÕes preventivas 
nas doenças preveniveis por imunizantes. 

A tabela nQ 19 em anexo 8 relaciona o número de egressos 
dessa escola. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (U.E.L.) 

O curso de enfermagem iniciou-se em 1972, ainda sob o regi
me seriado, com 3 anos de duração e um total de 3.307 horas; a partir de 
1973, entra em vigor o sistema de crédito. 

No ano de 1976 a entrada passa a ser semestral; em 1982, 
sofre alteraçÕes, passando a 3 anos e meio ou 7 per1odos. 

É o Único curso de enfermagem, no Paraná, a oferecer Habi
litação em Enfermagem em Saúde PÚblica, a partir de 1975 com 4 vagas. Esta 
habilitação sofre uma interrupção até 1978, quando é oferecida de forma 
regular até dezembro de 1990, quando é extinta. 

O curr1culo de 1986 totalizava 3.300 horas, com duração de 
7 semestres, e a disciplina de Enfermagem de Saúde PÚblica era ministrada 
no Último per1odo, com uma carga horária te~rica de 30 horas e 90 de está
gio supervisionado. 

O conteÚdo da ementa da disciplina era "o papel do enfer
meiro na solução dos problemas regionais de saúde e estágio em Unidades de 
SaÚde PÚblica''. O objetivo era conhecer e analisar as diferentes fases da 
Pol1tica Nacional e Municipal de SaÚde e conhecer e realizar as açÕes de 
enfermagem em Assistência Primária de SaÚde. Do seu conteÚdo programático 
constam: Enfermagem, Pol1tica de Medicamentos, Reorganização do Sistema de 
SaÚde, Financiamento. 

A Habilitação em SaÚde PÚblica tinha carga horária de 765 
horas, tendo por objetivo ''propiciar a formação do profissional de enfer
magem para que possa atuar nos serviços básicos de saúde e implementar as 
novas diretrizes em Atenção Primária i SaÚde''. Os alunos desenvolviam ati
vidades em per1odo integral, com bolsa-trabalho e a programação dos semi
nários e aulas te~ricas eram feitas em conjunto com os residentes. 

O número de egressos está relacionado na tabela nQ 20 em 
anexo nQ 8 • 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

O curso •de Enfermagem e Obstetr~cia, do setor de Ci~ncias 

da Saúde da Universidade Federal do Paraná, obteve autorização para sua 
criação e implantação em 27/05/1974. O primeiro vestibular i realizado em 

I . 

1975, com 40 vagas em dupla entrada, sendo 24 alunos na primeira e 16 alu-
nos na segunda turma. A primeira turma se formou em 1978 com 10 alunos. 

Em 1982, o curso passou a oferecer 2 opçÕes: bacharelado 
com 3.315 horas e licenciatu_ra com 3.765 horas; em 1985, passa a oferecer, 
em dupla entrada, 25 vagas para o primeiro semestre e 25 vagas para o se
gundo semestre. 

Na periodização do curr~culo de 1983 a 1987, a disciplina 
Enfermagem em SaÚde PÚblica e Programas de SaÚde estavam no 8Q per{odo~ 

tendo 30 horas teóricas e 135 de estágio supervisionado. 
O plano de ensino 85/86, apresentava as seguintes unidades 

didáticas: SaÚde PÚblica e Enfermagem de SaÚde PÚblica; SaÚde e Desenvol
vimento EconÕmico, Doenças End~micas, Sistemas de Manutenção e Recuperação 
de .SaÚde no Brasil; Saúde da Comunidade; Atuação da Enfermagem em Unidades 
de Assist~ncia Primária à SaÚde; PadrÕes M{nimos da Assist~ncia Materno
Infantil, Tuberculose, Saneamento, Dermatologia Sanitária; Educação para a 
SaÚde. 

O número de egressos consta na tabela nQ 21 em anexo nQ 

08. 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE CASCAVEL - (FECIVEL-FUNIOESTE) 

O curso de Enfermagem e Obstetrícia foi autorizado pelo de
creto federal nQ 82.600, de 07 de Novembro de 1978. O curr1culo pleno do 
curso de enfermagem constavà. de 8 ,semestres, com um total de 3.675 horas, 
incluindo graduaç~o e licenciatur~. 

A Enfermagem de Saúde PÚblica era ministrada no 6Q e 7Q pe
r1odos. A Enfermagem de SaÚde PÚblica I tinha uma carga horária total de 
150 horas e a teórica, 60 horas; incluia em sua ementa temas como: preven
ç~o primária, imunizaç~o, nutrição e saúde pÚblica, programas de saúde. 
Entre os seus objetivos constava desenvolver nos alunos 11 Conhecimento e 

habilidades para que seja capaz de realizar educaç~o sanitária na comuni
dade e no hospital, tornar o aluno capaz de relacionar-se persuasivamente 
com a comunidade, atuando comó agente de mudança para a melhoria do n1vel 
de saúde 11

• 

A Enfermagem de SaÚde PÚblica 11, com uma carga horária de 
-90 horas, tinha como ementa: a organizaç~o sanitária brasileira, processo 
de consulta de enfermagem, visita domiciliar, prontuário fam1lia, . organi
zaç~o dos serviços de enfermagem, atual pol1tica de saúde brasileira. Os 
objetivos eram de desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para 
dar assistência de enfermagem preventiva; o programa incluía temas como: 
a atual pol1tica de saúde, açÕes integradas de saúde (A.I.S.), Sistema 
Unificado e Descentralizaç~o de Saúde (SUDS) e reforma sanitária. 

Em 1986, os alunos poderiam optar pelo estágio de Adminis

tração para desenvolvê-lo em SaÚde PÚblica ou na área Hospitalar. 
NÚmero de egressos consta na tabela nQ 22 em anexo nQ 

08· 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (U.E.M.) 

O curso de Enfermagem e Obstetrfcia foi triado em 

09/04/1979 e implantado no segundo semestre de 1981, filiado ao Departa
mento de Farmácia-Bioqufmica da U.E.M. 

Os primeiros dois coordenadores foram profissionais não en
fermeiros, e somente a sua terceira coordenadora é enfermeira, com a cria
ção do Departamento de Enfermagem, no segundo semestre de 1984. 

· O total de carga horária do curso é de 3.030 horas (ex-
cluindo a prática desportiva): a disciplina Enfermagem em SaÚde PÚblica 
era ministrada no 4Q perfodo com 90 horas teóricas e o estágio supervisio
nado em 60 horas. O conteúdo enfocava a assistência à enfermagem em SaÚde 
PÚblica, o atendimento nas áreas de saúde da mulher, da criança e imuniza
ção, com 10 horas cada unidade, destacando-se atividades de assistência, 
comd exame ffsico, avaliação nutricional, doenças mais comuns; com 4 ho
ras, respectivamente, saúde-trabalho, saÚde mental e supervisão em Enfer

magem de SaÚde PÚblica. 
Esta disciplina antecedia as de enfermagem obstétrica e pe

diátrica e, por isso, há enfase nesta bibliografia básica da sua ementa. A 
ementa constava de: Metodologia de Assistência de Enfermagem de SaÚde PÚ
blica. Sistematização e programação da assistência na área materno-infan
til, saúde do adulto e doenças transmissfveis. Atuação da enfermeira na 
comunidade através da famflia e de grupos organizados. FunçÕes e ativida-
des da enfermeira de saÚde nos serviços de saúde, indÚstria, domicilio, 
hospitais, ambulatórios e postos de saÚde. 

NÚmero de egressos consta na tabela nQ 23 em anexo nQ 
08 • 
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CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE LONDRINA (CESULON) 

O CESULON obt~m autorizacio para o funcionamento do seu 
curso em 19/03/1980. A entrada era semestral at~ 1985, quando passa a ser 
anual. O curriculo (1980-19B5), cqm carga horária de 3.450 horas, era in
tegralizado em 7 periodos. 

A disciplina Enfermagem em Saüde Püblica era ministrada com 
uma carga teórica de 30 horas e o estágio supervisionado em 90 horas no 4Q 
periodo. 

A ementa teórica contemplava o papel do enfermeiro na solu
cio dos problemas de saúde, organizacio dos serviços de enfermagem em uni
dades de saÚde, desenvolvimento de programas de saÚde pÚblica e o atendi
mento de enfermagem. 

O conteúdo programático apresentava 3 unidades: I. O pro
cesso de enfermagem; II. A familia; III. Principias cientificas na inter
vencia de enfermagem de saúde pÚblica com a familia. 

Neste curriculo, a Introduçio à Enfermagem I, no 3Q perío
do, era o primeiro contato com a área profissionalizante, tinha um conteú
do teórico de educaçio em saúde, politica nacional de saÚde, modelo de 
atençio primária à saúde, pcilitica de meditamentos, em 30 horas e o está-

. gio supervisionado, com 90 horas, em unidades de saúde da Prefeitura Muni
cipal de Londrina, Centro de SaÚde da Secretaria Estadual, visita a ambu
latórios, serviços de extensio rural e atividades educativas junto a comu
nidade de baixa renda. 

Em 1986, um novo curriculo ~ implantado em regime seriado 
com 3.390 horas, d1stribuidas em 4 anos; a disciplina Enfermagem de SaÚde 
PÚblica e Doenças Transmissiveis está alocada no 4Q ano com 60 horas teó
ricas e 120 de estágio supervisionado. 

O número de egressos consta na tabela nQ 24 em anexo nQ 
OR 
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FUNDAÇÃO FACULDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E LETRAS DE PARANAVAI 

O curso 'de Enfermagem e Obstetricia teve autorizaç~o para o 
seu funcionamento em 16/02/81 , e inicia as atividades no 2Q semestre letivo 
de 1982. O reconhecimento foi feito em 10/03/1987. 

A duraç~o do curso 'so~ava 3.000 horas (excluidas as noras/ 
aula de Estudos de Problemas Brasileiros e Prática Desportiva) e o tempo 
minimo para integralizaç~o era de 7 semestres ou 3 anos e meio. 

A 1ª turma formou-se em 1986 (1Q semestre). A carga horária 
da disciplina Enfermagem de SaÚde PÚblica era dividida em 90 horas teÓri
cas e 60 práticas e ministrada no 6Q periodo. O conteúdo programático com
punha-se de 8 unidades; doenças infecto contagiosas; imunizaç~o; rede de 
frio; medidas preventivas, história natur~l das doenças; demografia; pre
vidência social no Brasil; programas de saúde pÚblica. 

O número de egressos consta na tabela nQ 25 em anexo nQ 08. 



32 

350 -. .. 
300 -. . . 
250 

. -. . 
-. 

200 --
. . 

150 -----100 - - -. r-

. 

50 - .. 
. . 

nnnnnnnnn nnnnn n . n 
o 1957 1987 anos 

Fig. 1- Evolução do número de egressos das escolas de 
enfermagem do Paraná, 1957- 1987. 
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Os cursos · superiores de enfermagem do Paran~ formaram 

2.36~ enfermeiros at~ 1987 (tabela ·17, em anexo nQ 1 ). 

Ao se analisar a evolução de egressos, verifica-se que a 

partir de 1978 h~ um aumento crescente, com exceção do ano de 1981, quando - . 

h~ uma leve queda em re 1 açã'6 aos anos ante ri ores. Por~m, o aumento cres-
~ - -c ente se deve a criaçao e reconh~cimento de novas escolas e nao ao aumen-

to da demanda para os cursos de enfermagem. 

O Último ano estudado apresenta uma diminuição pela possi
vel tend~ncia i evasão, pela baixa procura dos cursos de enfermagem, fen~

meno ·observado em outros estados do Brasil e tamb~m nos Estados Unidos, em 

que escassez de enfermeiros no mercado tem levado a aceitar profissionais 

de outros paises65 

4.1.2. Análise da disciplina Enfermagem de SaÚde PÚblica na grade curricular 
dos cursos de Enfermagem do Paraná · 

Quadro 4 - Distribuição da carga hor~ria da disciplina Enfermagem de Saúde 
PÚblica, segundo Escolas de Enfermagem do Paran~, 1988. 

Escolas Carga horária 

TeÓrica Prática Total 

PUC 30 90 120 

UEL 30 90 120 
CESULON 30 90 120 . 

FECIVEL 60 90 150 

UEM 90 60 150 

FEDERAL 30 135 165 
PARANAVAÍ 90 60 150 

A disciplina Enfermagem de SaÚde PÚblica faz parte do cur

riculo das 7 escolas de enfermagem. 

No periodo estudado a carga horária constante da grade cur
ricular variou de um minimo de 120 a 165 horas. Era ministrada em duas es
colas, no inicio do profissionalizante e nas outras 5, no final do c~rso: 

As disciplinas, ministradas no inicio, tinham um conteúdo 

teórico programático voltado para ·procedimentos ticnicos, tendo em vista a 

necessidade dos alunos as desempenharem durante o estágio supervisionado 
em saúde pÚblica e por serem o seu primeiro cri~tato com o cliente. 

Uma Única escola relaciona, er:1 seu programa, a consulta de 

enfermagem e outras duas o processo e a metodologia de assist~ncia de en
fermagem, respectivamente. Tais temas podem apontar uma tend~ncia em con-

. Cl""'~,;3 o~ 
~..t-:.:1 eJ . ..... .: ~r.r.m:: pu ......... ! 
earn,.".Df~ .~ P~ ~g r,u1-f) 1 
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siderar, nas atribuiçÕes do enferméiro de saÚde pÚblica, atividades pró
prias e especificas de sua competência - e a consulta de enfermagem seria 

-uma delas. Essa concepçao tem por fundamento que o enfermeiro e um 
profissional independente, autõnomo e o seu objeto de trabalh6 ~ o cuidado 
individualizado. 

A indicação bibliográfica do livro de LEAVELL & CLARK- em 
que a saÚde ~ vista como resultante do equilibrio entre hospedeiro, o 
agente e o meio - em 5 escolas e nenhum dos autores de epidemiologia so
cial podem indicar que a saÚde/doença ainda eram vistas sob o ângulo da 
multicausalidade e não como um processo de caráter histórico e social( 26 , 
73, 82) 

As politicas de saúde constituíam o conteúdo teórico de uma 
escola e, em outra, temas como Reforma Sanitária, Sistema Unificado e Des
centralizado de SaÚde faziam parte da disciplina Enfermagem em SaÚde PÚ
b 1 i c a I I. 

Nenhuma escola contemplava temas voltados para o planeja~ 

mento em saÚde e programação,detectando-se pouca ênfase nas atividades de 
administração aplicadas a saúde pÚblica. 

A pequena carga horária teÓrica, 30 horas em 4 escolas, im~ 
possibilita incluir uma s~rie de conteÚdos necessários ao desempenho do 
profissional em serviços de saÚde pÚblica, c~mo a variação · de rotina, o 
controle da tuberculose e hanseniáse, o programa de atenção a saúde da 
criança e da mulher, educação em saúde, e participação comunitária. 

Duas escolas tinham o conteúdo teórico maior que o prático. 
Em uma delas a disciplina~ que tinha uma carga horária de 90 horas par~ o 
teórico, era ministrada no inicio do profissionalizante e, como já referi
do~um conteúdo voltado para a área materno-infantil. A metade dos cursos 
incluía a comunidade como tema. Pela bibliografia constante dos programas 
não foi possivel aferir qual o enfoque · dado i participação comunitária, 
com exceção de uma escola, em que um dos seus objetivos era'~nsinar o alu-,... 
no ·a atuar persuasivamente com a comunidade.ii ·Essa palavra pode estar li-
gada às açÕes de convencer, induzir, em contraponto às propostas da Assis
tência Sanitária Primária de Saúde, que ~ no sentido de desmonopolização 
do saber. O municipio, onde essa esco1alocaliza-se, era o que tinha o eixo 
do seu trabalho em atividades grupais, na utilização de promotoras de saú
de e ati a planta fisica dos postos rec~m tonstruidos apresentava-se com 
uma estrutura diferente dos demais muriicipios estudados: 3 ou 4 salas pa
ra atividades de consulta midica, de enfermagem e atividades das atenden
tes ' e um grande salão para reuniÕes com grupos da .comunidade, sob a res
ponsabilidade da assistente social. 
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4.2. A organização das Secretarias ou Departamento.s de SaÚde Municipais 
quanto à programação, manual de normas e atribuiçÕes da enfermagem 

Tabela 1 - Distribuição quanto a presença ou ausência de algumas 
~ 

variaveis 
organizacionais,em 22 .municipios do Estado do Paraná, 1988. 

ATRIBUIÇÕES PROGRAMAS MANUAL DE 
MUNICÍPIOS ENFERMEIRO AUXILIAR DE SAÚDE NORMAS 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Almirante Tamandaré + + + + 

Apucarana + + + + 

Arapongas + + + + 

Araucária + + + + 

Cambé + + + + 

Campo Mourão + + + + 

Cascavel + + + + 

Curitiba + + + + 

Foz do Iguaçu + + + + 

Guarapuava + + + + 

Ibiporã + + + + 

Jaguariaiva + + + + 

Londrina + + + + 

Maringá + + + + 

Palotina + + + + 

Piraquara + + + + 

Ponta Grossa + + + + 

Pranchita + + + + 

Rio Branco do Sul + + + + 

Rolândia + + + + 

são José dos Pinhais + + + + 

Toledo + + + + 

TOTAL 11 11 08 14 09 13 10 12 

Menos de 1/3 dos munic1pios estudados tinham presentes as 
variáveis pesquisadas e, destes, 5 situam-se na região norte do Paraná 
(Cambé, Ibiporã, Campo Mourão, Londrina e Rolândia) pioneiras na implanta
ção de serviços municipais de Saúde e na prática de assistência primária, 
bem como Curitiba,e estes foram classificados coco organizados. : 

Na metade dos Munic1pios foram relacionadas as atribuiç~es 

dos enfermeiros. Quase 40,0% não dispunham de documentos escritos com as 
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atribuiçÕes dos Auxiliares de Saude; porcentagem um pouco mais alta 
(45,4%) relata a existência de manual de normas, procedimentos e rotinas 
elaborados prÓprios para consulta nos Postos de SaÚde. Ao adicionar-se os 
manuais, editados pela Secretaria de SaÚde e Bem Estar Social do Paraná, 
utilizados por alguns Municipios ,(Arapongas, Rio Branco do Sul e são José 
dos Pinhais) o percentual é um po'uco máis alto (59,1%), mas aindá baixo, 
se considerar que são poucos os municipios que possuíam enfermeiro, super
visionando diariamente os auxiliares de saúde, como Cambé, Arau~ária, Ca! 
cavel e Curitiba e não de forma eventual como nos outros. 

A utilização de normas tem sofrido criticas por levar 
a um mecan1c1smo no atendimento ao cliente ou à burocratização no . 
negativo da palavra (esquecem-se os fins em função dos meios). 
o trabalho coletivo necessita_ser organizado de forma raciona1 56 ~ 

sentido 
-porem 

Os programas de saúde fora~ referidos em 40,9% dos munici-
pios. Nesse trabalho não foi considerado se estes programas utilizavam 
alguma técnica de planejamento, e/ou programação em saúde para o 
levantamento das necessidades soc1a1s da população, tendo por base dados 
epidemiolÓgicos como o proposto pela CENDES/OPS2. 

A prática de planificação em saúde no Brasil tem a Funda
cão SESP, como uma das pioneiras, programando algumas atividades de saú
de, antes mesmo da formulação do método CENDES-OPAS, que é elaborado em 
1965 e está baseado na idéia de eficiência na utilização de 

. custo-beneficio e no privilegiamento da programação local. 
recursos, 

Um dos prÓprios autores dessa técnica, TESTA, ao fazer a 
revisão critica da utilização desse método e em sua proposta apud 
RIVERA105 incorpora elementos do modelo CENDES/OPAS no seu diagnÓstico ad-
ministrativo, tais como: análise dos r~cursos, acesso populacibnal 
serviços, estrutura da população e das doenças. 

Apesar das criticas ao planejamento normativo, em 
. considerar a viabilidade politica e a existência de atores sociais 

aos 

-na o 
que 

aderem ou podem oferecer resistência a uma decisão tecnocrática em · saúde, 
não se pode ainda dispensar elementos do seu diagnóstico~ Se esse modelo 
estivesse sendo utilizado nos serviços de saúde municipais, teríamos 
uma prática dos profissionais com pelo menos uma ~i~ão dos grupos priori
tários a serem atendidos e avaliação da sua ação. 

SHRAIBER111 considera a técnica de programação local um 
referencial para aç5es de planejamento ascendente para a formulação de um 
plano de alcance nacional. 

- -A ausencia de programaçao pressupoe que, ~esmo de forma ru-
dimentar, configuram-se dois modelos assistenciais, · denominados pela 
autora acima citada, um de 11 consultação 11 e o outro de controle, sobre 
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a doença/saúde. 
No primeiro caso, seria a produção de assistência médica 

individual, feita pelos médicos clinicas e os demais trabalhadores organi
zando-se em função dessa forma de assistência; no segundo, o trabalho sa
nitário de proteção e promo'cão de i saÚde' poderá, em a 1 guns programas' en
volver aç~es de diagn6stico e tra~amento 111 . 

4.3. Caracteristicas da populaçio estudada 

4.3.1. Escolas de Graduaçio 

TABELA 2 - NÚmero e porcentagem dos enfermeiros em postos de saúde munici
pais, segundo as escolas de graduação, Paraná, 1988. 

ESCOLA NQ % 

Pontificia Universidade CatÓlica 37 31,6 
Universidade Estadual de Londrina 26 22,2 
Universidade Federal do Paraná 16 13,7 
FECIVEL 16 13,7 

CESULON 8 6,8 
Universidade Estadual de Maringá 4 3,4 
Outras* 10 8,6 

T O T A L 117 100,0 

Outras: *Santa Maria, USP Ribeirão Preto, Federal do Rio de Janeiro, Pre-
sidente Prudente, Caxias do Sul, Conc6rdia, Pelotas, Tubarão, 
Munich, Dom Domênico, (todas com freqUência um). 
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4.3.2. Ano da graduação 

TABElA 3 - N~mero e porcentagem dos enfermeiros em postos m~nicipais se
gundo ano da graduaç~o, Paran~, 1988. 

ANO DE GRADUAÇÃO NQ % 

Antes de 1975 02 1,7 

75 1-1 76 01 0,9 

77 1-1 78 08 6,9 

79 1-1 80 09 7,7 

81 1-1 82 20 17,1 

83 1-1 84 35 29,9 

85 1-1 86 42 35,8 

T O T A L 117 100,0 

A maior parte dos enfermeiros (65,8%) formou-se hi menos de 
5 anos e, destes, 35,8% nos anos de 1985/86, o que demonstra uma parcela 
bastante expressiva de rec~m graduados e, em conseqU~ncia, com pouco tempo 

de experi~ncia profissional. 

4.3.3. Habilitados em Enfermagem de SaÚde PÚblica segundo InstituiçÕes de 

Ensino 

TABELA 4 - N~mero e porcentagem dos enfermeiros em postos mun1c1pais se
gundo cursos de habilitação em sa~de p~blica, Paraná, 1988. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO NQ % 

Universidade Estadual de Londrina 12 63,1 

Pontiffcia Universidade Cat~lica/Sorocaba 03 15,7 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 01 5,3 
Presidente Prudente 01 5,3 
E.E. Ribeir~o Preto/USP 01 5,3 
Escola Paulista de Enfermagem 01 5,3 

T O T A L 19 100,0 

É baixo o percentual dos que possuem formação especifica 
na irea,comparando-se com a R~gião Sul comb um todo,e~ que o percentual 
foi de 55,9% com curso de Habilitação em 1983 (23). 

A Habilitação em ' Sa~de P~blica foi cursada por 16,2% dos 
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enfermeiros. O municipio de Londrina contava em seus quadros com 8 habili
tados (15,3%) e o municipio de Cambé tinha 80% dos pesquisados com este 
curso, seguidos de Maringi com 75,0%, Londrina ~53,3%) e Ibipori (50,0%), 
todos estes na regi~o Norte do Parani, justificado pela absorcio de profi! 
sionais, oriundos da Universidade Estadual de Londrina, ~nica faculdade.no 
Parani a oferecer Habilitacio em Sa~de P~blica. 

Habilitaram-se nos anos de 1984, 1985 e 1986, 15 enfermei
ros, 5 em cada ano, o que representa 78,9% dos habilitados. 

4.3.4. Especializados em SaÚde PÚblica segundo InstituiçÕes de Ensino 

TABELA 5 - N~mero e porcentagem dos enfermeiros em postos m;unicipais se
gundo cursos de especializaçio em SaÚde PÚblica, Parani, 1988. 

ESCOLA NQ % 

Universidade de Ribeir~o Preto 14 45,2 
Fundação Oswaldo Cruz 07 22,6 

Pontificia Universidade CatÓlica do Parani 06 19,4 
Secretaria Estadual de SaÚde do Parani 02 6,4 
Faculdade de SaÚde PÚblica/USP 01 3,2 
Faculdade Evangélica do Parani 01 3,2 

T O T A L 31 100,0 

A proporç~o de enfermeiros com especialização foi de 28,0% 
em relação ao total e é proporcionalmente maior,quando comparado com a Ha
bilitação em SaÚde PÚblica (16,3%), em raz~o da oferta superior de vagas 
desses cursos. Mas assim mesmo é baixo o número de especialistas, levando
se em consideração a pequena carga horária em SaÚde PÚblica, oferecida nos 
cursos de graduação. 

Dez municipios não tinham em sua rede, em nivel local, ne
nhum profissional com habilitação ou especialização: Almirante Tamandaré, 
Arapongas, Cascavel, Guarapuava, Jaguaria1va, Palotina, Piraquara, S~o Jo
sé dos Pinhais, Toledo, Ponta Grossa, (esta Última, no momento da pesqui
sa, oferecia, em convênio com a FIOCRUZ, curso de especialização para en
fermeiros e médicos de seus postos de sa~de). 

A UNAERP foi a escola que mais formou especialistas, . por 
ser a instituição que tem oferecido este curso em Curi1.iba e Londrina, com 
regularidade em relação~ Universidade CatÓlica do Parani,que ministrou um 
curso e a FIOCRUZ, que,em convênio com a Secretaria de Sa~de Bem Estar So-
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cial do Paran~, realizou dois cursos em Londrina e tris em Curitiba. 

Outro fator, a ser considerado na formação desses especia
listas, é a forma com que os cursos da UNAERP são ministrados, em finais 
de semana, favorecendd a freqU~ncia dos que estão trabalhando, mas ao mes
mo tempo podendo levar a unia baixa qualidade de ensino, pela falta de prá
tica e concentrada carga horária .' 

As Universidades paranaenses, tanto as Estaduais e a Fede
ral, deveriam proporcionar cursos de especialização para estes profissio
nais, em convinio com as Secretarias ou Departamentos municipais de saúde, 
como ocorria desde 1970 na Faculdade de Saúde PÚblica da Universidade de 

. - 129 São Paulo e Secretaria Estadual de Saude . 
Uma das entrevistadas informou que especi a 1 i zou-se em ·cur.so 

ministrado na Faculdade Evangélica de Londrina, mas não se obteve maiores 
dados sobre este curso. 

No Brasil, em 1983, nos estabelecimentos não hospitalares, 
41,9% dos enfermeiros . contavam com o curso de especialização em SaÚde PÚ
blica e na Regiio Sul 24,6% (36) . Os percentuais desse estudo são superio
res aos da Região Sul em 1983, mas inferiores ao do Brasil na mesma época. 

4.3.5. Tempo de trabalho nos municipios estudados 

TABELA 6 - NÚmero e porcentagem dos enfermeiros em postos de saÚde munici
pais segundo tempo de trabalho, Paran~, .1988. 

TEMPO DE TRABALHO ENFERMEIRO 
(ANOS) NQ % 

o I 1 30 25,6 
1 I 2 39 33,3 

2 I 3 28 24,7 

3 I 4 07 5,9 

4 I 5 09 7,6 

5 I 6 01 0,8 
6 I 7 ' 01 0,8 

7 I. 8 01 0,8 

8 e mais 01 0,8 

T O T A L 117 100,0 

Mais da meta~e dos prbfissionais estava at uando h~ menos de 
2 anos na rede muni ci pa 1, fato que pode estat· assoei a do a expansão . dos 
serviços municipais a partir da assinatura do conv~nio de Assistincia In-
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tegrada de Saúde (AIS), em setembro de 1986, ·no Estado do Paraná. 

Os munic{pios de Araucária, Cambi, Curitiba, Londrina e 
Toledo apresentavam 13 'enfermeiros com mais . de 4 anos de trabalho nos 

postos de sa~de, o que corresponde a 11,1% dos entrevistados, mas tratava~ 

se de serviços municipais · d~ganiz~dos há mais tempo. 
Esses percentuais diferem do tempo de serviço dos enfermei

ros no Departamento Regional de Sa~de - DRS6 - Ribeirio Preto, estudados 
121 . 

por STEAGALL - GOMES , que encontrou com menos de 5 anos 48,6% e com 
mais de 10 anos 22,8% e do estudo COFEN/ABEN36 , em que 32,7% dos enfermei
ros lotados em nfvel central, em Secretarias Municipais, tinham 32,7% com 
10 anos e 10,2% com menos de 1 ano. 

Os recim graduados eram muitas vezes os primeiros enfermei
ros no serviço, . iniciando o seu trabalho sem ter a sua disposiçio enfer
meiros experientes, que poderiam atenuar o chamado choque da realidade no 
seu perfodo de socialização no trabalho. 

4.3.6. Carga horária contratual . 

TABELA 7 - N~mero e porcentagem de enfermeiros em postos de saÚde munici

pais segundo horas de trabalho contratadas por semana, · Paraná, 
1988. 

HORAS SEMANAIS CONTRATADAS NQ % 

18 01 0,8 
20 03 2,6 
24 01 0,8 
30 47 40,2 
35 06 5,1 
40 56 47,9 
48 03 2,6 

T O T A L 117 100,0 

A maioria dos enfermeiros faziam uma jornada de 40 horas 
semanais, seguida pela de 30 horas. O munic{pio de Curitibá tinha uma jor
nada de 30 horas para os enfermei i os, mas aos que exerciam funçio de che
fia era oferecida a poss~bilidade de 10 horas-extras, perfazendo um ttital 
de 40 horas. 

Pode-se questionar se uma jornada de 30 horas O t i menos em postos 
de saÚde, com2turnosde trabalho em sua maioria ou em 3 turnos e uma rede 
com grande proporcãodepessoal auxiliar, necessitando de supervisão cons-
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tante e com múltiplas atividades, é a melhor para o enfermeiro de saÚde 

pÚbl .i c a recém-formado. 
I 

Embora a redução de jornada de trabalho seja uma conquista 
da classe trabalhadora, o Conselho Federal de Enfermagem e Associação Bra-

·, 

sileira de Enfermagem consideram~ carga hor~ria semanal de 40 horas ex-
cessiva para as categorias de enf~rmagem em estabelecimentos de saúde. No 
entanto a Comissão de Recursos Humanos da 8ª Conferência Nacional de SaÚde 
recomendava também a jornada de 40 horas semanais. 

Os municipios, que contavam com enfermeiros em regime de 
trabalho de 40 horas .semanais contratadas, eram Almirante Tamandaré, Apu
carana, Campo Mourão, Ibiporã, Jaguariaiva, Cascavel, Guarapuava, Paloti
na, Ponta Grossa, Pranchita, Rio Branco do Sul, Rolândia e Londrina. Nesse 
Último, duas, a pedido, reduziram a carga hor~ria para vinte horas. 

O Posto de SaÚde como um ambulatório hospitalar não se apr~ 
senta como um trabalho sobre pressão, caracteristicas de um pronto socorro 
ou de uma unidade de terapia intensiva, onde as decisões sobre vida/morte 
são freqUentes, os pacientes são graves e portanto menos desgastante sob 
esse ponto de vista 70 . O maior tempo de permanência no trabalho e um Único 

· vinculo empregaticio .possibilitam um maior envolvimento com as propostas 
de trabalho da instituição. Se isso não acontece é porque as politicas so
ciais vigentes não favorecem a uma remuneração dos profissionais, que per
mitam essa escolha. 
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4.3.7. Horas de trabalho intra e extra Postos de Saúde 

I 

TABELA 8 - NÚmero e porcentagem de horas de trabalho intra e extra-posto 
de saúde dos enfermeiros em postos de saÚde municipais, Paraná, 

1988. 

HORAS DE TRABALHO INTRA-POSTO EXTRA-POSTO 
NQ % NQ % 

Sem carga horária 14 12,0 

01 1- 05 53 45,3 

05 1- 10 23 19,6 

10 I 15 05 4,3 06 5,1 

15 I . 20 07 6,0 05 4,3 

20 I 25 18 14,5 11 9,4 

25 I 30 24 21,4 02 1,7 

. 30 I 35 32 27,3 02 1,7 

35 I 40 27 23,0 0,0 

40 e mais 03 2,6 0,0 

Sem informação 01 0,9 01 0,9 

T O T A L 117 100,0 117 100,0 

As horas extras consideradas foram as dispendidas em ativi~ 
dades,que exigiam o _deslocamento do enfermeiro para outro local. A maioria 
eram atividades não ligadas a programas desenvolvidos pelo Posto de Saúde~ 

com exceção do municipio de Curitiba, em que foram computadas horas dedi
cadas ao trabalho em creches e escolas, constantes dos programas da Secre
taria. Nesse munic1pio, as reuniÕes em nivel central eram realizadas de 

forma rotineira com as chefias do P.S. e 21 enfermeiros dispunham de 4 ho
ras para essa atividade. 

Do total de entrevistados, 14 (12,0%) declararam não ter 
horas de trabalho fora do posto de saúde. Tinham menos de 5 horas por se
mana de ·atividades fora do Posto de Saúde 45,3%. Estas horas são necessá
rias, considerando que deve existir, com certa periodicidade, reuniões da 
equipe em n1vel central para discussões, normatização, reciclagens, pois a 
rede é dispersa, não concentrando em um Único local os profissionais. 

Os que dispendiam mais ·de 10 horas estavam deslocados para 
atividade~ em n1vel central, como por exemplo~ nos munic1pios de Apucarana 

. e Rolârydia, em que as atividades de coordenação eram de todos os prõfissiQ 
nais entrevistados, ou em outros como Londrina, onde os enfermeiros . esta
vam participando de treinamento de auxiliares de saúdeoude comissões para 
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normatização de rotinas. 

4.3~8. Relação numérica Atendentes/Enfermeiros 

TABELA 9 - Relação num~rica ~de enfermeiros por atendentes segundo muni c i:.. 
. \ 

pios e m~dia de atendenies por enfermeiro, Parani, 1988. 

MUNICÍPIO ENFERMEIRO A TENDENTE MÉDIA POR 
NQ RURAL URBANO ENFERMEIRO 

Almirante Tamandar~ 02 09 10 9~5 

Apucarana 03 04 14 6 

Arapongas 02 01 06 3,5 

Araucária 06 10 22 5,3 

Camb~ 05 31 6,2 

Campo Mourão 03 07 12 6,3 

Cascavel 11 01 . 10 1 

Curitiba 41 522 12,7 

Foz do Iguaçu 03 25 8,3 

Guarapuava 02 12 29 20,5 

Ibiporã 02 02 11 6,5 
Jaguariaiva 01 04 04 8 

Londrina 15 17 62 5,2 

Maringi 04 01 26 9,2 

Palotina 02 05 07 6 

Pi raqua r a 01 09 03 12 

Ponta Grossa 04 06 24 7,5 

Pranchita 01 02 04 6 

Rio Branco do Sul 01 16 07 23 

Rolândia 03 04 06 3,3 

são Jos~ dos Pinhais 01 07 07 14 

Toledo 04 14 11 6,2 

T O T A L 117 131 853 8,4 

A m~dia de auxiliares de saÚde por enfermeiro apresentou 
grande variabilidade de municipio para municipio. Isto está condicionado à 
estrutura organizacional dos postos de saúde, em que municipios como Curi
tiba, tinham em cada posto, 1 enfermeiro e 14 auxiliares de saÚde e Casca
vel ~m que esta relação enfermeiro/atendente era 1 por 1. 

O número de atendentes e a relação por enfermeiro apresen-
. - . . . . 29 . 

tou valores proximos aos encontrados pelo estudo COFEN/ABEN · em que 86,2% 
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da forca de trabalho nos postos de saúde correspondiam a atendentes e a 
relaç~o enfermeiro/atendente em Centros de SaÚde era de 8,2%, os 

desse estudo foram 88,1% e 8,4, respectivamente. 
Os munic~pios apresentaram grande variabilidade na 

numérica enfermeiro/atendentes (inclui auxiliares de saúde, agentes 
i 

achados 

relaç~o 

de 
saúde, diferentes nomes,mas todos com treinamento de 3 meses e muitas ve-, 

zes menos ainda). 
A proporc~o foi maior na capital, Curitiba, onde a rede de 

postos oferecia consultas nas especialidades básicas (clinica, pediatria e 
ginecologia) e atividades como atendimentos a creches e escolas da área 
programática em 3 turnos de atendimento, exigindo maior número de atenden
tes para o apoio dessas atividades. 

A carga horária contratual, no per~odo estudado, era de 30 

horas e o número de atendentes por turno em média era de 3, variando em 
funç~o do número de médicos no posto. 

Num outro extremo, o munic~pio de Cascavel apresentava uma 
relação : enfermeiro/atendente de 1:1, mesmo em postos de zona urbana. 
(Comumente, os postos de zona rural n~o tem médico ou enfermeira permanen
tes e tem s6 um auxiliar de saúde, não justificando, pelo número de habi
tantes, uma equipe com maii profissionais ou ocupacionais.) 

Um agravante dessa cfelacão era a r~gida div~são de ativida
des entre o enfermeiro e o atendente. Isso impossibilitava, no caso · de 
falta de qualquer dos elementos, a continuidade do trabalho e mesmo o me
canismo de deslocamento de um profissional para as substituiç~es em faltas 

ou férias. 
A municipalização desloca para o poder local a decisão de 

implantar o seu modelo assistencial e a provisão dos recursos necessarios 
para a sua implementação. A aus~ncia de programação, em muitos municipios 

estudados, indica que a alocação de recursos não estava baseada em parâme
tros, sejam eles da oferta ou da demanda. 
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4.3.9. Postos de SaÚde sob supervisão do enfenneiro 

TABELA 10 - Relação numérica dos enfermeiros segundo municipios e postos 
de saúde sob sua supervisão, Paraná, 1988. 

MUNICÍPIOS POSTOS ENFERMEIROS MÉDIA 
NQ % 

Almirante Tamandaré 07 02 3,5 

Apucarana 10 03 3,3 

Arapongas 03 02 1,5 

Araucária 08 06 1,3 

Cambé 07 05 1,4 

Campo Mourão 12 03 4 
Cascavel 11 11 1 

Curitiba 41 41 1 
Foz do Iguaçu 09 03 3 

·Guarapuava 24 02 12 

Ibiporã 05 02 2,5 

·Jaguariaiva 05 01 5 

Londrina 29 15 1,9 

Maringá 09 04 2,2 

Palotina 10 02 2,5 

Piraquara 04 01 4 

Ponta Grossa 20 04 5 

Pranchita 03 01 3 

Rio Branco do Sul 09 01 9 
Rolândia 06 03 2 

são José dos Pinhais 11 01 11 

Toledo 17 04 4,2 

T O T A L 260 117 2,1 

Os 117 enfermeiros supervisionavam 171 postos na zona urba
na e 89 na zona rural; com exceção dos municipios de Curitiba e Cascavel, 
que tinham 1 enfermeiro por posto de saúde, os outros não alcançavam esta 
média. Guarapuava e São José dos Pinhais tinham uma média de 12 e 11 pos
tos para cada enfermeiro, respectivamente. 

O grande número de postos sob a supervisao . do enfermeiro · 
levava a presença do profissional somente parcialmente no local de .traba
i ;lo, dificultando o processo de supervisão dos auxiliares de saúde e o de
senvolvimento de outras atividades. 
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4.4. A prática dos enfermeiros 

' 
4.4.1. Atividades Administrativas 

QUADRO 5 - NÚmero e porcentagem de atividades administrativas intra-posto 
de saúde relacionadas ~elos enfermeiros em munic{pios do Para
ná, 1988. 

ATIVIDADES NQ % 

Supervisão de auxiliares de saÚde 90 76,1 

Organização do serviço 55 47,0 

Coordenação de programas 37 31,6 

Elaboração de relatÓrios/Escalas 44 39,1 

Direção de Postos de Saúde 30 25,6 

ReuniÕes com equipe 7 6,0 

4.4.1.1. Supervisão 

A supervisão foi a atividade administrativa mais referida p~ 
los enfermeiros. Apresentou-se ~om diferentes caracterfsticas, tendo em 

· vista a estrutura organizacional heterogênea dos municipios,em relação ao 
número de postos por enfermeiros e o número de auxiliares de saúde sob sua 
supervisão analisados na~ tabelas 9 e 10. 

Os depoimentos permitem visualizar que havia 6 diferentes 
maneiras de desempenhar a atividade: 

a) Supervisão Educativa~ 
''dentro da supervisão a gente faz educação continuada, temos reuniÕes 

semanais onde, na medida do possivel, quando há dificuldade no assunto ••• 
então a gente vai e discute alguma coisa, mas assim bem esporádica.'' 

b) Supervisão prestando atendimento. 
''vou na zona rural, quero fazer pÓs (consulta) porque eu quero ler a 

pré. Não quero ficar em cima do paciente questionando: ver a pre, ver se 
bate com o diagnóstico, conferir a pÓs-consulta,é uma reciclagem constan
te. -'' 

"Acompanho o trabalho desenvolvendo tarefas junto com ·os proprios 
agentes de saúde." 
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c) Supervis~o fiscal ·izadora. 
11A supervisão no meu entender, a supervisão é isso: é a gente checar 

se está visto geladeira· ••• é ver se eles estão orientando direitinho ... 

d) Supervis~o indireta e por Telefone. 
11 Não existe supervisão direta ·· .à noite, a gente faz indiretamente. Por 

trabalhar no per1odo de dia no posto você acaba sendo responsável por esse 
per1odo. Então automaticamente no dia seguinte você chega e 110h, como -e 
que foi no dia anterior? quais os tipos de problemas? .. Você acaba olhando 
os relatórios, as anotaçÕes dos diagnÓsticos, assim para ter uma idéia de 
como foi a demanda. Volta e meia o que aconteceu, ele (o auxiliar) liga 
para minha casa: olha, diz ai, o que eu faço? E assim você acaba indireta
mente fazendo supervisão ... 

e) . Supervis~o i distincia. 
11 É uma supervisão à distância realmente. Por exemplo, não temos dias 

fixos para ir lá. Varia muito pelas circunstâncias em que me encontro 
aqui e pelas circnstâncias de recursos para me locomover daqui ••• Então a 
gente passa por lá, quer saber as queixas, o que está faltando. Fora isso, 
a menina de lá ••• A gente tem um sistema: se ela precisa alguma coisa ou . 
que eu precise ir lá prá resolver alguma situação, ela manda bil hetinho 
e a gente vai. Mas para isso, a gente passa por lá uma ou duas vezes por 
semana, tem semana que a gente passa sem ver. •• 

f) Supervisão Verbal . 
. 

11 Mas a supervisão mesmo é verbal e quando eu chego lá, tem dias que eu 
fico a manhã toda em um posto ou só 10, 20 minutos em cada posto. 

O que está faltando ou o que aconteceu de anormal? pra regulariza~ (sg 
pervisora de 7 postos, 1 ano de formada e 4 meses de trabalho no municí
pio)." 

As justificativas, para que a funç~o - estivesse na o sendo 
desempenhada entre os entrevistados, foram: 

a) Demanda excessiva por falta de recursos humanos e/ou acúmulo de ativi-
dades. 
11 É meio utópico esse tenno viu, porque quando você acaba indo para o 

posto, você acaba tocando o serviço.•• 

11 quando falta um funcionário, a1 venho, tomo o lugar do funcioná-
rio, faço o serviço. 11 

b) Carga Horária Insuficiente para supervisao. 
"A gente tem 4 horas para cada posto, então a gente acompanha assi1 ! de 

leve, porque realmente não tem condiçÕes.•• 
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~s criticas de enfermeiros, que tinham mais de um posto pa
ra supervisionar, levaram os profissionais a. dar algumas denominaçÕes: dan 
do um. novo significado .. ao termo (supervisão · sem suas raizes no latim, on

de significa olhar por cima). 
"N~s estamos dando ati um apelido: nio i super-visao, i micro-visio." . \ 

' 
Uma das entrevistadas fora da entrevista a denominou de su-

-pervisao 11 beija-flor 11
, isto e, que se assemelha a ave que passa rapida-

mente de flor em flor. 
Em um municipio com um grande número de postos e enfermei

ros em pequeno numero, duas entrevistadas depoem: 

"A funçio, que eu fui contratada desde o inicio, i a supervisao. Su
pervisio nestes cinco postos de saÚde! Eu, no inicio, particularmente bri
guei, briguei comigo mesmo. Eu nio vejo no trabalho de enfermagem, eu nio 
vejo que me gratifique pessoalmente fazendo supervisão: ficando de posto 
em posto, levando vacina para um, vendo o que está errado no outro, apa
gando incêndio aqui' consertando outro ai. 11 

"A supervisio nio i voce ir lá e dar uma chegadinha. Acho que fica uma 
coisa fora da realidade daquele posto. De repente, você vai lá uma vez por 
semana e quer supervisionar o Posto ... . 

Os recursos humanos escassos, em relação ao número de pos
tos, auxiliares de saúde e enfermeiros, a distância e as dificuldades .de 
transporte levam ao estabelecimento de mecanismos que compensam a ausência 
de supervisor como 11 Supervisão indireta••, . uà distância 11 e · por 11 telefone 11 

(nesse Último caso, quando os postos dispÕem de telefone). 
A supervisão no sentido mais amplo ocorre, quando existe 

um acompanhamento do trabalho de um superior sobre.o trabalho de um subor
dinado. 

Para CHIAVENAT031 ' 32 esta se enquadra na 11 função de dire
ção que ocorre no nivel operacional, em que são os Únicos administradores 

que dirigem atividades de pessoas não administrativas,que executam tarefas 
especializadas ou fragmentadas 11 e ris considera administradores de primeira 
linha, responsável pelas operaçÕes diárias e imediatas. 

O enfermeiro pode ser considerado um supervisor de primeira 
linha, na medida em ·que, dentro da instituiçã~ hospitalar ou de saúde pÚ
blica, tem sob sua responsabilidade ocupa~ionais (atendentes ou auxilia

res de saÚde) que executam tarefas fragmentadas. 
O supervisor de primeira linha, segundo este autor,apresen

ta as seguintes caracteristicas, que podem ser aplicadas a6s enfermeiros 
em sua ·atividade de supervisão: 

a) representam a administração frente ao pessoal de execução e opera-
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ção, pois ·são eles que verificam se as regras, os regulamentos, procedime.!l 
tos ~ pol1ticos e diretrizes vindo de cima para baixo,estãosendo cumpridos; 

b) precisam reconhecer o trabalho que supervisionam com relativa pro
fundidade, necessitando de habilidade técnica para poder instruir, desen
volver, dirigir e avaliar técnico~ e demais subordinados (per1cia técni
ca) ; 

c) devem se comunicar em duas linguagens distintas: a dos administra
dores e não administradores, que exijam_ abordagens diferentes quanto a mo
tivação, comportamento e valores; 

d) a.presentam dificuldades quanto à sua identificação e colocação den
tro da hierarquia na empresa. Não são executores, mas também não são fa
cilmente aceitos pelos outros administradores de nivel mais elevado; 

A exig~ncia,pór um lado da ad~inistração,para que a tarefa 
se cumpra e,de outro lado,a sua relação com os subordinados, que querem 
$er tratados como seres humanos e que se considerem os seus sentimentos, 
colocam os supervisores numa situação de conflito de papéis de dificil so

lução. 

e) t~m a sua autoridade restringida, embora,em muitas empresas peque
nas,os supervisores podem ter autoridade completa na sua área de atuação. 
Em muitos casos os supervisores ficam na fatia .do meio do sanduíche, rece
bendo pressão dos dois lados: um~representando os interesses da adminis
tração e7outro lado,o interesse dos empregados. 

-Muitos supervisores, no caso das empresas, sao promovidos e 
nomeados das fileiras de funcionários mais hábeis e ou experientes, dife
rentemente dos enfermeiros que assumem esta atividade, recém egressos de 
uma faculdade; isto, muitas vezes se deve à falha em tàrná-lo um perito 
nas atividades desenvolvidas pelos auxiliares de saúde, seus subordinados, 
em um serviço, que nem sequer tem um treinamento inicial (em muitos muni

cipios os enfermeiros entrevistados eram pioneiros na Secretaria ou Depar
tamento de SaÚde; assumiam essa função agravando a crise de identidade e 
ou o conflito de papéis.) ·· 

Uma outra linha de análise apresenta GORz39 ao discutir 
o papel do técnico na gestão, considerando que, mesmo em empresas que não 
são suficientemente racionalizadas, o mal estar dos técnicos tem motivos 

estruturais ligados ao tipo existente da divisão do trabalho e não como 
fazem os tecnocratas - em que todos os problemas não passam de problemas 
de orgar:ização. 

GONCALVES 56 , ao analisar as caracteristicas tecnol~gicas do 
trabalho de enfermeiros em 11 Centros de SaÚde de São Paulo, observa que o 
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termo supervisao engloba técnicas burocráticas autoritárias, como o con
trole de livro ponto, horário ~e funcionário, que s~o rejeitados como 
11 atividade vil e ocultado sob a supervisao como forma de contornar a re
jeiç~o.11 

Parece que os profissionais n~o entendem que supervis~o e 
controle s~o dimensões de um mes~9 objeto, distinguiveis por análise, mas 
inseparaveis na prática. 

Nesse estudo, as atividades de controle aparecem nos enfer
meiros que exerciam funç~o de chefia, mas n~o foram referidas em grande 
proporç~o como atividades dos demais enfermeiros, que tinham sob sua res
ponsabilidade um grande n~mero de auxiliares d~ sa~de, parecendo que ou 
não era .exigida do pessoal ou estava já incorporada na supervisão. 

Nesse trabalho não se ~ptou por um modelo de supervisão pa
ra se analisar a forma como essa atividade é desenvolvida entre os enfer
meiros entrevistados, depreendidos da transcrição dos depoimentos. Ado
tando-se os pressupostos explicitados por SILVA114 - "NãO c.oM.i.dvw c.omo 

vâ.Ud0.6 Jteg!Ut6 ou model.o.6 de .6upenv.i..6ão c.oM:tftu1do.6 "a. pJt.i.oJt.t" a. po.JL:túr. de. 

.i.d'éA..M .6obJte o que. e ou c.omo u.ta. de.ve. .6e da.Jt. Pe.Mo que. em ne-ta.cão a. u.ta. 

ativ .tda.d e. o c. o nc.Jte.:to do pJto C.e..6 .6 o de. bta.ba.lho n ala. mw a.t:to, . .tm pÕe. C.a.Jta.C.

~Mtic.M e. .ti.mUa.cõu ã .6upenv.i..6â.o, .6e.ndo .também de.:te.Jtm.i.na.do pelo c.on

c.Jte.:to da. v .ida. do.6 ~a.ba.lha.doJte..6, c.om .6ua. .6ub j e.:t.tv.tda.de., .6 eu e.nvo.tv.<.me.n:to, 

.6ua. a.Ue.na.cão, .6ua. .6oc..i.a.bilida.de. e. h.i..lJ~oJt.i.c..tda.de. ••• va.le du.ta.c.a.Jt a..i.nda. 

que. e.~e.ndo a. .6UpeJtv.i..lJâo em âmbdo mW Jte..6~0 1 C.OmO uma. da..6 a.tiv.i.da.de..6 

do pnoc.e..6.6D a.dm.tn.i..6~vo geJte.nc..i.a.l e. de. c.o~o.te. do pJtoc.e..6.6o de. bta.ba.

.tho. Sendo que na. ent5e.Jtma.gem, u~e. po.to mw .i.~e..te.~a.l, de. podeJt e. c.on

~o.te. do bta.ba.lho, e oc.upa.do - h.i..lJ~oJt.i.c.a.me.~e. pe.la..6 e.n6 e.JtmWa..6." 

4.4.1.2. Organização do servico/Relat~rios e Escalas 

Nesta categoria da análise foram enquadradas as questoes 
administrativas do posto, que foram relacionadas pelos enfermeiros apre
sentados na metodologia. No periodo pesquisado, o ~nico serviço que dispu
nha de auxiliar administrativo era o de Curitiba. 

Os depoimentos estão relacionados abaixo: 

a) Controle de Medicamentos~ Material, Equipamentos. 
' "Controle de medicamentos, controle de material, de estoque, controle 

de quantas gazes entram, controle de quantas saem ••• " 

. "Todo o controle da parte de material, todo um encaminhamento, por 
' exemplo, ~á faltando material, tá com falha em detenninado aparelho ... " · 

"levando vacina para um .•. 11 
. 
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11 Levantamento de material que falta na unidade ••• passamos na unidade 

e fazemos o levantamento do que falta e providenciamos diretamente com o 
almoxarifado ... 

b) Organizac~o de fich~rio. 

110rganizar o fichário, tem um,fichário de ••• um fichário que tem o pré 
-natal, puericultura, aprazamentos .... 

c; Controle do trabalho da Zeladora, Vigia e Jardineiro. 

11 
••• quando preciso ensinar a zeladora como faz uma limpeza, eu vou e 

ensino, faço o trabalho da zeladora ••• se ela gasta demais, se ela 
gasta de menos, manutenção de materiais.•• 

•• toda questão administrativa de um posto de saÚde fica sob super-
visão da gente, inclusive a .questão do guarda do posto, zelador ... 

e) lmplantaç~o ~e rotinas. 

11A gente está tentando implantar rotinas novas ..... 

f) Encaminhamentos. 

11 Falta de vaga, então a gente dá um jeito de encontrar um outro hospi
tal ... 

g) Transporte para pacientes que necessitam de encaminhamento. 

11 Carro para pegar pacientes ... 

Há mais de 20 anos, diferentes estudos, na área hospitalar e 
de saúde pÚblica, mostram grande parte do tempo dos enfermeiros dedicados 
a atividades de economato como: Zeladoria, Jardinaria, e Administrativas: 
manutenção, controle de material, equipamentos etc. com diferentes expli-

- - 29 -caçoes para. essa situaçao . Tambem nos Estados Unidos 2/3 de jornada de 
trabalho diário é gasto em atividades de economato e controle burocrático. 
e somente l/3 em cuidados de saúde. 

Parece que este fato de desempenhar funçÕes no trabalho, 
semelhantes às de seus lares, n~o é prÓprio so da enfermeira, mas também 
dos médico-sanitaristas. Um estudo revela que chefes dos centios de saúde 
de S~o Paulo apresentam caracter{sticas de feminizac~o, q~ando identificam 
seu trabalho 11 Como ~ona de casa: tem que resolver os probleminhas do dia-

-a-dia, falta de recursos, falta de funcionários, férias, demissões, ficar 
em cima do trabalho. 1156 

Se existe pouco preparo para desenvolver um trabalho que 
I 

tenha por base a competência técnico cient{fica para desenvolver programas 
baseado no perfil epidemiolÓgico - não será explicável que as enfermeiras 
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se ocupem de atividades para as quais tenham formaçio desde a i~fincia, 

que são as de limpeza e manutenção de cada? 
Isto tambim se aplica ao fato deterem que assumir o coman-

do dessas atividades quando o pessoal auxiliar de limpeza tem 
çÕes insuficientes em relaÇão ao seu prÓprio trabalho. . \ 

O trabalho da enfermeira, como o da professora 

ra para LOPEs67 "não significa apenas uma escolha mas uma 

qualifica-

e da partei
oportuni da de 

que a mulher encontra para por e~ prática atitudes que aprendeu desde o 
berço: servilismo, bondade, paciência, dedicação e carinho 11

• 

Em alguns municipios, o preenchimento de relatórios era de
legado aos auxiliares de sa~de; o enfermeiro apenas v~rificava e quando 
necessário fazia as correçÕes; um Único municipio dispunha de auxiliar ad
ministrativo para esta atividade. 

"A gente sempre checa os relatórios preenchidos pelos médicos, a gen
te checa os relatórios preenchidos, está checando RDTR, (notificação .de 
doenças) que seriam aqueles de doenças transmissiveis ••• " 

· "Mexer em papel, toda a área de papel, vacinas, relatórios, acaba f a- . 
zendo isso, o que i triste ••• " 

"Relatórios de vacina. Relatório . das AIS, todo final de mês ..... 

"Tipo escala de funcionário ••• que horário os funcionários vão traba
lhar, horáro médico ••• •• 

. "Escalas de médico e revesamento ••• • 

As escalas eram feitas nos municipios, onde existe uma de-
. manda maior de clientes e maior n~mero de funcionários~ de tal forma que 
i necessária uma divisão maior de tarefas e rodizio eritre os mesmos. Essas 
não se justificam onde um ~nico agente de sa~de i responsável por todas 

atividades de enfermagem ou em alguns locais, como postos de sa~de em Lon
drina, que, mesmo com mais de um funcionário,conservam caracteristicas de 
trabalho polivalente, isto i, o atendimento ao cliente i feito pela ordem 

de chegada do cliente, não sendo designado um auxiliar de saúde para de
terminado procedimento, mas todos dominam e atendem dentro de suas atri
buiçÕes ou fazem os encaminhamentos necessarios~ 

4.4.1.3. Coordenação de Programas 

Entre suas atividades administrativas, enfermeiros men-
cionaram a coordenação de programas. Isso pode estar associado i existên--ria de pouco~ serviços em que havia uma programaçao de trabalho sob. res-
ponsabilidade desses profissionais, como no cas9 do Municipio de Curitiba. 
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Os programas encontrados sob responsabilidade do enfermeiro 
s~o os voltados para o grupo materno-infantil e de doenças cr~nico-degene

ratfvas, como o controle de hipertens~o e diabetes, porque tais programas 
incluem o atendimento de enfermagem feito pelo auxiliar de sa~de. 

I 

"Coordenação de programas é. ~ . programas de lactentes principalmente, - \ que e a parte de puericultura, programa com gestante e a supervisão 
também do programa de h i pertensos. 11 

"Eu acompanho todos esses programas. Então eu tenho a função de coor
denação do programa de lactente que tem as crianças e eu acompanho . todo 
esse programa, treino a equipe pra trabalhar com o programa." 

"Presto assistência junto, ·dentro do programa. Faço atendimento 
.. 
a 

crianças, atendimento de enfermagem às mães, palestras, organizo os gru
pos, as reunioes e o programa de hipertenso, eu faÇo a parte só de or
ganização de grupos, das atendentes. Faço orientação assim, mas não me en
volvo muito ..... (o programa de hipertensos era de responsabilidade da che
fia do posto que poderia ser médico ou enfermeiro~ no caso a chefia era 
médica, o que explica o pouco envolvimento). 

4.4.1.4. Chefia do posto 

Entre as funç~es admiriistrativasa chefia do posto foi men
cionada por 25,6% do total de pesquisados. Dos três municipios, onde os 
enfermeiros exerciam esta função, em apenas um deles o cargo era definido 
por ·Lei Municipal. Este municipio, na gest~o municipal 1982-1988, tinha 
colocado os enfermeiros como ~hefe dos postos, mas, no periodo p~squisado, 
ocupavam este cargo somente um . p6uco mais da metade (51,2%). 

Em outros municipios, os enfermeiros,apesar de se auto denQ 
minarem coordenadores ou supervisores de enfermagem, eram de fato chefes 
de posto, pois tinham sob sua responsabilidade todos os recursos humanos, 
incluindo o controle de horirio de trabalho dos médicos. 

11 Eu sou supervisara .do serviço e não sou só supervisara de enfermagem, 
sou supervisara dos auxiliares de saúde, dos médicos, dos dentistas, sou 
supervisara geral," do serviço, (aqui referindo-se ao posto onde atua). 

•[a chefia] ... Tem duas part~s o todo, a parte administrativa: a gen
te faz toda a coordenação do posto pelo controle das funçÕes das . atenden
tes . ·de saÚde: supervisão, orientação, distribui cão ., pe 1 os despachos da 
coordenação me!,mo . do pessoal ' da parte médica também, de controle de 
férias,, saidas e de toda programação do trabalho que' é desenvolvido. No 
mais, especial, eu tenho os programas. NÓs temos programas de gestantes, 
hipertensos e lactentes. O programa com as palestras e com orientação que 



55 
-tenho que fazer no programa de lactentes. O programa de hipertensos, as 

vezes é o médico que faz; e o programa da gestante também divido com o 
médico. 

11A função de chefia é da enfermeira, Você atua em parte numa 
coisa em parte noutra. É dificil então a parte de enfermeira mesmo. Às ve
zes você deixa um pouquinho, você faz bem a parte do papel, (registros). 
Acho que é uma dificuldade que a gente sente. Eu faço parte da chefia, a 
parte do planejamento, a parte de repasse de informaçÕes, mais a parte ad
ministrativa de chefia. Acho que mais importante é atuar como enfermei
·ra, que planejamento das atividades ..... 

11 
••• a gente não consegue nem ser enfermeira e nem ser chefe por-

que é muita atribuição pra uma pessoa sÓ.'' 

11 É a coordenação da equipe de enfermagem e da equipe toda do Centro de 
SaÚde, incluindo os médicos e demais funcionários, no caso, servente, es
criturário, etc., dentro disso a gente procura definir funçÕes que vem 
mais ou menos definidas da prefeitura, mas repassar isso internamente tam
bém; é fazer as escalas, as rotinas, a parte mais de coordenação mesmo do 
trabalho, fazemos reuniÕes, geralmente duas reuniÕes por mês, pra discutir 

rotinas e atividades internas dessa equipe e toda parte assim de controle 
de frequência ••• e demais problemas administrativos assim da equipe ... 

11 Na parte administrativa: escala de auxiliares, controle de férias 
dos auxiliares, gráfico da cobertura, vacina, produtividade da Unidade, 
checagem do número de auxiliares em relação a produtividade, avaliação da 
qualidade do serviço, porque na hora de contratar novos auxiliares a gente 
pensa muito em relação a qualidade - você tem que ter um certo par~metro 

como é que está a nossa produtividade? Será que a gente precisa de um novo 
auxiliar?". 

CHIAVENAT032 considera a gerência como a função de direção 
exercida no n1vel intermediário da empresa, subordinando-se aos diretores 

e dirigindo outros executivos {supervisores). "A :to.Jz..e.6a. bá-6ic..a. .6VÚO.. a. me
diação, i.óto ê, a. ne.dução da. inc..ente.za. tna.zida. do ambiente. da. ta.ne.6a. pelo 
.U:ve..t in6:ti:tuc..iona.f. e .6ua. c..oloc..a.ção em teJtmo.6 de. pnogna.ma..6 e. ope.na.ção pa.

dnoniza.do.6 e. uta.nda.nüza.do.6 a.o .U:vet ope.na.c..iona.L Ainda. te.Ua.m .6ob .6ua. 
nuponóa.biüda.de. o pla.ne.ja.me.nto e a. c..ondu.ção da. atividade. humana. !motiva

ção, Ude.na.nça. e. c..omu.nic.a.ção)". 

A ênfase é dada no conhecimento que o gerente tem sobre as 
pess?as. A psicologia e a sociologia seriam as ciências que contribuiriam 
para um melhor 6esempenho do mesmo. 

Os enfermeiros relacionaram como atividades desenvolvidas 
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nessa funç~o de ger~ncia1 variando de entrevistado para entrevistado e n~o 
de forma constante (como na análise dos demais depoimentos), as seguintes: 

-- planejamento das atividades a serem executadas pelos postos de sau-
de; 

. - coordenaç~o de programas: gestantes, lactentes, hipertensos, es~o

lares e creches; 
· - avaliaç~o quantitativa e qualitativa; 

-controle de pessoal (em sentido estrito): médico, pessoal de enfer
. magem, zeladores, jardineiros, vigias e auxiliares administrativos; 

-controle de material: medicamentos, equipamentos, manutenção; 
- comunicaç~o: relatórios, reuniÕes, repasse de informaçÕes ao nivel 

central e com a equipe; 
- estabelecimento de vinculas entre o posto de sa~de e a comunidade. 

11 Uma função é realmente a parte de chefia e dentro da chefia a gente 
acaba assumindo a parte de gerência: reuniÕes, fazendo realmente uma pro
gramação, mantendo maior contato c~ os médicos e atendentes na parte .ad
ministrativa e depois realmente a parte de atividades técnicas de enfer-
meira como supervisora 11

• 

LOPES66 afirma que "a btde.n-i..U.cão de. papw a rüve.l pJto-

n.W.6-i.ona1. tem .6-i.do uma quúxa C.On.6tante.. A me.u Ve.Jt e..6.6a -i.nde.M.U.cão -na o 

e.wte.; o que. e..6.tá. dado ê a negação da c.ont!tad-i.ção e.ntJte. o fuc.U!t.6o da 

te.o!t-i.a - ou a -i.de.o.f.og-i.a te.Õ!t-i.c.a - e. a Jte.aüdade. c.onc.Jte.ta. Um quadJto c.on-6-

.t!u.Udo a paJL.túr. de. uma v.Wão -i.de.aUzada da pJton.W.6ão .6e. c.ont!tapÕe. a um d-i.a 

-a-d-i.a que. nada tem de. poêt-i.c.o. A Jte.aUdade. mo.6tfta um JtamO de. t!tàba1.ho ne.

m-i.n-i.no, e.xp.f.oJtado, g e.JtadoJt de. te.n.6 õ e..6 c.om c.Mga e.xc.e.-6.6-i.va de. t!taba1.ho, mal 

Jtemune.Jtado e. c.om pouqtLW.6-i.mo pode.Jt de. bMganha nJte.nte. ã c..f.aMe. dom-i.nante.". 

O ac~mulo dessas funçÕes para alguns leva a um conflito de 
papéis 11eu sou chefe primeiramente, então fica tudo muito misturado... a 
gente não consegue nem ser enfermeira e nem ser chefe, porque é muita 
atribuição para um só pessoa .. (o posto funciona em tr~s turnos). · 

Esse elo de ligaç~o do técnico com a instituiç~o, a inte
graç~o das incertezas, é reconhecido quando o enfermeiro diz: 11 Eu sou res
ponsável pelo Centro de SaÚde, eu sou como eu diria ... a pessoa, o elo. O 
elo da Secretaria com os funcionários, tõ representando a Secretaria aqui 

11 

Esse reconheciment6 nab corresponde i utilizaç~o desse po
. der .dado pelo cargo, quando se discute a participação dos profissionais na 
pro~ramaç~o e em conseqU~ntia na tomada de decis~o na Tabela nQ 13. 
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4.4.1.5. ReuniÕés com a equipe 

Essas reuniÕes têm como objetivo discutir assuntos adminis
trativos e assuntos ticnicos com a finalidade educativa na complementaçio 
ou atualizaçio dos a~xiliares de ia~de. 

11 Fazemos reuniÕes .. geralmente duas reuniÕes por mês pra discutir roti
nas e atividades internas dessa equipe". 

11 
••• reuniÕes com a equipe sobre todos os tipos de assuntos assim ••• 

assuntos administrativos e assuntos técnicos também, a gente tá. começando 
agora ••• faz pouco tempo que eu estou aqui, a gente tá começando a fa
zer uma vez por semana, fazer uma reunião ••• pra treinamento, então pra 
discutir é ••• doenças simples, discutir pré consulta, cOmo é que a aten
dente deve fazer essa pré-consulta, discutir vacina, reidratação oral. •• •• 

11 
••• aqui dentro eu organizo reuniÕes, também é aquele entrosamento 

entre a equipe, é passar recados, é organizar as nossas reuniÕes de plane~ 
jamento, de tudo também ..... 

Os médicos sanitaristas na rede de Centros de Sa~de de Sio 
Pau1o utilizavam também as reuniÕes internas como instrumento de trabalho 

- • ' 56 - ' ' ~ 
para soluçao de problemas de natureza administrativa . Sao tambem carac-
têristicas tecnolÓgicas do processo de trabalho das chefias dos Centros 
de Sa~de~ A comunicaçio ascendente ou descendente i dentro 
de uma organizaçio o que coloca os planos ou programas em funcionamento; 
Esse trabalho passa a ter caracteristicas de treinamento em serviço, face 

-ao nao preparo do pessoal auxiliar. 

4.4.2. Atividades Assistenciais 

QUADRO 6 - N~mero e porcentagem de enfermeiros que declararam desempenhar 
atividades assistenciais intra-postos de sa~de, em 22 municí
pios do Paraná, 1988. 

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS 

Atendimento de enfermagem 
Consulta de enfermagem 
Visita domiciliar 

NQ 

98 
19 

16 

% 

83,8 
16,2 

13,7 
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4.4.2.1. Atendimento de Enfermagem 

O atendimento de enfermagem obteve um alto percentual de 
afirmativas, onde 83,8% dos enfermeiros responderam que o faziam. Esse al
to percentual pode estar ~~socia~o ao fato de que o roteiro de entrevista 
incluía uma questão especifica sobre essa atividade, com o objetivo de se 

am-
o 

cuidado direto prestado pelo enfermeiro como sendo práticà individualizada 
ou execução conjunta com o pessoal auxiliar, das açÕes de enfermagem numa 
relação imediata profissional-cliente. 

Os atendimentos, relacionados nessa pesquisa, em sua maio
ria são práticas delegadas aos auxiliares de saÚde e não uma ação conjunta 

com esses ocupacionais. 
Numa visão mais estrita que a d~ autora acima citada, quan

do questionadas se essas atividades eram exclusivamente suas, apenas 16,2% 
responderam afirmativamente e foram categorizadas como consulta de enfer

magem. 
A falta de recursos humanos para atender a demanda e ou a 

forma como eram ofertados os serviços (em muitos locais a coleta de exa
mes, a marcação de consultas concentram-se pela manhã e no periodo da tar
de, muitas vezes)os postos de saÚde diminuem bastante o seu fluxo), exigem 

-que o enfermeiro substitua o auxiliar em suas atividades, nao 
eventualmente, mas de forma rotineira, contrariando a · l~gica da 
racionalidade capitalistaJque ao fragmentar e parcializar as tarefas~espe

ra que um profissional mais caro exerça funçÕes diferentes de um ocupacio
nal que recebe um menor saláiio. Muitas empresas americanas mant~m cláusu
las contratuais que impedem o supervis6r de exercer tarefas dos seus su
bordinados15. 

O atendimento de enfermagem, como a supervisao, tamb~m se 
apresentou de diferentes formas, tanto em relação ao que era feito como 
em relação ao momento em que era realizado. 

Os depoimentos dos profissionais, quanto ao que era feito, 
seguem abaixo: 

Os tipos de atendimentos de enfermagem: 

.. · Faço atendimento ao paciente, nunca deixei de fazer, aplicando 

· uma vacina~ fazendo uma injeção, fazendo sempre a 1 guma coisa • Você não po
de s~ naquela assim de ficar olhando, não di~ .. 

11 
••• Eu faço ass.·istência, por exemplo~ [o a tendente] não consegue de-

finir o que tinha ••• uma assadura, se é dermatite ou monilia, então eu 



vou; ajudo, identifico, a gente faz os cuidados ••• " 

-~ •• . 
11 Faço [atendi_mento] por enquanto só com criança, a criança sadia, 

controle de sa~de." 

;. •• • 
11 Vaci nas, BCG, sou eu, porque por enquanto sou eu que faço. Não . . 

tém .nenhuma funcionária treinada~· . A menina ai faz pouco tempo que está com 
a gente, entao sou eu que faço. Orientação de pÓs-consulta, mesmo a pré
consulta as vezes eu faço também ••• 11 

11faço alguns atendimentos individuais como no caso do programa do 
escolar que eles [atendentes] fazem a triagem e dai tem d~vida, o cliente 
que eu atendo é aquele que pede consulta que não tem mais, que eu vejo que 
o caso não é simples e que precisa de um agendamento ••• " 

~ •• _"Atividades diretas com o paciente elas são muito esporádicas, · 
sabe, estão 1 i dando com uma coisa mais sé ri a ••• 11 

~ •• _"As vezes eu tõ andando e vejo alguém que tá preparando prá fazer 
uma nebulização eu vou, faço ••• " 

"A parte de dieta é minha ou assim uma outra orientação mais aprimo
rada (diabético, ou hipertenso) em pÓs-co•úiulta ••• uma pré ••• " 

~ •• _"Ajudo na pré-consulta, eu tenho que ajudar na pré-consulta de 
todos os postos. O contato mais direto que eu tenho com a população é is
so." 

••• 
11Tenho um posto na zona urbana que a gente tá fazendo puericultu-

ra ••• dai nesse posto eu vou uma vez por semana e fico só fazendo pue
ricultura, junto com os agentes de sa~de." 

••• "há ausência do médico1 dai sou eu que faço o atendimento à ges
tante ••• " 

11 as patologias delegadas das doenças mais comuns eu faço ..... 

"quem faz os eletrocardiogramas sou eu ... . 

•• ••• ele [médico] pede para fazer um debridamento, eu faço, desde que 
ele esteja do lado [consultÓrio] ••• eu fiz a anestesia, ele está ai do la
do ... 

11 EU presto assistência de enfermagem bastante, mas a gente não está 
' 

·desenvolvendo consulta de enfermagem, a atividade basicamente é do auxi-
liar ••• mas assim, quando chega uma crise convulsiva, então é ••• não tem 
médico, então eu, sabe, assumo ••• a gente aplica Valium. As meninas não 
fazem isso, mas eu faço ', tá ... 

11 Desde marcar consulta, ·faço vacina, faço [coleta] exames complemen-
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tares, é verificar pressão, fazer injeção, toda e qualquer atividade." 

11 Eu tenho atendimento no interior. O Último,que faleceu, tinha cãn
ce•- ue esôfago, então ele não podia mais engolir nada, então eu ia lá to
dos os dias fazer um 1 itro de soro .~ Todos os dias eu aplicava e o agente 
de saúde ficava cuidando." 

11 Não tem nada exclusivo. A gente atende aquilo que se chama patologia 
delegada - praticamente aqui a Secretaria já estipulou para os auxiliares 
.três tipos de patologia delegada; pediculose, verminose com comprovante do 
resultado parasitolÓgico e a escabiose." (Enfermeira responsável pela che
fia do posto · e as atividades delegadas são normatizadas pela equipe em 
.nfvel central da Secretaria de Sa~de). 

"Eu faço pré-consulta, injeção, curativo, eu faço tudo." 

Momentos em que são feitos os atendimentos: 

a) Atendimentos em caso de d~vidas. 
"Eu faço assim ••• aparecem as meninas, querem tirar alguma dÚvi-

-da ..... 

b) Atendimentos em caráter de substituição ao auxiliar de sa~de. 

-"Quando eu estou ali tem uma pessoa ali esperando, as vezes as me-
ninas tão fazendo outra coisa, eu vou lá e faço ••• 11 

"Quando falta pessoal eu acabo ajudando mesmo ••• na ausência do 
médico, dai sou eu, faço o atendimento de gestantes." 

c) Atendimentos para manter a habilidade e gostar da prática. 

"Pela demanda e porque gosto, sabe ainda mais que fiquei muito 
tempo afastada, eu sinto necessidade, sabe, técnica da coisa ou de identi
ficar mais com a comunidade." 

d) Atendimentos em casos de urgência ou não padronizados. 

"Eu tenho atendimento ao acaso, quando chega alguma urgência, uma 
emergência ou encaminhamento e ninguém sabe resolver, ai eu resolvo e in
tervenho." 

' e) Atendimento para treinamento .de novas atividades. 

"Na maioria das vezes, eu faço o primeiro, para quem tiver escala
do prá lá, já ir aprendendo e fazendo." 

f) Atendimento para triagem. 

",O cliente, que uu atendo, é aquele que pede consulta que não tem 
' ' - -mais, que eu vejo que o c·aso nao e simples e que precisa de um agendamen-

to, ta 1 vez o agendamento tem que ser breve ••• 11 
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g) Atendimento em horas de trabalho disponiveis. 

11 Quando eu estou no postinho, se não estou fazendo alguma orienta-
l 

ção ào funcionário, então eu estou fazendo o atendimento do paciente ... 

-Os enfermeiros entrevistados, em uma alta proporçao 
(83,7%), afirmam prestar a assi~t~ncia, mas esta nio i exercida de forma 
rotineira. Poucos municipios apresentavam condiçÕes quanto à equipe para 
que tal acontecesse e isso confirma a tese de ALMEIDA6, quando discute as 
origens e composiçio da força de trabalho na enfermagem: as que se
riam as 11 ladies nurses 11 (as que pensavam o cuidado) e as 11 sister nur
ses11 ou mesmo reforçando a concepçio de supervisor de 1ª linha de CHIAVE
NATo18, que substitui o pessoal na produçio ou i respons~vel pelo seu 
treinamento. 

11 Voci acaba assumindo a 
saúde, tá? 11 

-atividade como se voce fosse um auxiliar de 

11 
••• eu acho que eu faço mais assistência do que a prÓpria coordena

ção do posto, das atividades de enfermagem no posto pela prÓpria conjuntu
ra, sabe eu deixo de coordenar para atender ..... 

Os percentuais encontrados se assemelham aos achados de 
STEAGALL-GOMEs121 queentre os enfermeiros chefes e/ou com a encarregatu
ra na DRS6-Ribeirio Preto, dentre as funçÕes que mais executavam estavam 
as de assist~ncia de enfermagem com 73,3% e não as administrativas, como 
seria o esperado. Esta atuacio era explicada pela car~ncia de pessoal au
xiliar. 

A propÓsito, sabe-se que tambim os sanitaristas (midicos) 
de Centros de SaÚde do Estado de São Paulo apresentavam como compondo a 
maior parte do seu trabalho, entre os classificados como muito frequentes, 
o atendimento a clientes por meio de consultas midicas em car~ter eventual 
como substituicio: falta, firias, licenças ou suplementarmente devido a 
excesso de demanda, justificando tal· acio como necessidade ticnica indi
vidual para manter a pr~tica ou necessidade de satisfação afetiva 11 faço 
porque gosto 1156 . 

Esse papel de substituicio e suplementacio eventual parece 
caracterizar o processo de trabalho das chefias em postos de saúde, seja 
ele de enfermeiros ou de midicos do Paraná ou são Paulo. 
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4.4.2.2. Consulta de Enfennagem 

-Uma pequena proporçao de enfermeiros informou que realizava 
consulta de enfermagem, definida aqui como atividade privativa do enfer
meiro no atendimento ao cli~nte, ~io deleg~vel a outros. 

A hip~tese era que \o atendimento ao cliente, como ativida
de espedfica do enfermeiro, inexistia nos postos de saÚde da rede munici
pal estudada, tendo em vista o pequeno número de enfermeiros em relaçio ao 
grande número de postos e pessoal auxiliar, exigindo que_ o seu tempo fosse 
voltado para as. funç5es de treinamento e supervisio. Pela nossa experien
cia e contatos com a rede de postos e escolas de enfermagem _da regiio Nor
te do Paraná, sabiamos previamente que nenhum serviço ou escola de enfer
magem da região tinha a proposta de enfermeiro fazendo consulta · de enfer

magem. 
-Isso nao se confirmou, porque em toda a rede dé . postos de um 

municipio os profissionais afirmavam fazer consulta de enfermagem (11 en
fermeiros) e,em outro municipio pr~ximo a esse, também os enfermeiros ti-

-nham como atividade a consulta de enfermagem. O denominador comum e que 
eram em sua maioria egressos da mesma escola de enfermagem. · 

As consultas de enfermagem, segundo seus depoimentos, eram 
feitas nas seguintes situaç5es: 

11 
••• por exemplo hoje nós temos o planejamento familiar. A gente faz 

entrevista, reúne os grupos que passam por exames médicos e depois da 
orientação necessária sobre todos os métodos, é feita individualmente a 
escolha do método adequado ..... 

. 
11 Na parte volante nós temos a kombi toda equipada. Essa kombi leva o 

atendente e nós fazemos consulta de enfermagem. Não vai nenhum médico." 

11 Por exemplo uma gestante que me procura aqui, já com teste de gravi
dez ou suspeita de gravidez, então eu faço toda a consulta de enfermagem, 
e depois ela é encaminhada para médico ... 

11 Ela faz todas as vacinas e a puericultura até dois anos com a minha 
orientação. Os desnutridos passam comigo 3 vezes por mês e, dependendo do 
caso, ele passauma vezomédico. O grupo de crianças tem um atendimento in
dividual comigo ••• uma vez por semana, (mães) participam de um curso. 11 

li mas também a consulta de adultos e dos hipertensos. 11 

'' especificamente do escolar, eles passam por mim todas as crian-
ças que têm problema de apre11dizado, de rendimento escolar ••• eu atendo 
gestantes confornJe a semana, digamos a gente tem um grupo de gestantes, 
quando é o primeiro trimestre, no segundo trimestre, algumas passam 
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pelo .médico com 32 semanas e com 28 semanas, as outras ••• as sadias comi

go ••• 36 semanas em diante só com o ·ginecologista." 

FRANC048 situa a origem da consulta de enfermagem no Bra
sil em 1966, na Fundaç~o SESP ·no atendimento a gestantes e crianças sadias 
e, por ter-se difundido mais na irea de SaGde PGblica, o a]vo eram as po-
pulaçÕes carentes. ' 

~ 

A consulta de enfermagem como atividade propria do enfer-
meiro é defendida com os argumentos de que é necessirio fazer o enfer
meiro ter contato com o doente para ter o reconhecimento profissional e/ou 
aprofundar-se em seu prÓprio campo de saber. 

Em nenhum periodo da história da enfermagem brasileira, o 
enfermeiro exerceu predominantemente o cuidado direto ao paciente6 

No salto da enfermagem tradicional para a moderna, o objeto 
de trabalho do enfermeiro se transformou, não se constituindo mais no cui
dado direto. 

NAKAMAE49 considera que o resgate do cuidado -direto nao 
implica na renúncia ao cuidado indireto e pressupÕe que possa haver uma 
ruptura da divisão trabalho manual/trabalho intelectual, que igualmente 
supÕe a superação desta sociedade dividida em classes e com interesses an
tag5nicos. Ao ~osso ~e~ como utopia e uma imagem projetada ao longo do ho
rizonte, essa proposta pode ser discutida, mas nunca como possibilidade 
concreta imediata para a categoria como um todo. As experiências do enfer-

-meiro, prestando cuidados diretos, sao em centros maiores, e que 
não podem ser 'extrapoladas para os demais estados e municipios brasilei

ros. 
Por outro lad~, o enfoque que se tem do trabalho do enfer

meiro de SaÚde PÚblica não sendo Único, dificulta a formaç~o dos enfermei
ros. Essas divergências hi mais de 10 anos permeiam duas entidades ameri
canas a A.N.A. (American Nurse Association) e a A.P.H.A. (American Public 
Health Association). A A.N.A. considera o individuo ou a familia, como a 
_unidade de análise e como prática para melhorar a saúde da comunidade. A 

A.P.H.A. identifica como objeto; os grupos de risco, assumindoquea melho
ria do estado de saúde da comunidade como um todo é que beneficiará os 
seus membros. 

A absorção das teorias americanas reflete-se na formaç~o 

profissional no Brasil. Essas diferenças apa~ecem, quando os modelos as

sistenciais implantados atendem a demanda espontânea, sem preocupar-se com 
programas, passando a assistência de enfermagem a ser individualizada. 
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4.4.2.3. Visita Domiciliária 

A Visita Domicili~ria40 era definida por uma Secretaria Mu

nicipal de SaÚde estudada como 11 a ida de qualquer um dos membros da equi
pe de saÚde ao domicilio de morado,res da ~rea de abrangência. 11 As visitas 
domiciliares nesse munic1pio podiàm ser a: 

a) pacientes inscritos no programa: A todos os pacientes, pelo menos 
uma vez, entre a inscrição e a alta do programa e visitn~ ~~n~rifirn~ rlPn

tro dos programas. -b) convocaçao de faltosos a vacinas 
c) acompanhamento clinico: Realizadas a pedido do médico para segui

mento da evolução clinica de alguns pacientes. 
Essa classificação permeava as concepçÕes do que era essa 

atividade para a maioria dos entrevistados. 
A visit~ domicili~ria relatada pelos entrevistados pode ser 

classificada quanto à finalidade com que era feita em: 
a) Caso; em que o cliente não podi ir até o posto de SaÚde 

"Casos pÓs-cirÚrgicos: casos de pacientes necessitados assim, em ter
mos de alimentação, essas pessoas mais pobres que não estão tendo assis

tênci.a, paciente doente acamado, não estão tendo condiçÕes de vir ao Pos
to, a gente vai ••• " 

"A gente tem visita domiciliar ••• tem um número pequeno ••• eu estava 
fora porque fui ver caso de uma paciente nossa que é diabética e ela teve 
uma queda, dai eu fui fazer insulina, casos solicitados, agora, programa 
nanhum." 

, 
b) Cadastrando e Recadastrando a area. 

"O que eu gosto muito de fazer é visita domiciliar~ nós estamos recada~ 
trando a área, são 800 familias cadastradas, acho que a gente já recadas
trou mais ou menos 500 familias, então tem escala, cada diasai uma dupla.•• 

"A visita aqui é para fazer a ficha do posto, a ficha familia é feita 
na casa. A pessoa vem solicitar, a gente visita, preenche a ficha na casa 
e atendemos só nossa área de abrangência. (Curitiba). 

c) Chamando faltosos 

-"Se tem gestante faltosa, procuramos essa faltosa que nao participa 

do grupo. Aquelas que .vieram uma vez, mas que não tiveam retorno. Da crian 
ça na puericultura e no grupo de hipertensos também. •• 

"Casos de atra!;o são só fe Hos dentro da cidade, ainda estão muito 
limitados, porque não tem dado tempo1mesmo. Agora são feitos pelos auxi-
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liares . convocação da vacina, de pré-natal, de hipertensos, mas só dentro 
da c i da de. •• 

d) Bloqueios na vigil~ncia epidemiol~gica. 

11 Se teve algum caso (notificação) a gente, que faz a visita, vai na 
' ' 

casa, faz o bloqueio. 11 

As justificativas de alguns entrevistados da atividade -nao estar sendo realizada, pelo pessoal auxiliar: 

11 Hoje para fazer visita domiciliária é dificil porque o pessoal 
conhece, [área] tem que ir alguém que conheça junto e tal.'' 

-na o 

11 Mas é pequena (poucas visitas) porque a área é de ~uito· dificil aces
so, ela é um morro. Então tem que subir, descer várias vezes. Então nas 
proximidades a gente visita, mas nos lugares mais longe a gente manda ae-
rogramas ou manda recados, mas geralmente aerogramas. 11 

110 atendente de saÚde não tem assim essa vontade, esse empenho de fa
zer uma visita domiciliar, de você ir lá conversar com a pessoa, explicar, 
orientar alguma coisa. Eles mesmos têm dÚvidas, às vezes um funcionário -vai pra area fazer uma visita de atraso de carteirinha,mesmo, eles 
chegam lá~ eles ficam até mésmo em .dÚvida, eles não tem .segurança da
quilo.11 

11 Então o pessoal lá (outro posto onde trabalhou anteriormente) tem 
jeito de conversar com a comunidade, aqui o pessoal não tem, é uma coisa 
muito fria, assim não tem aquele envolvimento, então eles vão, o chefe 
mandou, o enfenneiro mandou ••• a senhora tá atrasada ••• •• 

Reconhecendo a importãncia da visita: 

11 Eu faço por exemplo visita domiciliar e gosto de sentir de perto a 
realidade do povo, porque você aqui dentro é uma coisa, você não sabe a 
vida daquela pessoa fora daqui, ela vem aqui pra consulta ou pra uma 
orientação e tal, saiu daqui você não sabe,então nós temos essa 11 Varredu
ra11 ••• ' (pesquisa nos domidlios, em determinado periodo). 

11 Eu acho que é fundamental as pessoas que trabalham, no posto de saú
de, conhecerem a população da área, . então isso é uma coisa que eu tento 
com o pessoal apesar de não existir um apoio facilitando o transporte, va
le transporte, alguma coisa porque 'a área é grande, e na verdade já existe 

· uma questão de defasagem salarial que vem por trás, politica e tal que es
tá influenciando um outro tipo de trabalho do atendente, então, ele não 

' ·. 

quer sair para a área, é dificil ·colocar para os atendentes de uma forma, 
digamos ••• a~sim é ••• pedagÓgica,que eles consigam entender a importãn
cia de incorporar dentro .deste a importãncia disso. 11 
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Os c~idados de enfermagem no domicflio deram origem i en
fermagem de Sa~de P~blica. ROSEN 108 mostra, ao. analisar o . aparecimento 
desse. profissional, que as suas rafzes sio derivadas no Iluminismo, do de
sejo de melhorar o estado de saúde dos pobres, provendo-os de informaçio, 
de modo que se auto-ajudassem e, 9e outro lado, a tradição caritativa de 
prover cuidados médicos e de enfe~magem para os .doentes pobres. 

Esforços para prover enfermagem no domicflio para doentes 
pobres de forma organizada foi objeto de trabalho em varias comunidades da 
Europa e América durante o infcio do século XIX, mas foi na Inglaterra que 
a. enfermagem distrital primeiro se desenvolveu. 

Entre 1854 e 1859, a Epidemiological Society of London 
apresentou um plano para treinamento de 11mulheres pobres 11 para irem a co
munidade e cuidarem destes doentes. Acredita~a-se (ainda persiste a idéia 
até os nossos dias) que, sendo da mesma classe social do paciente, o tra
balho seria mais efetivo. O plano faliu, e em 1859, em liverpool, William 
Rathbone iniciou esquema para prover cuidados de enfermagem para os po-
_bres. 

ApÓs a morte de sua esposa, que durante longa e · dolorosa 
enfermidade foi cuidada por enfermeira treinada, ocorreu a Mr. Rathbone a 
idéia de que os cuidados de · enfermagem poderiam aliviar os _pacientes 
e tentou, por sua conta, a exp.eriência de estender esses cuidados aos po
bres, contratando por 3 meses Mrs. Mary Robinson, a enfermeira que cuidou 
de sua esposa. 

A proposta não era somente dar cuidados de enfermagem, mas 
ensinar is famflias como cuidarem de suas prÓprias doenças, como deixar 
suas casas limpas. As condiçÕes que Mary Robinson, a primeira enfermeira 
distrital, encontrou entre as pessoas,que recebiam os seus cuidados, a 
deixaram horrorizadas. O sofrimento intenso, a evidente falta de esperança 
para dar alfvio aos clientes a deixaram angustiada. Embora acostumada a 
doenças, sofrimento e morte, não suportou a tensão e ao final do primeiro 
m~s retornou ao seu empregado~pedindo que fosse substituida. Mr. Rathbone 
conseguiu convenc~-la a permanecer e o experimento foi tão satisfatório, 
que teve interesse de expandf-lo para outros locais da cidade 18 ~ 

Apesar de dificuldades e obstáculos, conseguiu que fossem 
treinadas enfermeiras na Liverpool Royal Infirmary e a cidade foi dividida 
em 18 distritos. Cada distrito tinha uma enfermeira sob a direçã6 de um~ 

Lady superintendente ou algumas vezes sob um comit~ de Ladies superinten
dentes. Chama a atenção que as Ladies Superintendentes não necessitavam 
ter qualquer treinamento ou conhecimento de enfermagem, mas experi~ncias 

em ação iocial, selecionadas entre as damas da cidade. 
A tendência dos enfermeiros serem "visitadores de 
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aparece neste s~culo pelo c~escimento do movimento de sa~de da criança128 . 

Nos Estados Unidos at~ a - d~cada de 1930, a maioria dos en
fermeiros, eram contratados como enfermeiros padrÕes pelos proprios pa-
cientes, nos hospitais ou nos ·domicflios, situaçio que persiste at~ o 
da segunda guerra mundial 16 . 

No Brasil, em 1947 ,',MARCH71 ja considerava 11 0 cuidado 
domicflio, como velha figura de retórica que aparece periodicamente 

fim 

em 
nas 

conferências sobre enfermagem aureolando a polivalência dos enfermeiros 11
• 

Considera que a assistência dom~stica ao doente nunca chegou a ser usada 
entre nós e que o cuidado em domicflio, que continua a fazer parte do cur
rfculo das escolas de enfermagem, ji n~o tem utilidade pritica, pois quase 
nio ~ usado no trabalho de sa~de p~blica 11 • 

Em alguns locais,em1967 ainda persistia esta atividade co
mo rotina de trabalho, como por exemplo na Unidade de Sa~de do Tarumi, em 
Curitiba. Esta unidade era local de estigio da Escola de Enfermagem Madre 
L~onie, que sob a responsabilidade da Fundação S.E.S.P., tinha um treina
mento, utilizando da Maleta da Visitadora, com toda a sua t~cnica. Em Lon
drina, em 1973, nas Unidades de Sa~de, campo de estigio dos alunos do cur
so de enfermagem, foi implantada a Visita Domiciliiria, acreditando-se nos 
princfpios propostos por MASCARENHAS75 Segundo esse autor a diferença en
tre um ambulatório e um posto de saúde ~ que o segundo ~ dinâmico, carac
terizado pela busca ativa de casos proporcionados pelas atividades da vi
sita domiciliar. Naquela escola foi copiado o modelo de maleta da Fundação 
S.E.S.P., e os auxiliares de saúde e os alunos de enfermagem foram treina
dos para a utilizarememcuidados domiciliares,na ~poca ligados ao binÔmio 
m~e/criança, realizando curativos umbilicais e em suturas de cesareanas. 

O uso das maletas, na forma antiga, foi abandonada a práti
ca desse atendimento ainda persiste incorporan~o, agora, ji um outro tipo 
de cuidados: aos idosos que n~o deambulam ou têm dificuldade de ir at~ o 
posto, aos paralfticos por acidentes vasculares cerebrais, grupo que apa
rece com a mudança de estrutura etiria da · populaç~o. Essas visitas sio 
realizadas por solicitação dessa clientela. 

A distância, segundo TEIXEIRA125 , entre a residência e a 
unidade sanitiria, na zona urbana não deve ultrapassar 30 minutós, e nesse 
caso a visita domiciliiria ta~b~m pode se tornar 'uma atividade menos dis
pendiosa, pois n~o envolve a .necessidade de transporte. A assistência no 
domicflio passa a ser uma alternativa para muitas doeriças cronicas, tendo 
em vista o crescente aumento dos cursos hospitalares. 

A valorização das ati vidades internas,' desde o treinamento, 
tanto para o enfermeiro como para o pessoal auxiliar, leva em contra par
tida a relegar para o segundo plano as açÕes externas, tão ou mais impor-
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tantes para o trabalho em saúde pÚblica. 

MARQUES & ENGLER7? preveem que com a difus~o de novas tec
nologias i poss,vel se fazer o controle no domic,lio de pacientes com 
doenças agudas e crÔnicas, substituindo parcialmente o hospital e ambula
tÓrios. 

4.4.3. Atividades Educativas 

QUADRO 7- NÚmero e porcentagem de enfermeiros que declararam exercer ati
vidades educativas segundo o tipo de atividade, em 22 munici
pios do Paran~, 1988. 

ATIVIDADE 

Treinamento pessoal 

Grupos 

4.4.3.1. Treinamento de pessoal 

NQ 

59 

37 

% 

50,4 

31,6 

O treinamento de pessoal, juntamente com a administraç~o, 
-sao as duas atividades que o enfermeiro deve assumir dentro da atual com-
posiç~o da força de trabalho no Brasil, tendo em conta toda a sua evoluç~o 

histórica e origem6 

A expans~o da rede municipal e a inexistência de cursos pa
ra o preparo dos auxiliares, em muitos munic,pios, levam à necessidade de 
se contemplar n~o só a reciclagem ou atualizaç~o, mas a formaç~o dentro do 
prÓprio serviço. Tais fatos justificam que 50,4% dos profissionais entre
vistados o tenham relacionado entre suas atividades. Ressalta-se que em 
nenhum munic,pio desenvolvia-se o projeto de treinamento em servico, pro

posto pela metodologia de capacitaçio ou formaçio do visitador sanitirio. 

O treinamento, aqui considerado, também não é o dado em treinamento for
mal, que utiliza o serviço como campo de estágio, e prepara o auxiliar de 
saúde em 3 meses, mas o que poderia ser denominado como treinamento . em 
serviço ou reciclagem de pessoal • . 

"O trabalho mesmo que eu tou tendo agora, toda a implantação do C.S., 
é mais a nivel educativo com o pessoal .•• Eles não tem assim muito prepa
ro, não trabalharam, muitos não trabalharam antes nada, então a gente tem 
revisto, tem estudado, tem feito aula~; práticas, tem visto com eles.•• 

"A outra função é a ~ducação em serviço, fazendo treinamento e reci
clagem dos funcionários ... " 
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" além do mais tem a função de treinamento de pessoal, diariamen-

te, mas fica dif1cil porque a gente tem 4 horas para cada posto, digo, pa
ra dois postos ••• " 

11 
••• nós fazemos uma reciclagem de 6 e 6 meses. A gente faz um au

lão assim e damos uma semana pelo >. menos de treinamento intensivo, todo ano 
a gente faz ••• 11 

11 
••• a demanda aúmentou bastante realmente com a vinda da AIS (AçÕes 

Integradas de SaÚde) e o número de postos, houve necessidade de colocar 
mais agentes, só que aqui é muito dificil contratação, o pessoal tem pri
mário incompleto, é dif1cil escolher quem vai ser treinado. É mais por in
dicação do prÓprio agente. Então indica, dai fazem uma entrevista com o 
agente e fazemos um mês de avaliação. Nesse mês eu vou, faço a reciclagem 
nos Postos, principalmente no C ••• que é maior, tem as demandas e é mais 
fácil para treinar ••• 11 

No Brasil 35 , em 1983, nos estabelecimentos para-hospitala
res, o percentual de enfermeiros que indicaram como função o treinamento 
em serviço foi mais alto com um percentual de 71,4%. 

O grupo de acordo interministerial, (Ministério da SaÚde, 
Ministério da ~revidincia e Asststincia Social, Ministério da Educação e 
Organização Paname~icana da SaÚde) concebeu o projetó Larga Escala - que é 
uma proposta alternativa de formação e qualificação profissional de traba
lhadores como atendentes, auxiliares de saúde, agentes de saúde e outras 
~reas como vigilãncia sanit~ria, odontologia, nutrição. SOUZA e co1. 119 

descreve como uma metodologia que busca 11 Viabilizar a interação entre o 
sujeito e objeto no ambiente de trabalho, considerando as formas de apren
der do sujeito e recorte do objeto que permitam partir do seu referencial 
de percepção da realidade, sem negar seus conhecimentos da pr~iica e senso 
comum, para construir novos conhecimentos mais elaborados e espec,ficos, 
de acordo com a habilitação profissional. 11 

Essa proposta, na rede municipal em estudo, é invi~vel .se 
~ 

a rede não sofrer transformaçÕes como aumento do numero de enfermeiros, 
capacitação dos instrutores para essa metodologia, nas 5 

~ 

areas propostas 
para o projeto: doen~as transmisslveis, saÚde materno-infantil, processos 
crÕnico-degenerativos, planejamento e organização do processo de trabalho, 
e plan~ de carreira para os atuais agentes de saÚde, que permita uma as
cerição profissional com recompensas salariais. 



70 

4.4.3.2. Grupos 

O trabalho com os grupos abrange sua organização com agen
damento de reuniÕes, captaç~o da clientela para inscrição e palestras. 

Os grupos são compostos por clientes oriundos dos programas 
I -

implantados segundo as diretrizes nacionais, isto e, crianças, gestantes e 
doentes crÔnico-degenerativas, (hipertensos e diabéticos). Em um Único mu
nicipio, havia ainda o grupo de promotores de saúde, que era também de 
responsabilidade do enfermeiro. 

11 -grupo de hipertensos, grupo de gestantes so eu que faço ..... 

li bem eu tenho grupo de gestante •• ~ grupo de hipertensos que eu 
estou organizando junto com os agentes de saÚde ••. 11 

ADAMI 1 observou que a educação de grupos era realizada em 
Unidades de SaÚde, que possuiam recursos humanos em maior quantidade e me
lhor qualidade. 

GONÇALVEs56 diz que os enfermeiros dos Centros de SaÚde de 
São Paulo conservavam para si áreas que consideram nobres, como o traba
lho em grupo. 

Num dos munic1pios estudados, o trabalho com crianças e 
gestantes era rea 1 i zado em grupos -sob a responsabi 1 i da de do enfermeiro e 
assistente social e em outro havia uma divisão de trabalho entre enfermei
r-os e médicos. 

O trabalho em grupo requer com efeito maior experiência que 
os procedimentos realizados pelos auxiliares de saúde, com treinamento de 
3 meses em média, como esterilização, curativos simples, aplicação de in
jeçÕes. 

Muitas vezes, o enfermeiro, bas~ando-se em técnicas· de di
nâmica de grupos, utilizam-nas sem as adaptaçÕes para a população alvo. 

Não foi explicada a forma como é feito esse trabalho mas, 
toda a dinâmica grupal necessita no minimo que se tenha para o seu desen
volvimento metodologia de autê~tica educação dial~gica como a proposta 
por FREIRE50 "em que a ~e6a do edueado4 e a de p4oblematiza4 ao~ edu
eando~ o eonte.Ü.do que. M mec:Uailza, e t~ão a de. fuMJtta4 · .6Ôb4e ê.i..e, de dã.

lo, de ~~endê-lo, de ent4egã.-lo, eomo ~e ~~e de algo jã. 6eito, ela
boMdo, aeabado, teJun.i.n.ado, N~te ato de p4o blematiza4 o-6 eduea11do~, ê.i..e 

.6e en.eon.t4a igualmente p4oblematizado. 

A p4oblematização e a tal ponto dialwea, que .6Vl.Ô. imp0.6.6Zvel alguém ~

tabeleee -la ~em eomp4ometf!.4 -~e eom .6 eu p4oe~~ o." 

O trabalho de educação é dialético com o aprendiz e sua realidade, que o 
leva a plena compreensão do processo (e não mera transmissão ou transfe-
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rencia, ou modelação de comportamento). 

4.4.4. Pesquisa e outras atividades 

QUADRO 8 - NÚmero e porcentagem de enfermeiros que executam atividades .de 
pesquisa e outras, intra-posto de saúde,em 22 municipios do Pa
raná, 1988. 

ATIVIDADES 

Pesquisa 

Outras* 

NQ 

05 

06 

% 

4,2 

5,1 

*outras: Bloqueios, seleção de pessoal, cadastro da área, exame pré-admis• 
sional, palestras para a comunidade. 

O percentual de enfermeiros, que realizavam atividades .·· de 
pesquisa, era pequeno. Essa atividade, em serviços que não t~m por finali-
dade a investigação e sim a assist~ncia, não tem muita chance de ter alta 
frequ~ncia, levando-se em consideração os dados anteriormente apresentados. 
como: número de postos para supervisionar, número de ati~id~des desenvol
vidas, horas contratuais, número de profissionais recém-graduados. 

Em 1983, nos estabelecimentos de saÚde brasileiros (inclui~ 
do-se os hospitais) o percentual de enfermeiros, que não realizavam traba
lho de pesquisa, era de 72,5% e dos que realizavam, 10,41 o faziam de for-

. 35 
ma eventual . 

BURLAMAQUE e co1. 21 , estudando a produção cientifica, dos 
enfermeiros do Rio Grande do Sul, encontrou que entre os fatores que mais 

contribuiram p~ra limitar a produção estavam a falta de tempo, o custo e o 
pouco dominio da metodologia, motivos também descritos por CAMARGO e 

.co1. 23 , em Santa Catarina. 
LOPES apud BOEMER e co1. 17 , estud~ndo a produção de enfer

meiros assistenciais em relação a pesquisa, identifica fatores limitantes 
para o desenvolvimento do profissional nessa áre~~ como o desinteresse da 
instituição empregadora, alta rotatividade nos serviços, turnos de traba
lho inconstantes, sobrecargi de atividades, falta de conhecimentos sobre 

· metodologia de pesquisa, inexi~t~ncia de bibliotecas e, com tudo isso, se 
consideram marginalizados desse processo. . 

. RIBEIRO & GOULART104 consideram a pesqúi,sa cientifica em 
enfermagem como indissociável do ensino e da pesquisa. · 

A Universidade, no Brasil, é o 11 locus•i da produção intelec-
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. 54 

tual ·como demonstra GERMANO ao analisar as publicaç~es na Revista Bra-
sileira de enfermagem, no periodo compreendido entre 1955-1980, mostrando 

que 3 escola~ exercem~ liderança dessa produçio; Escola de Enfermagens da 
Universidade · de São Paulo (25,8% dos artigos) criada em 1942, a Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Pret~, (20,~%) que data de 1951 e a ·Escola de En
ferm.agem Ana Néri de UFRJ (11,3%) 'criada em 1922. Os articulistas, no pe

riodo estudado, eram de e~colas na proporção de 48,4% e apenas 7% eram en
fermeiros assistenciais, configurando-se uma hierarquia intelectual, se
g~ndo · a · autora, no concei~o gramsciano, os que pensam e difundem o saber 
(docentes) e os que o executam (enfermeiros assistenciais). 

As três escolas situam-se no eixo Rio-São Paulo, estados 
mais desenvolvidos e são instituiç~es mantidas pelo governo estadual e fe

deral. 
A evolução histórica e estrutura organizacional das escolas 

paranaenses podem explicar a pouca tradição de pesquisa mesmo entre os do
centes e a sua qualificação nessa área: o ensino, por 17 anos, em uma Úni
ca escola privada; posteriormente a adoção nas· escolas estaduais e fede
rais, de um plano de carreira, que não estimulava a participação em cursos 
de pÓs-graduação como mestrados e doutorados, pois a ascencão era realiza
da por tempo de serviço; o regime de 40 horas semanais não estava condi
cionado à produção cientifica e a dupla entrada _anual de alunos levava a 
permanência maior em atividades de ensinÓ, refletem-se na produção docente 
e em consequência no pouco preparo dos enfermeiros em outras atividades; 

A proposta de uma rede básica de saÚde ou sistemas locais 
de saúde, tendo por objetivo o melhoramentri da assistência à saúde, 
pode deixar que a investigação, um elemento critico na estruturação 

-na o 
dos 

serviços, fique limitada a uma elite de investigadores, mas sim a todos os 
responsáveis pela assistência. Essa democratização da pesquisa é importan
te para convertê-la em uma atividade de rotina, pelo menos em estudos mais 
voltados para a avaliação dos serviços e seus resultados118 . 

Contra a proposta se interp~em ate o momento as organiza
ç~es dos serviços pesquisados e a formação dos enfermeiros. Entre os cur
sos de enfermagem no Paraná, onde se formaram a maioria dos enfermeiros 
entrevistados, duas escolas não ministravam disciplinas de iniciação cien
tifica e, nas outras cinco, a carga curricular variava de 30 a 45 horas, o 
que é insuficiente para a execução· de uma pesquisa, desde a elaboração do 
projeto, levantamento bibliográfico, coleta de dados e análise. 

Os municipios, por sua vez, não disp~e de recursos humanos 
suficientes para as atividades as~istenciais, nq nivel local e no nivel 
central na área de enfermagem, que poderiam orientar esse processo. 
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Com esse quadro segundo SOUZA e co1. 119 o conhecimento ad

quirido pelos profissionais "i est~tico, j~ vem pronto, tem tamanho e 
significa que não se elaboram conhecimentos, não se constatam ou éonfron
tam saberes, não se interroga o prÓprio conhecimento." 

4.4.5. Atividades extra-postos de saúde 

QUADRO 9 - NÚmero e porcentagem de enfermeiros que declararam executar 
atividades extra-postos de saÚde, em 22 municipios do Paraná, 
em 1988. 

ATIVIDADES NQ % 

ReuniÕes 64 . 54,7 
Creches/Escolas 47 40,1 
Coordenação 12 10,2 

Comissões 12 10,2 
CIMS/Conselhos 8 6,8 
Cursos formação auxiliar 7 5,9 
Escalas/Relatórios 4 3,4 
Levantamentos Estatisticos 4 3,4 

. Controle Material/Medicamentos 3 2,5 
Curso de Especialização 3 2,5 
Escola Auxiliar de Enfermagem 2 1,7 
Outros* 3 1,7 
Sem informação 1 0,8 

* Outros: Vigilância EpidemiolÓgica, Direção de Departamento. 

4.4.5.1. ReuniÕes externas 

A necessidade de comunicaçao com o nivel central leva os 
enfermeiros a dispensarem, em reuniÕes com esse nivel, uma alta proporção 

das suas horas em atividades fora do posto de saúde, para encaminharem as
suntos relacionados com o desempenho de suas funçÕes administrativas e/ou 
reciclagem ou estudos. 

Essa caracteristica do trabalho em saúde pÚblica, as reu
niões externas, foi encontrada entre os m~dicos sanitaristas e enfermeiros 



74 
nos centros de saÚde de são Paulo. Para os primeiros, as reunioes externas 
tinham por finalidade discutir programas, normas, comparar experi~ncias e 
tomar conhecimento de 11 pacotes 11 e, para os segundos, funcionavam como au
to-controle e auto-supervisão profissiona1 56 . 

Nesse estudo, as reuniÕes externas 
risticas do enfermeiro e do m~dic~ sanitarista de 
de grande proporção não ocupar o cargo de chefia, 

-correspondem as caracte-
São Paulo porque, apesar 
o exerce de fato, isto 

~' eram responsáveis por toda a organizaçao tecnolÓgica do processo de 
trabalho dos Postos de SaÚde. 

4.4.5.2. Programas com creches e escolas 

Os enfermeiros de Curitiba eram responsáveis pelos progra
mas.de saúde em creches e escolas40 . 

No programa com as creches as atividades previstas eram 
controlar a vacinação, o crescimento e desenvolvimento das crianças, solu
cionando problemas simples e encaminhando os demais ao Centro de SaÚde. O 
programa do escolar propunha-se a detecção de problemas de acuidade vi
sual, coluna, crescimento, fimose e criptorquidia, agendando consulta para 
escolares com alteração nestes exames e outros tipos de patologias. 

As duas atividades eram exercidas dentro/das escolas muni
cipais da área de atuação. Uma das entrevistadas coordenava o trabalho em 
uma creche com 120 crianças ~ 4 escolas com 2.300 escolares. 

-HEm creche a gente faz a parte educativa, com os pais, com as pro-
prias funcionárias da creche, fazemos treinamento também com os funcioná
rios, com as babás e as cozinheiras, auxiliar de cozinha, e a parte de 
assistência direta também às crianças ..... 

11 0 programa de creche, nós atendemos uma creche dentro de G. (nome do 
bairro) fica aqui pertinho, então é feita uma visita semanal, e verificado 
principalmente pediculose e escabiose e nós também verificamos se não tem 
nenhuma criança com sintomas de doenças transmissiveis ••• •• 

11Ah, outra atividade extra-posto que se faz é o exame de glicemia nas 
escolas. Então temos um programa junto com o pessoal da Educação, se faz 
glicoteste em todas as crianças e se há alguma anormalidade, a gente enca
minha para o laboratório e passa prá consulta médica, se dá alterado, faz
se isso nas escolas, onde realizamos também o parasitolÓgico de fezes ••• 
todo o começo de ano organizam os cursos para professores, sobre primeiros 
socorros básicos, que elas podem fazer na escolas - fornecemos também 
assim·uma farmacinha básica ..... 
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O trabalho da enfermagem nas creches e escolas, nos dias · 
atuais, lembr~ os prim6rdios das enfermeiras escolares na Inglaterra e 

nos Estados Unidos. 
Em 189218 , em Londres as primeiras enfermeiras distritais 

especializadas fo~am as escblares. ' Cad~ enfermeira era responsivel por . 4 
escolas e examinava di~riamente ioo crianças levadas pelos professores, 
uma por uma. Os principais ' problemas eram conjuntivite, doenças da pele, 
verminoses, e precariedade de higiene pessoal. 

O seu tratamento era prevenir e tratar as doenças mais sim
ples e, nos casos mais sérios, acompanhar o escolar até em casa e orientar 

os pais para procurar assistência médica. 
Nos Estados Unidos, o trabalho de enfermagem nas escolas 

iniciou-se como suplementar ao dos médicos. A inspeção médica exclu1a as 
as crianças das escolas, e estas ficavam brincando e perambulando pelas 

ruas. A situação era tão grave, em New lork, que is vezes 300 crianças va
gavam pelas ruas. Com a introdução da enfermeira na escola, esta começou a 
fazer tratamentos para escabiose, impetigo, eczema., etc. e as crianças, 
que anteriormente eram exclu1das, passaram a não sê-lo e eram tratadas 

. 18 
precocemente • 

-Algumas vezes essas enfermeiras sao chamadas as primeiras 
enfermeiras de saÚde pÚblica. 

Como se vê, apesar de quase um século de distância, as nos
s~~ condiç~es de saúde e de trabalho hoje são muito semelhantes as dos 

/ 

pa1ses desenvolvidosna época, · quanto i forma como essa assistência é orga-
. nizada, como quanto a concepção 11 higienista e preventivista 11 do trabalho. · 

4.4.5.3. Coordenação em nivel central 

Alguns enfermeiros, que eram responsaveis por . postos de 
saúde, acumulavam funçÕes de coordenação em n1vel central e foram entre

~istadas por desempenharem atividades no n1vel local, · fazendo parte dos 117 

enfermeiros, que compuseram a população estudada. Vale ressaltar que pou
cos munic1pios dispunham de enfermeiros, exercendo exclusivamente ativida
des ~e enfermagem no nl've 1 centrar: Curitiba, Araucária~ Cambé e Londrina .. 

••Na divisão a. gente faz o que chamam de planejamento, mas de certa 
forma acaba não acontecendo, planejamos o trabalho que por vontade ocor

ra ••• o horário médico passou a ser uma atividade nossa, fonnular, por, 
repor e tentar discutir com o diretor da autarquia de saúde necess.i·dade 
de admitir mais profissionais ... · 

11Sou coordenadora do serviço de saÚde no munidpio.•• 
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4.4~~.4. Participação em comissões dos serviços 

As comiss~e~ · esta~am envolvidas com atualizaçio de rotinas, 
confecção de manual e divulgação do trabalho realizado pelo municipio 
através de uma novela. 

11 Comissão de esterilização, da rede de frio e imunização.... (elabora
ção de rotinas sobre esses temas). 

· 
11A gente divulga o trabalho da Instituição através de uma novela ... 

4.4.5.5. Participação em Comissões Intermunicipal de SaÚde e Conselhos Co
munitários 

A participação em instâncias deliberativas era de 2 enfer
meiras: uma na Comissão Institucional Municipal de SaÚde (CIMS), como pre
sidente e em outra era representante do municipio na Comissão Regional 
Institucional de SaÚde (CRIS). 

Os outros 4 participavam apenas das reunioes, informalmente 
como assessoria técnica e secretária. 

11A gente tem a CIMS, só que não fazemos .parte, mas participamos das 
reuniÕes, inclusive fazemos atas. Eu participo informalmente da Assessoria 
técnica ••• 11 

Foram excluidos da · categorização como participantes do con
selho comunitário os depoimentos que só relacionaram reuni~es com lideran
ças ~/ou associação de moradores. Em um dos municipios essa atividade era 
de responsabi~idade das chefias de posto. Apenas 2 profissionais afirmaram 
estar formando um conselho comunitário. · 

4.4.5.6. Elaboração de escalas, relatório, levantamentos estatisticos e 
controle de material/medicamentos 

Os poucos profissionais disponiveis em nivel central levam 
os enfermeiros, em alguns municipios, a realizarem atividades nesse nivel 
ou por solicitação da chefia imediata, caso também das comiss~es ou por 
optarem, como em dois municipios por não terem um Único chefe do serviço 
de enfermagem, dividindo as tarefas entre todos os enfermeiros ou tendo 
chefia Única, em sistema de rodizio semanal. 
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4.4.5 .. 7. Cursos de fonnação de auxiliares de saÚde e escola de auxiliares 

de enfennagem 

A formação do auxiliar de saÚde é assumida pelos serviços, 
tendo em vista que a expansão da rede não encontrou ocupacionais treinados 
no mercado. Os cursos de formação tem duração de 3 meses e durante ·o pe
r1odo de aulas teóricas, em geral um mês, os enfermeiros estão fora do 
posto de saúde, retornando a ele para acompanhar o estágio supervisionado. 

A lei do exerc1cio profissional nQ 7498/86 vedou a forma-
-çao de atendentes, extinguindo a categoria, que teria, a partir desta data, 

dez ·anos para a sua transformação em auxiliares de enfermagem por meio de 
cursos regulares ou exames de suplê~cia 19 • 

Os munic1pios, seja por inviabilidade pol1tica (não tendo 
interesse na capacitação e qualificação dos profissionais) seja por invia
bilidade técnica (não dispor de pessoal treinado para contratar nas subs
tituiçÕes ou por expansão da rede) deixam de cumprir a lei e incorporam em 
seus quadros pessoal não treinado com o aval dos enfermeiros. 

É muito dif1cil para o profissional, muitas vezes isolado, 
com um mercado de trabalho restrito, às vezes, o Único existente no muni
c1pio, contrariar a vontade do dirigente e impedir essas contrataçÕes. Por 
outro lado, a população que é atendida pelo pessoal auxiliar, com menor 
qualificação, passará a não ter nem esse atendente. 

Em dois munic1pios, os enfermeiros tinham parte de sua car
ga horária contratual dedicada ao ensino e/ou coordenação do curso de au
xiliares de enfermagem, mantido pela municipalidade. 

4.4.6. Clima Organizacional 

O clima organizacional foi avaliado por fatores 
institucionais que facilitavam ou dificultavam o desempenho. 

intra-
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4.4.6.1. Fatores facilitadores do desempenho 

TABELA 11 - NÚmero e p~rcentagem de enfermeiros segundo a existência de 
fatores institucionais que facilitam o desempenho, em 22 muni
cfpios do Paran~, 1988. 

\ 

EXISTÊNCIA DE FATORES FACILITADORES NQ % 

Sim 66 56,4 

Não 33 28,2 

Sem informação 18. 15,4 

T O T A L 117 100,0 

Mais da metade dos enfermeiros responderam afirm~tivamente 

sobre a existência de fatores institucion~is, que facilit~vam o seu desem
penho. 

O alto percentual de não informantes se deve à forma 
. como a questão foi formulada, pois quando o entrevistado titubeava em res
ponder, passava-se para a questão seguinte: existência de fatores que di
ficultavam e por falha não se voltou a reformular a questão. Tal falha só 
foi constatada por ocasião da tabulação dos dados levantados. 

QUADRO IO~ NÚmero e porcentagem de fatores intra institucionais facilita
dores do desempenho relacionados pelos enfermeiros, em 22 muni.:. 
cfpios do Paran~, 1988. 

FATORES FACILITADORES 

Bom relacionamento inter-equipe 
Apoio Institucional 
Autonomia profissional 
Diretrizes políticas 
Auxilio Transporte 
Integraçao com outros níveis 
Apoio da Supervisao 

· Recursos Humanos qualificados 
Aceitação do trabalho pela Comunidade 
Recursos Humanos Suficientes 
Demanda Adequada 
Trabalho Gratificante 
Outros* 
Sem informação 

-

NQ 

22 
21 
12 
9 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
4 

17 

% 

33,3 
31,8 
10,2 
7,6 
4,2 
3,4 
2,5 
2,5 
1,7 
1,7 
0,8 
0,8 
3,4 

14,5 

Outros*: amor a camisa, grupo jovem, disponibilidade de recursos materiais 

Os fatores citados como facilitadrires do desempenho podem 
ser classificados en ~re os que trazem satisfação no trabalho, estudados · 
por di versos autores 14 , 16 ' 27 
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4.4.6.1. Relacionamento inter-equipe 

~ 

Entre os que responderam afirmativamente a questao sobre a 
existincia de fatores que facilitassem o ~eu desempenho (56,4%), o bom re
lacionamento inter-equipe ~oi o ~ciis ci~ado: 

" ••• o que facilita aqui é q~e existe uma união muito boa, então a 
equipe se entrosa muito bem, acho que isso é muito importante, porque você 

trabalha." 

O bom rel~cion~mento int~r-equipe é im~ortante para se ob
ter maior eficiincia e satisfação no trabalho. 

No Brasil 35 , em 1983, os enfermeiros de estabelecimentos de 
saÚde (hospitalares e para-hospitalares) o consideraram o segundo fator, 
em uma lista em que a existincia de creches para funcionários obteve o 
percentual mais alto. 

4.4.6.2. Apoio institucional 

Sob essa denominação foi enquadrada uma ampla gama de de-

poimentos. 

11 
••• a gente encontra facilidade no desenvolvimento de qualquer coisa 

que você queira instituir em programas, você recebe apoio.'' 

"Acho que a prÓpria administração, digamo~ o fato de tennos enfennei
ra,diretora do departamento profissional de enfermagem, ajuda bastante.• 

11 facilidade a gente tem, facilidade em relação à chefia atualmen- · 

te, temos como chegar para a chefia, conversar com ela, discutir proble
mas." 

4.4.6.3. Autonomia 

A Ordem das Enfermeiras e Enfermeiros do Quebec (O.I.L Q.) 
entende a autonomia cómo a 11 Capacidade que tem o homem de ser integralmen
te, de dar um sentido a sua vida e de em função disso, escolher o conjunto 
de suas aç5es por uma direção pessoal que se ori~nta para a completa rea
lização de si mesmo.'' 

'· - -O exerc1cio profissional de forma autônoma nao so leva a 

satisfação no trabalho como uma melhoria da auto imagem24 

Desse estudo, os enfermeiros entrevistados consideravam 
como autonomia a liberd~de de realizar atividades de enfermagem, pois nao 
tinham um controle sobre o seu trabalh~quer porque não eram supervisiona-
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-das por outros enfermeiros, quer porque nao existiam programas e atribui-

ç~es para serem seguidos, conforme o encontrado em 2/3 dos municfpios pes
quisadas (Tabela nQ 1). 

Esses achados ·parecem ser diferentes da análise feita 
por ROCHA107 que assinala um tr~balho rotineiro e portanto com pouca au
tonomia entre os enfermeiros da Secretaria Estadual de São Paulo, pelo se
guimento de progtamas e atribuiç~es normatizadas, _permitindo que at~ o 
treinamento do pessoal auxiliar prescinda desse profissional. 

11A gente tem de ter autonomia de fazer determinada coisa, por exem
plo: a questão de horário, que determinamos, não é uma coisa muito rigoro
sa, para poder participar também na parte de planejamento, coordenação~ 

-essa coisa que e interessante ... 

11 Bom, o que facilita aqui é que a prefeitura dá liberdade total. •• 11 

110 que facilita é uma certa autonomia que se tem de trabalhar assim 
em enfennagem. A gente planeja e toca o serviço ... 

11 Existe uma certa autonomia pra gente discutir algumas questoes que 
são especificas de enfermagem, então acho que isso facilita um pouco as 

• H 
COlSaS ••• 

11 Eu acho que a prÓpria liberdade de ação facilita muito. Você vê 
gente está solto, não tem ninguém pegando no pé ... 

11Autonomia que eles nos dão. Você faz o que for preciso, o Posto 
sua responsabilidade, cri e, faça o que qui ser ••• 11 

a 

-e 

Essa autonomia não é dada.pelo poder de decidir na progra
mação ou pelo modo mais amplo que ~ o poder administrativo dos que detém 
os recursos financeiros 105 • 

Para GORZ57 aquele que faz o projeto, o analista das ca

deias de produção, o técnico que verifica, os que destacam os postos de 
comandos sobre os outro~)distinguem-se principalmente pela liberdade face 
ao pr5prio trabalho e pelo poder exercido por meio desse trabalho (crité-
rio fundamental para definir essa camada). A empresa capitalista assume 
cada vez mais o aspecto de uma máquina complexa, onde o cont~~do do traba
lho e as relaç~es de trabalho com os objetos e as pessoas não são mais de
terminadas, cada dia, por um ato de comando hierárquico, mas sim fixados, 
objetivamente de uma vez por todas, pelas normas e estrutura da empresa. 

Os t~cni c os sentem-se autônomos1 porque no seu of1 c i o não recebem ordens do 
patrao. 
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4.4.6.4. Auxilio transporte, integração com outros niveis, apoio da super
visão, recursos humanos qualificados, aceitação da comunidade, 
recursos humanos suficientes, demanda adequada a ofert~, trabalho 
gratificante 

\ ~ 

O transporte disponivel, a integração com outros .serviços 
nos casos de encaminhamento a outros Órgãos do municipio, recursos huma
nos em quantidade satisfatória e capacitados são recompensas extrinsecas~ 

bem como o apoio dado pela supervisão. A aceitação pela comunidade e o 
trabalho gratificante podem ser considerados recompensas intrinsecas, como 
as descritas por BONJEAN e co1. 16 . 

MOTTAz88 em seu estudo ~~encontrou queo:smaiores determinan
tes de satisfação no trabalho foram assistência do supervisor, tarefas 
gratificantes, autonomia e salário. Os,.resultados são semelhantes aos fa
tores facilitadores d~ssa pesquisa: autonomia, e. apoio institucional. 

4.4.7. Fatores dificultantes do desempenho 

TABELA 12 - NÚmero e porcentagem de enfermeiros segundo a existência de 
fatores institucionais que dificultam o desempenho, em 22 mu
nicipios, Paraná, 1988. 

FATORES DIFICULTADORES 

Sim 
Não 
Sem informação 

T O T A L 

NQ 

112 
3 

2 

117 

% 

95,7 

2,6 

1,7 

100,0 

Um alto percentual de entrevistados identificou fatores que 
dificultaram o seu desempenho, sugerindo que a prática era desenvolvida em 
condiçÕes não favoráveis. 

Na sociedade americana, trabalho de investigação mostra que 
o nivel de satisfação no emprego, geralmente aumenta·· dos blue-collors 
(operários) para ocupaçÕes profissionais. Já enfermeiros tem um nivel bai
xo de satisfação em relação a outras ocupaçÕes, superando apenas os agen
tes policiais, capatazes e operários de fábrica, que apresentavam menor 
nivel de satisfação que eles88 • 

A força de trabalho nos municipios pesquisados aumentou de 
12,8% em 1987 (época do projeto) para 1988 (no periododa coletadosdados~. 
Masse persistiremas condiçÕes atuaisem relaçãoaosfatoresextrinsecosein-
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tr1nsecos de satisfação no trabalho e de evasão dos cursos de enfermagem 
nas faculdades p~blicas, possivelmente pod~remos estar num futuro pr~ximo, 
enfrentando o problema mundial de falta de mão de obra qualificada. 

QUADRO 11- N~mero e porcentàgem d~'fatores intra institucionais dificulta
dores do desempenho relacionados pelos enfermeiros,em 22 muni
c1pios do Paraná, 1988. 

FATORES DIFICULTANTES NQ % 

Planta f1sica inadequada 52 46,4 

Insufici~ncia de Recursos Humanos 41 36,6 

Capacitação Insuficiente de Recursos Humanos 31 27,6 

Falta de Medicamentos 25 22,3 

Falta de transporte 16 14,2 

Falta de Material 14 12,5 

Baixo salário 14 12,5 

Relacionamento inter-equipe 13 11,6 

Falta de autonomia 10 8,9 

Inger~ncias Pol1ticas 10 8,9 

Integração 9 8,0 
Pouca valorização do trabalho 9 8,0 

Diretrizes da Instituição 9 8,0 

Carga horária Insuficiente 8 7,1 
Centralização 7 6,2 
Falta de apoio 7 6,2 

Insufici~ncia de verbas 5 4,4 
Supervisão inadequada 5 4,4 
Aus~ncia de Divisão de Enfermagem 5 4,4 

Indefinição de funçÕes 5 4,4 
Atividades Administrativas Excessivas 5 4,4 

Equipamentos inadequados 4 3,5 

Comunicação 3 2,6 
Motivação 3 2,6 
Situação do Pa1s 2 1~7 

Outros 15 13,4 
Sem informação 1 0,8 

Essa questão, ao ser formulada no pré teste, revelou-se de 
dif1cil compreensão pelos entrevistados. A experi'~ncia no seu pr~prio tra
balho e dificuldades relatadas por ex-alunos, em munic1pios da região, le-
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varam a autora deste trabalho estimular as respostas, perguntando sobre 
problemas quanto planta f'sica, recu~sos humanos, material e encaminhamen
tos~ 

As respostas espontâneas e estimuladas foram tabuladas em 
conjunto, o que pode ter levado a.' uma distorção, quanto às frequências · em 
que foram citadas, como por ~xemp~ o, a questão salarial não ter tido um 
maior percentual entre os pesquisados. Por se ter uma grande variedade de 
respostas serão analisados os mais frequentes. 

4.4.7~1. Deficiência de planta fisica 

Não sendo mais uma organização centralizada, como os postos 
constru,dos pelo g~verno estadual, cada munic,pio tem estruturado seus 
postos de diferentes formas, que vão desde novas construçÕes até casas . 
adaptadas. Com isso os espaços se tornam insuficientes para atender a de-
manda da clientela, para garantir sua privacidade ou para respeitar as 
normas técnicas nas ireas de curativos e esterilização. 

~ 

"Principalmente este e o tipo do Posto que tem que passar um trator 
por· cima, derrubar tudo ••• " 

"Eu tenho uma Única sala onde se faz pré, pÓs, patologias, so nao faz 
vacina porque o Centro de saúde é aqui do lado ••• 11 

"Os postos da área rural têm uma planta fisica terrivel. Um é 
mas dois são adaptados mesmo. uma casa, que não veda nada: você está 
lando aqui e está se escutando ali fora. A estrutura. você tem uma 
num lugar que não devia ter, inclusive até em termos de pintura é 

novo, 
ta

sala 
~ 

preca-
ria, não te dá ânimo e não dá ânimo nos prÓprios funcionários. A gente vê 
tanta coisa fora do lugar, que desanima bastante, é desestimulante ... 

'' ••• prá nós fazermos grupos de gestantes e de hipertensos, não tem 
uma sala exclusiva. Geralmente nós usamos o consultÓrio médico, mas o con
sultÓrio médico é pequeno, prá caber 15 ou 10 pessoas ali. É um sufoco, 
num calor desses! 11 

"você não tem um ambiente de trabalho que facilite bom desenvol
vimento, porque você trabalha sem ventilador. SÓtem um no posto, geral
mente vai prá sala do médico. Os auxiliares também precisam (ventilador). 
Muitos postos não têm -geladeira ainda (munidpio da região Norte do Estado 
que apresenta alta temperaturas, a geladeira a que se refere é para os 
funcionários). 

-..... jamais eu posso fazer consulta de enfermagem no dia. que tem me-
dico, porque não tem sala. Fica dificil trabalhar assim." 



" voce viu onde estã fazendo a consulta de enfennagem? É na 
sala de triagem, de curativos, de tudo." 

. ..... apenas a questão de ser um antigo posto. É muito pequeno, 
tem que improvisar. Por exemplo, pra trabalhar com grupos você pede 
sala emprestada para a escola.•• 

84 
mesma 

-voce 
uma 

Não é privilégio dos postos municipais não ter locais re
servados ao trabalho da enfermeira. 

Ao observar as atividades de p~s consulta e atendimento de 
enfermagem de Centros de SaÚde1 da Secreta ri a. de Estado . de SaÚde de São 

58 _ . - . 
Paulo, GONÇALVES , em relaçao ao local onde sao executadas, as descreve 
da seguinte forma: 11 e..6.6M .6ão p!ULÜ.c.ame.n:te. de..óe.nvolvidM em pÜ.bUc.o, poi-6 

a ne.g~ ê de utilizacão de. uma .6ala pequena, g~e.n:te. abannotada de. me.

.6M, c.adwM, MmWo.6 e bai.ancM - não .6e imagine. que. haja quantidade 

.6unic.ie.n:te. de. mõvw no.6 Ce.n:tno.6 de. Saúde., poi-6 ele..ó .6ão pouc.o.6 e velho.6; 

o · que. não hã. ê e..ópaco .6unic.ie.n:te. pana pô-i.o.6 - em que. doi-6 ou Vl.ê-6 pno6i.6-

.6ionai.6 Vl.abai.ham ao me..ómo .tempo, c.om M po~ abe.nta-6 pana a c.inc.u.tacão 

do.6 c.Ue.n:te.-6, c.om ma..t-6 duM ou VLM mãe.-6, M dUM ou Vl.Ú c.niancM a.te.ncü.

da-6. e M ve.ze.-6 .6eU.6 ..tnmão.6. Pe.f.M ponta-6 e~ o .tziU.do do.6 c.onne.done.-6 e 
.6ai.M de. e..óp~, de. .tal modo que. a impne..6.6ão g~, a.tondoan:te., ê a de. um 

c.ampo de. ba.ta.e.ha. • • Senia nan:tMia imaginan que., ne..6.6M c.oncü.cÕe.-6 de. Vl.a-

lho, qualquen pnoje.to .6ênio e c.on.6e.que.n:te. pude..6.6e. .6en implantado, muito 

me.no.6 o pnoje.to, que. a.tnibui a e..6.6M atividade.-6 a 6i_naUdade. geMi de. 

onie.n:tan ••• 

Ve..ó de. o c.M o ma..t-6 .6imple..6 a.tê o ma..t-6 c.omplexo, 

· que. pne..óumem o e..ótabele.c.ime.n:to de. U.ma ne.tacão in:tenpe..6.6oal no 

atividade..ó 

.tnabalho. 

Nada di-6.60 ê poMive.t nM c.oncü.çÕe.-6 c.aõtic.M, em que. .6e." de..óe.nvo.f.ve. o Vl.a

balho de. e.nnenmagem; o que. .6e pnoc.una naze.n, ne..6u..f.;taJz.á. em anneme.do de. 

onie.n.ta.cão, me..ómo quando houven ma.ion empenho em c.on.6e.gu1.-.ta." 

4.4.7.2. Insuficiência de recursos humanos 

- -Os recursos humanos sao insuficientes na area de enferma-
gemia que pode bem ser avaliados pelas tabelas nQ 9 e nQ 10, que mostram 

, 

o número dos ·enfermeiros em relação aos postos e aos auxiliares de saúde. 
Os enfermeiros recophecem essa escassez, que é mais aguda em 

alguns locais com alta demanda. 
Também são fatores, que dificultam o desempenho, o pequeno 

número de auxiliares em relaçãn aos postos, a aus~ncia de médicos das 
grandes especialidades1 como ginecol~gista e de serviçais (zelador e jardi
neiro). 
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_· .. É o fato de tennos um número pequeno de auxi 1 i ares de saÚde para o 

volume de tarefas ·que tem ... 

11 nós temos 14 'unidades de saÚde, porém só temos quatro enfermei-
ras, então dificulta bastante, · pra se dar uma assistência da fonma que a 
gente acha que é certa e que nós realmente queremos prestar pro paciente. 11 

11 recursos humanos, a gente sempre trabalhou com bastante dificul-
dade e há um rodizio muito grande de auxiliar e com isso não fixa o pes
soal. E isso dificulta a relação com o paciente e mesmo com o prÓprio au
xiliar, que se desloca para muito longe. Isso ai gera um ambiente tenso 

dentro do trabalho." 

11 você tendo uma Unidade de SaÚde, um só funcioná~io trabalhando, 
ou dois, dependendo da demanda ali do local, vai ser quase imposs1vel po
der desenvolver um programa, de trabalhar com a comunidade, fazer visita. 
É utópico pensar que o funcionário fará isso, dependendo da Unidade é um 

· só funcionário. 11 

11
- Como é que você faz nas férias? (entrevistador) 

- Nas férias nós temos geralmente agente de saÚde que nós chamamos 
. de 11 Coringa 11

, ele tenta cobrir as férias ·dos outros, mas isso nem sempre 

acontece." 

-11 Eu acho que o que dificulta muito o desempenho das atividades e a 

questão da gente não ter o número suficiente de profissionais e não poder 
contar com isso ••• E não ter postura que o secretário tem. Então na con
versa que se tem, a gente consegue perceber bem aquele conceito de que o 

· enfenneiro não é necessário ••• 11 

11 
••• porque ele tem aquele conceito de que um enfermeiro consegue to

car tudo, ele é mujto importante a nivel de estruturar um posto novo e na 
hora que ele está funcionando não precisa mais." 

11Solicitasse a contratação minima de pessoal que trabalha, zelador 

que você não tem na Unidade. O serviço de jardinagem é do agente de saúde, 
capina a frente do Posto, tem coisa assim de arco da velha aqui.a 

11 Como tem poucas _enfenneiras, temos que assumir três, quatro postos 
de -umà vez, então você não consegue fazer uma supervisão assim ••• pra você 
é insatisfatória. •• 

4.4.7.3. Capacitação insuficiente 

A força de trabalho no Brasil em enfermagem é composta por 
enfermeiros, na proporção de 8,5%. Os serviços municipais de saÚde pes-



- - - -
qui~ados nao sao exceçao a essa regra, 
de . enfermeiro de 11,9%. O treinamento, 
to . per~odo de tempo, ·(Londrina e Camb~ 

~ 

-apresentando uma proporçao 
quando não realizado em cur
- onde o curso tem duração 

-de 3 meses) o e em serviço, 
proprios a~xilia ~es 

de forma nao planejada e com a su-
pervisao dos mais antigos. Os m~todos utiliza-

- -dos nao sao os 
\ 

adequados, como os sugeridos pelo treinamento em 
larga escala119 . 

A prÓpria capacitação do enfermeiro, entre os pesquisados 
na área de SaÚde PÚblica, quer seja a habilitação quer seja a especializa
ção~ apresenta baixo percentual, ~onforme os resultados mostrados pelas 
tabelas no 4 e 5. 

Em um munic~pio, dois enfermeiros referiram como fator que 
interfere no desempenho o fato do secretário não ter formação t~cnica 

apropriada. 

• é o prÓprio grau de instrução, porque quando foi contratado como 
agente de saúde, não foi exigi do o 2Q grau, só o IQ grau ••• 11 

11Muitas vezes é insuficiente o nivel de escolaridade dos atendentes, 
elas são contratadas a sopetão, e a politica que contrata elas. Então, lar 
gam a vassoura e vão trabalhar na enfe~gem. Chegam ali, você tem que en
sinar até ver temperatura · prá uma pessoa e muitas delas não sabem ler ••• 11 

11 Uma coisa que você pensa, que o funcionário é muito bom, só porque 
ele trabalha há três anos, você vai ver que não é, não é, não sabe, então 
o nivel deles que está dificultando bastante~ Eu inclusive me enganei com 

uma funcionária. Você pensa que é muito boa e de repente não é aquilo. En
tão até dá medo, porque ela tem uma autonomia: lá no Distrito (rural) é 
ela - então é o médico da cidade - isso assusta um pouco, o posto lá é 
o Único que tem.• 

11 Mas o trabalho fica dificil, porque eu não fiz especialização · em 
saúde pÚblica. Eu sai da escola e vim trabalhar ••• " 

11 lnclusive a minha experiência é pequena e isso is vezes dificulta 
muito, até pelo prÓprio fato de não ter acesso aqui a uma habilitação ... 

11Talvez a prÓpria cabeça do pessoal. Eu acho que os enfermeiros daqui 
tem um bom nivel, mas é mais na parte técnica. Eu acho que a visão de saú
de pÚblica está muito pálida •• e a prÓpria visão dos médicos daqui •11 

11 Depois tem a parte de funcionamento mesmo, de auxiliar, pois os mais 
antigos entraram por indicação politica. Não executam as coisas direito, 
levani tudo do jeito que dá, improvi sam, inutilizam as técnicas corretas. 
A gente tem encontrado muitas dificuldades. 11 
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4.4.7.4. Falta de medicamentos, material e insuficiência de verbas 

A impropriedade das prioridades das polfticas nacionais na 
área da saúde tem o seu reflexo na área municipal. 

A polftica expansionista da rede de postos dos municípios 
em detrimento da qualidade, a pouca experiencia de muitos profissionais em 

-programaçao e planejamento, as demandas aumentadas pelo agravamento das 
condiç6es de vida, a escassez de recursos financeiros levam~a permanentes 
crises nos recursos materiais e na manutenção, dificultando o trabalho e, 
em consequência, o atendimento da população. 

Os municfpios~que incluem em suas atividade~o atendimento 
. 
as doenças mais comuns e frequentes na rede, necessitam desses medicamen-
tos porque ao auxiliar não compete fornecer receitas, mas sim utilizar-se 
de medicamentos padronizados. Sem contar-se com as caracterfsticas da 
clientela que, se não dispuser da medicação, não tem poder aquisitivo para 

comprá-la. 
Apenas 11% do total do mercado pÚblico (36,1%) circula atra 

vés da CEME com trezentos e setenta e oito fármacos 64 . 

11 Tem época que falta medicamentos, principalmente este medicamento 

básico, este que a gente mais usa, às vezes, você fica assim 15 dias sem 
MS. 11 

110 que está dificultando hoje o nosso trabalho? Seria basicamente a 
falta de medicamentos, nós estamos enfrentando uma crise séria de medica
mentos, o nosso grupo de hipertensos está morrendo, porque não tem medica
mento, então essa instabilidade. Hoje tem medicamentos, o mês que vem não 
tem, não é uma coisa certa, todo mês. Isso está dificultando o nosso tra
balho, não só medicamentos, como o material, de repente está faltando ga
ze para fazer curativos ..... 

4.4.7.5. Falta de transporte 

O transporte é necessário não só para deslocamento da equi
pe em postos da zona rural (enfermeiros, médico, auxiliares de saúde) como 
também para atender às emergências e suprir de material ou transportar ma
terial1 para exames laboratoriais a serem realizados em nfvel central. 

A existência de transporte para o .traba 1 ho de enfermagem 
nas comunidades é considerado como de muita importância para eficiência e 
satisfação no trabalho por 85,8% dos enfermeiros nos estabelecimentos de 

- I 35 . 
saude, no Brasil, em 1983 . 



4.4.7.6. Baixos salários 

O salir1o foi considerado como fator interferindo no desem-
-prego por apenas 11,9% dos entrevistados. As razoes podem estar relaciona-

da~ i forma como a questio foi formulada, ji discutida anteriormente e ~o 

fato de que nessa época os serviçJs municipais de alguns municipios tinham 
salirios semelhantes, senio superiores, aos pagos na irea hospitalar. A 
proposta neo-liberal do governo eleito em março de 1990 e toda a campanha 
empreendida contra o funcionalismo pÚblico pode ter levado a reverteres
se quadro e uma nova pesquisa poderá apresentar dados totalmente diferen
tes, em relaçio a essa variável, podendo colocá-la não mais em 7Q lugar, 
mas como um dos primeiros fatores de insatisfação. 

Os auxiliares de saúde, que executam a maioria das açoes 
com baixos salários, descontentes., impedem que o enfermeiro exija o maior 
empenho, caindo no malfadado circulo tão conhecido da administraçio pÚbli
ca: baixos salários-insatisfaçio-baixa produtividade-inefici~ncia-turno
ver. 

li então vem o problema da compensação salarial-vira e mexe em reu-
niao a discussão é essa, um dos maiores problemas é esse. A gente teve um 
aumento em março, que foi um aumento grande, mas o que aconteceu? · roda a 
Prefeitura trabalha 6 horas e nós passamos a trabalhar 8 horas; teve au
mento salarial mas teve aumento da jornada também.•• 

no que mais que dificulta? O salário, o salário é muito baixo. De re
pente eu até questiono porque é que você está lá tanto tempo. Quer dizer 

' tem o seu lado profissional que você não vai deixar cair, você é profis
sional, mas que o salário interfere bastante, interfere. De repente, uma 
agente de saúde ganhando Cz$ 3.000,00 (Cruzados) você vai cobrar como? 
Quer dizer, esta questão politica, essa questão salário acho barra muito 
pesada. Dai vem a questão de administração mesmo1 que é medicamento que 
falta, é transporte que não tem ..... 

"lkna dificuldade grande é o salário. Isso ai vai gerar um desconten
tamento do prÓprio auxiliar de saúde, acho que acaba sendo primordial, 
além do empenho que ele tenha com o que ele faz. O salário influencia bas
tante, você não tem muito que exigir, vem sofrendo crises. Quando entrei 
há dois meses atrás, eles estavam numa crise de salário, você não tinha 
como chegar, tudo partia dai, "Como é que vou fazer isso, se não tenho sa
lário. •• 
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4.4.7.7. Falta de autonomia e centralizaçao 

Os dois fatores podem ser analisados conjuntamente. A auto-
- -nomia nao e exercida,porque algumas atividades, consideradas como de sua 

competência, não são executadas,porque esbarram em chefias que impedem es
sas açÕes. A centralização também1 é referida por alguns profissionais, que 
ao desenvolverem projetos, estes não são viabilizados por contrariarem as 
propostas politicas de secretários ou de prefeitos. O planejamento situa
cional na área da Sa~de de MATUS e o pensamento estratégico de TESTA apud 
RIVERA105 , por serem propostas recentes, não são do conhecimento desses 
profissionais, que em sua maioria tem uma visão ingênua, baseada em argu
mentos técnicos, para contrapor aos politicos que utilizam a sa~de para 
açÕes populistas e demagÓgicas. 

11 
••• ela (Secretária) não sabe ao certo o que faz uma enfermeira. A 

gente mostra, mas ela corta, tira autonomia; tudo que a gente vai fazer 
tem que passar por ela. Você sabe que uma coisa é imprescind1vel, impor
tante, ela não tem essa visão, ela tem a visão de agradar o prefeito. A 
gente faz um planejamento bonitinho, a gente trabalha muito junto, chega 
lá, ela corta. Assim coisas pequenas, porque não contentou Fulano, Beltra
no que é vereador, que não sei o que lá ••• então se se tivesse mais auto-
nomia ••• 11 

li tudo que você vai decidir precisa pedir. Então é muita falta de 
autonomia. 11 

11 E tem também a questão do secretário mesmo, ser muito autoritário. A 
gente tem a divisão, tem que ser respeitada nossa opinião, tudo, mas sem
pre acaba sendo a opinião dele, que prevalece mesmo. 11 

4.4.7.8. Ingerências pol1ticas 

A municipalização na área da saúde desloca um poder, ate 
então da área estadual para o nivel local. Essa proximidade e o mau uso 
com fins politico-partidários da utilização de cargos interferem no traba
lho, quando os profissionais e ocupacionais contratados são indicados ou 
demitidos, não levando em consideração a sua competência técnica. No pe
riodo pesquisado não era exigido concurso pÚblico para o provimento de 

cargos. 

11 Tem muita polltica, porque você tem agentes que não desempenham bem, 
·são indicados politicamente, que você ni::o pode ter ou não pode escolher ... 

11 Yocê é coordenadora do posto, mas ao mesmo tempo não é, por questão 
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politica. Então de repente você quer de uma maneira, mas você sabe que, lá 
em cima, eles de outra ••• então você nunca consegue fazer nada. De repente 
voce ·SO tem o cargo de ' coordenadora do Posto, mas na realidade você não 

~-" 

Os fatores facilitàdores relacionados a recompensas exter-
. \ 

nas e internas, como a outra face da moeda, aparecem como dificultadores, 
acrescido de outros. 

Em 1983, o estudo COFEN/ABEN24 mostra que as secretarias 
municipais relacionaram entre problemas que afetavam a implantação de pro
gramas: a infra-estrutura defici~nte (87,5%), quest~es financeiras (81,2%) 
e recursos humanos (75,0%). 

Apesar de controvérsias entre os fatores mais importantes, 
se os externos (salário, condiç~es de trabalho) ou os internos como auto
nomia e responsabilidade, tanto um como outro interferem na qualidade da 
assistência prestada88 . 

A ·origem da maioria das dificuldades encontradas nos servi
ços de saúde está na pouca prioridade dada ao social pelo estado brasilei
ro, em seus três niveis (Federal, Estadual, Municipal) durante muitos anos 

· com poucos recursos financeiros. Algumas aç~es administrativas poderiam 
ser feitas pelos serviços municipais;para eliminar alguns fatores e melho
rar a satisfação dos profissionais, tais como: acessibilidade aos adminis
tradores, participação na tomada de decis~es, descentralização da autori
dade, cursos de aperfeiçoamento, reconhecimento do valor do trabalho e ou
tras técnicas desenvolvidas pelos administradores 16 ' 62 

4.4.8~ Participação na programação 

TABELA 13- NÚmero e porcentagem de participação de enfermeiros na progra-
mação das atividades de sa~de, em 22 municipios do Paraná, 
1988. 

PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO NQ % 

Sim 51 43,6 
Não 34 29,1 
Parcialmente 27 23,1 
Sem Informação 5 4,3 

T O T A L 117 100,0 

Menos da metade dos enfermeiros entrevistado~ declararam 
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participar da programação das atividades · de saúde. A questão teve que ser 
explicada algumas vezes, pois os entrevistados, quando questionados se 

parti~ipavam na programação das atividades da instituição, tinham dificul
dades em entend~-la. Esse fato era, sem dÚvida, reflexo da aus~ncia de 
programação em virios munic{pios, ,descritos na tabela nQ 1 e a falta de 

participação nessas atividades . 
. RIVERA105 , ao discutir a programação- local, afirma que es

ta deve 11 Comportar um movimento de descentralização do aparelho institu
. cional, que garanta a participação efetiva da população no planejamento 11

• 

Pretendendo-se que a população participe desse processo, como justificar 

que quase 30% dos enfermeiros responderam negativamente à questão? 

Se a administração excluia participação dos ticnicos, como 
pretende que a mesma seja constru{da com a população? 

Os sistemas de planejamento e de programação deveriam estar 
regidos pelas premissas bisicas do planejamento estratigi~o, que· são a in

separabilidade entre planejamento, programação e ger~ncia e busca da via-
b.l"d d t . d .1. d t . t 105 1 1 a e, a raves a ana 1se os a ores e seus proJe os • 

Os que responderam afirmativamente, participavam das reu-

_niÕes, na elaboração de normas, projetos de municipalização. Programação e 

Orçamentação Integrada (POI), dependendo do seu grau de envolvimento com o 
n{vel central), e do fato de ser chefe de postos e coordenadores de depar

tamento. 

-"Posso dizer por mim, naosei o enfermeiro como um todo. 
participei na elaboração dos manuais, sempre fui chamada para 

Eu sempre 
participar 

. das reuniÕes, para participar na elaboração de normas, de experiências e 
tal ••• posso dizer na gestão passada, nessa gestão nós tivemos participa

ção em tennos de treinamento de atendentes ••• '' 

"Quase 100% participei da POI, municipalização (projeto de municipa
lização solicitado pelo governo estadual para repasse de verbas)." 

NEu participo só através da CIMS, porque eu sou secretária da CIMS. 

Não tenho autonomia prá isso, chegar até o pessoal da politica~" 
11 estamos tentando programar através da avaliação de hoje com a 

população, já temos uma programação determinada para o ano que vem. É o 
que se pretende deste ano, sendo uma idéia _que já foi levada ao nivel cen
tral, é tentar fazer um planejamen'to em cima de prioridades. Como existe 

tudo para se fazer, e não dá para se fazer tudo de uma só vez, então ten
tar trabalhar o diagnÓstico de saúde local." (o Único depoimento que fala 

em diagnóstico de saúde). 

Os que tiveram os seus depoimentos enquadràdos como uma 
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participação parcial, consideravam que contribuiram em algumas instâncias 
de deliberação como, por exemplo, a divisão de enfermagem ou nas decis~es 

internas com a equipe ou ainda de forma esporádica ou eventual, no caso 
dos projetos de municipalização ou comiss~es. 

-"Bom, a gente nem fica sabend,o qual a programaçao geral da Secreta-
ria. Agora da Divisão, foi feito planejamento, no ano anterior. Programou
se, mas viu-se que depois surgiram tantas prioridades, não deu pra . ser 
feito nada então, sempre tem aquelas eventualidades que não dá mesmo ••• " 

"A gente programa mais a nivel local." 

11 
••• ' muito pequena a participação em nivel central. A gente fica sa:.: 

bendo quando· está feito, mas não .é informado antes. A participação vem de 
comissões, às vezes escolhida. Na participação geral, a· gente fica meio 
sem saber. •• 

"Olha, eu participei da programação, da elaboração do projeto de mu
nicipalização, porque é a Única forma que a gente tinha de ter acesso a 
alguma informação do que estava acontecendo, só por isso, porque eu avalio 
a minha participação, e também de outros profissionais, a nivel de inter
ferência de estar programando alguma coisa, de estar pensando ou fazendo 
um diagnóstico, não existe, então ela é zero. Mesmo a nivel de posto, esta 
semana eu vou discutir isso, vamos fazer uma reunião, não sei das quantas, 
vamos ter que discutir isso de emergência ••• Na verdade você apaga incên
dios, você tem autonomia prá apagar incêndio, não pra planejar.•• 

O percentual dos que responderam negativamente, (29,1%) 
consideraram nula a sua participação ou, mesmo quando solicitada~ havia 
interferência de niveis hierárquicos superiores. 

11 Nula, zero, nada, mera executora de tarefas, mais nada. SÓ executo, 
não sei porque. SÓ cumpro ordens, infelizmente." 

"zero à esquerda. Olha, eu ainda participo de algumas coisas, porque 
é meu jeito, e eu sou metida. Ninguém pergunta o meu palpite, mas eu vou 
lá e dou. 11 

11 Não tenho participação nenhuma. SÓ prá você ver uma coisa, até na 
CIMS, o pessoal não sabe o que acontece, nem a chefia de divisão sabe. Is
so, acho que até que repete aquilo ,que eu te coloquei na caracteristica ai 
da administração." 

"Eu realmente não tenho voz. Não adianta eu dizer que estou preci-:- · 
sando disso ou daquilo, prá melhorar naquilo, porque realmente não sou ou
vida. •• 
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11 eu estou aqui há nove meses, até agora ninguém me pediu opinião 

nenhuma. Eu acho que não existe participação, que .as coisas vem muito 
prontas prá gente e depois se vai criticar em cima do que está pronto e já 
não pode ser mais mudado e mesmo que pudesse chegar a fazer uma programa
ção, quando chega a nivel do secretário, ele vai caneteando ·tudo, então eu 
acho que não existe nenhuma partiéipação mesmo." 

"É! Falar, pode. SÓ que não muda. Depois a discussão termina tipo as
sim: vai ficar estabelecido que vai ser uma vez por mês como tinha dito. E 
termina por ai." (da forma como foi · narrado, lembra o caso de Henry Ford e 
sua discussão com os gerentes para decidir a cor dos carros a serem fabri
cados: quando os gerentes foram chamados para opinar e sugeriram novas co
res e Ford que tinha tradicional cor preta, após ampla discussão, na manhã 
seguinte, quando todos os gerentes aguardavam uma resposta, ele mandou di
zer que concordava com a proposta, mas que os carros continuariam tendo a 

cor preta) 49 • 

Os enfermeiros entrevistados pareciam desconhecer o poder, 
que deveria ser considerado como categoria de análise, quer ·pela sua es
cassa formação em ciências administrativas, quer pela pouca experiência de 
trabalho ou por ser recente a discussão do Poder em nosso meio, tanto no 
planejamento, como na administração. 

A pouca participação na programação, a falta de autonomia e 
centralização, ·relacionadas pelos enfermeiros entrevistados, como fatores 
dificultantes do seu desempenho, poderiam ser superados ou entendidosJ se 
esforços fossem feitos na busca de participação •. 

Ne~se conceito de participação estão subassumidas quest~es 
como a distribuição de poder, autoridade e de propriedade, bem como meca
nismos de coordenação, integração e processo de tomada de decisão. 

No Brasil, obstáculos impedem uma efetiva particfpação, 
porque as relaç~es de trabalho reproduzem as condiç~es mais gerais da so
ciedade: hábitos e costumes autoritários, nepotismo no preenchimento dos 

cargos, prevalecendo as relaç~es pessoais sobre as impessoais e uma socie
dade de individuas carentes como cidadãos. Muitas vezes, o discurso insti
tucional e politico prega a participação, mas o que se observa é que não 
existindo sobre a forma de negociação coletiv~, comitê de empresa, co-ges
tão e autogestão, destinados aos trabalhadores coletivamente (participação 
in~ireta), ela é mais uma ação pes~oal, psicolÓgica, não distribuindo po
der, mas o sentimento de estar engajado em uma obra ou ação entusiasman
te81. 

As vantagens de se utilizaf esta tecnologia, segundo 
MENDONCA81 , centrada em técnicas de grupo que propiciam a distribuição 
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do poder, da autoridade e de propriedade, permitindo no processo de tra
balho a formulação de objetivos, resolução de problemas e mudanças organi
zacionais, reduzindo a alienação do trabalhador, pela ação coletiva resul
tante do processo necessirio ao seu desenvolvimento. 

As formas de participação podem ser desenvolvidas de forma 
pragmitica ou sem uma posição ideolÓgica. 

A posição ocupada pelos enfermeiros, chefia de postos ou do 
pessoal de enfermagem, nas secretarias e departamentos de saúde - não in
dicam vir acompanhada de u~ poder dentro da organização, seja ~le t~cnico, 
administrativo ou politico, categorias descritos por TESTA apud RIVERA105 

com sua proposta do pensamento estratégico. 
Para MALICK69 11 administrar sem poder termina sendo 

trabalho rotineiro, pouco criativo, desgastante .•• Para a implantação 
qualquer proposta se requer relaç~es adequadas entre o administrador, 
forças organizadas · (internas e externas à organização) e as pessoas. 11 

4.4. 9. Participação Comunitária 

um 
de 
as 

TABELA 14- NÚmero e porcentagem de participação de enfermeiros em ativi-
dades com a comunidade, em 22 municipios do Parani, 1988. 

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NQ % 

Sim 66 56,4 
Não 46 39,3 
Sem informação 5 4,3 

T O T A L 117 100,0 

Mais da metade dos enfermeiros entrevistados afirmou de
senvolver alguma atividade com a comunidade. 

As atividades relacionadas como comunitirias foram: 

a) Reuni~es com a Associação de Moradores. · 

" ••• aqui tem 4 associaçÕes de moradores, a gente tem reunião mensal 
com eles, assim meio administrativas ••• tirar dÚvidas em relação as ativi
dades do Centro de SaÚde ... 

11 Esse Centro de SaÚde tem uma história muito interessante, quem con
seguiu o Centro de SaÚde foi a comunidade ••• eles participam realmente, 
eles vêm, a gente tem uma comissão de saúde. O polVO procura, quando · tem 
alguma reclamação, eles vem direto falar com a gente ••• •• 
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b) Cursos com participação de voluntários. 

•• ••• já teve gente que veio se prontificar pra ensinar o curso de 
enxoval pra bebê, para gestantes ... 

c) Palestras a grupos. 

11 
••• eu participo na fonna de palestras ..... 

d) Treinamento de promotores de saÚde ou utilização de voluntários. 

11 
••• nós temos um grupo de 5 promotores de saúde, eles atuam há dois 

ou mais anos, nós temos uma área de abrangência bastante grande.•• 

11 
••• aqui tem detenninadas pessoas que sempre estão no Posto, traba

lhando voluntariamente, inclusive ajudando na limpeza.•• 

e) Controle das atividades pelas moradoras. 

11 assim! o posto num dia, noutro dia, já estava lá a associaçao de 

moradores que é tocada por mulheres ••• Elas passam uma vez por mês no pos

to pra fiscalizar. (Verificar se não está faltando medicamentos, pes
soal).11 

f) Seleção de agentes de saÚde. 

11 
••• ela (população) escolhe os candidatos para depois passar por uma 

avaliação." 

A participação apresenta-se com uma multiplicidade de enfo

ques e estratégias. 

Os profissionais assinalam como participação comunitária 

simples atividades de educação em saúde, como palestras a grupos da comu
nidade e para alguns o enfoque era o desenvolvimentista, da década de 50, 
onde voluntários, fraçÕes da classe trabalhadora, são mobilizados, através 

de trabalho gratuito, para ajudar em atividades, que seriam de compet~ncia 

dos serviços de saÚde9' 126 . 
. . - - . 53 - . . A part1c1paçao democrat1ca , em que e oportun1zada a lnge-

rencia comunitária na tomada de decisão e na execução dos programas, era 

desenvolvida em postos de saúde, quando os entrevistados citam a partici
pação das associaçÕes de moradores na construção de postos e na avaliação 

das suas atividades. 
Os serviços de saúde, a n1vel local, se constituem muitas 

vezes em estruturas anti-participativas pelo caráter autoritário, com que 

tentam plantar as atividades e as relaçÕes assimétricas, que se estabele

cem entre os técnicos (detentores do saber) e a cor,Junidade (destitu1da de 
. f - d . t )109 o . f . t d 1n ormaçao para po er op1nar e con rapor . s en erme1ros en em a re-
produzir essa relação como representantes que são, em seus postos de tra-
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balho, como chefes e supervisores, das diretrizes politicas e organizacio-
- 62 nais das secretarias ou departamentos de saude. 11 

• Por outro lado, a 
carga. horiria insuficiente, para enfermagem de Sa~de P~blica, durante a 
graduação, e locais de estágio, sem desenvolver atividades de participação 
comunitiria, refletem-se nas concepç5es e aç5es pouco avançadas e distor
cidas da participação comunitária. 

5. Associação entre as atividades desenvolvidas, a formação profissional 
e a organização dos serviços. 

QUADRO 12 - Relação entre as atividades desempenhadas por enfermeiros e 
serviços organizados e não organizados, em 22 municipios do 
Paraná, 1988. 

ATIVIDADES 

Supervisão 
Treinamento de Pessoal 
Consulta de Enfermagem 
Participação Comunitária 
Participação na Programação 

* 

** pl < p2 

Organiza-
dos 

61 
43 

4 
37 
29 

SERVIÇOS 

Não Organiza- z dos 

24 2,5327 * 
16 2,5439 * 
15 3,9634 ** 
29 1,3855 
14 1,0005 

Aplicando-se o teste Z para proporção, ao nivel de signifi
cancia de 1%, concluiu-se que: 

em relação~ supervisao e ao treinamento de pessoal, 
existe uma forte evidência de que a proporção de enfermeiros, que desempe
nhavam estas atividades nos serviços de sa~de organizados, é maior do 
que nos serviços não organizados. 

- em relação ~ consulta de enfermagem, existe uma 'forte 
evidência de que a proporção de enfermeiros, que desempenhavam esta ativi
dade nos serviços organizados,é menordoque nos serviços não organizados; 

- em relação à participação comunitária e participação na 
programação, existe uma forte evidência de que essas atividades indepen
diam da estrutura da organização. 

Esses achados demonstram as discuss5es ao longo desse tra-
balho, em que a consulta de enfermagem era atividade desenvolvida como 
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proposta em dois municipios, no oeste paranaense, com absorção de uma mes
ma escola, e em um deles, a relação entre enfermeiros e atendentes era de 
um por um, em zona urbana, diferente de todos os outros e cpm uma 15gica 
que contradiz as organizaçÕes em nossa sociedade. O processo de produção, 
mesmo entre os prestadores de ser~iço, ~ fragmentado, sendo indesej~vel 

-que um trabalhador detenha todo o conhecimento .. A força do trabalho e 
constituida de categorias ocupacionais com um baixo sal~rio e camadas m~

dias. Essas Últimas tem o poder sobre os demais trabalhadores, funcionando 
como mediadores da administração, sob a forma de controle, comando e orga
nização, não cabendo a esses profissionais, em nosso caso, os enfermeiros, 
em sua maioria supervisores, executarem atividades não relacionadas a sua 
função47 • 

O resultado da aplicação do teste Z, para a relação entre 
os serviços organizados e participação comunit~ria e na programação, ao 
mostrar que essas independem da organização, sugere que as variaveis que 
compuseram o indicador ''serviço organizado", parecem em nossa opiniao, 
inadequadas para evidenciar esta associação. 

QUADRO 13 - Relação entre as atividades desempenhadas pelos enfermeiros e 
escolas de graduação, em 22 municipios do Paran~, 1988. 

ATIVIDADES 

Supervisão 
Treinamento pessoal 
Consulta Enfermagem 
Part. Comunit~ria 

Part. Programação 

UEL 

24 

11 

1 

11 

13 

CESU- FEDE-
LON RAL 

08 13 
05 10 

00 01 

03 09 

01 11 

ESCOLAS 

CATÓ- FECI-
LICA VEL UEM Outras 

28 05 04 07 
26 03 00 04 
02 11 00 04 

20 13 03 07 

18 03 00 05 

Aplicando-se o teste Z para proporção ao nivel de signifi
cância de 5%, existe uma forte evidência de que: 

- A proporção de egressos da FECIVEL apresentou diferenças 
significativas em relação às outras escolas, na maioria das suas ativida
des, exceto para a participação comunit~ria com os egressos da Universida
de Federal do Parani; na part~cipação em programação com os egressos da 
Universidade Cat5lica do Parani e CESULON; e no treinamento de pessoal com 
os egressos da Universidade Estadual de Londrina. 

A FECIVEL, dentro das escolas estudadas, mostrou di'ferenças 
no processo de formação dos seus a 1 unos, que eram absorvi dos em sua ma i o ri a em 
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dois munic1pios, ocupando não só cargos dentro do n1vel local, mas em n1vel 
central, tendo oportunidade de determinar as caracter1sticas tecnolÓgicas 
do t~abalho a ser desenvolvido. O pouco tempo de formado, a viv~ncia em 
Único campo de prática, impedindo de estabelecer padrÕes de refer~ncia 

(que permitiriam questionar a prá.tica e o ensino), o maior isolamento de 
uma escola no sudoeste do Estado (distante de centros de . influ~ncia como 
São Paulo e Ribeirão Preto, como é o caso das escolas da região Norte do 
Es~ado) e a sua fundação recente · sugerem que os egressos dessa 
não segmentassem o processo de formação com o campo de prática. 

6. Avaliação e sugestões para a disciplina de Saúde PÚblica 

escola 

TABELA 15 - NÚmero e porcentagem de enfermeiros segundo a contribuição 
teórica da disciplina de saÚde pÚblica, no desempenho atual, 
em 22 munic1pios do Paraná, 1988. 

CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA NQ % 

Não 49 41,9 
Em parte 34 29,1 
Sim 27 23,1 

Sem informação 7 6,0 

T O T A L 117 100,0 

A teoria ministrada na disciplina de saúde pÚblica contri
bui com um percentual bastante baixo no desempenho atual do enfermeiro. 
Esses achados condizem com a análise do conteú~o programático e carga ho
rária insuficientes, que impedem apropriarem-se de conhecimentos teÓricos, 
que possibilitem uma reflexão sobre a ação e que resultem em uma prática 
inovadora exigida· por sua inserção, em postos de saúde municipais. Se es-

ses se propÕem a serem a porta da entrada· do sistema e prestar assis-
t~ncia básica, o preparo desses profissionais está muito aquém do papel 
ampliado do enfermeiro, exigido por esse n1vel de atuação e pelas necessj

dades de saÚde da população. 
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TABE(A 16 - N~mero e porcentagem de enfermeiros segundo a contribuiçio do 
estágio na disciplina de sa~de pÚblica no desempenho atual, em 
22 municipios do Paraná, 1988. 

CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO NQ %. 

Sim 40 34,2 

Nio 39 33,3 

Em parte 32 27,4 

Sem informaçio 6 5,1 

T O T A L 117 100,0 

O estágio na disciplina Enfermagem de Sa~de P~blica teve 
uma avaliaçio mais favorável em relaçio a teoria, como apresentado na ta
bela nQ 20. Apesar das dificuldades em explicitarem quais foram as con
tribu1ç6es do estágio para o desempenho atual (falhas da mem6ria em sepa
rar os conhecimentos da disciplina de Sa~de P~blica e outras afins e os 
adquiridos na graduaç~o e posteriores a essa), os pontos positivos mencio
nados foram: maior tempo em estágio, caracteristicas tecnolÓgicas seme
lhantes entre o serviço é campo de estágio, turmas com poucos alunos, do
centes comprometidos com o trabalho, aquisição de conhecimentos técnicos. 

11 
••• nós fizemos dois periodos iniciais em SaÚde PÚblica e no final 

do curso Administração em SaÚde PÚblica. Então deu para ter uma visao um 
pouco maior, dedicando um periodo integral a essa atividade.•• 

li passamos por estágios em Postos de SaÚde no municipio, não no 
Estado. •• 

li trabalhar com a comunidade, montar programas.•• 

11Acho que a nossa formação foi uma coisa boa, porque foi uma turma 
pequena ... 

li dentro do estágio pode-se ver muitas funçÕes, como patologias de-
legadas e outras." 

"Eu peguei fase que tinha boas enfenneiras de saúde pÚblica, que 
acreditavam no que faziam, e o prÓprio curriculo constava parte maior des
sa disciplina ... 

Tanto a utilizaç~o de serviços prÓprios, como o de outras 
instituiç6es, n~o contribuem para superar a dicotomia entre a teoria e a 
prática. · · · 

Os serviços mantidos pelas instituiçÕes de saÚde municipais 
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e ou estaduais apresentam deficiênciass que inviabilizam a construção de 
padrÕes de referência ampliados. A transformação se fará só quando se com
pree~der o processo de trabalho em todas as suas .dimensões e a partir dai 
quais serão as necessidades educativas. 

Não foram estudados os campos de práticas mas três escol~s 

mantinham postos de saúde e concentravam os estágios em seus serviços. As 

outras utilizavam-se de serviços estaduais e municipais. 

QUADRO 1 4- NÚmero e porcentagem de ~ugestões para modificação da disci-
plina de saúde pÚblica dos enfermeiross em 22 municipios do 

Paranás 1988. 

SUGESTÕES PARA MODIFICAÇÃO NQ % 

Conteúdo 87 74,3 

Carga horária 50 42,7 
Alocação/Integração 22 18s8 
Relacionamento Docente/Aluno 14 11,9 

Capacitação Docente 6 5s1 
Outros 4 3s4 
Sem informação 9 . 7s6 

As sugestões foram agrupadas em grandes categorias acima 
descritas e o maior percentual -foi quanto ao conteúdos seguido pela carga 
horária. 

Pela análise da carga curricular da disciplinas em 1987s e 
quanto ao seu conteúdos pode-se afirmar que os entrevistados estavam ava
liando coerentementes na medida em que as maiores proporçoes de sugestões 

foram para conteÚdo e carga horária. 

5.1. ConteÚdo 

As sugestões para a disciplina quanto ao conteúdo incluiam 
mudanças curricularess levando em contà o ciclo vital: do sadio para doen
te; inclusão de temas e práticas como Politica Nacional de Saúde; Farmaco
logia dos medicamentos da Central de Medicamentos; Participação Comunitá
ria; História da SaÚde PÚblica; Gerenciamento e Administração dos · Postos, 
com planejamento, programação; Epidemiologia; Integração Docente Assisten
cial com utilização da rede municipal; a prática voltada para atuação e 

· não só observação ou atividades qu~ não corr~spondem ~realidade; ênfase 
em pediatrias ginecologia e obstetricia e incentivo a pesquisa . . 
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Seguem-se os depoimentos: 

11É reverter todo o quadro, nós temos que ver as pessoas aqui .fora, 
porque depois que elas estão no hospital é até simples ... 

11 Precisava haver uma disciplina que fosse mesmo politica nacional .de 
saÚde para deixar os alunos inteirados do que está acontecendo em termos 
de saúde ... 

11A Universidade tem que ir para a comunidade. Verificar, fazer . estu
dos dessa comunidade, trabalhar a parte de saúde pÚblica mesmo, de epide
miologia, diagnÓstico de saúde local e traçar um perfil do profissional em 
saÚde pÚbl.ica em cima das necessidades de saÚde dessa população em relação 
à saúde.•• 

li que fosse dada mais ênfase na Faculdade sobre as atividades mes-
mo do enfermeiro, que é avaliação da cobertura vacinal, avaliação do pro
grama.•• 

11 Bom, é meio complicado. Eu acho .que a escola passa muito a questão 
.técnica. A técnica é importante para você saber como fazer um curativo, 

vacina e tal. Acho que isso é importante também, mas a cobrança que vem do 
serviço é mais em termos de administração, de estar supervisionando e es
sa visao você não tem muito a nivel de escola." 

11 Eu acho que a parte de planejamento é uma coisa de que eu estou sen
tindo muita falta.•• 

11 
••• noção de planta fisica, que é uma coisa básica, problemas de me-

.dicamentos, numa questão mais ampla, onde conseguir esses medicamentos, 
porque a gente acaba trabalhando com a aquisição de equipamentos ... 

11Acho que principalmente nessa parte de educação .em saúde." 

11 Você fica muito restrita ao serviço da escola que é modelo. Acho que 
poderia vir a conhecer um serviço municipal de saÚde, poderia diversificar 

essa prática ai." 

"Se eu fosse aluna eme colocassem no Centro de SaÚde da Prefeitura, 
eu aprenderia muito mais do que naquela época, do que ficar no Centro de 
SaÚde da Secretaria do Estado, qu~ não tem ligação nenhuma com a comunida
de, não tem participação, só fica ali, atende consulta, manda embora, che
gou a vacina faz, não tem .controle; se faltou ... 

11 Não só o aluno · ficar observando . fazer uma B.C.G., mas o fazer tam-
bém.•• 

"Eu acho que o aluno tem todas as· condiçÕes de fazer UIDâ ' BCG, franca
mente.•• 



102 
11 Ser mais real. •• você aprende que tem que fazer e pegar uma paciente 

e em cima voce trabalha uma manhã inteira, o que não é uma realidade, você 
sabe· que não é isso. Se pegar uma paciente aqui e ficar com ela 2 horas em 
consultÓrio, fazendo .levantamento, a comunidade inteira cai de pau, porque 
tem outras todas para você atender. 11 

"Ter um estágio mais real também, ficar mais tempo no Centro de Saú
de, permanecer, fazer uma visita domiciliar, conhecer aquela população, 
criar vinculo com aquela população e com aquela equipe, não ficar lá para 
fazer uma visitinha e ir embora, pois a gente não aproveita nda com isso 
••• tentar fazer um plano em saúde pÚblica. 

Os conteúdos ministrados nas escolas estudadas mostram-se 
insuficientes, para que os seus egressos dominem o processo de trabalho na 
área de saúde pÚblica, pois nos serviços de saúde os objetos de aprendiza
gem (conteúdo) são complexos, compreendendo aspectos da politica, da téc
nica e da gerência. 

5.2. Carga horária 

O aumento da carga horária sugerida é da disciplina de saú
de pÚblica, para as disciplinas afins e para curso com 4 anos de duração. 

"É o aumento da carga horária, porque a partir dai a prÓpria progra
mação seria favorecida, porque se aprende de tudo um pouquinho." 

"Se o curso se estendesse mais, e você fizesse uma pressão para ter 
maior carga horária, independente se não for ter opção que aumente a carga 
horária de saÚde pÚblica, que é um absurdo, você passa dois anos vendo tu
do de hospital e só no 7Q periodo tem saúde pÚblica e um estágio de 15 

dias, então é dificil." 

5.3. Alocação e integração de disciplinas 

O curriculo fragmentado com disciplinas afins em diferentes 
periodos no sistema de crédito dificultava ao aluno a interligação entre 
os vários conteúdos, e a sua posterior aplicabilidade. 

11 ... dar uma visão maior ao aluno do que é realmente a saúde no in i-
cio do curso de enfermagem, porqu~ você vai aprender o que é saÚde, o que 
é comunidade, quando está se formando ••• Epidemiologia e Sociologia eu 
aprendi no comecinho e, quando eu cheguei, e precisava da disciplina lá, 
eu já tinha até esquecido ou não valorizei na época." 

"Eu tive conhecimento de ginecologia e obstetricia, que G~pois eu ti-
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ve que transportar para a prática de saúde pÚblica, só que eu não conse
guia fazer esse transporte, porque as disciplinas eram tão fragmentadas e 
não havia interligação entre elas, que eu não conseguia me desempe
nhar bem.•• 

11Acho que a saúde é um todo, então integrar doenças transmissive1s, 
integrar gineco-obstetricia, pediatria ... 

11 SaÚde pÚblica, na minha opinião, ser ministrada no final do curso, 
poque você recebe saúde pÚblica que é a primeira matéria que você tem, 
quando está entrando no 2Q ano da Universidade. Deveria ser uma matéria 
dada durante um tempo maior e no final do curso de graduação ... 

11A gente deveria optar, porque existe a Administração de Enfennagem. 
Eu vou querer trabalhar em saúde pÚblica? Então eu vou fazer Administração 
em SaÚde PÚblica ... 

5.4. Relação Docente/Aluno 

O excessivo número de alunos no est~gio~em uma escola (12 

por docente), supervisão docente menos prÓxima, maior liberdade para atua
ção no campo de est~gio, o relacionamento conflituoso com os funcion~rios 

dos serviços e a aferição da aprendizagem são as questões levantadas pelos 
ex-alunos. 

11 
••• a gente fazia estágio com muitos alunos e os funcionários 

nos aceitavam. •• 

11 Eu acho que a gente deveria estar assim mais solta ••• •• 

-na o 

11 Na época que fiz estágio, eu não tinha enfermeira na Unidade, tinha 
que ir e fazer. Queira ou nao, a gente cria uma certa dependência ••• •• 

11 Eu achava excelente a forma, com que eles avaliavam a gente, só. que 
eu sentia muita falta do feed-back. 11 

5.5. Capacitação docente 

Os docentes desvinculados do serviço e a sua formação espe
cifica na área foram também motivos para melhoria do ensino. 

110 professor da Universidade devia ter mais contato com as Institui
çÕes de prestação de assistência ... 

11 Professores com um pouquinho mais de especialização, não s~ndo sim
p 1 esmente graduados ••• •• · 

As sugestões dos entrevistados mostram-se semelhantes 
. 
as 
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análises feitas em anos recentes ou mesmo na história de 20 ou 30 anos 
atrás, nas propostas de mudanças curriculares dos enfermeiros, que buscam 
ajustes para a superaçio da separaçio entre o ensino e a prática5 

Essas dificuldades enfrentadas nio sio priviiégio do enfer

meiro brasileiro, mas guardadas ~s devidas proporçÕes,também dos educado
res e prestadores de serviço, ' nos Estados Uni dos e na lngl ater
ra42, 77, 124 

A disciplina de saúde pÚblica, no curso de graduaçio em re
laçio aos curriculos minimos, tem sofrido alteraçÕes que se demonstram e 
se refletem, na prática atual. 

A Lei nQ 775/49, de 06.08.49 sobre o curriculo, organizou 

o curso de enfermagem em 3 séries. A disciplina era ministrada com duraçio 
minima de 3 meses e o estágio poderia ser realizado em zona urbana ou ru
ral45. 

.Em 1962, o novo curriculo determinava o desaparecimento da 
disciplina de SaÚde PÚblica do curso de graduaçio. A Associaçio Brasileira 
de Enfermagem pede revisio do parecer, solicitando a inclusio da discipli
na como obrigatória, os conselheiros negam, com o argumento de um ano da 
especializaçio em saúde pÚblica, acrescentando no final: 11 No curso geral, 

as disciplinas de enfermagem terio em vista os aspectos de saúde pÚblica, 
correspondente ... Do mesmo modo a inclusio de Ciências Sociais é negada: 
11 tal matéria nio consta, como obrigatória, nocurso de medicina. Como exi
gi-lo no de enfermagem? .•• Como matéria complementar, as escolas de enfer
magem poderio adotá-la 1183 • 

Os cursos sio assim desobrigados de mostrar o que acontece 
com a populaçio fora do hospital e entender a nossa sociedade. 

A nio obrigatoriedade da disciplina no curriculo minimo coin
cide com o declinio das açÕes de saÚde pÚbl ica 29 . Declinio que se acentua na 
década de 60, quando começa a diminuiçio da participaçio do Ministério da 
SaÚde no orçamento global da Uniio, passando privilegiar a assistência in
dividual, e não mais as açÕes de saúde pÚblica, com a destinação de maio
res recursos para a Previdência. Com a crise financeira dessa instituição 
é que se reativam as propostas racionalizadoras, como a descentralização 
dos aparelhós institucionais de saúde, que ·levam~ municipalização. 

A reforma curricular, atualmente vigente, (Lei 5540, art. 
26, de 28 de novembro de 1960, e o·parecer 163/72) também nio a incluem 
como obrigatória84 • 

O curriculo conservou-se linear e rigido45 • 
A,reforma universitária, com a implantaçio do sistema de 

créditos, foi umà proposta de expansio para a ampliaç~o de vagas no ensino 
Super . - . d t -: . 59 p 1or, com acresc1mo e cus os m1n1mos . ara a enfermagem talvez a 
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criaçao ·do básico, (criado para aproveitamento de vagas em cursos 

de menor procura) tenha sido o responsável, pelo menos em algumas escolas, 
pela.diminuição da carga do ciclo profissionalizante e, tendo como conse
qu~ncia, um profissional com pouco preparo para desempenhar as suas ativi

dades práticas. 
Mesmo nas escolas de enfermagem do Paraná, que mant~m a 

disciplina Enfermagem de Saúde como obrigatória em sua grade curricular, 
com uma carga horária minima, (se dividirmos a carga horária da prática em 
dias de estágio, o aluno passa 4 semanas em estágio: na escola onde atua
mos, o estágio corresponde a 17 dias Úteis, em contraposição ao "antigo" 
que na Madre Léonie, em 1967, era de 3 meses), não atendendo a formação de 
um enfermeiro generalista e nem voltado para as necessidades da maioria da 

população. 
O conteúdo, face a essa carga horária mínima, não tem a me

nor possibilidade de capacitar até em procedimentos básicos. Entre os pro
cedimentos técnicos pode-se citar o B.C.G., que é vacina obrigatória no 
1Q ano de vida. Tendo em vista o número de postos de saúde existentes nos 
municipios, o pessoal auxiliar com treinamento curto e a pequena proporção 
de enfermeiros com Habilitação em SaÚde PÚblica para o Paraná, seria ne
cessário que o enfermeiro, ao sair da graduação, estivesse capacitado para 
executar tal procedimento na rede de postos municipais. 

Os argumentos da necessidade de um número de aplicaçÕes 
para ser um profissional em condiçÕes de aplicação devem ser repensados 
como uma tradição, que tem suas origens no treinamento do teste tuberculi
nico, feito pela Divisão Nacional de Tuberculose, quando da introdução das 
hoje antigas seringas de metal para aplicação de P.P.D .. Este treinamento 
foi feito por uma enfermeira sueca para os enfermeiros, que seriam multi-
plicadores da técnica, exigindo 500 aplicaçÕes e leitura dupla-cega com 
leitora padrão. O B.C.G. segue o mesmo rigor no treinamento, talvez por 
ser uma das poucas técnicas pela via intra-dérmica. Esse número exigido 
pelo treinamento pode ser diminuído, tendo em vista a habilidade das alu
nas e, de outro lado, as caracteristicas de um pais, que tem altos indices 
de tuberculos~. 

Ao docente cabe facilitar essa aprendizagem, selecionando 
como campo de prática não só postos, que, por terem área delimitada, apre
sentam baixa demanda para a vacina B.C:G., alguns esperando ter um número 
maior de crianças, para não inutilizar doses de vacina, marcam um dia no 
-mes ou na semana. 

O B.C.G., como as outras vacinas, é procedimento especifico 
I 

d~; SaÚde PÚblica e também a sua via de aplicação, intra dérmica, é - rara 
de acontecer em outros campos de estágio. 
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A ausência de temas com Politica Nacional de SaÚde, que am
pliam a compreenção do sistema de saúde, também são apresentados.como su

gestqo para a melhoria do desempenho. 
As propostas para a correção dessas disfunçÕes entre o en-

sino e a prática é preocupação ao longo da nossa história. DOURAoo44 .em 
1946 assinalava: "a. c.omun).da.de. deve. o6eJLe.c.eJL opotr-tu.n).da.de. de. e.nJ.J..i.no doJ.J 

óa.tone.J.J J.Joc...i.a...i.J.J e. e.c.onôm..i.c.o-6 que. ..i.nólu.e.nc...i.a.m a. doença. e. a. J.Ja.Üde., não J.Jo-

me.nte. no 6..i.m do c.u.Mo, mM de.J.Jde. o pe.tzlodo pné.-c11n..i.c.o" ou quando em 1952, 
ALCANTARA 5 afirma: "A.6 noMM e.n6eJLmWM ne.c.é.m-óonma.dM J.Jão obn..i.ga.dM a. 

a.c.e,Ua;c. poJ.JtoJ.J de. c.he.ó..i.a. em J.JeJLv..i.çoJ.J hOJ.JpU:ai.oJte.J.J e. de. J.Ja.Üde. pÜbUc.a., ou 

c.a.ngoJ.J de. e.M..i.no em e.J.Jc.o.t.M de. e.n6eJLma.ge.m, pa.na. oJ.J. qua...i.J.J não e.J.Jtão pll.e.pa.na.

dM, de.c.onne.ndo de.J.JJ.Ja. J.J..i.tu.a.ção ónu.J.Jtna.ção pon pM.te. dM e.nóeJLme...i.na.J.J e. pou

c.a. e.ó..i.c...i.ênc...i.a. nOJ.J . .6 eJLv..i.ço-6 • •• " 
"T odoJ.J pne.wa.m c.ompne.e.nde.JL que. o e.M..i.no de. uma. e.J.J c.ofu de. 

e.n0e.nma.gem não J.Je. ne.J.Jrunge. a. uma. a.c.umu..t.a.ção de. ..i.nóonma.çÕe.J.J novM e. nem ã 
a.qu..i.J.J..i.ção de. ha.bilida.de.J.J ma.nua...i.J.J. A e.J.Jc.ofu deve. de.J.Je.nvo.t.ve.JL no e.J.Jtuda.nte. a. 

c.a.pa.c...i.da.de. de. pe.nJ.Ja.n, de. -c.omun).c.a.n-J.Je., de. fuc.n..i.m..i.na.n va..t.one.J.J huma.no.6 

óa.ze.JL j u..t.ga.me.nto." 
PINHEIR099 , no VI Congresso Brasileiro. de Enfermagem, 

e. de. 

pro-
pondo mudanças curriculares, constata: "Vo e.J.Jtudo do c.wuüc.u..t.o .6e.gu...i.do nM 

e.J.Jc.o.t.M de. e.nóeJLma.gem e. da. obJ.JeJLva.ção dM óunçÕe.J.J, que. noMM e.n6eJLme...i.na.J.J 

e.J.Jtâo e.xeJLc.e.ndo, que. c.onc..t.UJ.Jão tina.moJ.J? Que. qu.M e. todM nOMM d..i.p.t.omadM, 

numa. ma...i.on..i.a. e.J.Jma.gadona., e.J.Jtâo e.xeJLc.e.ndo 6unçÕe.J.J pa.M o.6 qua...i.J.J não óona.m 
pne.pa.na.da.-6 • Pa.ne.c.e. um pa.na.do xo, mM e.-uma. ne.a.Uda.de.. • • Pon ..i.-6.6 o me.J.J mo e 
que. v..i.moJ.J pnopon a.qu...i. uma. ne.vo.t.ução: a. de. pne.pa.na.nmo-6 e.n6enrnúnoJ.J c.he.6e.J.J 

e. .6upeJLv..i.J.Jone.J.J em noMM e.J.Jc.o.t.M." 

Recomenda que as escolas de enfermagem promovam a revisao 
curricular, procurando selecionar as atividades dos estudantes e eliminar 
as. repetiçÕes·excessivas, afim de tornar poss1vel a inclusão, no curr1culo, 
de noçÕes de Administração, Pedagogia e Supervisão, acompanhadas da práti
ca correspondente. 

As disciplinas foram incorporadas, mas parece que isso -na o 
resolveu a questão, porque os enfermeiros de hoje continuam com dificulda
des em fazer o ajuste entre o que .a escola ensina e o ·que 6 serviço exige. 

Em 1978~ PAIM e col .97 acreditam que as propostas de ex-
tensão de cobertura com regionalização dos serviços é a oportunidade de 
se pensar em inovaçÕes no ensino, condicionadas por uma nova prática. 

SILVA113 , estudando o marco ~onceitual e estrutural dos curriculos de 
en~~rmagem de 1920 a 1970, encontra-os voltados paraos modelos tradiciona
lis~as e aponta para a década de 80 algumas propostas reformistas, como a 
ideologia voltada para a afirmação do status profissional, definição de 
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papéis e busca de autonomia, integração docente assistencial, extensão de 
cobertura de serviços, determinação do mercado pelo Ministério da Previ
dêcia e Assistência Social. 

O final da década nos encontra na situação retratada pelo 
presente estudo quanto à prática e formação em saúde pÚblica, sem con$e
guir superar essas questões, que permeiam tanto a escola como os serviços: 
a necessidade de forjar novos perfis de liderança, desenvolvimento de ca
pacidades técnicas para a gerência dos serviços, assim como de aspectos 
clinicas e epidemiolÓgicos para a assistência individual e coletiva86 ' 87 . 

A dispersão e o pequeno número de profissionais nos munici
pios pesquisados podem dificultar a sua dispensa para curso de educação 
continuada em centros maiores, onde estão localizadas as escolas de enfer
magem e as regionais de saúde; tendo em vista essa conformação, é necessá
rio que os ajustes sejam feitos nos curriculos durante a graduação. 

Sabe-se que a segmentação entre a escola e a prática parece 
dificil de ser superada com reformulaçÕes curriculares, pois mesmo a en
fermagem na Inglaterra, onde no curso de 3 anos, o estudante é ao mesmo 
tempo aprendiz e trabalhador e passa de 6 a 8 semanas em enfermarias, os 
estudantes recebem uma visao idealizada dos enfermeiros educadores, mas 
esperando trabalhar de forma diferente, reconhecendo e acatando o fato de 
que o que é ensinado pela escola não tem semelhanças com o que encontra 

f 
. 77 nas en ermar1as . 

A Universidade brasileira em crise,"c.omo In11.t.Utúc.ão c.ottpo

ttativLb:ta. que. e, .t~ cü[/.c.ul..da.de. e.m fu.U..ngtWz. o J.Ja.be.tt tte.a.l do J.Ja.be.tt ima.

ginâlúo ••• Em ge.Jta.l .ttta..ta.-.6e. de. uma. Uvúve.Jt.6ida.de. mal a.pa.Jtel.ha.da., c.om .ta.bo

tta..tÕJtio-6 ine.6ic.ie.ntu e. bib.Uo.te.c.M pa.up'ê.Juz.JzJ.ma.-6. O tte.c.Jtu.ta.me.n.to 6ottc.a.do 

e.n.tupiu-a. c.om pttone.J.>.6ottu inc.ompe..te.n.tu", devido ao ciclo expansionista 
de 196855 • 

Dessa análise mais global que o autor faz,o que se pode 
dizer de uma das escolas que tem apenas 3 enfermeiras em seu corpo docen
te? 

A disciplina de SaÚde PÚblica, em um Estado com 46,2% da 
população economicamente ativa, recebendo até dois pisos salariais, deve
ria ter aderência a esta realidade, mas isso não ocorre, pois a escola 
conforma-se às necessidades do capital, que neste pais parece não se preo
cupar com esta população51 . - ~ Frente a esse quadro, o ajuste nao pode ser so curricular 
com capacitação dos docentes, mas parece ser a medida que ao seu alcance 
e que a curto prazo reverterá em melhoria para a formação de enfermeiros 
no Es ~a do do Paraná. 

As sugestões dos egressos quanto à carga horária, confeú-



do, relação docente/aluno, capacitação dos professores devem remeter 
escolas ~s discuss~es sobre o currfculo e as mudanças necess~rias para 
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-as 
o 

egresso exercer as suas funç~es em postos de saúde municipais. Os partici
pantes dos semin~rios para elaboração de um novo currfculo mfnimo reinvidi 
cam transformaç~es, apontam pa~a a ·compreensão da conjuntura do pais, 
a Polftica Nacional de Saúde, os ~rincfpios da Reforma Sanit~ria, a Lei 
do. Exercfcio profissional, ênfase no compromisso social do enfermeiro, au
mento do currfculo em horas e anos, extinção das habilitaç~es indicando 
revisão das ~reas de ciências biolÓgicas, humanas e de saúde pÚblica. Ca
ber~ a cada curso delinear o perfil, marco conceitual, o trabalho com a 
comunidade, estratégias para integração 
do pré-profissional com o profissional 
ção12, 122 

docente-assistencial, 
e da pesquisa com 

articulação 
a pÓs-gradu~ 
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Quando se considera a integraçio proposta pela OPAS alicer
çada no tripé constituído pelo sistema formador de recursos humanos, pelo 
processo de trabalho e pelo papel do Estado na prestaçio de serviços nos 
postos de sa~de de 22 munic{pios do Estado do Paran~, onde existem enfer
meiros, os dados colhidos indicam que a prestaçio de serviços ainda é fei
ta de maneira bastante elementar. Detectam-se insuficiências nos três com
ponentes envolvidos na integraçio, o que acaba por caracterizar os servi
ços como pouco integrados às pr~ticas modernas sugeridas ao exerc{cio da 
enfermagem em Sa~de P~blica. Na caracterizaçio dos enfermeiros dos postos 
de sa~de e do aparelho formador, grande n~mero das informaçÕes obtidas re
forçam este ponto de vista, a saber: 

- 91,4% dos enfermeiros graduaram-se nas escolas do prÓprio 
Estado do Paran~, sendo que 35,8% formaram-se nos ~ltimos 2 anos. Isto 
mostra um grande contingente de recém-graduados, com pouca experiencia 
profissional. Além disso, apenas 42,7% dos enfermeiros tinham algum curso 
de especializaçio lato sensu em Sa~de P~blica; 

- Mais da metade dos enfermeiros atuavam havia menos de 2 
anos nos serviços. Frequentemente eram os primeiros enfermeiros do servi
ço, nio contando, pois, com a orientaçio de enfermeiros mais experientes. 
Quando se estuda a carga hor~ria desses profissionais, vê-se que 95,8% ti
nham uma carga hor~ria m{nima de 30 h. Apenas 12,0% dos enfermeiros nio 
exerciam atividades externas aos postos de sa~de. A relaçio enfermeiros/ 
auxiliares mostrou grande variação: desde 1:1 até 1:23; também foi grande 
a variaçao enfermeiros/postos de sa~de sob sua supervisio: desde 1:1 até 
1:12; 

- As atividades administrativas intrapostos citadas com 
maior frequência foram: supervisio (76,1%), organizaçiodoserviço (47,0%), 
elaboraçio de relatórios/escalas (39,1%), coordenaçio de programas (31,6%) 
e chefia do posto de sa~de (25,6%). Em relaçioàsatividades assistenciais, 
83,8% dos enfermeiros faziam o atendimento de enfermagem. Atividades en
campadas recentemente pela ASP, como consulta de enfermagem e visita domi
ciliar, eram desempenhadas por baixas porcentagens de enfermeiros (16,2% e 
13,7%, respectivamente). Dentre as atividades educativas, 50,4% dos enfer
meiros exerciam o treinamento de pessoal e de grupos, geralmente consti
tu{dos, os ~ltimos, por setores espec{ficos da clientela. As atividades de 
pesquisa foram referidas por apenas 4,2% dos enfermeiros. Esta atividade 
nio é considerada prioritária nos postos de sa~de, pois os mesmos têm como 

' 
principal funçio a prestação de serviços. No entanto mostra que pelo menos 
alguns postos têm uma estrutura que se destaca dos demais, permitindo tal 
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atividade. Dentre as atividades externas aoi postos de sa~de as referidas 
com maior frequência foram: participação em reuniÕes (54,7%), programas 
com creches e/ou escol~s (40,1%), coordenaç~o em n{vel central (10,2%) e 
participaç~o em comissões (10,2%); 

- Quando se estuda a organização dos serviços considerando
s~ a existência ou não de programas, atribuiçÕes do enfermeiro e do auxi
liar de Sa~de e Manual de Normas e Procedimentos, verifica-se que meno~ de 
1/3 dos munic{pios dispunham desses instrumentos. As atribuiçÕes dos enfer
meiros foi o sub{tem encontrado com maior frequência, em 50,0% dos servi
ços. Esses dados mostram que a maioria dos muriic{pios não possuem uma or
ganizaç~o m{nima em seus serviços de saÚde; 

- Dentre os fatores institucionais facilitadores do desem
penho, os citados com maior frequência friram: bom relacionamento dentro da 
equipe (33,3%), apoio institucional (31,8%),autonomia profissional (10,2%). 
e existência de diretrizes pollticas (7,6%). A gamadosfatores institucio
nais dificultadores do desempenhofoimuito grande . . Destacam-se: planta f{-

. sica inadequada (46,4%), insuficiência de recursos humanos (36i6%), capa
citação insuficie~te de recursos humanos (27,6%) e falta de medicamentos 
(22,3%). É interessante observar que alguns fatores citados como facilita
dores também o foram como dificultadores, como, por exemplo, a falta de 
relacionamento dentro da equipe (11,6%) e a falta de autonomia (8,9%); 

-A prática e a formaç~o profissional, quanto a escola de 
graduação, mostrou diferenças estatisticamente significantes para a maio
ria das atividades .selecionadas (supervisão, treinamento de pessoal, con
sulta de enfermagem, participaç~o comunitária e na programaç~o) para os 
egressos da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Cascavel (FECIVEL), 
em relação aos egressos das outras escolas, exceto quanto i participação 
comunitária com os egressos da Universidade Federal do Paraná, participa
ção na programação com os egressos da Universidade CatÓlica do Paraná e o 
Centro de Estudos Superiores de Londrina (CESULON) e o treinamento de pes
soal com os egressos da Universidade Estadual de Londrina; 

- A relaç~o entre os serviços organizados e as atividades 
selecionadas (supervisão, treinamento de pessoal, consulta de enfermagem, 
participação comunitária e participação na programação) mostrou-se esta
tisticamente significante, com forte evidência que a proporção dos enfer-

.meiros, que desempenhavam atividades de supervisão e treinamento nos ser-

suas práticas. Isso corresponde ao encontrado quando se a 
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tas -dessa disciplina. De fato, rienhuma escola apresentava temas voltados 
ao plariejamento e programacio em sa~de; pouca ~nfase ~ dada is atividades 
administrativas. Por outro lado a pequena carga horiria impede que temas 
importantes sejam incluidos. Tamb~m a adequação em relação ao estigio 

, 
e 

considerada baixa: apenas 34,3% consideraram-na eficiente. Tais deficiên
cias sio percebidas por grande n~~ero de enfermeiros, que sugerem, como 
mudanças curriculares necessirias relativas ao conte~do, aumento da car
ga horiria geral, e; especificamente à dedicada i temas como Administra
cio, Politica Nacional de Sa~de e Participacio Comunitiria, entre outros. 

- De modo geral o curriculo não esti adaptado à~ exig~ncias 

do exercicio profissional. Al~m das defici~ncias citadas, algumas priticas 
são ultrapassadas, enquanto que os novos avanços em áreas como Administra
cão e Epidemiologia raramente são levados i discussio na disciplina. Isto 
~ em parte ilustrado pela adocio do livro de LEAVELL & CLARK em 5 escol~s, 
o qual analisa a doença do ponto de vista ultrapassado da multicausalidade 
e não como um processo de caráter hist~rico e social. 

Os dados obtidos mostram que a qualidade dos serviços 

oferecidos estio aqu~m do desejado. Os fatores de insufici~ncia são detec
tados desde a formação dos enfermeiros nos cursos de graduação, contri
buindo pa~a que os mesmos saiam das escolas totalmente inexperientes, - at~ 
os vários fatores dificultadores do desempenho apontados nos postos de 
sa~de, englobando desde problemas de direcio at~ problemas de relaciona
mento dentro das equipes. 

- V~-se, portanto, que a melhoria desses serviços deve pas
sar, necessariamente, por esses tr~s niveis de jntegracio. 
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ANEXO NQ 1 

:GRESSOS DOS CURSOS DE ENFERMAGEM DO PARANÁ 

TABE LA 17 - Evolução do número de egres sos dos cursos de enfermagem do Pa
ran~, 1957 - 1987, P~ran~ , 1988 . . 

ANO NQ -

1957 06 
1958 09 
1959 07 
1960 08 
1961 10 
1962 08 
1963 12 
1964 06 
1965 06 
1966 00 
1967 06 
1968 16 
1969 "lO 

1970 21 
1971 24 
1972 33 
1973 22 
1974 48 
1975 09 
1976 53 
1977 85 
1978 97 
1979 102 
1980 133 
1981 99 
1982 178 
1983 253 
1984 217 
1985 268 
1986 328 
1987 296 

TOTAL 2.369 



MAR INGÁ APUCARANA ARAPONGAS 

POPUL ÃO POPULA ÃO POPULAÇÃO 
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ANEXO NQ 3 

TABELA 18- NÚmero de enfermeiros com vinculo empregaticio nos postos de 
saúde dos municipios segundo número de entrevistados e exis
tentes na rede, Paraná, 1988. 

MUNICÍPIOS ENTREVISTADOS EXISTENTES 

Almirante Tamandaré 02 01 

Apucarana 03 05 

Arapongas 02 02 

Araucária 06 06 

Cambé 05 05 

Campo Mourão 03 04 

Cascavel 11 16 

Curitiba 41 42 

Foz do Iguaçu 03 03 

Guarapuava 02 02 

Ibiporã 02 02 

Jaguariaiva 01 01 

Londrina 15 16 

Maringá 04 05 

Palotina 02 02 

Piraquara 01 01 

Ponta Grossa 04 06 

Pranchita 01 01 

Rio Branco do Sul . 01 01 

Rolândia 03 03 

são José dos Pinhais 01 01 

Toledo 04 06 

T O T A L 116 128 
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ANEXO NQ 4 

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

Munidpio: 

· AtribuiçÕes de Enfermeiros 

[ J Sim [ J Não 

AtribuiçÕes de auxiliares de SaÚde 

[ J Sim [ J Não 

Programas do Departamento ou Secretaria de SaÚde 

[ J Sim [ J Não 

Manual de Procedimentos e Rotinas no(s) Posto(s) 

[ ] Sim [ ] Não 



ANEXO 5 

01) .fORMULÁRIO J\9 __ _ 
I I 

02) MUNIC!PIO ------------------

03) GRADUAÇÃO ------------------

04) HABILITAÇÃO EM SAúDE P0BLICA [l]sim I 2 \Não 

OS) ESCOLA HABILITAÇÃO 

06) ANO HABILITAÇÃO. ---------------

0 7) ESPECIALIZAÇÃO EM SAODE POBLI CA [1 I Sim [lJ Não 

08) ANO DA ESPECIALIZAÇÃO--------------

09) ESCOLA ESPECIALIZAÇÃO --------------

10) JORNADA SB16NAL DE HORAS TRABAlliADAS --------

11) JORNADA SEMô.NAL DE HÓRAS CO!\'TRATADAS --------

12) N9 DE POSTOS DE SAúDE ZONA URBANA 

13) N9 DE AUXILIARES DE SAúDE ZO~A URBA:'JA --------

14) N9 DE POSTOS DE SAúDE ZONA RURAL ----------
15) N9 DE AUXILIARES DE SAúDE za~A RURAL 

16) HORAS DE TRA.BAlliO OU ATIVIDADES INfRA POSTO SEMANAL ---

17) HORAS DE TRABAlliO EXTRA-POSTO SEMt\NAL 

18) TEMPO DE TRABALHO NO MUNIC!PIO ANOS E MESES 
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19) ATIVIDADES E\"fRA POSTO DE SAODE 

w Coordenação/assessoria nível central 

w Rewüões 

w Cursos de fonnação 

GJ Conselho Comunitário/CIMS 

w Curso de Especialização 

GJ Levantamentos Estatísticos 

[?] Assistência a creches/escolas 

w Outros 

w Sem infonnação 
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ANEXO NQ 6 

(ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM ENFERMEIRO DO POSTO) 

01. Quais as funçÕes que você desempenha atualmente? 

02. Descreva as atividades que desenvolve em cada uma das funçÕes! 

03. (Caso não tenha relacionado nas funçÕes) Você tem alguma atividade de 
Prestação Direta de Assistência? · 

04. Como e quando é feita? 

05. Relacione as atividades Extra-Postos de saúde que desempenha. 

06. Existe participação comunitária? (caso não tenha mencionado). 

07. Como ela é feita? 

08. E. para você o que é Participação Comunitária? 

09. Existe(m) algum(s) fator(es) na Insituição que facilita(m) o seu desem . 
penha? 

10. Enumere-os ou descreva-os. 

11. Existe(m) fator(es) na Instituição que dificulta(m) o seu desempenho? 

12. Enumere-os ou descreva-os (capacidade instalada, recursos hu~anos, re
ferência, etc.) 

13. Como você avaliaria a assistência prestada pelo enfermeiro neste P.S. 
(numa escala de O a 10 que nota você daria parà sua atuação e porque). 

14. Em sua opinião, quais seriam as funçÕes e atividades dos enfermeiros 
num P.S. em seu munic1pio? 

15. Como você vê a ~ua participação na programação, das atividades de saú
de, neste município? (numa escala de O a 10 qual o seu grau de parti
cipação). 

16. A sua formação te6rica em S~Úde PÚblica durante a graduação contribui 
para o seu desempenho atual. 

17. Você poderia relacionar na formação te6rica em P.S. o que contribui 
para o seu desempenho atual? 

18. A sua formação prática em SaÚde PÚblica durante a graduação contribui 
para o seu desempenho atual? 

19. Relacione na sua formação prática em SaÚde PÚblica o que contribui 
para seu desempenho atual. 

20. Em sua opinião, qual a formação te6rica e prática que deveria ter re
cebido em SaÚde PÚblica durante a graduação que facilitaria o seu de~ 
sempenho? 
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ANEXO 7 

20) ATIVIDADES INTM POSTO DE SAÚDE 

w Supervisão 

~ Atendimento de Enfermagem 

w Consulta de Enfermagem 

w Grupos 

w Chefia do Posto 

GJ Treinamento A.S. em serviço 

[]] Coordenação de Programas 

w Relatórios 

[i]. Visita Domiciliar 

[i9J Organização do Serviço 

In ! Pesquisa Operacional 

~ Outros 

bl__l Sem informação 



21) PARTICIPAÇÃO CQ\1UNITÁRIA 

O .sim 

O Não 

O Sem informação 

22) CCNCEPÇi\0 DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

[i] TecnolÓgica 

[i] Democrática 

CiJ. PolÍtica-ideolÓgica 

[i] Sem informação 

23) EXISTE FATORES QUE FACILITAM O DESEMPENHO? 

W Sim 

W Não 

W Sem inL~ .. M-s~~ 
•.. 

24) FATORES QUE FACILITAM O DESEMPENHO . 

[i] Integração comunidade/departamentos 

I· 2 I Relacionamento inter-equipe 

:TI L_J Supervisão 

[i] Capacitação 

W Transporte 

[i] Autonomia 

I 7 I Trabalho gratificante 

[i] Apoio institucional 

[2] Política de Saúde 

A9 
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[iQJ R.H. bom número 

li:iJ · fumanda não reprimida 

!12 I Aceitação da comunidade 

113 J Outros 

[!] Sem info~ação 

25) EXISTE FATORES QUE DIFICULTAM O DESEMPENHO 

W Sim 

W Não 

~ Sem informação 

26) FATORES QUE DIFICULTAM 

.j;l Capacitação Insuficiente 

f2l Insuficiência de Recursos Humanos 

w Relacionamento inter-equipe . 

w Motivação 

w Autonomia 

w .Medicamentos 

[2] Equipamento 

w Transporte 

·W Planta física/localização 

[iQJ Insuficiência de verbas 

[!i] Carga horária 

~ Integração 

\3 I Centralização 

w Comunicação 

AlO 

D 



hs jsupervisão 

l16 !Ausência de programação/planejamento 

~Ausência Divisão Enfermagem 

·. l!iJ Atividades Administrativas em excesso 

li2J Interferências políticas 

go I Diretrizes da Instituição 

~ Baixo salário 

h2 !Alta demanda 

~ Desvio de funções 

~ Pouca valorização do trabalho 

~Trabalho em 02 níveis 

l26 l Sistema de saúde e estrutura do país 

~ Função do enfermeiro - definição 

l28 I Outros 

~ Sem informação 

All 

01 02 03 04 os 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,291 

27) A FORMAÇÃO TE6RICA EM S.POBLICA DURANTE A GAADUAÇÃO CONTRIBUIU PARA O SEU 

DESEMPENHO ATUAL 

l1l Sim 

[I] Não 

[i] Parcial 

[±] Sem informação 

I I 
i 

[ 

D i 
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·28) À FORMAÇÃO PRÁTICA EM SAúDE PÚBLICA DURM'TE A GRADUAÇÃO COi\TfRIBUIU PARA O SEU 

DESEMPENHO ATUAL 

GJ Sim 

[i] Não 

I 31 Parcial 

I 4 I Sem informação 

29) SUGESTOES PARA A DISCIPLINA DE SAÚDE PÚBLICA QUE FACILITAM O DESEMPE~~O 

[i] Relacionamento docente/aluno 

[i] Conteúdo 

~ Carga horária 

~ .~ocação /integração disciplinas 

W Outros 

W .Sem informação 

30) PARTICIPAÇÃO NA PROGRI\!1-\ÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 

I__!_] Não 

I 2 1 Sim 

I _i_] Parcialmente 

~ Sem informação 

31) CARGO 

w Enfermeira 

w Chefe· de Posto 

01 02 03 04 

01 02 03 

D 

D 

os 06 

04 os 
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ANEXO NQ 8 

EGRESSOS POR ESCOLAS DE EN~ERMAGEM DO PARANÁ 

TABELA 19 - NÚmero dos Egressos da Escola de Enfermagem Madre Léonie 
- Pontif1cia Universidade CatÓlica do Paraná, 1957-1987, Cu-
ri ti ba, 1988. 

ANO NQ 

1957 06 

1958 09 

1959 07 

1960 08 

1961 10 

1962 08 

1963 12 

1964 06 

1965 06 

1966" Não houve formatura 
1967 06 

1968 16 

1969 10 

1970 21 

1971 24 

1972 33 

1973 22 

1974 37 

1975 Não houve formatura 
1976 32 

1977 37 

1978 47 

. 1979 55 

1980 54 

1981 44 

1982 92 

1983 99 

1984 102 

1985 91 

1986 77 

1987 78 

TOTAL 1.049 



A14 

TABELA .20 - NÚmero dos egressos do curso de enfermagem da Universidade Es
tadual de Londri~a, 1974-1987, Paran~. 1988. 

ANO NQ 

1974 11 

1975 09 

1976 21 

1977 48 

1978 40 

1979 35 

1980 52 

1981 48 
1982 24 
1983 55 
1984 44 
1985 47 . 

1986 42 
1987 42 

TOTAL 518 
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TABELA 21 - Numero de egressos do curso de Enfermagem da Universidade Fe

deral do Paraná, 1979-1987, Paraná, 1988. 

ANO NQ 

1978 10 
1979 13 

1980 27 
1981 07 
1982 42 
1983 35 
1984 33 
1985 40 
1986 48 
1987 26 

TOTAL 281 
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TABELA 22 - NÚmero de egressos da Faculdade de Educação, Ciências e Letras . 
de Cascavel 1982-1987, Paraná, 1988. 

ANO NQ 

1982 20 

1983 22 

1984 32 

1985 25 

1986 38 

1987 23 

TOTAL 160 
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TABELA 23 - NÚmero dos egressos do curso de Enfermagem da Universidade Es

tadual de Maringá, 1984-1987, Paraná, 1988. 

ANO 

1984 

1985 

1986 

1987 

TOTAL 

NQ 

04 

33 

47 

49 

133 
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TABELA 24- NÚmero dos egressos do Centro de Estudos Superiores de Londri

na (CESULON), 1983-1987, Paran~, 1988. 

ANO 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

TOTAL 

NQ 

.42 

02 

32 

52 

57 

185 



TABELA 25 - NÚmero dos egressos da Fundação Faculdade Municipal de Educa

ção, Ci~ncias e Letras de Paranavaf, 1986-1987, Paran~, 1988. 

ANO NQ 

1986 24 

1987 21 

TOTAL 45 

A19 


	DR_208 -001
	DR_208 -002
	DR_208 -003
	DR_208 -004
	DR_208 -005
	DR_208 -006
	DR_208 -007
	DR_208 -008
	DR_208 -009
	DR_208 -010
	DR_208 -011
	DR_208 -012
	DR_208 -013
	DR_208 -014
	DR_208 -015
	DR_208 -016
	DR_208 -017
	DR_208 -018
	DR_208 -019
	DR_208 -020
	DR_208 -021
	DR_208 -022
	DR_208 -023
	DR_208 -024
	DR_208 -025
	DR_208 -026
	DR_208 -027
	DR_208 -028
	DR_208 -029
	DR_208 -030
	DR_208 -031
	DR_208 -032
	DR_208 -033
	DR_208 -034
	DR_208 -035
	DR_208 -036
	DR_208 -037
	DR_208 -038
	DR_208 -039
	DR_208 -040
	DR_208 -041
	DR_208 -042
	DR_208 -043
	DR_208 -044
	DR_208 -045
	DR_208 -046
	DR_208 -047
	DR_208 -048
	DR_208 -049
	DR_208 -050
	DR_208 -051
	DR_208 -052
	DR_208 -053
	DR_208 -054
	DR_208 -055
	DR_208 -056
	DR_208 -057
	DR_208 -058
	DR_208 -059
	DR_208 -060
	DR_208 -061
	DR_208 -062
	DR_208 -063
	DR_208 -064
	DR_208 -065
	DR_208 -066
	DR_208 -067
	DR_208 -068
	DR_208 -069
	DR_208 -070
	DR_208 -071
	DR_208 -072
	DR_208 -073
	DR_208 -074
	DR_208 -075
	DR_208 -076
	DR_208 -077
	DR_208 -078
	DR_208 -079
	DR_208 -080
	DR_208 -081
	DR_208 -082
	DR_208 -083
	DR_208 -084
	DR_208 -085
	DR_208 -086
	DR_208 -087
	DR_208 -088
	DR_208 -089
	DR_208 -090
	DR_208 -091
	DR_208 -092
	DR_208 -093
	DR_208 -094
	DR_208 -095
	DR_208 -096
	DR_208 -097
	DR_208 -098
	DR_208 -099
	DR_208 -100
	DR_208 -101
	DR_208 -102
	DR_208 -103
	DR_208 -104
	DR_208 -105
	DR_208 -106
	DR_208 -107
	DR_208 -108
	DR_208 -109
	DR_208 -110
	DR_208 -111
	DR_208 -112
	DR_208 -113
	DR_208 -114
	DR_208 -115
	DR_208 -116
	DR_208 -117
	DR_208 -118
	DR_208 -119
	DR_208 -120
	DR_208 -121
	DR_208 -122
	DR_208 -123
	DR_208 -124
	DR_208 -125
	DR_208 -126
	DR_208 -127
	DR_208 -128
	DR_208 -129
	DR_208 -130
	DR_208 -131
	DR_208 -132
	DR_208 -133
	DR_208 -134
	DR_208 -135
	DR_208 -136
	DR_208 -137
	DR_208 -138
	DR_208 -139
	DR_208 -140
	DR_208 -141
	DR_208 -142
	DR_208 -143
	DR_208 -144
	DR_208 -145
	DR_208 -146
	DR_208 -147
	DR_208 -148
	DR_208 -149
	DR_208 -150
	DR_208 -151
	DR_208 -152
	DR_208 -153
	DR_208 -154
	DR_208 -155
	DR_208 -156
	DR_208 -157
	DR_208 -158
	DR_208 -159
	DR_208 -160
	DR_208 -161
	DR_208 -162
	DR_208 -163
	DR_208 -164
	DR_208 -165
	DR_208 -166

