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RESUMO 

A identificação do enfermeiro na força de trabalho de Enfer 

Saúde Pública,no Depàrtamento Regional de Saúde 6 de Ribeirão 
\ ' 

Secretaria de Estado da Saúde, destacando e analisando alguns 
\ 

aspe~tos que o caracterizam,constituiu o objetivo geral deste trabalho. 

Util izou-se,como fonte primária e direta de coleta de dados 

um questionário, cujo conteúdo incluía: dados de identificação~nível de 

formação, progressão funcional, funções, expectativas futuras, quanto ao 

exercício profissional e fi Ilação i 6rgãos de classe. 

A totalidade do grupo estudado (35) era do sexo feminino,pr~ 

dominando: o grupo etário de 20 a 30 anos (40~0%), as casadas (51,5%) , 

e com tempo de serviço entre zero a 15 anos (77,2%). Com referência a 

sua interproporcionalidade com as demais categorias, as enfermeiras se 

dtstribuiam nas seguintes relações: 1 enfermeira/13,5 pessoal auxiliar 

e I enfermeira/8,1 m~dicos. Quanto i formação profissional, 68,5% real! 

zaram habilitação em Enfermagem de Saúde PÚblica e 8,6%, Especialização 

em Saúde Pública. Não havia para as enfermeiras carreira nem quadro e 

seus vencimentos estavam entre 2 e 7 salários mínimos e apenas uma com 

10. Todas (100%) rejeitaram o processo de avaliação de desempenho. A 

função administrativa~ exercida por todas as enfermeiras com predomi 

nio de freqüência entre as inspetoras e de CS, 68,5%. A de assistência 

de enfermagem, teve sua maior freqüência (73,3%) entre as chefes e/ ou 

com encarregatura. Há indícios de desvios de funções e o grupo identif! 

cou como fator preponderante que as impede de cumprí-las, a própria es 

trutura t~cnico-administrativa, que indicou como sendo a área mais ca 

rente de reformulação. As enfermeiras sentem-se preparadas paraa particl 

parem dos programas de assistência primária e 84,3% delas pretendem pe~ 

manecer em exercício at~ a aposentadoria. Estavam associadas ãs entida

des de classe nas seguintes freqüências: Associação Brasi~eira de Enfer 

magem 29,4%, Associação Profissional dos Enfermeiros do Estado de São 

Paulo, 23,5% e Conselho Regional de Enfermagem, 100,0%. 



SUMMARY 

The general purpose of this study was the identification of 

the nurse wi th i.m the work ~orce of pub 1 i c hea 1 th nurs i ng in the reg i anal 
\ 

Health Department of Ribeirão Preto of the State Health Secretariat. 

A questionaire, the options of which include: identification, 

levei of training, progress in carreer, function, future professional 

expectations and membership of professional assoc1ations, was the chief. 

data source. Of the group studied (35) were female of which 40% were 

between 20 and 30 years old; 51.5% were married and 77.2% had been in 

service for zero up to fifteen years~ Regarding the other categor i es, 

the distribution was as follows: 1 nurse per 13.5 assistants; 1 nurse 

per 8. I doctors. Concerning progessional training, 68.5% were qualified 

In Public Health Nursing and 8.6% specialized in public health. No 

carreer opportunities were. available in the nursing profession and their 

salaries ranged from 2 to seven minimum salaries, only one receiving lU 

All (100%) condemned the system of performance assessment. Ali nurses 

performed largely administrative services, the inspectors some .. 65% of 

their time. Among nursin assistants this percentage rase to 73.3% for 

those in charge. 

There was evidence of inapproprate task allocation,the chief 

factor being the technical/administrative infrastructure itself, this 

being the area most in need of reform. 

The nurses were prepared to participate in primary care 

programmes and 84.3% intended to remain in service until retirement. 

They were members of various professional associations,the most freque~ 

being: Brazilian Nursing Association (Associação Brasileira de E~ferma

gem) 29,4%, Professional Nurses Association or the State of São Paulo 

(Associação Profissional de Enfermeiros do Estado de São Paulo) 23.5% 
and Regional Nursin Council (Conselho Regional de Enfermagem) 100%. 
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CAP1TULO I 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de\adequ~çio das instituiç~es de sa~de frente 

as exigências de uma atuaçio mais 1eficiente é um fato incontestável no 

Brasil atual. 

Existe uma pressão da sociedade, cobrando dessas institui-

ç~es a demonstraçio de seus resultados e esta pres~io social reflete a 

necessidade de atualização e reorganização dos serviços de sa~de incor 

porando métodos e tecnologias compatfveis com nosso meio e com a prest~ 

ção de serviços, e ainda a capacitação dos recursos humanos. Não há1 e~ 
tretanto evidências, por parte dos serviços de sa~de, de que investir 

nos recursos humanos de suas organizaç~es seja um objetivo claramente 

definido em termos de uma polftica de pessoal e que faça parte do pr~ 

cesso de modernização de suas instituiç~es. 

Desenvolver recursos humanos para a Saúde, é inserf-los na 

Polftica de Desenvolvimento, vinculada às Polfticas de Sa~de e de Educa 

ção, buscando como objetivo ~ltimo o atendimento das necessidades de 

saúde da população. Esses recursos humanos da área da saúde ficam, as

sim, sujeitos às condiç~es que definem as práticas de sa~de e a forma 

como estas práticas estão socialmente organizadas. 

Segundo os responsáveis pelos Órgãos prestadores de serviços 

de sa~de, a questão dos recursos humanos é apontada como um dos princl 

pais problemas do setor. Os aspectos enfatizados porem privilegiam s~ 

bretudo a dimensão quantitativa, ''deixando de considerar sua relação 

com as determinaç~es sociais mais amplas, que poderiam revelar a oferta 

insuficiente de profissionais, sua baixa remuneração, sua distribuição 

geográfica desigual e mesmo a falta de qualificação como 'efeitos e nao 

causas' dos problemas de recursos humanos" (JUNQUEIRA, 1983). A visão 

quantitativa reduz o conceito de Recursos Humanos como mão-de-obra, in 

sumo do processo produtivo institucionalizado no setor. 

Há conceitos atuais, entre eles o de MACEDO, 1977, que consi 

dera i•como Recursos Humanos para a Saúde, todas as pessoas que dentro 

de uma sociedade adquiriram uma capacitação especffica e assumem respo~ 

JUNQUEIRA, Luciano A.P. A gestão dos recursos humanos na Secretaria da 
Sa~de. Cadernos FUNDAP3 São Paulo, 3(7):87-95, nov. 1983.(p. 87). 

MACEDO, Carlyle Guerra de. Recursos humanos para a sa~de. In: CONGRES 
SO BRASILEIRO DE HIGIENE, 19./ CONGRESSO PAULISTA DE SAODE POBLICA ~ 
I, São Paulo, 1977. Documentos básicos. São Paulo, 1977. p. 13-28. 
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sabilidades na realização de atividades de saúde, estejam ou nao vincu 

ladas a instituições do setor.•• 

Vários questionamentos têm surgido sobre o modelo vigente de 
\ 

prestação de serviços de ~úde, exigindo dos 6rgãos responsáveis dessa 

_área uma reffexão e posicionamento, diante da necessidade de adequação 

das práticas desenvolvidas ~os ser~iços. Discutir sobre recursos huma . 

nos em saúde não é, portanto, tar~fa fácil, sobretudo quando se trata 
. ~ 

da complexidade e abrangência dos seus aspectos de formação e utiliza 

ção no contexto econômico~político e social do pars. 

Identifica-se esta preocupaçao nas propostas do pr6prio Esta 

do, no sentido de estabelecer uma política de recursos humanos para o 

Setor Saúde. Já em 1980, na 7a.Conferência Nacional de Saúde_, isso fi 

cou evidente; em 1986 na Ba. Conferência Nacfonal de Saúde a política 

de recursos humanos foi destacada como prioridade. Nesta última, ela a 

parece junto à Reformulação do Sistema Nacional de Saúde (t:ema 2), mer~· 

cendo por parte do M.S. um desdobramento, com a realização da fcoN~F.ERtN ; 
I -. . --- - - .... • ; ·_ -- . . . -- __ ...... ----------- ,. ----- ~ -------- ·-· -

· CIA NAtiONAL DE RECURSOS ' HUMANOS !realizada em Brasília, em outubro de - -···-· --- ··- · · - - - ----L·-- ____ __.._.._ .~- •·-~. ' 

1986. 

. Uma observação básica a ser considerada como premissa e a 

crescente importância na organização do seu contingente humano: qualqu~ 

empreendimento dependerá, antes de mais nada, desse elemento indispensá · 

vel para · o alcance dos objetivos a que se propõe . 

. Há um crescente reconhecimento que o mais importante tip~ de 

inve~timento isolado para o desenvolvimento econômico é o que se faz 

nos recursos humanos. Afirma-se no RELATORIO SOBRE RECURSOS HUMANOS , 

1965, que 11o investimento no f~tor humano poderá produzir melhor resul

tado, em termos de aumento de produção, do que qualquer outro." 

Os recursos humanos _e sua administração constituem-se em um 

dos aspectos mais críticos e complexos da administração de uma unidade - . . 
de saúde: é o seu recrutamento, seleção, programação, treinamento e uti 

lização, fator essencial e condição básica principal para a realização 

das atividades _de saúde. 

MINIST~RIO DA SAODE. Relat6r~o dos ~rupos de debate. In CONFERtNCIA NA , 
CIONAL DE SAODE, 7, Brasília, 24-28 março, ·i980, Anais.:- .. Brasíl/ a:: 
M.S., 1980. p. 155-217. . - - , ·,:·, ··· ) .. . · 

.• .... ;__ !.L_:.. . ....:..:.... .. ....._ _ _ 

8a. CONFERENCIA NACIONAL DE SAODE. Relat6rio final.Brasíl ia, 
17::.21 mar., 1986. 21 p. · 

CONFERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA A SA0DE. Rela
.t6rio Finé;'ll, Brasflia, out. 1986. 81 p. (mimeog.) (20.-50). 

RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO. Trad. Cond6rc~t Rezende. Rio 
de Janeiro. Fund. G.V. 1965. 213 p. (Administração para o desenvol
vimento){]) (p. 28). 
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Nesta linha de raciocínio, representam recursos humanos para 

a Saude, o pessoal de todos os níveis das instituições que atuam no se 

tor.e o numiricamente mais expressivo, i o da enfermagem. 

A enfermagem i o grupo de trabalho mais amplo de toda a área 

da saúde e tambim na rede da Secretaria de Estado da Saúde de São Pauln 

Cabe ao setor de enfermagem prestar assistência a indivíduos, famí 1 i a 

ou grupos - enfermos ou sadios, em uma extensa variedad~ de funções e~ 

tividades durante t~do o período de funcionamento das unidades. Este 

grupo de enfermagem i formado pelo enfermeiro, obstetriz, visitador sa 

nitário e atendente, fazendo-se representar em todos os níveis, atravis 

de competência e atividades, na Regional e nos seus respectivos Distri 

tos Sanitários. 

Dada a importância e à complexidade da função do pessoal de 

enfermagem, BERGMAN, 1979, lembra ser fundamental que se dê atenção ao 

recrutamento, seleção, treinamento, utilização e manutenção desse grupo 

O planejamento desse pessoal exige um critirio abrangente, baseado em 

medidas vãJ.idas, em informações fidedignas, flexível e suscetível de a 

plicação. 

Acredita-se pois ser indispensável melhorar as informações 

sobre enfermagem possibilitando assim um conhecimento mais profundo de~ 

sa categoria, o seu número e s·ituação funcional e tambim sua formação, 

experiência, disponibi !idade, e precisa definição sobre suas funções, a 

tualização e expectativas futuras,em relação ao serviço. 

Cumpre relevar os dados quantitativos globais, referentes a 

enfermagem, assim como, sua atuação e a forma como, especialmente os 

profissionais estão sendo utilizados. 

O enfermeiro e sua prática profissional no Brasil, tem se 

convertido~ em objeto,de questionamento e reflexão, principalmente por 

eles mesmos. Muitos deles têm contribuído para traçar o seu perfil para 

completar a sua perspectiva, sua prática, sua inserção na estrutura dos 

serviços, suas funções, seus procedimentos, origem de seus mitos, seu 

saber, sua formação, mas ainda há muito o que se explorar nesse campo , 

para ~e haja um domínio de compreensão da prática da enfermagem. 

BERGMAN, Rebecca. Problemas de planificación de algumas categorias de 
recursos humanos. Personal de enfermerla. In~ PZanifiaaaion deZ per
sonaZ de saZud: prina{pios~ métodos~ problemas. Ginebra. OMS. 1979. 
Cap. 9, p. 227-241 (p. 227). 
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Entre os trabalhos que privilegiaram a profissão e a prática 

oa enrermagem citam-se: ALCANTARA, 1963; FERREIRA-SANTOS, 1973; ABEn, 

1980; VERDERE~E, 1980; ALMEIDA et ali i, 1981; LORENZETTI, 1982; ALMEIDA 

E SILVA, 1984; COFEN/ABEn, 1985; ROCHA, 1985; COFEN/ABEn, '1986. 
A consciência do.seu desempenho profissional e da sua valori 

\ 
zaçao, tem levado a categoria a redefinir seu espaço na prática instit..!:!. 

I 

cional a que pertence e com isto l~vado a repensar em seus problemas.S~ 

be-se ha~er ainda escassez de dados e informaç5es~ e se estes fatos no 

passado não foram percebidos, hoje já se esboçam algumas tentativas vi 

sando a obtenção de informações quantitativas e qualitativas no sentido 

de examinar suas deficiências e posições já adquiridas, estabelecer no 

vas propostas e tomar decisões frente a inquietação em que vive esse 

grupo profissional. 

Hi muito que se discutir e aclarar no que se refere ao enfer 

meiro e a sua própria prática profissional. 

Nesse sentido autores como VIEIRA & SILVA, 1982, lembram que 

"quando se trata de recursos humanos em enfermagem, sua escassez, qual_!_ 

dade e distribuição inadequadas, têm sido sempre apontadas como proble

mas a serem confrontados pelo setor saúde para superar suas deficiên-

cias. Conseqüentemente, a própria prática de enfermagem é questionada 

ALCI\UTARA, Glete. A enfermagem moderna como categoria profissional: obstáculo ã sua ex 
pansão na sociedade brasileira. Ribeirão Preto, 1963.(Tese de Cátedra-EERP~UsP]l77p7 

FERREIRA-SANTOS, Célia A. A enfermagem como profissão- Estudo num Hospital Escola.São 
Paulo. Planei ra. Ed. USP. 1973, 177 (Tese de Doutoramento - EERP-USPJ. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Levantamento de recursos humanos e necessidades 
de enfermagem no BrasiZ. 1956/1958. Brasília, ABEn, 1980. 402p. 

VERDERESE, Olga. Analisis de la enfermerla en la Amerlca Latina. Washington, OPS, 1980, 
p. 1-24 (Publ icación Clentfflca, 393). · 

ALMEIDA, Maria C.P.; SILVA,Graciete B.; RUFFINO, Márcia C.; STEAGALL-GOMES, Daisy L. ; 
YAZLLE-ROCHA, Juan S. Contribuição ao estudo da prática da enfermagem- Brasil. Ri~ 
belrão Preto, EERP-USP, 1981, 58 p. (mimeog.). 

LORENZETTI, Jorge. Caracterização da força de trabalho da enfermagem no Município de 
Florianópolis, 1982 !Tese de Mestrado- Universidade Federal de Santa Catarlnal75 p. 

ALMEIDA, Marta Cecflla P. Estudo do saber em enfermagem em sua dimensão prática. Rio 
de Janeiro, 1984 [Tese de Doutoramento- Escola Nacional de Saúde Pública- Fundação 
Oswaldo CruzJ 179 P• . 

I 

SILVA, Graclete B. A enfermagem profissional brasileira: análise crftica. São Paulo , 
1984. [Tese de Doutoramento- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
USPJ 198 p. 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERM~GEM/ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. O exercício da e~ 
fermagem nas Instituições de Saúde do Brasil: 1982/1983. Força de trabalho em enfe~ 
magem (V.I); Enfermagem no contexto institucional (V.II). Rio de Janeiro. COFEN/ABEn 
1985 e 1986. · 

ROCHA, Semíramis M.M. A puericultura e a enfermagem no Estado de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 1985 (Tese de Doutoramento. EERP-SUP) _174 p. 

COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas Instituições de Saúde do Brasil: 1982/ 1983. 
Enfermagem no contexto institucional. Rio de Janeiro. COFEN/ABEn,l986. 165 P• (V.II). 

'VIEIRA Terezlnha T. & SILVA, Ana Ligia Cumming. Recursos humanos na área de enferma
gem'- adequação da formação e utilização. In CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM 
34, Porto Alegre, 24-29 out., 1982, Anais. Brasília, Aben, 1982, P• 61-77 (p.6). 
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· na medida em que, atendendo ao sistema, não vem satisfazendo as expect~ 

tivas de saúde da população.•• 

Tal situação , tambim i identificada por VERDERESE, 1980, afi~ 

mando que as . caracterfsticas atuais da pritica de enfermagem são resul 

tados e não causas da situaç~o vigente. Assim,· uma anilise das . causas 
. ' . . 

que possam explicar estas caractedsticas ajudaria a detectar formas mais 
' \ 

apropriadas para a definição do pr~blema e, conseqüentemente para o seu 

encaminhamento. 

Hi um interesse manifesto dos profissionais da. irea de enfer 

magem, que se expressa por suas lideranças, principalmente da Associa 

ção Brasileira de Enfermagem (ABEn} e Conselho Federal de Enfer~agem . 

(COFEN} aspirando à união de esforços para obtenção de dados que contrl 

buam para um diagnóstico mais real da situação dos recursos humanos da 

area de enfermagem e de sua pritica. 

Reconhece-se a profundidade do assunto e ainda que existam 

trabalhos inovadores, as discussões não se esgotaram em relação ao en 

fermeiro e sua pritica profissional. 

O XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 1983, consideran

do que a escassez de informações fidedignas sobre recursos humanos de 

saQde no Pafs, especialmente na irea de enfermagem, tem se constitufdo 

sirio entrave para o planejamento e a utilização adequada desses recur 

sos, recomendou 11 às entidades de classe que, num movimento centdpeto, 

promovam discussões amplas, com assessoria de sociólogos, eco~omistas e 

polfticos, sobre o problema de formação e u~ilização de recursos huma 

nos em saQde, sobre a qualidade dos serviços de saQde, a fim de · gara~ 

tira participação de todos na definição de prioridades e formulação 

das demandas ao sistema polftico. 11 

Considera-se assim que o desenvolviment.o de recursos humanos 

para a saQde requer a disponibilidade e a formação de conhecimento, tor 

nando-se este essencial para a area em questão. 

Busca-se com esta pesquisa, ampliar a .areado saber, espe 

cialmente aquelas advindas da anil ise de situ~ções concernentes aos re 

cursos humanos. 

VERDERESE; Olga. Analisis de la enfermeria en la America Latina, op. 
cit.,p.J. 

ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Recomendações. In: CONGRESSO BRASI 
LEIRO DE ENFERMAGEM, 35, São Paulo, 24-30 set., 1983, Anais. São PaÜ 
lo, ABEn, 1983.p. 137-143 (p. 138). 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo Geral . 

Identificar o enfermeiro do Departamento Regional de Saúde 6, 

Ribeirão Preto (DRS6), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

(SES), destacando e analisando alguns aspectos que o caracterizam. 

1.2. Objetivos Espec{ficos 

Estabelecer a proporcionalidade numérica existente entre o pessoal de 

enfermagem . 

. Determinar a relação numérica entre enfermeiros e médicos • 

• Caracterizar o enfermeiroiem relação a ,sua formação profissional. 
. .• - I 

. Analisar a progressão funcional (vertical ehorizontal) do enfermeiro . 

• Verificar as funções que são executadas pelos enfermeiros, identifi 

cando aquelas inerentes ou não ao cargo . 

. Identificar as expectativas profissionais dos enfermeiros e seu víncu 

lo com os Órgãos da categoria. 
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2 - JUSTIFICATIVA ~ 

Acredita-se que os ajustamentos que se fazem na areada saú · 

de, possam ser agilizados pela~ injprmaç~es e resultados de estudos e 

pesquisas, por serem eles fatores relevantes para o melhor conhecimento 

da referida irea. Constata-se a validade deste tipo de produçio para 

realimentar propostas de aç~es, nio somente para desenvolvimento de re 

cursos humanos, mas para se conhecer a própria evolução do setor (seu 

histórico). 

Acresce informar que, embora~ enfermagem represente o maior 

grupo de trabalhadores da Saúde, o Brasil se ressente da ausência de 

profissionais atuantes neste campo. Nada mais justo portanto que possl 

bilitar a este profissional ver seus problemas, aspiraç~es, utilizaçio 

de sua força de trabalho observados e discutidos à luz dos aspectos que 

os envolvem. 

Fala-se em novas propostas para o Setor Saúde e em estraté 

gias mais amplas de políticas sociais. 

Isto signifi~a mudanças na atitude e pritica profissional,no 

Setor Saúde, envolvendo uma redef}niçio de funç~es. Só se poderi ter o 

enfermeiro integrado nessa nova situaçio se ele for conhecido no seu am 

biente e na sua pritica profissional, caracterizando suas condiç~es de 

trabalho e as injunç~es políticas que o af~tam levando a distorç~es e 

deterioraçio daquelas condiç~es. 

A escassez de pesquisas em enfermagem, voltadas para seu pr~ 

prio campo e para a irea da saúde pÚblica, pode \ ser demonstrada pelo 

Quadro I, onde podemos ver a produçio de m6nografias e teses de en 

fermeiros, produzidas no período de 1963 a 1984, segundo os Catálogos 
11 lnformaç~es sobre Pesquisa e Pesquisadores em Enfermagem", produzidos 

pela ABEn. 
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QUADRO I- Pesquisas realizadas por enfermeiros segundo os assuntos en 

focados, no período de 1963/1985 no Brasil. ABEn. 

VOLUME 

I 

II 

III 

N 

v 

rOTAL N<? 

% 

Saúde 
Pública 

03 

13 

11 

11 
07 

45 

13,3 

Profissão 

02' 

01 

03 

05 

11 

3,2 

ASSUNTOS 

Categoria 
Profis. 

04 

04 

t '2 

Outros 

51 

46 

74 

61 
45 

277 

82,2 

Total 

60 

60 

88 

77 
52 

337 

100% 

FONTE: 11 lnformações sobre Pesquisas e Pesquisadores em Enfermagem.•• 

Vol. I a V. 

O Quadro acima revela haver escassez de trabalhos sobre a 

profissão (3,2%), categoria profissional (1 ,2%) e a saúde pública(l3,3%) 

sendo fator limitante no sentido de contribuir com propostas conclusi

vas para o estabelecimento de uma política de recursos humanos em enfer 

magem; sabe-se que são os estudos e as pesquisas sobre o assunto que 

vão subsidiar as decisões e ações, informar e realimentar matéria sobre 

os recursos humanos. 

A produção de conhecimento é função essencial para o 

volvimento de pessoal para a S~úde e a própria prática deve ser 

desen 

vista 

como um modo de gerar conhecimentos, além de funcionar como um meio efi 

caz para a identificação de necessidades de saber e para validar novos 

conhecimentos. 

Sobre o assunto MACEDO, 1979, diz que 11a pesquisa em saúde 

não deve ser alheia à prestação de serviços e a Ciência não deve distan 

ciar-se da prática. Ambas, isoladas, perdem substância: a Ciência, pri~ 

cipalmente no campo social, se aliena e se faz inaplicada; a prática 

não refletida, se torna rotina e com o tempo inadequada e ineficaz.•• 

Compreendendo que o papel da Universidade dev~ ir além de 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Centro de Estudos e Pesquisas em 
Enfermagem. Informações sobre pesquisa e pesquisadores em enfermagem 
1979/1985; 5 v. 

MACEDO, Carlyle Guerra. Uma política de desenvolvimento de recursos hu 
manos para a saúde. In: SIMPOSIO SOBRE POLfTICA NACIONAL DE SAODE,l~ 
Brasfl ia, 1979. Brasília, Câmara dos Deputados, 1979, 18 p. (mimeog) 
( p. 11) . 
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. suas responsabilidades no ensino, pesquisa e prestaçio de serviço i co 

munidade, deverá também, através de pesquisa, crítica e reflexão, desen 

volver conhecimento em. direção aos recursos humanos e da prestação de 
. I 

ServiÇos de SaÚde, fortalecendo os vfnculos entre as areas de ensino e 

dessa Última. Essa integração traz como conseqüência a melhoria da. for 
\ ' I 

mação dos novos profissionais, um estfmulo ao aperfeiçoamento e melho · 
\ 

ria dos serviços. 

Por outro lado, a Secretaria de Estado da Saúde, em se cons

tituindo num 6rgão operacional de grande responsabilidade a nfvel de Es 

ta do, onde se concentra a grande massa d~~-~t_ra_~a_l h~d5:~e~~--~~~- ~~~~~=~j>_Úb_!_!.:: ... 
ca, desempenba papel importante, em relação ao desen~olvimento de recur 

' sos humanos. Havendo ·articulação entre ela e a Universidade, suas unid~ 
des serão dinami~adis e com isso se permitirá o adequado desenvolvimen 
to dos re_cursos huma~os --~orno· ·se espera, com me 1 hor ut i 1 i zação da capa c_!_ 
dade instalada de ambos. . -

o presente- estudo traz como-pr~opo-sta cara-c-te_r.,...i z-ã-ro-t r aba Tilo __ _ 

dos enfermeiros que atuam na rede de Serviços do Departamento Regional 

de Saúde de Ribeirão Preto (DRS6) da Secretaria do Estado da Saúde de 

São Paulo. A autora docente da USP, desenvolve seu trabalho de ensino e 

supervisio de alunos em unidades deste Departamento. 

Os Centros de Saúde, Distritos e até a Regional do DRS6 têm 

servido de campo de estágio a diferentes Faculdades ligadas ã Saúde, da 

cidade de Ribeirão Preto, dentre elas a Escola de Enfermagem da USP , 

que vem fazendo dessas unidades um importante campo de estágio e de pr~ 

paro de seu pessoal discente. Conta para isso com a supervisão de seus 

docentes, e111 estreita colaboração com o pessoal de serviço em todos os 

seus nfveis, contribuindo para a formação de profissi?nais de enferma 

gem, em especial de saúde pÚblica. 

Estas considerações embasam a afirmação de que uma pesquisa 

com esta proposta já referida, constitui-se uma forma de procedimento 

cientffico, orientada para analisar e até intervir numa realidade exis

tente, trazendo subsfdios ã Secretaria de Estado da Saúde sobre os pr~ 

blemas que envolvem os saus enfermeiros e a busca de soluções apropria

das para resolvê-los. 

Apesar da complexidade de que se reveste o trabalho, é váli 

do acreditar-se na sua importância para o Setor Saúde o que levou a sua 

realização, pois s6 através da pesquisa poder-se-a identificar aspectos 

que sejam significativos e sirvam como subsfdios para os ajustam~ntos 

p~ hora exeqüfveis que se mostrarem necessários, em relação ao potencià 

destes recursos. 

Reconhece-se que um trabalho como este seria mais abrangente 

se o mesmo se constitufsse num empreendimento interdisciplinar, em que 
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se contasse com outros profissionais da área da saúde e de outras áreas 

do conhecimento. como das Ciências Soe i a i s, a enfermagem seria provavel • 
- : 

mente benef i cf aêfa com uma .contribuição mais amp 1 a; 

------- -·- Por out-r-Oiãdo-, -se --ã- v i vên-c i ã--da- autora 1 h e se r v i u de motiva . 
- \ -çao, há também as suas dificuldades em se manter imparcial ria discussao, 

pois devido ao seu envolvimento profissional, os sentimentos afloram di 

ante das situaç~es, ape~ar Jo seu esforço em manter a exposiçio isenta 

o máximo possível de seus valores pessoais. 

Esta situação não é particular, mas reconhecida, pela coloc~ 

ção de PONCE DE LEON,l975,quando observa: 11seja qual for o nosso ~ampo de 

trabalho em enfermagem, qualquer tarefa ou f~nção em que nos empenhemos, 

estará influenciada por. nossos pr6prios valores, pelas condiç~es so

ciais em que vivemos, pelas características de nossa personalidade, p~ 

lo conceito que tenhamos de enfermagem, por nossos objetivos particul~ 

res ou profissionais, por nossas atitudes em relação ao mundo e à vida. 

E isso é válido tanto para as atividades mais simples, como administrar 

um medicamento, como para funç~es complexas, transcendentais, como edu 

car para saúde ou educar as geraç~es atuais e futuras de enfermeiras." 

Ainda que se registrem esias consideraç~es e 1 imi taç~es este 

trabalho poderá fazer emergir questionamentos geradores de outras pe~ 

quisas, levando a repensar a posição da enfermagem como profissão, am-

pliando o saber nesta area ainda carente de trabalhos. 

PONCE DE LEON, Sara Alicia. Objetivos e valores da profissão . Enf. No 
vas Dimens. 1:29-36, 1975 (p. 31) 



"' CAPITULO I I 

" MATERIAL E METODO 



11 

CAPiTULO II 

MATERIAL E MÉTODO 

1. Área de Estudo 

Em razao deste trabalhd ter sido realizado nas unidades do 

DRS6, Ribeirão Preto da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, ca 

be fazer aqui alguns esclarecimentos preliminares sobre as referidas u 

nidades, seus programas e sua proposta de trabalho para a enfermagem. 
~--~~~~-A-p~~o~r-~m~ção de tr~b~~l-ho -da Coord~~ad~~-i~--de sa5de~cl~ -c~~~u 

nidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Órgão a que es 

tá ligado o Departamento Regional da Saúde6 de Ribeirão Preto, tem,como 

objetivo geral, a melhoria da qualidade e qu~ntidade de prestação de 

serviços de saúde à população, seguindo as prioridades gerais da SES. 

Conforme suas diretrizes, compete à Coordenadoria de Saúde da Comunida 

de procurar sistematizar, dentro de pr~ncrpios gerais e uniformes·, as ~ 

tividades de rotina dos Centros de Saúde. Para alcançar esse objetivo, 

entre outras medidas de assistência à saúde,os trabalhos são realizados 

por meio de programas de assistência à gestante, à criança e ao adulto, 

além de sub-programas que abrangem esses três grupos e se destacam pela 

sua importância epidemiológica. São eles: Pneumologia Sanitária- com 

ênfase no controle da tuberculose; Dermatologia Sanitária- ênfase no 

controle da hansenrase; Saúde Mental; Odontologia Sanitária; Oftalmolo 

gia Sanitária; Saneamento, Vigilância Epidemiológica e Controle do Exer 

creio Profissional, tendo como·atividade de apoio, a Educação. 

Os programas e sub-programas são desenvolvidos e complement~ 

dos por meio de atividades como: consulta médica, visita domiciliária , 

exames complementares, atendimento de enfermagem, aplicação de provas, 

testes, tratamentos, suplementação alimentar e atividades educativas a 

grupos. As aç~es educativas individuais integram-se a essas atividades, 

diluindo-se no conjunto das ações especrficas que as compõem. 

O atendimento de enfermagem está inclurdo em perrodos previ~ 

tos, em todos os programas e sub-programas, aos quais são atribuídas e 

delegadas ações, previamente definidas, em função dos objetivos. Mesmo 

aos atendimentos executados fora da programaçao, em situações , ocasio

nais, atribuem-se ações específicas de triagem e encaminhamento. 

O serviço de enfermagem deve prestar atendimento integral 

aos pacientes, atendendo-os nas suas necessidades de saúde, adotando me 

didas de avaliação sistemática dos resultados obtidos, provendo cuida 

dos de enfermagem seguros por meio da aplicação de normas estabelecidas ... para o seu exerc1c1o. 

Scntfo ••ll~lltltCO I DoctMtlltSie 
FACULBAD~ 9~ SA~E rftlliU 
UIIYiiSIDADE OE Sl8 rllflt 
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Essas se referem ao pessoal e especificam requisitos em rei~ 

çao as suas funções, a delegação dessas, programas de educação em servl 

de comunicação e a sua relação ço a elaboração de o,rçamento, as 1 i nhas 

com a comunidade. 

O treinamento de 'pessoal i resultante das diretrizes e ativi 
·, I 

dades determinadas pela p~'ogramação, tomando-se por base as açoes esp~ 
I 

cfficas das atividades desenvolvidas conforme a natureza do programa e 

o instrumento previsto para a sua execuçao. 

2 - Área Geográfica 

... ~ ~p1resente trabalho ateve-se a Areado DRS6, RI bel rão Preto, 

como mostra a Figura 1. 
I 

.. · - - ....... J E S r f\ o o 

r 
- -== -

I L E G E N D A 

® SEDE REGIONAL 

~ SEDE DISTRITAL 

• SEDE DE MUNICÍPIO 

~ DIVISÃO DE MUNICÍPIOS -- DIVISÃO OE DISTRITOS 

C~~~:~.~~~~A 8: ~~~'ót00 Dr._ t~,:~~~~&DC 1 
DEPAHlAMENTO REGIONIIL DE: SAUDE 

0,.,. 
RIBEIHÃO rn E,TO 10/0,/IM 

0[ !\t .. ...o I,CALA 1: no .coo . ' ' 
ã,,.tõN ""' ,-.-...---, ·~Ir( · _I .. >~r....:.. WA.-IN op 7.!1 1~ o~~ " · 

FIGURA I - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAIJDE, 6, DE RIBEIRÃO PRETO, SEGUNDO LO 
CALIZAÇAO DE SEDES DA REGIONAL, DISTRITOS Sf\NITARIOS E SESU MUNT 
CfPIOS, 1985. 



O DRS 6 J com sede na cidade de Ribeirio Preto 

27 468km2 *( 1 ) e uma populaçio estimada para 1985 em 1 753 484 

tes * (2
) • 
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abrange 

habitan 

A rede de serviços do DRS6 compreende a sua sede que é na ci 

dade de Ribeirio Preto, 8 Distritos Sanitários sediados nela própria e 

em Araraquara, Batatais, Franca, Jaboticabal, ltuverava, São Carlos e 

São Joaquim da Barra, e 71 unidades de Centros de Saúde de níveis I, I I 

e I I I distribuídos pelos 63 Municípios que compÕem a região. 

Esta pesquisa, efetuada em 1985 teve a população de estudo a 

brangendo a totalidade dos enfermeiros existentes na época~ 35- que 

atuavam no DRS6 . 

3 - Instrumento de Investigação 

Dentre as abordagens que poderiam ser uti 1 izadas para este 

trabalho, optou-se pelo uso•do questionário aberto por possibilitar ao 

respondente expressar sua percepção e vivência do seu trabalho diário. 

Constituiu-se pois em fonte primária e direta de obtenção de informa

ções junto as enfermeiras. 

Feita a montagem preliminar do modelo do questionário segui~ 

-se um primeiro teste aplicando-o num grupo de 8 alunos da Escola de En 

fermagem de Ribeirão Preto da USP, em final do seu curso de habilitação 

em enfermagem de saúde pública, estagiários há um ano em Centros de Saü 

de. Com base nesses resultados procedeu-se a uma reformulação do instru 

menta de coleta de dados num segundo modelo. 

Este foi submetido à validação com a finalidade de detectar 

dúvidas, quanto ao entendimento das questões, sua distribuição, adequ~ 

-çao das palavras e se o espaço deixado era suficiente para as resposta~ 

Foi realizado no Centro lnterescolar do Hospital das Clínicas de Ribei 

rao Preto, sendo utilizados 13 enfermeiros docentes desta Escola. 

Escoimado das falhas e omissões, obteve-se o terceiro modelq 

que foi aplicado no DRS5 de Campinas, com a mesma estrutura do DRS6 , c~ 

letando-se 17 questionários respondidos por enfermeiros. Este material 

foi tabulado, e seus resultados estudados e analisados visando a deten

ção de novos erros, dúvidas e também de se obterem sugestões para sua 

*( 1
) Fundação IBGE- Sinopse preliminar do Censo Demográfico (Res~ncea

mento Geral, 1980) 

*( 2
) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). 
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melhoria. Elaborou-se um novo modelo e reaplicando-o novamente em 8 en 

fermeiros da DRS
5

, Campinas, chegando-se ao quarto modelo. 

Com base nesses últimos questionários aplicados e analisados, 
·-compos-se o quinto e definitivo modelo, empregado para o levantamento 

dos dados primários do trabalho (anexo 1). 

Uma carta dirigi~a ao'respondente com explicaç~es sobre o ob 
I 

jetivo do trabalho, modo de responder e os agradecimentos da autora pe-

la colaboração prestada, acompanhou o modelo final. 

Tendo em vista os objetivos do trabalho, a montagem foi es

truturada permitindo cobrir os cinco itens básicos, que ficaram assim 

distribuídos: 

I - Dados de identificação - quest~es 1 a 3 

II - Formação profissional - quest~es 4 a 18 

III - Situação funcional - quest~es 19 a 26 

IV - Funç~es do enfermeiro - quest~es 27 a 36 

v - Outras situaç~es profissionais - quest~es 37 e 38 

3.1. Razões da escolha, desse instrumento de coZe 

ta de dados e de informações - O Questionário 

Fato conhecido em todo o r de questionário pa1s e o uso por o r 

gãos governamentais e particulares para obtenção de informaç~es. Como 

lembra MANN, 1970, o formulário da de c 1 a ração d.e imposto de renda que 

os contribuintes recebem anualmente para pormenorizarem seus rendimen 

tos e certos gastos e o censo decenal da população são exemplos bem co 

nhecidos de questionário. 

Há vantagens no seu uso,e SELLTZ et al ,196S,enumera,entre ou 

tras, a de ser processo menos dispendioso, requerer menor habilidade P~ 

ra sua aplicação, poder ser aplicado simultaneamente a um número maior 
de pessoas. -e-o -fato- de ser pos-5 fver-~b-~~ng~;:-u~a-~-~-~a--~mpl~~f-de--;:;;t~----

reza impessoal e quem responde pode ter maior confiança em seu anonima 

to, sendo portanto livre para expressar opini~es, exercendo por isso me 

nor pressão sobre os indivíduos. 

Os limites do questionário e suas dificuldades são tamb~m co 

nhecidos e, entre estas, o risco dos que tem elevado número de ausência 

MANN, Peter H. Métodos de investigação sociológica. Trad. Octávio AI 
, ves Velho. Rio de Janeiro, Zahar, 1970. 198 p. (p. 138). 

SELLTZ, C.; JAHODA, 'M.; DEUTSCH, M.; COOK, S.N. Métodos de pesquisa 
das relações sociais. Trad. lnah de Oliveira Ribeiro. São Paulo, Her 
der-EDUSP, 1965. 715 p. (p. 278). 
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de respostas, o que pode influenciar a representatividade dos resulta 

dos, impossibilidade de esclarecimento em caso de não entendimento de 

perguntas, dificuldade para realizar o controle e a verificação da in 

formação. 

Apesar destas res~riç~es, segundo ANDER-EGG, 1974, ele ofere

ce outras vantagens, algumas'ji citadas, e póssui, segundo esse autor,· 
I . . 

tr~s qualidades essenciais: 1) ada~taçãp ao objeto da investigação; 2) 

adaptação aos meios de que se disp~e para realizar o trabalho; 3) precl 

são das informações em grau de exatidão suficiente e satisfatório para a 

análise do objeto proposto. 

Elaborar um questionário exige cuidados especiais, sendo ne 

cessário fixar antes os objetivos da pesquisa, traduzir estes objetivos 

em Ítens bem redigidos. Assim o modelo iniciql foi testado algumas ve 

zes, para que fossem eliminados possíveis erros, omissões, etc. 

Com respeito à elaboração dos questionários, o que se conhe 

ce, como diz BOYD e WESTFALL apud ALBOU, 1973, é aquilo "que resulta da 

experi~ncia. 11 

Considerando as vantagens, as dificuldades, as limitações a 

que esti sujeito o instrumento, a possibilidade 

través de uma construção bem elaborada seguindo 

ALBOU, SELLTZ et alii e WITT, 1973, e somando-se 

de diminuir os erros 

as regras descritas 

algumas 

a-

por 

já vividas, é que se deciciu lançar mão desse instrumento 

experi~ncias 

(questioná-

rio), como meio de se obterem dados necessários à realização destapes

quisa. 

4 - Procedimento de Coleta de Dados 

Antes da aplicação desse questionirio procedeu-se a reunião 

prévia com todo o grupo de enfermeiros da DRS6 , para que os mesmos to 

massem conhecimento da pesquisa e da Importância de sua colaboração. Com 

isso pretendia-se evitar que houvesse desinteresse caracterizado por au 

sências, omissão de respostas ou outros fatores negativos e indesejiveis, 

ANDER-EGG, Ezequ i e 1. Introdución. de las téc~icas de investigación ·so 
cial. 4a. Ed. Buenos Aires, Humanitas, 1974. 340 p. (p. 278). 

ALBOU, Paul. Questionários psicolÓgicos. Trad. Miguel Chalut. São Paul~ 
São Paulo Ed., 1973. 21.1 p. (p. 125). · 

SELLTZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S.N. Métodos de pesquisa das 
relações sociais. op. cit. p. 275. 

WITT, Aracy. Metodologia de pesquisa. São Paulo. Edit. Resenha Tributi 
ria Ltda.; 1973. 141 p. (p. 12). 
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os quais poderiam alterar os resultados do trabalho. Foi o próprio gr~ 

po que marcou a data para que em uma reunião todas respondessem o ques

tionário. 

Assim a aplicação se efetuou num mesmo dia e hora marcados 

previamente, com autorização da inspetoria de enfermagem do DRS6, e a 
\ 

própria autora o aplicou. Os casos de dúvidas foram esclarecidos, no mo 
\ 

menta em que elas ocorreram. 

O tempo dispendido no preenchimento do questionário foi em 

média 1,16 h. Considera-se ter sido esta média em virtude do uso de de 

pendências do DRS6 , e algumas enfermeiras terem sido interrompidas va 

rias vezes para atenderem solicitações pessoais telefônicas por probl~ 

mas de serviço. 

Em se tratando de perguntas abertas, o trabalho embora mais 

exaustivo, permitiu por outro lado, ouvir e sentir as colocações feitas 

pelas enfermeiras, o que enriqueceu o processo de pesquisa. As informa 

ções foram distribuídas em tabelas e quadros. 

Durante a operacionalização da pesquisa a autora valeu-se de 

fontes secundárias para completar os dados. Foram elas: 

-Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica 
(IBGE); 

-Fundação Sistema Estadual de Análise (SEADE); 

- Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da 
Saúde - São Paulo (DRHU); 

-Coordenadoria Geral de Planejamento da Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto; 

-Departamento Region~l de Saúde, 6, Ribeirão Preto- Seção de 
Pessoal. 

5 - Procedimento de Análise 

O modelo que serviu de parâmetro para a comparação de algumas 

respostas obtidas, é o que a legislação da Secretaria de Estado da Saú 

de prevê, especificamente, para o enfermeiro, segundo a reforma adminis 
trativa dessa Secretaria regulamentada pelo artigo 89 da Lei 9717 de 3Õ 
de Janeiro de 1967 e as demais publicações oficiais que a complementam. 

Quanto a anãl ise e discussão das funções exercidas pelas en 

fermei ras, uti 1 izou-se como referência o 11Modelo da estrutura funcional 

~a enfermeira de saúde pública11 de ANDRADE & ADAMI, 1976, onde as auto-

ANDRADE, Odete Barros & ADAMI, Nilce Piva. Configuração das 1funções da1 
enfermeira de saúde pública. Modelo programático de preparo requeri 
do para o exercício dessas funções. Enf. Novas Dimens.~ 2 (6): 308= 
318, 1976. (p. 309). 
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~as ex~licitaram de modo sumiria as atividades que integram ~ada ar~a 

funcional como se vê na FIGURA 2. 

Considerando~se estarem as enfermeiras distribuídas em 

tro categorias funcionais: l ~spetor~s, Distritais, Chefes e/ou com 

carregatura e de CS, util izou~se para cada uma delas as atribuições 
. \ 

qU!!_ 

En-

que 

lhe são oficialmente definidas. Estas foram alistadas ?epa radamente, . 

questõe~ 27, 27a, 27b, 27c do questionirio, e cada enfermeira assinalou 

as que executava e sua re~pectiva freqUência. Os resultados foram colo

cados nas Tabelas A,B,C e O presentes nos anexos de números 2,3,4 e 5 . 

. Posteriormente, os dados foram agrupados pelas funções: (Fig. 2)de pres 

tação de ~ssistên~ia de enfermagem, administração, ensino, assessoria e 

pesquisa, e distribuídos nas Tabelas de números 20, 21 e 22, onde se lê 

a percentag~m que corresponde ao total de execução da referida função 
-pelo total de enfermeiras que compoe a categoria. 

A ai istagem de funções teve como base a Resolução SS n~lO de 

30 de junho de 1971 - para as inspetoras de enfermagem; a Portaria SS

CG n~ 17 de 17 de agosto de 1984 - para as enfermeiras distritais; Por 

taria SS-CG n~ 26 de 15 de dezembro de 1981 - para as enfermeiras che 

fes e/ou com encarregatura e Portaria SS-CG, n~ 3 de 7 de fevereiro de 

1983- para as enfermeiras do Centro de Saúde. 

Quanto à freqüência com que a função e/ou atividade e reali 

zada, foram utilizados os conceitos: 11sempre11
- quando ela é executada 

diariamente; 11 às vezes 11 
- executada em alguns dias da semana e11excepci~ 

nalmente11 
- quando a execução é casual. 

As questões de números: 9a, 26a, 28a, 29a, 2~b, 35a, 35b e 

38a, deixaram de ser discutidas pela razão de sua anil i se exigir outras 

informações que no momento não se mostraram de interesse para este tra 

balho. 

SECRETARIA DA SAODE. Resolução SS. n~ 10, de 30 jun. 1971: 
inspetor. Diário Oficial do Estado: Sec. T~ São Paulo, 1 
p. 18 e 19. 

funções do 
jul. 1971. 

---~~~-· Portaria SS-CG n~ 17, de 17 ag. 1984: funções do enfermeiro 
di s t r i ta 1. Diário Oficial do Estado. Sec. I~ São Pau I o, 18 ag. 1984. 
p • . 16 • 

. Portaria SS-CG n~ 26, de 15 dez. 1981: funções dos enfermei 
--ro_s_c~h~e-fes ou com encarregatura. Diário Oficial do Estado: Sec.I~SãÕ 

Pau 1 o, 19 j an. 1982. p. 17 e 18 . 

. Portaria SS-CG n~ 3, de 7 fev. 1983: funções dos enfermei 
---ro_s_d~e--Centro de Saúde. Diário Oficial do Estado: Sec.I~ São Paulo~ 

8 ma r. 1983. p. 19. 
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CAPITULO III 

A INSERÇÃO DO ENFERMEIRO NA SECRETARIA 

DE ESTADO DA SA0DE DE SÃO PAULO 

o--
A reconstituição hi ,stóri ~a asp:ra~clarecer os fatos, embre 

nhando-se no passado e nas mudanças ·pcorr1das, para melhor compreender o 

processo de desenvolvimento até os dias atuais. 

O presente capftulo, valer-se-i de uma visão hisJÓrica. _a fim 
I - , 

de identificar como o enfermeiro se incorporou na SES. Nao \se atera no 
·----- ----.:- ----

entanto a u.ma análise explicativa dos fatores determinantes deste prece~ 

so de inserção do enfermeiro. 

:1- A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) 

O ano de 1947 representa um marco importante na história da 

institucionalização das ações de saúde púbiica em São Paulo. 

MASCARENHAS, 1973, assinala que, em 10 de junho de 1947, os 

assuntos relacionados à area de Saúde desligaram-se do Ensino, ocasião 

em que e criada a Secretaria de Estado dos Negócios de Saúde Pública e 

da Assist~nci~ Social . * 

Mesmo separados das atividades de ensino, os serviços de Saú

de Pública continuaram com as mesmas dificuldades de organização anterio 

res. Com efeito; nessa fase, as atividades de Saúde Pública eram, na qu~ 

se totalidade, executadas pelo Governo do Estad6, cabendo à União, além 

dos serviços de saúde dos portos, o controle da febre ·amarela, da peste 

e do bócio end~mico. 

O ano de 1964 contitui outro momento importante no . processo 

de reorganização da Secretaria quando, mediante acordo com a Organização 

Pan~-~~_r_i _~ana da Saúde,chegaram a São Paulo dois técnicos norte -america 

nos: Prof. Hernian Hi lleboe, especialista em Medicina Preventiva e em Saú 

de Pública e o Prof. Morris Schaeffer, técnico em Administr~ção Pública, 

para prestarem colaboração na organização e administração dos serviços 

de saúde, cuja missão era: 

••t·. observar, tanto qu~nto pudessem, as operaçoes da Secreta-
- - -ria e dos orgaos que a compoem; 

MASCARENHAS, Rodolfo .dos Santos. Histórico da Saúde Pública no Estado 
· d~ São Paulo. Rev. Saú<j.e Públ·.3 São Paulo, 7: 433-46, 1973. (p.440). 

Decreto-Lei n~ 17 339 de 28-6-1947. 
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2. recomendar modificações específicas; 

3. prestar assistincia na preparaçio de uma proposta de conve 

nio entre o Estado, Governo Federal, o FISI e a OPAS em co 

laboraçio com a Secretaria'' (HILLEBOE & SCHAEFFER apud MAS 

CARENHAS, 1973),." 

Do relatório apresentado pelos autores, MASCARENHAS, 1973,de2_ 

taca o seguinte trecho: 
11 0 tradicional problema 'de organização de saúde pública e a 

tradição brasileira de individualismo refletem-se claramente na organiz~ 

ção atual da Secretaria, que tem a forma de uma estrutura feudal bastan

te complexa, composta de muitcis centros de poder aut5nomo, apenas nomi 

nalmente subordinados ao Secretário responsável pela administração de to 

da a Secretaria." 

O período dessa Consultoria deixa entrever que a estrutura da 

Secretaria permanecia com as deficiências de um agregado de Órgãos, com 

fraca articulação entre as diferentes atividades, todos funcionando com 

excessiva autonomia, trazendo conseqüências negativas, tanto para a pr~ 

pria organização, como para os efeitos das ações de Saúde Pública. 

Havia a necessidade de uma reorganização dos serviços de Saú 

de Pública em São Paulo que se mostrava urgente e inadiável. 

A década de 60 assinala inúmeras transformações, 

edição do Decreto-lei n~ 200, de 25.02.1967, preconizando um 

uma delas a 

amplo pr~ 

grama de reformas para a Administração Pública Federal. Dentre essas re 

formas, aquelas relativas ao setor Saúde, em âmbito nacional. No que 

concerne ao Estado de São Paulo, o Decreto-lei n~ 48.~40, de 01.06.1967, 

que foi um desdobramento da lei 200, de 25.02.1967, foi a que estabele 

ceu o Plano de Trabalho para a Reforma Administrativa do Serviço PÚblico 

Estadual (SAUVEUR, 1983). 

Assume a Secretaria da Saúde Pública e Assistência Social em 
fevereiro de 1967 o Dr. Walter Sidney Pereira Leser,que se encontra ante 

a exigincia de impl~~~~9ão do planodo Governo,para descentralização das 

HILLEBOE, Herman & SCHAEFFER M. Estudos sobre a proposta de reorganiza
ção da Secretaria da Saúde PÚblica e Assistincia Social do Estado de 
São Paulo, 1964. apud MASCARENHAS,R.S. Histórico da Saúde Pública no 
Estado de São Paulo.Rev.SaÚde Publ., São Paulo, 7:433-46,1973,(p.442). 

MASCARENHAS, R.S. Histórico da saúde pública no Estado de São Paulo.op. 
c i t., p. 442. 

SAUVEUR, Giselda Barroso Guedes de Araujo. O projeto de expansao da ré
de de serviços básicos de saúde em São Paulo: um novo modelo ou ou 
os desdobramentos da reforma administrativa de 1969. Cadernos FUNDAP. 
São Paulo, 3(6):59-70, julho, 1983. (p. 96). 
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dtividades de Secretário de Estado, em regiÕes administrativas. 

LESE R, 1971 , diz 11que em consonância com a diretriz govern~ 

menti!, a Secretaria da Sa~de, que hi vinte anos carecia de organizaçio 

adequada, iniciou suas atividades. Um grupo de trabalho, composto por sa 

nitaristas da Secretaria e d~ F~culdade de Sa~de P~blica, apresentou, em 

1967~ o plano que fixou as di~etri~~s bisicas para o estudo da reforma; 
' em seguid~, com estreita colaboraçio do Grupo Executivo da Reforma Admi-

nistrativa (GERA), foram concluídos os estudos parciais. Promulgaram -se 

diversos Decretos, atendendo a aspectos prioritários e em conformidade 

com o plano que preconizava a execuçio em etapas sucessivas. 11 

Para esta reforma a administração contou com o relatório ante 

riormente apresentado pelos professores Hilleboe & Schaeffer, citados no 

minalmente por LESER quando este se refere ~,descentralização executiva, 

apontando os referidos professores que, em 1964, analisaram o controle 

altamente centralizado do poder de mando, nai ações administrativas da 

Secretaria. 

A reforma delineou quatro áreas de ação conjugada: area deli 

berativa, executiva, assistencial assessora e assistencial auxiliar. Es 

te esquema bisico foi complementado por diretrizes que orientaram a es

truturação: a) Integ~ação do~ ~~viço~ em nível local, erigindo-se o Cen 

tro de Sa~de como uma unidade sanitária poliv~llente; b) d~c.e.ntJz.aLüação 

e.xe.c.utlva através da regionalização; c) c.e.ntlz.alização nonmativa: a atua 

ção normativ~ será centralizada e especializada; d) ~~tem~: certas atl 

vidades, de significação fundamental, devem ser escalonadas nos diversos 

níveis, embora finalmente reunidas em nível central; e) ~up~v~ão 

nente e contínua; f) ~ação de. c.~~~ específicas do campo da .. 
perm~ 

sa~de 

p~b 1 i c a; g) óotunação e ad~tJz.ame.nto de. p~~oal.: deve existi r um sistema 

permanente e h) .6aneamen;to amb,i.e.n;tal.: atividades de caráter básico para 

execução de programas de Sa~d~ P~blica. (São Paulo, 1971). 

Assim, o Centro de Sa~de é organizado como unidade . sanitária 

polivalente, 11verdadeii-o eixo da organização, sob comando ~nico, 

sável pelos problemas de Sa~de P~blica da comunidade a que serve11 

Paulo, 1971). 

respo!!_ 

(São 

LESER, Walter. Apresentação. In São Paulo (Estado) Secretaria da Sa~de 
REformá administrativa; textos legais e regulamentares: 1967/1970.São 
Paulo, 3(6):59-70. São. Paulo, 197l.p. 111-IV (p.lll) 

SECRETARIA DA SAODE. REforma administrativa, textos legaTs ·é regÍ.Ílame!!. 
tares. 1967/1970. São Paulo, 1971. 329 p. (p.ll .l). 
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Ficam incorporados aos Centros de Saúde os serviços de saúde 

pública já existentes como: Postos de Puericultura, Serviço Obstétrico 

Domictliar, unidades do Departamento Estadual da Criança, Postos de As 

sistência Médico-Sanitária, Dispensários e Postos do Instituto de Traco 

ma e Higiene Visual, Dispensá\, i~s e ~mbulatórios da Divisão do Serviço 

de Tuberculose e Dispensários e Postos do Departamento de Dermatologia 
\ 

Sanitária. 

Essa integração, além de física e funcional, previa também a 

de atividades através de programas de SaQde PQblica, que resumidamente 

compreendem o controle de doenças transmissíveis, saneamento do meio,hl 

giene materna e da criança, assistência médica não especializada, con

trole da tuberculose e da hanseníase, epidemiologia e estatística, en 

fermangem, educação sanitária e administração. 

Para SAUVEUR, 1983, 11 a análise mais detalhada das diretrizes 

imprimidas à Secretaria revela que um setor-chave contemplado na reorg~ 

nização foi o de recursos humanos, ,com ênfase na formação de quadros 

técnicos em vários níveis de qualificação. Nes.se sentido; seja . pela n~ 

. tureza dos serviços prestados pela Secretaria, seja porque a eficiência 

da organização administrativa, em última análise, depende de . recursos 

humanos capacitados, a reforma deu prioridade às diretrizes de formação 

e treinamento de pessoal, atividades consideradas básicas para as modi

ficações pretendidas. Assim, a reforma preconizou a constituição de um 

sistema permanente para essa finalidade, sendo dada grande importincia 

à criação de carreiras específicas no campo da saúde pública. Nesse pa~ 

ticular a área de recursos humanos passou a ser percebida como um supo~ 

te indispensável ao eficiente desempenho das ações de saúde pública. 11 

Na expressão de LESER, 1971, -;·,c::;':: 11 a CJÚa.ç.ão de. c.a!UlÚ!tct6 es 

pecíficas do campo de saúde pQblica é assunto pacífico que as organiz~ 

çõe~ de saúde pública preci~am contar com profissional~ especializados 

nesse campo, em regime integral de trabalho, e a eles devem ser ofereci 

das, além de efetivas condições de trabalho, possibilidades de acesso 

e remune raçao compa t í ve 1 • 11 

Na sua gestão como Secretário da SaQde foi estudada a cria 

ção de carreira ou de grupos de cargos para atender a demanda de sanita 

r i s ta. -·Pe 1 o D~c r e to-1 e i- de 02/1 O/ 1969, regu 1 amen tad~ -pe 1-; - D~c ~~-t~ - ---1o/ .!. 

03/1970, foi criada a carreira de médico sanitarista com 622 caraos. 
~---- --- - - ---------~- -- ----- - -- -··-·--- ---- --- - ----~------ ----------------------.·-- - ----- --·--- ----------

Posteriormente, essa estrutura administrativa da Secretaria 

SAUVEUR, G.B.G. de Araujo. op. cit., p. 62. 

LESER, V. op. cit., p. 111. 



23 

foi alterada pelo Decreto 52.182 de 16/07/1979, quando esse orgao pa~ 

sou a denominar-se Secretaria de Estado da Saúde. Por esse diploma le 

gal definiram-~e .as ~tri~uiç~es: exercer funçio de 6rgio normativo do 

Governo do Estado do setor saúde; estudar, planejar, orientar, coorde 

nar, supervisionar e executar, em tqdo o territ6rio do Estado, medida~ 
\ 

visando à melhoria da condiçio sani1tária da populaçio, promovendo a sa~ 
\ 

de e prevenindo a doença, bem como participar das medidas de recuper~ 

ção da saúde; estudar problemas de saúde pública, promovendo pesquisas 

cientfficas nec~ssárias à sua soluçio; promover a articulaçio com ou

tras entidades estatais, paraestatais e privadas, cuja atuaçio possa 

contribuir para consecuçio de suas finalidades (SAUVEUR, 1983). 

A Resolução SS*30, de 14.04.1986, traz o Documento Base da 

reorganização da Secretaria de Estado da Saúde, que parte de princfpios 

que se caracterizam, fundamentalmente, pela redéfinição do papel das u 

nidades prestadoras de serviços e pela preocupaçao com sua eficácia e e 

fici~ncia~ e com um acesso rápido e d~sburocratizado às ~esmas. Est~ re 

organização, segundo o documento, e um processo que visa a atingir um 

novo e melhor modelo de assist~ncia à saúde. 

Houve uma reformulação da Regionalização Administrativa do 

Estado** que criou as novas Regi~es de Governo, os Escrit6rios Regio

nais de Governo (ERGs) e para essa mesma área geográfica criaram-se os 

Escrit6rios Regionais de Saúde (ERSAs). 

Os ERSAs substituem os Departamentos Regionais e os Distri 

tos Sanitários, e ficando afetos a eles todos os equipamentos de saúde 

existentes na sua area geográfica de abrang~ncia: Centro de Saúde, Hos 

pitais, Laborat6rios e Ambulat6rios de Saúde Mental. 

2 - Os Centros de Saúde 

Em São Paulo, um evento importante para a Saúde Pública foi 

a instalaÇão do primeiro Centro de Saúde, baseada na proposta de um no 

vo modelo de atendimento à populaÇão, procedente de uma reforma do Ser 

viço Sanitário do Estado (Decreto n~ 3.876, de 11/07/1925 e Lei 2.121 

SAUVEUR, G.a.G .A. , op. cit~, p. 62. 

* SECRETARIA DE ESTADO DA SA0DE. Resolução ss·n~ 30, de 14 abr. ,1986. 
Documento Base da reorganizaçio da Secretaria de Estado da Saúde.Diá 
rio Oficial do Estado: Seç.l. São Paulo, 15 abr. 1986. p. 17-20. 

** Decreto 22 170 de 29 de novembro de 1984. 
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. . I 
:ie 30/12/1925) que, segundo MASCARENHAS, 1949, ••representou uma mudança 

completa nos rumos seguidos até então pelos serviços de saúde pública.•• 

Com ela safmos da fase da. polfcia sanitiria para entrar na de educação 

sanitária.•• 

A criação de Centros de Saúde em São Paulo esti ligada à pe~ 
\ . 

soa do médico Dr. Geraldo Horicio d~ Paula Souza que, como Diretor Ge 
I 

ral do Serviço Sanitirio do Estado de São Paulo, em 1927, reorganiza es 

te serviço e cria os Centros de Saúde, permitindo~ na epoca, a 

de duas unidades sanitárias locais, das quais uma era o Centro 

do Instituto de Higiene, primeiro Centro de Saúde do Brasil. 
11Assim como os primeiros Centros norte-americanos 

criação 

Modelo 

brotaram 

de serviços de higiene infantil e outros, o do Instituto de Higiene, de 

1922/1923, era fruto de um pequeno posto experimental contra verminose 

~ de outro para doenças do trabalho, estendendo-se, ap6s , aos principais 

ramos da assistência'' (PAULA SOUZA & VIEIRA, 1936) 11
• 

O Decreto 9.341 de 20 de julho de 1938 organiza ;·o Serviço 

do Interior do Estado, do Departamento de Saúde e di outras providên-

· cias. Em seu parágrafo 11 a11 refere-se aos Centros de Saúde a serem insta 

lados no interior, cuja final idade, dentre outras é a de "dispensar a 

população assistência, com fim exclusivamente sanitirio, encaminhando 

os doentes a outras instituições que se indicarem, sempre que os Cen

tros de Saúde não se incumbirem do tratamento ou a assistência· for de 

caráter exclusivamente clfnico! 1 

Estes centros de saúde organizados ~egundo este Decreto, os 

definia como unidade coletiva e polivalente em suas funções, tendo como 

finalidades essenciais a Educação Sanitária, Imunização coritr~ molés-. . 

tias transmissfveis, ~ratamento e pesquisa de focos .em geral, assim co 

mo, exame médico peri6dico, inculcação de hábitos sadios e melhoria das 

condições sanitirias (CANDEIAS, 1984). 

Outro Decreto-lei, o de n~ 12.784, de 24/06/1942, reorganl 

zou o Serviço do Interior do Departamento de Saúde transformando-o em 

MASCARENHAS, Rodolfo dos Santos. Contribuição para o estudo da admlnis 
tração sanitária estadual em São Paulo. São Paulo, 1949. [Tese de [l 
vre-Docência. Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP .] 565 p~ 
(p.88). 

PAULA-SOUZA; Geraldo Horácio & VIEIRA, F. Borges. Centro de. Saúde 11 Ei 
xo11 da organização sanitiria. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado-;-
1944, 60 p. Reedi~ão do Boletim 59 do Instituto de Higiene de São 
Paulo~ 1936. {p. 28). 

CANDEIAS, Nelly Martins Ferreira. Mem6ria hist6rica da Faculdade 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 1918/1945. Rev. 
Públ. São Paulo, 18 (n~ esp.):2-60, 1984.(p.46) . 

de 
Saúde 



*Diante das distorçoes relativas aos planos de assistencia medica pelo 

sistema previdenciário, há uma proposta de 11 Reorientação da Assistência 

à Saúde Previdenciária11
• Ela pretende uma reversão gradual do atual mo 

delo m~dico-assistencial assegurando melhorias na qualidade e cobertura, 

planejamento da assistência e aumento .da produtividade. (NICZ). 

A nfvel ambulatorial, prop~e-se integrar em uma Rede Onica os 

postos do lNAMPS (PAM), as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, 

Hos~itais de Ensino e outros serviços ambulatoriais credenciados. 

O Departamento Regional de Saúde6 já está em pleno exercício 1 

dessa proposta, ao lado do lNAMPS, Secretaria Municipal de Saúde e Hos

pital das Clínicas, na chamada 11Aç~es Integradas de Saúde (AIS) 11
, ba.se2_ 

dos no_crit~rio da regionalização e hierarquização, procur~ndo a utili

zação total da capacidade instalada do setor público. 

NICZ, Luiz Fernando. Previdência Social no Brasil. In: GONÇALVES, Er 
neste Lima. AdJn(.rú,6.tJtaç.ão de Saúde no BJtMI...t. São Paulo, Pioneira-; 
1982 p. 163-228. \ 

**Para MOLINA, 1973, a figura de ~aior destaque na hist6rla da enfermagem 
de Saúde Pública ~ a de . :cente de Paulo no século XVII (1633}; que 
foi o propulsor da visita-~omicil iária. 

MOLINA, Maria Tereza. História de la enfermeria. 2a. ed., Buenos Aires, 
lnterm~dica, 1973, 169 (p. 153). 
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Divisio; do Serviço do Interior, onde no seu inciso 11 trata dos Centros 

de Saúde que foram divididos em duas categorias: o de primeira catego

ria para cidades com 20.000 habitantes ou mais e ainda em estâncias de~ 

tinadas à cura de tuberculose; os Centros de Saúde de segunda categoria 

em cidades de 7.000 at~ 20.00Q habitantes. 
\ 

Os Centros de Saúde~ segu'ndo YUNES & CAMPOS, 1984, "deveriam 
\ 

atrair a população para tratá-la nos 'casos indicados ou encaminhá-la a 

instituições adequadas, padronizar os tratamentos das doenças transmis

síveis, localizar focos, criar condições para educar o paciente e a fa 

mfl i a. 11 

Apesar das dificuldades que a inovaçio dos CSs encontraram 

no 11 lnstituto de Higiene de Sio Paulo11 a id~ia de Paula Sousa perman! 

ceu, destinando-se posteriormente, este Centro de Saúde, para treinamen 

to de seu~ al~nos, como elemento de contacto com a população ~ e tamb~m 

fonte de material parà estudo. 

A reforma da SES, na d~cada de 60 promovendo a integração fi 
sica e funcional de todos os serviços de Saúde Pública já existentes, 

transformou-os em CSs que conforme os programas executados, classifica

ram-se em Centros de Saúde; I, 11, 111, IV e V e Posto de, Atendimento 

Sanitário (PAS). 

Toda uma legislação foi elaborada em torno dos Centros de 

Saúde que foram, no . decorrer do tempo, sofrendo mudanças e adaptações, 

tanto no que se refere a programas, a estrutura administrativa como · a 

especificação de funções do pessoal. 

Em 26.01.1981, o Decreto 16.545 reduziu todos os Centros de 

Saúde do Estado de São Paulo em três níveis somente: I, I I e I I I. Esta 

alteração conti~uou respeitando a classificação dos me~mos conforme os 

programas que cumpriam e o seu nível em que são cumpridos. Conv~m as 

sinalar ser esta classificação vigente ati o momento. 

11. 

.3 - O enfer,meiro nas unidades da Secretaria de Estado da Saúde 

Há bastante tempo vem se registrando a inserção do enfermei 
• • ir' 8 ro junto a serviços de Saúde Publ 1ca. Em 1 93, nos Estados Unidos insta 

lou-se uma rede de lactários.( 11Mi lk Stations11.)ampl iada e que~~ estendeu 

at~ 1919. Entre suas atividades incluia-se a visitação domici liária por 

YUNES, João & CAMPOS, Oswaldo. O papel da Faculdade de Saúde Pública 
na formação dos recursos humanos para saúde. Rev. Saúde PÚbl. São 
Paulo, 18 (nC? esp.):61-6, 1984. 



*PONTES, 1971 .. , assinala que a 11 Escola de Enfermagem Alfredo Pinto", no 
Rio de Janeiro, é a mais antiga do país. Surgiu num momento de crise 
de pessoal, eivada de erros, sem planificaçio diditico-admini~trati
va no antigo Hospital Nacional dos Alienados. Foi criada pelo Decre-

·to 791, de 27 de setembro de 1890. Foram trazidas enfermeiras france 
sas·nos moldes da Escola de.Salpetriere. ··. 

PONTES, Clélia. Contribuiçio a hist6ria da enfermagem. Escola ·:Alfredo 
Pinto - a pioneira das Escolas de Enfermagem no Bras i l.Rev. Bras.Enf., 
24(3 e 4): 19'9-214, 1971. . 
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enfermeiras. Em 1902 em Nova York, por sua vez~ foi criado o primeiro 

corpo de enfermeiras visitadoras para atender a problemas . relacionados 

i SaQd~ Escola~ (MASCARENHAS & RAMOS, 1966). 

No Brasil o enfermeiro de SaQde Pública segundo PINHEIRO, 

1921, surge quando o Departamento Nacional de Saúde Pública sentiu a ne 
\ ' 

cessidade de uma pessoa que cdntinuàsse no lar, o trabalho de · educa~io 
I 

sanitária. O Dr. Carlos Chagas, enti~ diretor desse Departamento conhe 

cera nos Estados Unidos a Enfermeira de SaQde Pública .em açio e a seu 

exemplo iniciou um serviço ldintico no Brasi 1, para o que recorreu a 

Fundaçio Roc~efeller.Esta enviou ao Rio de Janeiro uma enfermeira ameri 

cana que estudou a situação local e chegou i conclusão de que havia ne 

. cessidade da criaçio de uma escola de enfermagem que preparasse suas di 

plomadas também em Saúde Pública, originando ,a criação da Escola de En 

fermagem Ana Néri, no Rio de Janeiro, no padrão "Nightingale." 

Em i5 de janeiro de 1894, em São Paulo, inaugurava-se a So

ciedade Hospital Samaritano, sendo contratadas cinco enfermeiras ingl~ 

sas, cabendo a uma delas como responsabilidade o "controle e o treina 

mente de enfermeiras." 

Presume-se que o curso de enfermagem criado por esta socieda 

de, segundo anotaÇões de CARVALHO, 1980, tenha sido iniciado em 1900 ou 

1901, sob orientaçio do Sistema Nightingale funcionando como escola ti 

picamente inglesa, pertencente ao sistema privado de ensino. 

A Escola de Enfermeiras do Hospital Samaritano foi a primei 

ra escola do padrão Nightingale organizada no Brasilre o Hospital Sarna 

ritano e o seu serviço de enfermagem muito se beneficiaram, segundo a 

autora ''pois as enfermeiras inglesas, por contrato, deveriam também fa 

zer enfermagem domiciliar, dando início ao exercício da enfermagem pa~ 

ticular em São Paulo." 

No ano de 1942, houve a implantação oficial, não mais por i

niciativa privada, como foi em 1901, da Escola de Enfermagem de São Pa~ 

lo, anexo a Faculdade de Medicina da USP, que junto às demais,marcou em 

definitivo o advento da enfermagem moderna no Brasil e em São Paulo. 

MASCARENHAS, Rodolfo dos Santos & RAMOS, Reinaldo. Evolução .histórica 
da saúde pública. Revista do Serviço Especial de Saúde Pública. 12 
(2): 5-47, 1966. (p. 32) . . 

PINHEIRO, Maria Rosa Souza. Problemas de enfermagem no Brasil do ponto 
de vista da enfermeira. Anais de Enfermagem. 4(4):278-298, 1951. (p. 
279). 

CARVALHO, Amália Correa. Escola de Enfermagem da Universidade de Sio 
Paulo; resumo histórico, 1942-1980, São Paulo, E.E. de São Paulo,USP, 
1980. 271 p. (p. 22). 
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. Especifica~ente na irea de Sa~de P~blica, segundo GALVA~l95~ 

a Faculdade de Saúde PÚblica de são Paulo da USP "tem tido marcada a a 

tuaçãosobre o preparo de , enfermeiras11 desde 1959. 

No Estado de São Paulo, o Departamento de Sa~de P~blica, que 

depois passou em 1941 para a S
1
ec,retar,ia de Educação e Saúde P~bl ica 
I 

criou em 24.08.1931 o Serviço de Enfermagem do Serviço Sanitirio, que 
\ 

teve duração efêmera, sendo extinto pelo Decreto 5.27G de 3. 12; 1931, a 

tendendo a medidas de economia. 

Em 1938, o Departamento de Saúde incluiria na sua organiz~ 

çao, no que se refere aos recursos humanos: "os médicos consultantes, 

dentistas, auxiliares de radiologia e enfermeiras ... (MASCARENHAS, 1949). 

Embora a palavra usada fosse e~fermeiro, não hi maiores es 

clarecimentos, se havia algum diplomado, podendo inferir-se tratar do 

a tendente. 

Em 1942, quando os CSs foram divididos em duas categorias, 

segundo o n~mero de habitantes da local idade, a legislação previa que 

o CS seria dirigido por Médico Sanitarista e, para o cargo de Visitado 

. ra Social, seriam exigidos diplomas de Educadora Sanitária, Enfermeira 

de Saúde PÚblica ou Assistente Social (MASCARENHAS, 1949). 

Efetivamente o enfermeiro aparece mais tarde na SCs, quando 

de sua reforma administrativa em 1969, pelo Decreto 52.182, que criou 

na Coordenadoria da Saúde da Comunidade, o Serviço de Enfermagem~ enume 

rando para o enfermeiro, em seu art. 54, as suas competências: superv.!_ 

são, assessoria, controle e cooperação no adestramento do pesspal no 

seu art. 63 em que trata do grupo de superiores junto aos Diretores Re 

gionais, cita-se entre estes a Enfermagem de Saúde Pública. 

Conquanto apenas nesta época o enfermeiro tenha se inserido 

na SES, já existia um Relatório elaborado por uma 11 Comissão para estudo 

de problemas referentes a Escolas de Enfermagem de São Pauld 1
, que foi 

apresentado ao Governo ~o Estado de São Paulo, como resultado da Resol~ 

ção Governamental n~ 1.265, de 2 de maio de 1961; conforme apenso n~ 7, 
entre as Recomendações finais, a de nC: 6 dizia: 11Que o Governo do Estado 

crie o Serviço Estadual de Enfermagem, na Secretaria da Saúde Pública 

GALVAO, Augusto Leopoldo Ayrosa. Faculdade de Higiene e Saúde Pública: 
sua evolUção e seu papel no desenvolvimento da saúde pública no Bra 
sil. Arq. Faa. Hig. SaÚde .. PÚhZ. USP., São Paulo., 13(1):1-11, 1959. 

MASCARENHAS, R.S. Contribuição para o estudo da administração, op. cit. 
p. 153. 

Contribuição para o estudo da administração sanitária, op. 

c i t. , p. 185. 
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da Assistência social'' (MASCARENHAS et al 1962). 

A Reso 1 ução SS nl?· 4, de 08 de junho de 1970 "que dispõe so

bre estruturação, compet~ncias e atribuições dos Distritos Sanitários" 

inclui em seu art. 21?, inciso I I, o enfermeiro como um dos profissio

nais da equipe, cabendo em seu :exercfcio "supervisionar e orientar a e-
' I 

xecução das atividades dos ce'nt r os \de Saúde da área d i's t r i ta 1 , no campo 
\ . 

da Enfermagem de Saúd~ PÚblica; pro~over e colaborar no adestramento de 

pessoal de serviço; auxiliar o Médico-Sanitarista- Chefe do · Distrito 

Sanitário na execução de suas atribuições e executar tarefas afins." 

Em 1976 foram criados, pelo Decreto 7 555 de 9 de fevereiro, 

98 funções de setor técnico de enfermagem, e nesse mesmo decreto de or 

dem p~eferencial para designação do servidor é: enfermeiro efetivo, ex 

tranumerário e temporário; e finalmente em 1977 com a Lei Complementar* 

168 de 6 de dezembro de 1977 são criados cargos no Quadro da Secretaria 

da Saúde e entre eles, 76 cargos de E~óenm~a V~tnitai de Saúd~ Públi 

ca e 76 cargos de E~óeJun~o, exigindo-se, segundo seu artigo 11, a for 

maçao de Curso de Saúde PÚblica para o cargo de Enfermeiro Distrital de 
' Saúde Pública e o de Enfermagem Básica para o cargo de Enfermeiro. 

Em 1981 os Cen~ros d~ Saúde foram reestruturados em três ní 

veis: I, I I e I I I. O Centro de ~Úde de tipo I se enquadra como nível 

de serviços técnicos e contará com uma Equipe de E~óeJunagem. O Centro 

de Saúde li, com nível de serviço técnico, contará com o Seta~ de E~ó~ 
magem e no CS li I -não disporá de enfermeiro. 

A partir de 1969, segundo PASSERI, 1982, a Secretaria de Es 

tado da Saúde de São Paulo- Coordenadoria de Saúde da Comunidade, deu 

início aos processos seletivos para admissão de enfermeiros, bem como 

aos concursos para a nomeação do referido profissional. O número destes, 

em 1982, totalizou 287 enfermeiros com possibilidade de elevar-se, uma 

vez que, nessa epoca, ainda não havia concluído a admissão dos selecio 

nados. 

Segundo a autora "a rede deveria nessa epoca já contar com 

430 enfermeiros, levando-se em consideração o Decreto 16.545 de janeiro 

de 1981, que reestruturou os centros de saúde e conclui: "que como está 

MASCARENHAS ET AL. Relat6rio da Comissão para estudo de problemas re 
ferentes a escolas de enfermagem em São Paulo. Rev. BrasiZ. Enf. 15~ 
(3):157-171, jun., 1962.(p. 157). 

Lei Complementar 168 de 6. 12~ 1977. Cria Quadro da Sec. Saúde (art. 1~ , 
inciso 11 alínea "a" e inciso 111, alínea "a"). 

PASSERI, Geraldina. Situação da Enfermagem na Coordenadoria de Saúde 
da Comunidade~ Ribeirão Preto, 1982. (Palestra realizada no I Encon
tro de Enfermeiros de SaÜde Pública, maio) 10 p. (mimeog.). 
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estruturada a Coordenadoria da Saúde da Comunidade deveria contar no mí 

nimo com 527 enfermeiros nos diferentes níveis de atuação". 

Eram atribuiçÕes dos enfermeiros na SES nessa epoca a gere~ 
I 

cia e coordenação do setor ou da equipe de enfermagem. 

Fica pois determinado o momento histórico da inserção do En 
\ I 

fermeiro na SES, ou seja 1969 \quando, efetivamente, estes profissionais 
\ 

assumiram suas respectivas funções, ~ i descritas. 



" CAPITULO IV 
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CAP1TULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A enfermagem como 'profisiio no Brasil apresenta uma caracte 
\ 
I 

rística 11sui generis 11 entre as profissões da área da- saúde por ser exer 

cida por pessoal de diferentes níveis 'de formaçio. Constitui, segundo 

MATOS, 1978, uma equipe com a conformaçio de uma pirâmide, tendo no ápj_ 

ce os profissionais de nível superior, responsáveis pelo desenvolvimen 

to da profissio e pela qual idade da assistência, prestada pelos outros 

membros da equipe; no corpo, o pessoal de nível técnico e auxiliar, ex~ 

cutores de grande parte das ações de enfermagem; e na base, a grande 

maioria, representada, por aqueles que exercem ocupações de enfermagem, 

nao possuindo, entretanto, formaçio regulamentada. 

A força de trabalho em enfermagem no país e, portanto1 compo~ 
ta por quatro categorias, segundo sua formaçio: o enfermeiro (curso de 

graduaçio de nível superior), técnico de enfermagem (curso de nível me 

dio de 2~ grau), o auxiliar de enfermagem (curso de nível de 1~ e/ou 2~ 

graus) e o atendente, sem preparo formal, submetido ou nao a programas 

de treinamento em serviço. Este Último grupo reune todas as demais cate 

gerias de pessoal auxiliar nio regulamentadas por lei como: agente de 

saúde, ~isitador sanitário e outros. 

Há, portanto, uma divisio técnica do trabalho de enfermagem 

entre profissionais e ocupacionais, podendo ser observada na prática, 

no próprio desempenho de seus agentes. O enfermeiro é o coordenadores~ 

pervisor da equipe, e os demais elementos sio chamados de pessoal auxi 

1 i ar. 

Na TABELA 1 estio os 13 Departamentos Regionais de Saúde 

(DRS) da Coordenadoria de Saúde da Comunidade (CSC), da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo (SES), assim como todo o pessoal de enfer 

magem vinculado a estes Departamentos. 

Das ~ 292 pessoas que integram a força de trabalho de enfer 

magem da esc, 9'4,0% (5 904) são elementos auxiliares formados pelo visj_ 

tador sanitário (3t,O%) e atendentes (63,0%). O enfermeiro, em todos os 

níveis, representa apenas 5,~% desse pessoal. 

Observa-se nesses dados um número maior de pessoal auxiliar 

e nele a predominância do atendente, mão-de-obra não qualificada e de 

baixo custo. 

MATOS, Adalgisa Vieira. A enfermagem e o Sistema Nacional de Saúde. In 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 30, Belem, jul., 16-22, 1978. A
nais. Brasília; 1978. p. 13-30 (p. 13). 



TABELA 1 - DIST~IBUICAÕ DO NUMERO E PORCENTAGEM DE INDIVTDUOS DO SETOR DE ENFERMAGEM SEGUNDO OS DEPARTAMENTpS 
REGIONAIS E CARGOS QUE OCUPAM NA COORDENADORIA DA SAODE DA COMUNIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA· 
SAODE DE SAO PAULO, 1985. 

--

DEPARTAMENTOS c " R G o 
REGIONAIS* E H F E R M E I R O PESSOAL AUXILIAR T O T A L 

OBSTETRIZ 
JNSPE!OR I OI STRIT AL I g~N ~~gDE ~~~~+~~Y~IATENDENTE NQ I ~ 

-- --- ----~~ 

DRS1 SAO PAULO E GRANDE SAO PAULO 5 13 122 30 684 1555 2409 38,5 

DRS 2 SAIITOS 1 1 11 5 54 102 174 2,5 

DRS 3 VALE DO PARA!B/\ .1 1 16 4 98 172 292 4,5 

DRS 4 SOROCABA 2 2 19 - 136 283 442 7,0 

DRS
5 

CAMPINAS 1 2 33 8 225 420 689 . 11 ,o _...-

DRS 6 RIBEIRJ\0 PRETO 2 8 23 2 171 302 soa 8,0 

DRS 7 BAURU 1 2 14 - 81 183 281 _4,5 -. 
DRS 8 SAO JO~E DO RIO PRETO - 2 14 1 . 116 204 337 5,0 

DRS9 ARAÇATUBA 1 3 6 - 99 . 250 359 5,5 

DRS 10 PRESIDENTE PRUDENTE 1 1 3 2 93 192 292 4,5 

DRS 1l MAR!LIA 1 - 12 - 90 13B 241 3,5 

DRs 13 BARRETOS - - 2 - 40 86 128 2,0 

OE VALE 1 3 5 - 57 73 139 2,0 

S.E.S. COORDENADORIA SAOCE COIMIIOAúC:** - 1 - .,. 

T O T A L NQ 17 39 280 52 1944 3960 6292 100,0 
% o .s 0,5 4,5 0,5 31 ,o 63,0 100,0 

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAODE- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SAO PAULO,NOVEMBRO. 1985 
*: DRSi 2 ~ ARARAQUARA: criada e n~o instalada 

**:Inclui-se aqui a categoria enfermeiro na Coordenadoria de Saúde da Comunidade. 

w 
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A questão da utilização de pessoal auxiliar em Saúde Pública1 

como o visitador sanitárioJaparece no Brasil nos anos 40 nas unidades 

do Se~viço Especial de SaGde PGbl ica (SESP). Sua preparação, segundo 

BASTOS, 1966, tinha a duração de 6 a 8 meses, geralmente, em regime de 

internato, financiada pelo SESP. 
\ I 

ALVIN, 1966 comenta que , o SESP, reconhecendo o baixo padrão 
\ 

técnico desse pessoal e o treinamento limitado que era possfvel propo~ 

cionar-Jhe, tentou minorar essa deficiência com programas de educação 

continuada, condição esta também defendida por KESIC, 1966, que afirma: 

"o aprendizado desses auxiliares deve prolongar-se por toda a vida por 

meio de um sistema contfnuo de adestramento, no próprio local de servi 

ços e cursos••. 

t !feito pensar que dada a projeç~o que o trabalho do SESP 

teve, o seu modelo refletiu sobre os demais Serviços de SaGde PÚblica, 

o que pode explicar o visitador sanitário nos serviços da SES. 

Esta questão da utilização de pessoal auxiliar na enfermagem 

recebeu suporte da OMS, 1961, que justificou como sendo uma necessidade 

em pafses menos desenvolvidos, como no Brasil, pafs de grande extensão 

territorial e presçindindo de assistência médica, que não seria satis

feita com a utilização exclusiva do enfermeiro. 

A situação encontrada na esc é a de que entre o pessoal auxi 

liar, o atendente representa 63,0%, pessoal este sem preparo prévio fo~ 

mal e muitas vezes, sem nenhum treinamento. ROCHA, 1985, estudando a p~ 

ricultura nos CSs da SES, retoma esta discussão, considerando que o pr~ · 

paro do pessoal auxiliar foi transferido do Setor Educação para o Setor 

Saúde limitando-se atualmente a um treinamento sumário que dura entre 

15 e 20 dias. 

BASTOS, N.C. Brito. Treinamento de pessoal de saúde pública: 23 anos 
de experiência da Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública 1942~ 
-1965. Rio de Janeiro. F.SESP, 1966. 240 p. (p. 48). 

ALVIN, Emengarda de Faria. Quinze anos de enfermagem no Serviço Espe
cial de Saúde Pública. Rev. Bras. Enf., 11(2):143-159, 1959. América 
Latina. BoZ. Ofic. Sanit. Panam. 60(6) :469-485, jun. 1966. (p. 483). 

KESIC, Branko. Adiestramiento y empleo de personal auxiliar de salud 
publica en America Latina. Bol. Ofic. Sanit. Panam: ·6o . (6):469-485, 
jun. 1966. 

ORGANIZATION MUNDIAL ' DE LA SALUD. ENFERMERIA DE SALUD POBLICA. C~on. 
Org. Mund .. Salud., Ginebra. 15(3): ·1, ·t24p., 1961. (p. ' 93). · 

ROCHA, Semiramis M.M . . A puericultura e a enfermagem no Estado de São 
Pau 1 o; op. c i t. p. 1 18. 
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Histõricamente o fato se reproduz. CASTRO, 1958, estudando 

os serviços de higiene infantil em São Paulo, Capital, verificou que a · 

grande maioria dos Postos de Puericultura contava com: um médico, um a 
\ 

tendente e um servente. TEIXEIRA, 1965, constatou que o atendente esta 

va presente em quase 90% dos ,6r~ãos da SES e Assistincia Social de São 
.. \ I 

Paulo. Quanto ã sua escolàridàdeJexigia-se tão somente o curso primário 
. \ 

completo ou mesmo incompleto. 

A questão da escolaridade dos auxiliares não é fato isolado 

da SES mas é comum ã força de trabalho em sa~de no Brasil. NOGUEIR~ 

1986, classificou-os como de baixo nível, justificando com os seguin

tes dados: 11em 1980, 47% deles não detinha sequer o primeiro grau; so 

mente 20;6% apresentavam o segundo grau completo e 22,2% o primeiro 

grau. 11 

Se os países com melhores condições sócio-econômicas ut i 1 i 

zam pessoal auxiliar para realizar tarefas mais simples complámentando 

o trabalho do profissional, a situação que se vive nos serviços da esc 
é a desse pessoal realizando desde as tarefas mais simples de enferma 

gem, até as mais complexas. Eles nao são utilizados somente com a fina 

1 idade de complementar as atividades do profissional, mas para 'desemp~ 

nhar todas as funções necessárias. 

A questão do preparo e da utilização de pessoal auxiliar nos 

serviços de saúde não pode ser tratada e resolvida de uma forma padronl 

zada no país como um todo, pela própria diversidade que as suas regiÕes 

apresentam. Há que se exigir a adoção de métodos que se ajustem ·ãs ne . -
cessidades e possibilidades regionais. O problema deve ser solucionado 

como parte de um plano nacional de saúde. Convém. que a substituição do 

profissional por auxiliares de serviço de Saúde seja medida de caráter 

transitório, destinada a atender as necessidades excepcionais que emer 

gem nessa area. 

Dentre as justificativas para a situação encontrada no CSC, 

dada a maioria de pessoal auxiliar, principalmente a dos atendentes~ há 

o argumento que prende-se a existincia de oferta grande de indivíduos de 

CASTRO, Paulo de Carvalho. Contribuição para o estudo da administração 
dos serviços locais de higiene infantil na Capital do Estado de São 
Paulo. São Paulo, 1958. (Faculdade de Higiene e Saúde Pública.USPJ 89 
p. {p. 64). · · 

TEIXEIRA, Maria Silvana. Utilização do pessoal ~uxiliar em Enfermagem 
de Saúde Pública. São Paulo,(Faculdade de Higiene e Saúde PÚblica da 
Universidade de São Paulo) 1965. 94p. Tese {Doutoramento) (p. 71). 

NOGUEIRA, Roberto Passos. Dinâmica do mercado de trabalho em saúde no 
Br~sil. Brasflia. OPS, 1~86. 55 p. (monografias dci GAP 1 )(p. 43). 

Sim(l itll~llotclt • Uocu•••t•~" 
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baixo nível de escolaridade que demandam a esse tipo de emprego. Talvez 

seja o resultado das poucas oportunidades de trabalho, e o Setor SaGde 

tira partido desta situação, utilizando uma proporção excessiva do pe~ 
. I . 

soai co~ pouca qualificação, remunerando-os com salirios baixo;. Isto 

reflete de qualquer modo, a r~alidade do mercado de trabalho do pessoal 
\ I , 

de enfermagem. Esta anilise, segundo, NOGUEIRA, 1983, explica-se tanto 
\ 

nas unidades de saúde públicas, quanto nas hospitalares, visto que em 

ambas está presente a ênfase na quantidade que leva a utilização abusi 

va de pessoal de nível elementar, sem .o mínimo de preparo, como resulta 

do das press5es da chamada racionalização administrativa ou da insia de 

lucros. 

Quant~ ao enfermeiro, sua situação na esc pode ser percebida 

pelo baixo percentual de sua presença, 5,5%, çonduzindo ao seguinte ra 
. ~ . 

Cl OCI n I o: 

-Primeiramente sabe~se que espaço · profissional é preenchido p~ 

los elementos auxiliares, que recebendo . salá~ios diferentes e 

veis de formação diversos, executam a mesma função. Esta posição 

nalisada por ANGERAMI & ALMEIDA, 1983. 

~ com n1 

foi a 

- Não estando .o espaço ocupado pelo pessoal de enfermagem · ela 

ramente definido e delimitado, pelo contrário, ele tem mostrado se aco 

modar a press5es externas, a composição da força de trabalho em saGde 

tem a particularidade de se dar às custas de um contingente de pessoal 

pouco qualificado e de baixa escolaridade, fenômeno que ocorre em detri 

menta da qualidade dos serviços prestados à população. 

-Esta distribuição de enfermeiro/pessoal auxiliar de enferma 

gem não é exclusiva da CSC. DURÀND, 1985, descreve a situação de saGde 

paulista nos anos 70, mostrando que houve nessa epoca uma 11absorção de 

apenas 1 400 enfermeiros diplomados para nada menos de 46 000 sem dipl~ 

ma!'Esta situação, segundo o autor, evidencia o aumento no descompasso 

entre a formação e absorção do enfermeiro. . ,. 
. . . A p~oporção enfermeiro/pessoal auxiliar para os DRS 'da esc 

foi de 1/17,5. 
----·-----~ - c------A--caracterizaÇãõ- dÕenfermeTro na força de tr.abalhodeenfe.!. 

magem no DRS6 , objeto desta pesquisa, passa a ser dis~utida e analis~da 

a partir da TABELA 2. 

NOGUEIRA, Roberto Passos. A força do trabalho em saúde de R. Adm. Pub~1 
Rio de Janeiro, 17(3):61-70, jul/set. 1983. (p. 66). 

ANGERAMI, Emília L.S. & ALMEIDA, Mari~ Cei(lia P. O enfermeiro no . seu 
11 espaçci11

• Educ. Med. Salud. 10(20):150-61, l983.(p. 152). 

DURAND, José Carlos. Profissões de saúde em São Paulo: expansão e con
correncia entre 1968 e 1983. Cadernos FUNDAP. São Paulo, 5(10):4-23, 
julho, 1985 (p. 15 e 17). ·' 



TABELA 2- DISTRIBUIÇ~O DO NOMERO E PORCENTAGEM DE INDIV!DUOS DO SETOR DE ENFERMAGEM, SEGUNDO OS 
. . . . . . . . .. 

DISTRITOS SANIT~RIOS E CARGO QUE OCUPAM. DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

NUMERO * .. 
SEDE DE E N F E R M E I R A S PESSOAL AUXILIAR NUMERO DE - TOTAL DISTRITO DE UNIDADES CENTRO VISITAUOR 
SANIT1tRIO MUNI C! DE INSPETOR DISTRITAL DE SANITAiUO A TENDENTES 

PIOS SAUDE SAUDE NQ J % - --

RIBEIAAO PRETO 12 18*"" 2 2 13 40 75 132 26,0 

ARARAQUARA 12 13 - 1 4 29. 48 82 16 ,o 
BATATAIS 7 7 - 1 2 14 25 42 8,5 

FRANCA lO 11 - 1 3 27 48 79 15,5 

JABOTICABAL 7 7 - 1 1 25 41 68 13 ,5 ~-

ITUVERAVA 5 5 - - 1 12 21 34 6,5 

SM CARLOS 6 6 - 1 1 20 . 29 51 10 ,o 
SAO JOAQUIM DA BARRA 4 4 - 1 - 4 ' 15 20 4,0 

NQ 63 71 2 8 25 171 302 508 100 ,O 
T· O T A L % 0,5 1,5 5,0 33,5 59,5 

FONTE: SEÇAO PESSOAL DO DRS6 - RIBEIAAO PRETO 
*FORAM INCLUIDAS 2 ENFERMEIRAS QUE SAO CONTRATADAS PELA PREFEITURA: 1 EM SANTA LOCIA E UMA 
~STAGIARIA EM PONTAL e 2 ENFERMEIRAS DO SERVIÇO ESPECIAL DE SAUDE DE ARARAQUARA DA FACUL-
DADE DE SAUDE PUBLICA DE SAO PAULO - USP 

**OFICIALMENTE APARECEM 15 UNIDADES, MAS H~ 3 SUBCENTROS QUE FUNCIONAM NA CIDADE EM BAIRROS 
DIFERENTES E FAZEM PARTE DA SEDE. 

v.J 
l.n 
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Nesta TABELA 2, encontra-se o quadro geral do pessoal de en 

f,ermagem: do DRS6_ em seus diferentes ·cargos, distribuídos pelos seus 8 

Distritos Sanitários. A região é formada por 63 municípios que dispõem 

de 71 Centros de Saúde. 

O quadro de pessoal \ de enfermagem totaliza 508 pessoas. Des 
I 

se total, 473 formam o pessoal ~uxil~~r, (93,0%), sendo 171 visitadores 
I 

. sanitários, (33,6%), e 302 atendentes, (59,'6%), e apenas 35 enfermeiras, 

(70%). Estas enfermeiras se distribuem em quatro níveis funcionais: en 

fermelra Inspetora (2), distrital (8), chefe ou com encarregatura(15) e 

a de CS (10). 

A FIGURA 3 mostra o DRS 6 com seus oito Distritos Sanitários 

(OS) e os 63 municípios que o formam. Nesse mapaJas rodovias assinala -

das têm seu km zero na cidade de Ribeirão Preto e guardam as seguintes · 

distâncias: Batatais 38 km, Franca 84 km, São Joaquim da Barra 92 km, ! 
tuverava 121 km, Jaboticabal 38 km, Araraquara 84 km, São Carlos 98 km. 

Ribeirão Preto é também sede de OS. São variadas as distâncias entre as 

sedes dos Distritos e seus municípios . . 

Considerando~se a relação de distância entre a sede do DRS6 
e municípios, há cidades que distam até 157 km, como no caso de lgarap~ 

va. 

Dispondo o DRS6 de 35 enfermeiras, caberia as duas enfermei 

ras inspetoras u•a média de 31,5 municípios para cada uma e para as dis 

tritais quase 8 municÍpios. Cabe ã primeira categoria, entre outras fun 

ções, a de Inspecionar, supervi.sionar e avaliar em nível local a aplic~ 

ção de normas técnicas e desenvolvimento .de programas -de trabalho, bem 

como motivar e orientar as chefias e o pessoal. As distritais, entre o~ 

tras funções, cabe a de participar de planejamento de programas, supe~ 

visão das atividades desenvolvidas pelos CSs, participar de treinamento 

de pessoal e assessorar a Dir~toria do Distrito Sanitário. E~tas ativi 

dades implicam no deslocamento do profissional em ~Lagens pela região. 

Na FIGURA 3 pode-se observar as distâncias que esses profissionais têm 

que percorrer, para desempenho de suas funções. 



LEGENDA 

~SEDE REGIONAL 
(!)SEDE DISTRITAL 
e SEDE DE MUNICIPiv 

~DIVISÃO DE MUNICIPIO 
-DIVISÃO DE DISTRITOS 

roNTE: IBGE - DELEGAciA No 
EsTADO DE SÃo PAULO, 
1985. 

(MAPA-IB/1,01 - lÂBUAS 
}TINERÂRIAS/DISTÂNClAS 
RoDOVIÂRtAs) 
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FIGURA 3 DIST~NCIAS RODOVIÁRIAS EM KM ENTRE AS CIDADES E MUNICfPIOS 

QUE COMPÕEM O DRS 6 DE RIBEIRÃO PRETO 
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As inspetoras por exemplo, podem percorrer de ze~o km, cidade 

de Ribeirão Preto, até 157 km, considerando que a visita destina-se a 

uma única cidade. Para as distritais, as quilometragens variam entre os 
\ 

diversos municípios de sua sede. Por exemplo as de Ribeirão Preto podem 

fazer de zero a 73 km, as de Araraquara de zero até 134 km, para apenas 

uma visita. Nesses exemplos \ s6 se \~onsiderou o percurso de ida. 
I 

As grandes distâncias, somadas à exiquidade de recursos (vi~ 

tura, motorista e combustível), dificultam o esforço do profissional em 

desempenhar o seu trabalho, criando 6bsticulos de difícil solução. 

Observando-se o número de unidades, estas são 71, portanto 

mais que o número de municípios (há cidades com mais de um CS). 

Sendo 25 as enfermeiras que trabalham em CSs independentes de 

chefia e/ou en~arregatura, e relacionando-as ,com as 71 unidades, temos a 

proporção de 2,8 CSs por enfermeira. Se forem considerados os munic(pios, 

63, manter-se-á o mesmo nível de proporção: 2,5. Esta distribuição geo 

gráfica e numérica das enfermeiras no DRS6 mostra-se insuficiente, para 

cobrir a área e a respectiva população, deixando a descoberto parte de 

seus habitantes, comprometendo a assistência à Saúde e aumentando prov~ 

veis riscos aos pacientes, famílias e comunidade. 

Quanto ao pessoal de enfermagem, a situaÇão encontrada para o 

DRS6 reproduz a situação da CSC, apresentada na TABELA 1. Mantém-se gra~ 

de a freqüência de pessoal auxiliar, 93,0%, para apenas •7,0% de enfermei 

ros. 

Verifica-s~poisJque o numero de enfermeiras é . absolutamente 

insuficiente para as necessidades da população. Esta cond~ção nao e iso 

lada, reflete a realidade do país. 

NOGUEIRA, 1985, analisa esta tendência para o Brasil e mos 

tra que os enfermeiros constituem a categoria que mais cresceu no perí~ 

do de 1970 a 1980. No entanto, a despeito do ritmo acelerado de cresci

mento, os enfermeiros compunham em 1980 apenas 2,5% dos profissionais 

da Saúde. 

LOPES DE LA PE~A, 1971, estudante a enfermeira de Saúde Pú

blica, diz que as tentativas de restrição das despesas dos serviços de 

enfermagem, por parte dos Órgãos de Saúde nao mantendo profissionais em 

número adequado, acarretam despesas maiores, quer pelo mau funcionamen 

NOGUEIRA, Roberto Passos. A política de saúde e a formação de recursos 
humanos. In SEMINARIO DA PRÀTICA DA ENFERMAGEM E O CURRfCULO DE GRA 
DIJAÇÃO. Anais. Ribeirão Preto, EERP/USP, 1985. p. 1-12 (p. 1). 

LOPES DE LA PENA, Juana. A enfermeira de Saúde Pública; contribuição ao 
estudo de suas funções. São Paulo. 1971. !Tese de Doutoramento, Facul 
dade de Saúde PÚblica. USP.I · 102 p. (p. 93). 
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to dos serviços de enfermagem com atendimento de baixo padrão, e insa 

tisfação dos próprios funcionários, quer pela ma conservação dos equipa 

mentós e mat~rial. · 

Num estudo recente realizado pelo COFEN/ABEn, 1985, no Bra 

sil, encontrou-se a seguinte composição da força de trabalho em enferma 
. \ ' 

gem: 91,5% pessoal auxiliar 'e 8,5% enfermeiros. 
. . I 

Estes autores acima cit'ados chamam ainda a _atenção para o fa 

to de que tais recursos, quando alocados se distribuem 70,4% em hospl 

tais e apenas 27,9% na~ instituiç~es para-hospital~res e encontrando-se 

os demais em estabelecimento de ensino (1,4%), nfvel central (0,2%) e 

em clínicas de enfermagem independente (0,5%). 

A proporção de enfermeira/pessoal auxiliar encontrada no Bra 

sil para Centros de Saúde, foi de 1 enfermeira para 8,2 auxiliares e 

nos Postos de Saúde, 1 enfermeira para 29,3 auxiliares (COFEN/ABEn,l98~ 

Segundo dados levantados por MATOS, 1978, nas Secretarias Estaduais de 

Saúde do país, verifica-se haver 1 enfermeira para 17,5 pessoal auxi

liar, na Região Sul. Na CSC a proporção encontrada é a mesma, isto é, 1 

para 17,5 (TABELA 1). Para o DRS6 , fica a proporção de enfermeira/ 

13,5 pes~oal auxiliar. 

Fica 1 portanto)demonstrado que todas essas rela~~es encontra 

das demonstram insuficiência numérica de enfermeiros, pois, se9unao foi 

recomendado no Seminário de Enfermagem em Garanhuns - PE, 1967, para a 

Saúde pública, a relação ideal enfermeira/pessoal auxiliar é de 1 . para 

4 (COFEN/ABEn, 1985). 

A rede de unidades do DRS 6 compoe-se de 5 CSs1, 24 CSs2, 38 

CSs3 e 4 CSs Escolas e a alocação das 25 enfermeiras nessas unidades fi 

ta restrita a 11 enfermeiras em CSs 1, 8 em CSs2 e 6 em CSs Escolas. Em 

bora a legislação preveja enfermeiró para os CSs2, há unidades em que 

esse cargo não foi preenchido. 

Os CSs3 não contam com .esse profissional de enfermagem,o que 

torna a situação agravada pois estas unidades se localizam onde a pop~ 

!ação geralmente não dispÕe de outros recursos médico-sanitários, . e o 

atendimento do cs3 e mantido por pessoal auxiliar, nem sempre contando 

com midico em horário integral. 

COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas lnstituiç~es de Saúde, op. -
cit.,p.35. 

MATOS, Adalgisa Vieira' . . A enfermagem e o Sistema Nacional de Saúde,op. 
cit., p. 13. 

COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas lnstituiç~es de Saúde, op. 
cit.,p.36. 
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Ha que se considerar que, parte desse pessoal auxiliar, além 

de nao possuir formação básica específica nem todos foram 

treinados. 

A TABELA 3 mostra os profissionais médicos e 

que compÕem a rede de serviço do DRS6. 

devidamente 

enfermeiros 

Do total de 321 profissio~als, 296 são médicos, (89,0%) e 35 

são enfermeiras (11,0%). Na distribuição de cargos a proporção e a se-

guinte: dos 9 cargos de inspetores, 7 são ocupados por médicos e 2 por 

enfermeiras. No caso dos Distritos Sanitários (OS), dos 20 cargos exis 

tentes, 12 são de médicos e 8 de enfermeiras. A nível de Centro de Saú

de (CS) os médicos ocupam 267 cargos que corr.esnondem a 91,5% e as enfer 

meiras apenas 25 cargos (8,5%). 

Como foi visto, nesse Departamento Regional de Saúde há va 

rios profissionais e ocupacionais, sendo o principal elemento o médico. 
11 Esta condição lhe assegura a hegemonia do controle técnico e operacio

nal do cuidado ao paciente, mediante prescrição de atos que são executa 

dos por outros profissionais de menor qualificação" SANTOS & VIEIRA 

1979 .. 

No DRS6 é evidente a hegemonia do médico. Esta influência de 

grande prestígio de algumas profissões, como da medicina, e vista por 

CARVALHO, 1975, como fator que determina aumento de vagas e de auxílios 

financeiros a essas escolas, pela maior demanda de candidatos, em pre

juízo das demais da área da saúde, gerando desequilíbrio na formação de 

recursos humanos nessa area. 

Por outro lado, como já foi visto há em toda CSC a predo~ 

nância de pessoal auxiliar despreparado, (atendentes e visitadores). Es 

ta situação mostra uma polarização de pessoal auxiliar de um lado e de 

outro uma presença maciça da categoria mais qualificada- os médicos.Es 

ta força de trabalho assim distribuída e utilizada, não está levando em 

conta a qualidade dos serviços finais prestados à população. Há um gra~ 

de espaço entre a prescrição médica e o cuidado direto ao paciente. 
No que concerne às atividades médicas não se discutirá o fa 

to do atendimento satisfazer ou não as necessidades de saúde da popul~ 

ção do DRS6, o que não se objetiva no momento, o que se sabe, através 

SANTOS, Isabel dos & VIEIRA, Cesar Augusto de 
da prática atual da enfermagem no país. In 
ENFERMAGEM, 31, Fortaleza, ag. 5-11, 1979. 
1979, p. 85-89 (p. 88). 

Barros. Análise crítica 
CONGRESSO BRASILEIRO DE 

Anais. Bras Í 1 i a, ABEn, 

CARVALHO, Amália C. Récursos humanos em enfermagem. Rev. Bras. Enf. 
Rio de Janeiro, 28:72-87, 1975 (p. 71). 



TABELA 3 - DISTRlBUIÇ~O DO NOMERO E PORCENTAGEM DE M(DICOS E ENFERMEIRAS, SEGUNDO CARGOS QUE OCUPAM E CIDA 
DES SEDES DE DISTRITO SANIT~RIO, DRS 6 _ RIBEIRAO PRETO, 1985 · 

c . 
A R G o s 

CIDADE T : O T A L 
I N S P E T O R O I S T R I T O CENTRO DE SAODE 

SEDE DE folf:DICO ENFERMEIRA. MEDICO ENFERMEIRA Mt:DICO 'ENFERMEIRA MEDICO ENFERMEIRA 
~OTAt ~GTAê QTA' IOTAL 

DISTRITO 
NQ I % NQ I % NQ ., % NQ J % NQ I % NQ J% NQ I % NQ I % 

/ --RIBEIRJI.O PRETO 7 78,0 2 22,0 9 1 33,5 2 66,5 3 84 . 87 .o 13 13 .o 97 92' 84,0 17 16~0 109 

ARARAQUARA* - - - 3 75,0 1 25,0 4 36 90,0 4 10,0 40 39 88,5 5 11,5 44 ----BATA TAIS - - - 1 50 ,o 1 50 ,o 2 
' 

24 92,5 2 7,5 26 25 89 .o 3 11,o - 28 

FRANCA - - - 1 50,0 1 50 .o 2 33 91,5 3 8,5 36 34 89,5 4 10,5 38 . 

JABOTI CABAL - - - 1 50,0 1 50,0 2 26· 96 ,o 1 4,0 27 27 93,0 2 . 7,0 29 

ITUVERAVA - - - 1 . lOQ,O - - 1 17. ' 94,5 1 5,5 18 18 95,0 1 5,0 19 

SAO CARLOS - - - 3 75,0 1 25,0 4 32 97 ,o 1 3,0 33 35 94,5 . 2 5,5 37 

SAO JOAQUIM DAl BARRA - - - 1 50,0 1 50,0 2 15' 100,0 - - 15 16 . 94,0 . 1 6,0 17 

T o T A L 7 78,0 2 22,0 9 2 60,0 8 40,0 20 'J67 9\,5 25 . 8,5 . 292 286 89,0 35 11,0 321 
-· 

FONTE: Seção de pessoal do DRS 6- RIBEIRAO PRETO 
*Foram i ncluidas 2 enfermeiras e 16 midicos do Serviço Especial de SaGde (SESA) da Faculdade de SaGde · PGb1ica 

de São Paulo - _USP. 

-'='" 
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·das anotações de PRADO, 1985, e que a proporção de médicos por habitan 

tes no Estado de São Paulo em 1970, era de 7,1 médicos/lO mi 1 habitan

tes e em 1980 era de 10,9 médicos/lO mil habitantes. Segundo as metas 

propostas pelo Plano Decenal de Saúde para as Américas (OPS,1973),o que 

. se propunha a atingir em 1983 era a proporçao de 8 médicos por 10 mil 

habitantes. Apesar dos cuida~os qJe se deva ter na utilização de padrõ~ · 
. \ 

internacionais, dadas as realidade~ sociais, econômicas e culturais di 

.ferentes o fato a assinalar é que o Estado de São Paulo ultrapassou em 

1980 a meta que deveria ser atingida em 1983, quanto à proporção médico 

/habitante. 

A relação médico/enfermeiro, segundo documento do Ministério 

da Educação e tultura (MEC)e Departamento de Assuntos Universit~rios 

(DAU) (s.d.) era em 1975, no Brasil de 1. enfermeiro/6,7 médicos, 

quando nos países desenvolvidos, a situação era inversa.isto é, havia 6 
enfermeiros para 1 médico. 

A proporção em 1980, segundo o IBGE, para o Brasil era de 

enfermeiro/8,5 médicos e para o Estado de São Paulo 1 enfermeiro/lO me 

dicas. No DRS6 foi encontrado para 1985 a relação enfermeira/8,5 médl 

cos. Ainda que alguns autores indiquem como relação postulada in 

ternacionalmente, a distribuição de 3 enfermeiros por médico, entre eles 

DURAND, 1985, o que se observa e que mesmo nesse nível a distribuição 

doDRS6 é inver.sa à esperada e se for considerada a relação somente p~ 

ra os Centros de Saúde, obtem-se para 1 enfermeira/10,6 médicos. 

PRADO, Niobe. Profissões de saúde: profissão de mulher? Cadernos FUNDA"f. 
São Paulo; 5(10):44-56, julho. 1985. 

ORGANIZATION PANAMERICANA DE LA SALUD. PZan DeaenaZ de Salud para las 
Americas. Washington. OPS. 1973 (Doc. Oficial 118). 71 p. (p. 71). 

MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Departamento de Assuntos Universitá
rios. Desenvolvimento do ensino superior em Enfermagem no BrasiZ.Bra 
sflia, s.d., 118 p. (p. 89). 

FUNDAÇÃO IBGE. Censo demogr~f i co, mão-de-obra-Bras i 1. In I X RECENSEA 
MENTO GERAL DO BRAS I L -1980. R i o de Jane i ro, IBGE, 1983. V o I. 1 , tomÕ 
5, n'? 1, 243 p. (p. 68). 

São Paulo. In IX RECENSEAMENTO GERAL DO BRA 
SIL-1980. Rio de Janei ro.IBGE.I983.Vol .I, tomo 5, n'? 19; 357p~ (p.68T. 

DURAND, José Carlos. Profissões de saúde em São Paulo; op. cit. p. 15 
e 17. 



Na TABELA~ encontra-se a distribuição das enfermeiras segu~ 

do o cargo e o número de habitantes por Distritos Sanitários. Has consi 
. . . 

der~ndo que as enfermel.ras Inspetoras e distritais não prestam ass1stin 

ela de enfermagem, a relação enfermeira e população será feita com as 

enfermeiras de CSs. I 

\ 
Ora sendo a população kstlmada em I 753 485 habitantes e as 

I 

' 
enfermeiras de CS, 25, a proporção i de I enfern~lra/70 139 habitantes. 

Em 1960 a OPAS preconiza para a Saúde Pública: 

. 1 enfermeira de Saúde Pública por 50 rnll habitantes_:_ 0,2 por 10 rnil 

.1 enfermeira diplomada adicional por lO mil habltantes-l,Op/IOmil 

• 5 pessoal auxi I lar por 10 mil habitantes 5,0 por 10 mi I. 

Nessa base, seriam necessários, para os Serviços de Saúde, 

6,2 por 10 mi .l habitantes. 

No ano de 1972, na I li Reunião Especial de Ministros de Saú 

de das AmérIcas, foi reconhecI da a escassez desse pessoa I, ( a reI ação 

era 2,3 enfermeiros/lO mil habitantes) e se recomendou para a América 

Latina a relação ~.5 enfermeiras/lO mi I habitantes, o que Implicaria a 

capacitação de, aproximadamente, 125 mil enfermeiros, com um aumento de. 

184% de cargos para enfermeiro. 

O trabalho do -COFEN/ABEn, 1985, relacionado aos enfermeiros 

de Saúde Pública Identificou, na realidade nacional a proporção de 0,09 

enfermeiros/lO ml I habitantes (I enfermeiro/! 10 mi I habitantes). 

A Inquietação com a desigualdade da proporção enfermelro/po 

pulaçãó esti em Inúmeros trabalhos como: OPS, 1976; MINIST~RIO DA SAOD~ 

1974; MEC/DAU, (s.d.); LORENZETTI, 1982; PRADO, 1985 . . Este último encon 

ORGANIZAÇÃO PAI~-1\HERICANA DA SAIJDE. A saúde na 1\mérica e a Organização 
Panamerlcana da Saúde. Washington, maio, 1960, 112 p. (p. 88). 

ORGANIZACI6N PANAHERICANA DE SALUD. ' Recursos humanos para la salud -Re 
comendaclones y meta del Plan Decenal de Salud para las Amerlcas, -
1971-1980. Educ. Ned. Salud., ?(3-ll):lt21-435, 1973 (p. lt27 e 435). 

COFEN/ABEn. O exercfclo da enfermagem nas InstituiçÕes de Saúde no Bra 
sll. op. clt., p. 45. · . . -

OnG/\NIZ/\CIOII 1"/\N/\HERIC/\U/\ DE LA S/\LUD. Ensciianza de cnrcrn•crla cn solud 
comunitária. \Jashlngton, OI"S, 1976 (publ. cont. 332), 19p. (p. 3) 

HINIST(RIO DA SAIJDE. lnst. Pres. Castello Branco/FIOCRUZ. Grupo de tra 
balho sobre recursos humanos para a saúde . (Relatório). ' Rio de JaneT 
ro, nov. 1974, 39 p. (mlmeog.) ~P· 9). -

HINIST(RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. · Departamento de Assuntos Universitá
rios. Desenvolvimento do ensino superior em enfermagem no Brasil.O~ 
cl t. p. 

LORENZETTI, Jorge. Caracterização da força de trabalho da Enfermagem •• 
op. c1 t., p. 2. 

PRADO, Nlobe. Profissões de ·saúde: profissão de mulher7 op. clt.p. 50. 



TABELA 4 - DISTRIBUIÇ~O DAS 35 ENFERMEIRAS SEGUNDO O CARGO, E O NOMERO DE HABITANTES POR ENFERMEIRA, 
SEGUNDO OS DISTRITOS SANIT~RIOS A QUE PERTENCEM. DRS 6 -RIBEIR~O PRETO, 1985. 

SEDES DE POPULAÇM NOMERO DE ENFERMEIRAS NOMERO _DE · HABITANTES POR . ENFERMEIRJ 
DISTRITO ESTIMADA 
SANITARIO POR DISTRI INSPETORA DISTRIT/\L INSPETORA DISTRITAL To · EM 1985 

----~-

RIBEIRAO .PRETO 564 214 2 2 13 282 107 282 107 43 401 

ARARAQUARA 324 471 - 1 4 162 235 324 471 81 117 

BATATAIS 114 . 817 - 1 2 57 .408 114 817 57 408 
...... -

FRANCA 233 . 960 - 1 .3 116 980 233 960 77 986 

JAB OTI CABAL 162 851 - 1 1 81 425 . 162 851 162 568 . 

ITUVERAVA 66 598 - - 1 33 299 66 598 66 598 

SAO CARLOS 214 496 - 1 1 107 248 214 496 214 496 

-S.JOAQUÍM DA BARRA 72 077 - 1 - 36 038 72 077 72 077 

T O T A l 1 753 485 2 8 25 876 742 219 185 70 139 

FONTE: Fundaçio Sistema Estadual de Anilise de Dados - (SEADE) - (População estimada p~ra 1985) 

.t:

.t:-
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trou para o Brasil em 1980 a proporção de 1,1 enfermeiro/lO mil habitan 

tes. CARVALHO, 1975,refere-se a Portaria Ministerial 132/66 que insti 

tuíu a Comissão de Especialistas de Ensino em Enfermagem* (suprimida em 

1967) encarregada de elaborar o "Plano Decenal para o desenvolvimento 

em Enfermagem" o qual não chegou a ser considerado. Nele havia uma est.!_ 

matlva para 1976, cabendo as ~nidades sanitirias 13 200 enfermeiros. 

Fundamentados nas recomendações de que estabelece a distri 

buição enfermeiro/população pode-se observar que esta situação no DRS 6 
não esti dentro da proporção recomendada. 

Importa ainda que se considerem duas situações que estão im 

bricadas a esses achados: uma é que a distribuição é teórica e outra e 

que todo o raciocínio feito em todas as tabelas, e em particular a TABE 

LA 4, partiu da premissa de que sejam 25 enfermeiras em efetivo exercí 

cio nos CS , o que não corresponde à realidade. Sucede que ao se fazer 

o cálculo de pessoal, segundo DUTRA, 1983, "acrescenta-se 30% do total 

de pessoal,para substituição de licença, férias, faltas ou dias não tra 

ba I hados . 11 

Vale assinalar que ao considerar mais essas "eventualidades", 

a situação torna-se complexa, devendo-se ainda considerar a densidade 

demográfica, a complexidade dos serviços e as necessidades da população 

a ser atendida. 

A observação feita nos serviços de saúde a que se tem acess~ 

somado aos trabalhos e pesquisas sobre a prática da enfermagem, mostra 

que há indícios de desemprego e subemprego do enfermeiro. Um desses tra 

balhos, feito pelo COFEN/ABEn, 1985, descreve a absorção dos egressos 

de Escolas de Enfermagem, que no início do ano de 1970 possivelmente ~ 

tingia 100%, passando nos Últimos três anos**,a 65%. Esta situação as

sume proporções graves, quando se considera o deflcit real de enfermei

ros, mencionados anteriormente na pirâmide ocupacional. 

NOGUEIRA, 1986,estudando a oferta e demanda do enfermeiro en 

CARVALHO, Amália C. Recursos humanos em enfermagem. op. cit. p. 73. 

DUTRA, Vanderli De Oliveira. Recursos Humanos. In GONÇALVES, Ernesto 
Lima, coord. O Hospital e a visão administrativa contemporânea. São 
Paulo, Pioneira, 1983. p. 67-114 (p. 105). 

COFEN/ABEn. Direito à saúde e direito à assistência de enfermagem. Bra 
sília. COFEN/ABEn, 1986. 18p. (p. 12). 

NOGUEIRA- Dinâmica do mercado de trabalho em saúde no Brasil. op. cit. 
p. 15. . 

* Integravam essa comissão, as enfermeiras: Waleska Paixão, Maria Rosa 
S. Pinheiro, Circe de Mel lo Ribeiro, lsaura Barbosa Lima e Haydée 
Guanais Dourado. 

** Refere-se ao trabalho COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas lns 
tituições de saÜde no Brasi I. 



46 

tre 1977 e 1983, encontrou nessa s~rie hist6rica a exist~ncia de 23 033 

formados para 7 629 empregos. Essa diferença (entre os números de for

mados ~ ~ empreg~s criados),~ de tal magnitude (3 enfermeiros/! emprego) 

que permite caracterizar uma escassa capacidade de geração de empregos 

f 
. .. para o en erme1ro no pa1s . . , 

- \ A situaçao do DRs 6 ; quan·~ o a numero de enfermeiros alocados 

em sua rede de serviço reflete a situação do enfermeiro no país. A si 

tuaçao mostra que a baixa absorção destes profissionais pelos serviços 

de saúde, caracteriza-se por uma condição de desemprego e subemprego, e 

um numero reduzido desses profissionais, para atender a uma população a 

cima de sua capacidade. 

Sendo a cidade de Ribeirão Preto, a que dispÕe de maior nume 

rode enfermeiras, dentre todas as demais cidades do DRS6 , elaborou -se 

a TABELA 5 mostrando como elas se distribuem. 

Com os desdobramentos do cs 1 e do CS Escola as unidades de 

Ribeirão Preto totaliz~m o número de 6,atendidos por 8 enfermeiras,numa 

relação 1,3 enfermeira/1 ,O CS. Considerando a areada cidade de Ribei 

rão Preto (401 ,28 km 2
), cabe a cada uma, em m~dia, 50,16 km 2

• E conside 

rando sua populaçã~ (371 090) cabe a m~dia de 1 enfermeira/46 386 habi 

tantes. 

E~te quadro representa um desdobramento da anilise e discus 

são da TABELA 4, reproduzindo na área urbana de Ribeirão Preto, a situa 
-çao identificada para o DRS6 • 

A análise das _Tabelas de 1 a 5 demonstra a necessidade de a · 

deqüação dos serviços e seus recursos visando a atender às exig~ncias · 

de uma atuação eficiente, atrav~s de uma política nacional de recursos 

humanos, que exclua tamb~m a possibilidade . de se marginalizarem grupos 

profissionais com menor poder de influ~ncia. 

Entende-se que as mudanças devam decorrer de propostas poli 

ticas, com estrat~gias que levem a uma nova prática e mudanças nos ser 

viços, resultantes de modificações, ·tanto na formação, como na utiliza

ção dos' recursos humanos. Não se deve negar a oportunidade de entendi

mente, que deve permear essas decisões, entre os 6rgãos formadores e os 

de serviço, chegando-se a um consenso entre formação e utilização de p~ 

soa] de enfermagem. 

Existe atualmente uma política mas que se mostra inadequada 

para atender às necessidades da Saúde do país. Impõem-se, portanto, mu 

danças. Estas mudanças, segundo o entendimento de MACEDO, 1979, 11 condu 

MACEDO, Carlyle G. Uma política de desenvolvimento de recursos humanos. 
op . c i t . p . 2 1 . 



TABELA 5 - DISTRIBUIÇ~O DAS ENFERMEIRAS COM EXERC!CIO NOS CENTROS DE SAODE DA ~REA URBANA DE RI
B~IR~O PRETO, SEGUNDO A MEDIA DE Km 2 POR ENFERMEIRA E O NOMERO DE HABITANTES POR ENFER 
MEIRA, DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. -

CENTROS ~REA TOTAL EH POPULAÇ~O NOMERO MEDIA DE NOMERO DE 
Km 2 ESTIMADA DOS DE Km 2 POR HABITANTES POR 

DE SAODE CENTROS DE SAODE ENFERMEIRAS ENFERMEIRA ENFERMEIRA 
- --- ~---·-- -- - -- - -

* CENTRO DE SAODE I 300,83 239 595 3 100,27 79 865 

CENTRO DE SAODE li** 61 , 12 103 925 (C~S.ESCOLA) 4 15,28 25 981 

CENTRO DE SAODE II 39,33 27 570 (VILA VIRGINIA) 39,33 27 570 

T O T A L 401,28 371 090 8 50,16 46 386 

FONTE: Coordenadoria Geral de Planejamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, maio de 1985. 

Fundação do Sistema Estadual de anilise de Dados (SEADE). Estimativa ~a população para 1985. 

*CS 1 - tem outro subcentro no mesmo bairro 

**CS 2 - Escola - tem mais 2 subcentro.s, dentro ·de sua iréa. Totalizam portanto 6 unidades na 

na cidade de Ribeirão Preto. 

.I:" 

" 
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· zem a6 processo de desenvolvimento de recursos humanos para a Sa~de e 

compreende a determinação dos serviços adequados ao seu atendimento e 

da o'rganizaçã~ e funcionamento dos sistemas para sua prestação - aspe~ 
tos centrais da PolÍtica de Saúde Global. 11 

ALCANTARA, 1969, \ j~ con~luia, ap6s a anilise da situação da 
\ 

enfermagem, q~e havia necesiidade \da formulação de uma política para o· 

desenvolvimento dos recursos human'os, visando a melhor utilização do 

pessoal disponível e dos recursos financeiros para a formação de novos 

profissionais, e em 1985, o COFEN/ABEn confirma e~sa mesma necessidade 

de que o êxito da mudança depende de uma política efetiva dos recursos 

humanos para a sa~de. 

Dada a especificidade de seu trabalho, considera-se essen-

cial que à enfermagem desenvolva uma consciência sobre o problema gl~ 

bal, estimulando o desejo coletivo de resolvê-lo. Deve-se aproveitar a 

oportunidade para ir à busca de soluções dentro de uma determinação o~ 

jetiva com a união da categoria profissional, para ·que esta seja conte~ 

piada com uma política de recursos humanos que atenda as reais necessi 

dades da sua prática e da saúde da população. Possa esta política levar 

a uma valorização do profissional de enfermagem, objetivando à eficiên 

cia e à eficácia dos serviços. Para tanto são recomendáveis duas premi~ 

sas: primeiro a definição de uma Política de Saúde, de acordo com a ne 

cessldade da população e segundo que haja uma PolÍtica de Recursos Hu

w.anos que esteja de acordo com a Política de Saúde. 

Em 1986 essa questão ganha foro na 8a. CONFERENCIA NACIONAL 

DE SAODE, quando um de seus ~emas p6s-conferência privilegia a discus

são do assunto, na. CONFER~NCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS o que de

mónstra o reconhecimento e o interesse dos poderes públicos para o pro

blema. 

A TABELA 6 distribui as enfermeiras do DRS 6 , segundo grupo~ 

tirio, estado civi 1 e sexo. A total idade dessa categoria i feminina,com 

predomínib do grupo etário de 20 a 30 anos; (40,0%) e de casadas(Sl,S%). 

Esse achado do DRS6 confirma a característica existente na 

enfermagem, 1 igada ao sexo, evidenciada pela maioria expressiva do con 

tingente feminino dentro dessa categoria profissional e ocupacional. I~ 

ALCANTARA, Glete. O pessoal de enfermagem necessário em face da real i
dade S6cio-Econômica do Bras i 1. Ribeirão Preto, 1969, 19 p. ,(mimeog.) 
(p. 17). 

COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas InstituiçÕes de Sa~de no Bra 
s i I . op • c i t. p . 3 O • 

MINIST~RIO DA SAODE. 8a. Conferência Nacional de Sa~de, op. cit. p. 11. 

Conferência Nacional de Recursos Humanos, op. cit . . p. 20. 
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TABELA 6 - DISTRIBUIÇM DO NUMERO E PORCENTAGEM DAS 35 ENFERMEIRAS* SEGUNDO GRU 
. -

. . 
PO .ETARIO E ESTADO CIVIL DO DRS6 - RIBEIRAO PRETO; 1985 

GRUPO E S T A· D O C I V I L T O T A L 
I 

ETARIO OUTRA FORMA • SOLTEIRA VIOVA DESQUITADA, NQ % 
DE UNIJ!:O I DIVORCIADA I 

20 r-- 30 6 8 - 14 40,0 

30 ~- 40 7 2 10 28,5 

40 1--. 50 1 3 1 1 6 17,0 

50 1-- 60 3 3 8,5 

60 e mais 2 . - 2 6,0 

rl9 11 18 3 3 35 100,0 
TOTAL · 

% 31 • 5 51 • 5 8,5 8,5 

* Todas as enfermeiras sio dos · sexo feminino 

so nao e fato novo. Já em 1966, ALCANTARA a caracterizou,segundo as con 

cepções existentes na época e pela predominância quantitativa de mulhe 

res na área, como 11 uma ocupação f em in i na 1
•
1

• 

Essa predominância do sexo feminino no DRS6 e na enfermagem 

em geral mostra que o grande contingente ativo feminino está nos nrveis 

de menor qualificaçio, principalmente os auxiliares e atenderites. O que 

se tem observado na área da Saúde, de um modo geral, é que os cargos de 

nrve1 superior de qualificaçio têm~l~opreenchidos por .indivrduos da pa~ 

cela masculina. 

Analisando a inserção da enfermagem nas instituições de sau 

de.JOLIVEIRA, 1981, considera qu'e apesar da mulher consütuir mais de 

50% da populaçio brasileira, sua participação é pouco expressiva, condi 

cionada por fatores culturais que concorrem para reter a mulher no lar, 

e atitude autoritária em relação à mulher, cuja origem pode ser encon 

trada nos esquemas de dominação que caracterizam o sistema patriarcal 

tradicional brasileiro. 

ALCANTARA, Glete. A enfermagem moderna como categoria profissional.op. 
cit. p. 31. 

OLIVEIRA, Maria lvete R. Saúde para todos e a inserção da enfermagem 
nas l~stituiçÕes de Saúde. Rev. Paul. Enf. São Paulo 1: 23-27, jul I 
ag. 1981 . p. 24. 
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E~ta \anil ise da enfermagem, como profissio exercida por mul~ ... . ' 
r_es, tem sido ~v'idenciada por outros autores, entre eles MATOS, 1980 e 

OLIVEIRA, 1977, como um fator importante a ser considerado, pois parece 
I \ 

estar ·associado a con'dicionamentos e limitações impostas à mulher. Para 

OLIVEIRA, 1977, ~sti fator~ identificado como responsivel pelas di fi 
~ . - .. . -~ • I . -

culdades de relacionamento da enf~rmagem com as demais profissoes, li-

gado, portanto, ao cariter ~eminin~, atribuído à profissio e aos refle 

xos da posição da mulher na força de trabalho. 

SILVA, 1979, considera que 11um ponto sobressai nessa análise: 

a discriminação~ velada ou aberta, em maior ou ~enor grau, que histori

camente, tem pesado sobre os ombros de mulheres e enfermeiras.•• 

Outra situação a que estão expostas as enfermeiras do DRS6 , 

e o ,cumprimento de sua função biológica, como reprodutoras e respons~ 

veis pelos filhos, o que as leva ao afastamento do seu trabalho profi~ 

sional, sobretudo aquelas na faixa etária de maior comprometimento com 

os papéis de dona-de-casa e da maternidade. Estas percorrem o chamado 
11 tri lho duplo11

_, isto é, cuidam do lar, dos fi lhos e do emprego. Sua pe.!:_ 

manência no trabalho~ interrompida pelos eventuais novos nascimentos 

ou inter-ocorrências relacionadas aos filhos e ao lar. Esses fatores di 

minuem o período de tempo de atividade profissional. 

Um dado importante ligado à condição feminina, e oferecido 

por JOHNSON &_ SCHULZ, 1979. Diz ele que 11 a vida Úti 1 de trabalho de um 

enfermeiro~ de 2erca de 20 anos, ou seja menos da metade da · vida Úti 1 

da força de trabalho em geral. 11 MENDES, 1985, num estudo feito com pr~ 

MATOS, Adalgisa Vieira. Enfermagem e assitência primária de saúde no 
Brasil. In CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 32, Brasília, jun. 1-
7, Anais. Brasília, ABEn, 1980, p. 85-104 (p. 89). 

OLIVEIRA, Maria lvete R. Relações da enfermagem com as demais carrei 
ras universitárias. In CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 29~ Cam 
boriú, 1977. Anais .. Brasflia, ABEn, 1977, ~ 59-63 (p. 60). 

SILVA, Graciete Borges.· Desenvolvimento da enfermagem. Correlação dos 
pro~lemas da profissão é da mulher na sociedade. In CONGRESSO BRASI 
LEIRO DE ENFERMAGEM, 31~ Fortaleza, ag. 5-11, 1979, Anais~ Brasília~ 
ABEn, 1979, p. 27-32 (p. 32). . 

JOHNSON, Alton C . . & SCHULZ, Rochweel. A administraçãd de hospitais.São 
Paulo, Pioneira, 1979, 345 p. (p.112). 

MENDES, Dulce. Assistência ao cliente versus administração dos serviç~ 
de enfermagem~ a ambigÜidade funcional da enfermeira. São Paulo, 
1985. ~issertação de Mestrado. Faculdade de Saúde Pública da USP) 
138 p. · 

BIBLIOTECATCIR 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULQ1 
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fissionais de enfermagem concluiu que, a partir do seu ingre~so ela tem 

aproximadamente 10 anos de tempo como força de trabalho economicamente 

ativa. 

Ao se considerar as enfermeiras do DRS6 por faixa etária, n~ 

ta-se que foi maior a pres~nça ' daquelas entre 20 e 30 anos, (midia de . \ 

25 anos). Estes resultados cdincidem com os de HAGA, 1986. Este autor 
\ 

ao estudar a participação da mulher· no mercado de trabalho na Grande 

São Paulo1 encontrou 55% pertencentes à faixa etária de 15 a 39 anos. A 

partir dos 40 anos, e, especialmente a partir dos 50, a participação da 

mulher decresce de forma significativa. 

A situação nacional da enfermagem, quanto à idade foi eviden 
' 

ciada como força de trabalho predominantemente jovem e a categoria vem 

passando por um processo de rejuvenescimento nos anos recentes; houve 

tamb~m um aumento na p~oporção de enfermei~as . casadas em atividade e a 

hegemonia feminina continua presente na enfermagem. 

do trabalho COFEN/ABEn, 1985. 

São os resultados 

Não há d~vida de que o processo de mod~rri~zação e desenvol 

vimento da sociedade vem alterando este panorama. Poder-se-ia citar a 

tendência à redução do n~mero de filhos (e da redução do tamanho m~dio 

da família), a maior escolarização da mulher e sua expectativa de reali 

zação profissional. Estes ' fatores possibilitam a mulher participar do 

mercado de trabalho. Mas convémJtodaviaJlembrar que essa tendência ain 

da não se tornou de todo equilibrada e igualitária o quanto se deseja 

na participação da mulher nesse mercado. 

O nível de formação atual das enfermeira~ _ do DRS6 é mostrado 

na TABELA 7. Esta revela que em sua maioria, 77,5%, possuem Habilita 

ção em Enfermagem; destas 25 são habilitadas em enfermagem de sa~de . p~ 

blica, 68,6%, no entanto hi 22;5% do total sem habilitação. 

As enfermeiras informaram também terem feito curso de espe

cialização (45,4%) em Saúde Pública, Enfermagem do Trabalho . e Adminis 

tração Hospitalar, Enfermagem Psiquiitrica, Psicodrama e Pedagogia Apll 

cada à Enfermagem, com freqUência relativa de 8,6% para os três primel 

ros e 2,8% para os demaii; 

A predominância de enfermeiras com habilitação em Enfermagem 

HAGA, Atsuko. A participação atual da mulher no mercado de trabalho. 
Rev. Fund. SEAD/São Paulo em perspectiva. São Paulo. 2 (1): 5-16 
jan/abr., 1986.(p. 6). 

COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas Instituições de Saúde doBra 
sil, op. cit .. p. 61. 
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TABELA 7 - DISTRIBUIÇ~O DO HOMERO E PORCENTAGEM DAS ENFERMEIRAS SEGUNDO A ESCOLA QUE FEZ O CURSO, , 

ANOS DE FORMADA E REALIZAÇ~O DE PESQUISA DRS 6, RIBEIR~O PRETO, 1985. 

z ç ~ o D E p E s Q u I s A 
T o o L A Q U E S E F o R M o u - T A L 

S I M N ~ o ESCOLA Q·u E SE '" 
ESCOLA EERP* T O T A L 8AUR0 PUC MADRE SAO EE-S.PAU EERP T O T A L ESCOLA EERP . BAURO PUC MADRE Sl\0 
PAULISTA CAMPINAS DEODORA JOSE - USP PAULISTA USP 

NQ I LO**-USP USP C~.Pltú\S DEOOORA JOSE MEDICINA % NQ _l " MEDICI NA ,. 

1 -~ - -- 2 2 33,3 1 - - - - 6 7 24,1 - 8 - - -

- 2 2 33,3 1 1 - - 1 3 6 20,7 - 5 1 1 - -
- - - -. - - - 1 - 9 10 34,5 - . 9 - - - 1 

- - - - - - - 1 - - 1 3,5 - .- - - - 1 

- - - - . - - - - 1 2 3 10,3 - 2 - - - -
1 1 2 33,3 - - 1 - 1 - 2 6,9 1 1 - - 1 -
1 5 6 100,0 2 1 1 2 3 20 29 100,0 1 25 2 1 1 2 

- __ _____:_ __ ------- - -- - - - --- - - -- -- - --- - ---

* EERP-USP. ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIR~O PRETO-USP. 

** EE- SAO PAULO~USP - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE S~O PAULO-USP. 

.. 

FORMOU 

EE-S.PAQ T O T A L 

NQ I LO-USP % 

- 9 25,7 

1 8 22,9 

- 10 28,6 

- 1 2,8 

1 3 8,6 

1 4 . 11,4 

3 35 100,0 

U1 
N 
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-de Saúde Pública, deve-se à estrutura do ensino e não a exigência da 

SES. Esta pede apenas o diploma de enfermeiro. A exceção fica para o 

cargo de enfermeiro de ~istrito, para o qual é exigida a Habilitação em 

Enfermagem de Saúde Pública. 

A Habilitação em , Enfermagem de Saúde PÚblica é dominante em 

todo o país, apesar destes h~bilita~os terem que se empregar em hospi

tais, fato decorrente da sua não absorção pelos serviços de Saúde Públl 

ca. 
O atual currículo de enfermagem* oferece habilitação nas a

reas de Enfermagem Obstétrica, Médico-Cirúrgica, Saúde PÚblica e Licen

ciatura. Sendo assim, o aluno pode, já no terceiro ano do curso, fazer 

sua opçao e diplomar-se com esse tftulo de habilitação.(fVItC.fe-Ft::j 

Após terminar o curso, são reduzi~as as possibilidades de 

pós-graduação. Dentre as enfermeiras do DRS 6 não havia nenhuma realiza~ 

do esse curso (11 !_;tricto sensu 11
). As que se titularam em pós-graduação 

11 1ato sensu 11 fizeram curso de especialização, àos quais elas têm mais 

facilidade de acesso, apesar da pouca oferta. 

Os achados da pesq~isa do COFEN/ABEn, 1985, mostraram que 

40% dos enfermeiros da amostra cursaram especialização e as áreas mais 

procuradas foram as de Educação e Ensino, Administração Hospitalar e 

Saúde PÚblica. Estes dados assemelham-se aos achados deste trabalho. 

Os dados da · TABELA 8 reve Iam que as enfermeiras do DRS6 
quanto aos anos de formatura, distribuem-se entre zero e 30 anos, com 

predomínio do intervalo de O a 15 anos, 77,2%. Quanto à procedênci.a, 25 

(71,4%) são egressas da Escola de Enfermagem de Ribei -rão Preto,USP, vi~ 

do a seguir as egressas da Escola de Enfermagem .de São Paulo, da USP, 

que são 3 (8,5%). 

Quanto à realização de pesquisa, seis já participaram dessa 

atividade, sendo que quatro concluíram o trabalho mas nenhum foi ainda 

publicado; apenas uma foi autora principal, sendo que as demais co-auto 

ras. 

Esses resultados mostram que as enfermeiras do DRS6 em 

dade, em sua maioria, esião formadas há menos de 15 anos, com uma 

ção n~mérica brusca qu~ se :acentua à proporção que se distancia o 

de graduação. 

*Parecer CFE 163/72, aprovado pela Resolução CFE 4/72~ 

ativi 

redu 

tempo 

Mt N 1 sr~R ~o. DA EDUCAÇi\o E cuLru~A/CONSELH~ FEDE~A~ . DE ... EDUÇAÇ~O· : . CUr>nc~, 
. Zus m-z.,n-z_mos dos cUr>sos de n-z.,veZ super-z_or. · 2a. ed. / Brasfl ia~ D'.F. ·· oe-·. 

part. de Doc. e Divulg., 1975, p. 183-185. . · 

COFEN/ABEn. O exercício da e~.f( :Tagem na Instituição de Saúde. op.cit. , ' 
p. 89. ~-'• 



:TABELA 8 - DISTRIBUI~AO DO NUMERO E PORCENTAGEM DAS E~FER 

MEIRAS SEGUNDO OS CURSOS DE GRADUAÇAO REALIZA

DOS DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985 

\ 
\ 

c u R s o S. 

HABILITAÇAO EM ENFERMAGEM DE 

SAUDE PUBLICA 

OBSTETRlC IA 

HABILITAÇAO EM ENFERMAGEM DE 

SAODE POBLICA E LICENCIATURA 

HABILITAÇAO EM ENFERMAGEM MtDICO

CIRORGICA E LICENCIATURA 

LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

SEM NENHUM DESSES CURSOS 

T O T .A L 

. ~-T_O_T..--A_L __ 

_ N9 % 

22 63,0 

3,0 

3 8,5 

3,0 

3 8,5 

5 14,0 

35 100,0 
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Estudos a este respeito são mencionados por MENDES, 1982, 

· apud Taylor et al. Estes demonstram que a "participação ativa do en-

fermeiro na força de trabalho sofre gradativamente, nos dez anos segui~ 

tes ~ i sua graduação, um esvasiamento crescente, atingindo a uma redução 

de 60% da totalidade da força de trabalho inicial. Com o distanciamento 

do perfodo de graduação, 30% do total do grupo de enfermeiros estudados 

retornam ao processo produtivo, alcançando; em torno do vig~simo ano de 

graduação, aproximadamente 70% da totalidade de profissionais que in

gressaram na força de trabalho." 

Esta situação pode ser explicada pela função bi616gica da 

profissional, pois o afastamento no decênio inicial coincide com o pe

rfodo da reprodução da mulher, retendo-a no lar, até que seja liberada 

para o mercado de trabalho. Entretanto, no DRS6 , hi pouca possibilidade 

de confirmar esse retorno ao trabalho, dada a insuficiência de informa-

MENDES, Dulce de Castro. Recursos humanos na enfermagem - adequação da 
formação a utilização. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 34, 
Porto Alegre, out., 24~29, 1982. Anais. Brasflia, ABEn, 1982. p. 78-
86 (p. 28). 



*·LOPES, 1983, relacionou as se.guintes dificuldades e ltmita-:

çoes sentidas pelos enfermeiros de serviço na realização d~ pesquisas: 

a inexistincia de nQc1eos de pesquisa, orientadores, bibliotecas, labo 

rat5~ios especfficos de enfermagem, recursos humanos e materiais. Estes 

enfermeiros "classificaram o seu trabalho como duro, cansativo, desest.!_ 

mulante, instável (devido a freqüentes mudanças de horário, serviços e 

p1ant5es) e acres~entaram que a ·falta de permissão para desenvolverem 

trabalho de pesquisa durante o horário de serviço contribui para que se 

sintam sem qualquer motivação, pois no f)nal do expediente pouco · ânimo 

lhes resta para tais ativjdades. 11 

LOPE!, Creso Ha~hado. A produção dos enfermeiros assistenciais e~ rela 
çao à pesquisa em enfermagem em um municfpio paulista. Ribet'rão Pre 
t~, 1983 .. f Dissertação de Mestrado. Escola de Enfermagem de Ribei~. 
rao Preto da USP ) 133 (p. 109). . :. .· · 
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çoes. Isto requer outras investigações, para que os dados confirmem ou 

neguem esse processo e esclareçam se existem outras causas associadas 

ao afa~tamento e volta ao trabalho. 

A investigação científica é um dos processos que podem ass~ 

gurar a melhoria da prática profissional; pode-se dizer que e preciso 

movimentar-se em direçio i p~squisa, com maior efetividade e efici~ncia 
\ 

do que até agora, particularmente entre os enfermeiros da área de servl 

ços. Considera-se que a produção de pesquisa de profissionais pode pe~ 

mitir que seus resultados sejam revertidos à melhoria de sua prática. 

No entanto os dados sobre realização de pesquisa no DRS6 mo~ 

traram número baixo. Isto sugere algumas consideraÇões ·como a que é fei 

ta por NOGUEIRA (s.d.), de que no Brasil a pesquisa em enfermagem teve 

seu início há 30 anos e, parece, influenciada pela evolução da própria 

enfermagem. ~recente essa atividade entre os enfermeiros e a Enferma 

geme uma profissão nova, se comparada à Medicina. 

Além da falta de tradiçio em pesquisa na enfermagero, há ou 

tros fatores que limitam o enfermeiro; entre estes, a maioria das esco 

las nio oferecer cursos de iniciação científica. Os enfermeiros de ser 

viço t~m dificuldade :·para se atualizarem, através de cursos e freqü~n

cia a bibliotecas, pois não são estimulados para essa função. Estes fa 

tos explicam o baixo percentual dessa atividades no ORS6. Jmportante 

considerar também que ao nível dos serviços não há estímulos ou condi

ções, a nenhum profissional, inclusive o médico para a pesquisa. Nesse 

processo a prática institucional.dos serviços não privilegia essa ativi 

dade. 

* Há necessidade de se repensar nesta ocorr~ncia, uma vez que 

se reconhece a importância dessa função. Em 1978, a OPS recomendava que 

o pessoal de enfermagem, inclusive o que presta cuidados diretos, deve~ 

ria adotar a investigação como um instrumento para gerar conhecimentos 

e adequar as suas funções. O XXXVII Congresso Brasileiro de Enfermagem 

em 1985 recomendou aos enfe1rmeiros o incremento da Educação Continuada, 

o ensino e a Pesquisa, e que sejam direcionados à realidade brasileira. 

NOGUEIRA, Maria Jacyra C. A pesquisa em enfermagem no Brasil-Retrospec· 
tiva histórica. São Paulo. S.D., 13 p. (mimeografado) (p. 11). -

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD. La toma de posicion de enferme 
ria como uma respuesta a la problemática de atención de salud en Ame 
rica Latina. Informe de Expertos de Ciencias de la salud. Washington, 
10-12 jul. 1978. 22 p. (mimeografado) (p. 7}. 

DECLARAÇÃO DO XXXVI I Congresso Brasileiro de Enfermagem. BoZ. Ass.Bras 
En.f._, Brasília, 27 (4) :4, out./dez. 1985. (p. 4). 



ALMEIDA~ Maria Cecília P.; STEAGALL-GOMES, Daisy Leslie; RUFFINb,Mircia 
C.~ SILVA, Graciete B. A produç5o do conhecimento na p6s-graduaçio 
em enfermagem no Bras i 1. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERI1AGEM ;33, 
Manaus, 2-7 ag., 1981. Anais. Brasília,' 1981. p. 119-127. 
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·A pesquisa do pessoal de serviço é um grande recurso e RIBEI 

RO, 1984, a revela não .só no sentido de experimentar idéias e planos no 

vos, como também no de procurar a melhoria e atualização da prática, e 

ainda avaliar os resultados das decis~es gover~amentais que mantim a es 

trutura da equipe de enfermagem com, distorções inaceitáveis. 
. I 

Para as Escolas d~ Enfe~magem, esses trabalhos seriam de , · 
\ . 

grande importância para correç~es n~cessárias do ensino teórico e prátl 

co, e mesmo até como diretrizes para reformas na estrutura curricular . 

Por outro lado, se comporiam subsÍdios a um trabalho conjunto do pe~· 

soai de enfermagem com as chefias competentes da SES, voltada i avalia

ção e propostas de mudanças na assistência prestada, na estrutura do se· 

viço e na própria profissão e sua prática. 

Há . duas situaç~es a serem repensadas. Primeiro que estes tr~ 

balhos nao fiquem direcionados somente aos aspectos técnico-científicos 

da profissão (a assistência de enfermagem), mas que se contemple a pró

pria situação do profissional, o ensino e a saúde pública. Há carência 

de trabalhos nessas áreas, como já foi alertado por ALMEIDA et al. em 

1981. 

A divulgação de trabalhos tornou-se atualmente uma barreira 

séria a ser vencida pela categoria. Conseguir hoje publicação de traba 

lho em enfermagem e quase privilégio. No momento conta-se apenas com 

cinco revistas em circulação*, o que dificulta a continuidade de estu

dos de questões que, eventualmente tenham sido tratadas insuficientemen 

te e com isso, afirma SANTOS, 1979, não se tem compilado o conjunto de 

pesquisas de enfermagem de ~odo a assegurar a apreensao ~6 máximo de 

produção científico-cultural. 

Além da baixa produção de trabalhos de pesquisa realizados 

pelas enfermei.ras do DRS 6 (apenas 6), as 4 já concluídas não foram p~ 

blicadas. Perda de esforço, tempo, dinheiro e grande prejuízo pela fal 

ta de oportunidade de divulgação, além da . frustração ao esforço do pr~ 

fissional. 

RIBEIRO, Circe de Melo. A pesquisa e a prática da enfermagem . . In: SEMI 
NARIO NACIONAL DE PESQUISA EM ENFERMAGEM, 3, Florianópolis, 3-6 abr~ 
1984. Anais. 1984~ p. 10-26 (p. 15). 

SANTOS, Isabel. Problemática da Enfermagem. In: SEMINARIO NACIONAL EM 
ENFERMAGEM, Ribeirão Preto, 20-22 nov., 1979, Anais, Ribeirão Preto, 
ABEn, 1979. p. 115-118 (p. 115). 

*Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Paulista de Enfermagem, Re 
vista da Escola de Enfermagem da USP, Revista Gaucha de Enferm~gem e 
Revista Baiana de Enfermagem. 



TABELA 9 - NOMERO E PORCENTAGEM DE ENFERMEIRAS SEGUNDO 

OUTROS CURSOS E TREINAMENTOS RECEBIDOS. DRS
6

-

RIBEIRAO PRETO, 1985 

, CURSOS E 

S Ui 

31 {88,6%) 

NAO 

·, TREINAMENTOS \ . 

\ 
' · HANSENOLOGIA 

VIGILANCIA. EPIDEMILOGICA 

TISIOLOGIA 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS 
MITIDAS 

PROGRAMA AMPLIADO DE IMU
·NIZAÇAo 

OUTROS* 

T O T A L 

NQ I %** 

19 54,3 

17 48,6 

5 14,3 

3 8,6 

3 · 8,6 

6 1 7, 1 

4 11 ,4 

* OUTROS tURSOS: Relacionamento interpessoal, epidemiolo 
gia, planejamentó familiar, bioestatisti
ca e planejamento em saüde. 

** Esta porcentagem foi calculada em relação ao total de 35 
enfermeiras. 
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Na TABELA 9 estão os cursos e treinamento feitos pelas enfe~ 

meiras ~o DRS6 . Os dados mostram que obtiveram uma freqUincia maior, 6s 

cursos de Hansenologia 54,3%, Vigilância Epidemiológica 48,6% e Tisio 

logia 14;3%. Estes cursos fazem parte de programas especrficos das 

esc e nesse perrodo enfatizava-se , principalmente à Hansenologia, cur

so oferecidono Hospital "Lauro de Souza Lima'' de Bauru, pertencente a 

SES, o que facilita a 6portunidade dos enfermeiros d~ serviço realizi

-Jo. Esta justificativa explica sua maior freqUincia no DRS6 • 

A TABELA 10 dist~ibui as enfermeiras segundo , o tipo de trei 

namento recebido, quando de sua admissão ao serviço. Somente 17 foram 

treinadas, 48,5%. Destas, lO foram supervisionadas por enfermeiro, 4 

por médico e 3 por ambos. 

O treinamento em serviço mostra-se de grande valor princj_ 

palmente para a melhoria da prática, através do preparo dos recém-admi

tidos . , aperfeiçoamento da prática daquele que já estiem exerdcio e 

preparar o pessoal em face de mudanças que ocorrem na SES. 

Embora importante, o treinamento não está sendo oferecido ro 

tineiramente no DRS6 . Tal situação pode ser explicada pelo pequeno num~ 

rode enfermeiras existentes e pela não institucionalização do processo 

de educação em serviço, o que resulta na existincia de funcionirios des 



·TABELA 10 - DISTRIBUIÇAO DO NOMERO E PORCENTAGEM DAS EN

FERMEIRAS, SEGUNDO O TIPO DE TREINAMENTO RECE 

BIDO QUANDO DE SUA ADMISSAO E O PROFISSIONAL 

QUE SUPERVISIONOU. DRS 6-RIBEIRAO PRETO, 1985. 

PROFISSIONAL RESPONS~VEL 

TIPO DE TREINAMENTO I PELA SUPERVISAO 

N9 % 

TREINAMENTO PROGRAMADO 10 59,0 7 2 1 

EST~GIOS EM OUTROS SER 
VIÇOS - 2 11 '5 - 2 

PR~TICA CO~ ORIENTAÇAO 5 29,5 3 - 2 

T o T A L 1 7 48,5 10 4 3 

% (58,8%) (23,5%) (17,6%) 
SH·i TREINAMENTO 18 51 '5 

T o T A L 35 100,0 

V1 
co 
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preparados para as suas funções. 

O Ministério da Saúde* em 1974 criou um grupo de trabalho,em 

cujo relatório final sobre Recursos Humanos para Saúde, numa de suas 

proposições,destacou a educação do pessoal de enfermagem de forma sis

temática e obrigat6ria, como.um dos instrumentos estratégicos para que 
\ 

se alcance o objetivo de manter o ·pessoal com sua qualificação sempre 
I 

atua I i zada. / 

Outra posição e resultado da 63a. Conferência Internacional 

do Trabalho, sobre a Participação da Enfermagem, 1977, quando foi assi 

nalado como alternativa" ... A outra safda seria pela educação, cada ca 

tegoria do pessoal de enfermagem, progredir gradualmente''(IDITORIAL,1977). 

Apesar do valor reconhecido do treinamento, das 

çoes e da SES, 1976, ter regulamentado su9 legislação, 

recomenda

inclusive 

com unidades especiais existentes na CSC que mantêm Seções e Setores de 
- ---·-
Treinamento (Adestramento de Pessoal) à nfvel Central e nos Departamen-

tos Regionais, os dados mostraram que esse treinamento não está se efe 

tivando no DRS6• 

Outro fato conhecidoj que se constitui uma grande dificul 

dade nas organizações púb 1 i cas, é aque 1 a 1 emb r'ada por MATOS, 1982 , a 
11descontinuidade administrativa". 

Esta limitação ou quase ausência de treinamento observada en 

tre as enfermeiras da DRS6 , além da dificuldade do profissional adapta~ 

-se, cria tensões, insatisfação, atritos e se reverte negativamente na 

assistência à população. 

A supervisão do treinamento, é básica. No caso das enfermei 

ras, somente 58,8% dos casos foi feita por outra enfermeira. Como se fa 

lou, a carência desses profissionais na rede do DRS6 .leva à quase au

sência desses treinamentos e muitas vezes, quando eles são feitos, a su 

pervisão é dividida com o médico ou somente feita por ele, o que não e 

recomendável, por ~e tratar de profissional de outra área. 

A situação tende a agravar-se com a implantação de pro~ramas 

ligados a Assistência Primária, para a qual é necessário preparar pe~ 

*Ministério da Saúde. Portaria 271 de 05.06.1974. 

EDITORIAL. Rev. BrasiZ. Enf. 30 (3): 225-226, 1977 (p. 226). 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAODE. Departamento de Administração da Secre 
taria. Seleção para exercfcio de chefias e encarregaturas administrã 
tivas em Distritos Sanitários e Centros de Saúde. São Paulo. jun~ 
1976, 79 p. (p. 19). 

MATOS, Ruy de Alencar. O desenvolvimento de recursos humanos na admi 
nistração pública- do modelo tecnocrático ao modelo democrático. ~ 
Adm. PÚbZ., Rio de Janeiro, 16 (3) :4-24, jul./set., 1982 (p. 23). 
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soal. ADAMI ', 1977 já manifestava a necessidade de se desenvolverem pr~ 

gramas de treinamento e reciclagem para o pessoal de enfermagem, a fim 

de que este possa executar as ações de saúde com menor probabilidade de 

riscos a população. 

. \ 
Os Quadros apresentados neste trabalho foram elaborados, de - \ acordo com as expressoes que as enfermeiras utilizaram no questionário. 

O QUADRO 1 mostra a apreciação das enfermeiras sobre a sua 

formação acadêmica. Quanto ao conteúdo teórico, oferecido durante o cur 

so, 73,5% acharam suficlente e 26,5% opinaram ter sido insuficiente e 

· estas atribuíram grande peso relativo (891 0%) i inadequação do ensino e 
, 

do próprio currículo. Quanto ã parte prática, 67,5% julgaram-na sufici 

ente e 32,5% insuficiente, atribuindo a insuficiência ao ensino e currí 

culo, (91 ,0%). As críticas ao currículo e ao ensino teórico-prático, fi 

caram centradas, dentre outras, em observações como: falta de ênfase na 

Saúde Pública, ensino fora da realidade, principalmente porque a práti 
, -

ca foi em hospital, não há estímulo e apoio para pesquisa, o currículo 

~ inadequado~ estágios sem supervisão, desarticulação entre escola e 

campo de estágio, faltou formação de consciência crítica sobre a profis 
~ão, etc. Esta·s restriçÕes ao curso fe(to eram--esper-ada-s,- ·urri_a _ v.ez ~:-- qtie 

.. 28,5%-~~ grupo não tinha habilitação em enfermagem de saGde pGblica. 
---~---·----·-Ape-sar -dasr.es.friçoesfeTtas pela-s--enfermerras quanto ao seu 

prórpio curso terem se mostrado em nível não 11alarmentês 11
, elas têm uma 

relevância significativa, por se mostrarem associadas i situação atual 

do ensino de enfermagem. 

A crític~ feita pelas enfermeiras do plano secundário em que 

e colocada a Saúde PÚblica e pelo fato da prática estar sendo feita em 

hospitais, não~ uma observação isolada. No Brasil os serviços de Saúde 

e a ~ormação de seu pessoal têm-se centrado no hospital, e a enfermagem 

segue essa mesma tendência, acentuando o seu preparo para a assistência 

hospitalar em detrimento da assitência a comunidade, onde se concentra 

o maior volume de necessidades a serem atendidas. 

A política adotada no país privilegia o setor hospitalar prl 

vado, atrav~s do complexo previdenciário e aí se concentra o grande vo

lume de recursos que se desloca para o atendimento individual - c~rati 

voem detrimento do coletivo- da Saúde PÚblica e esta postura se repr~ 

duz no ensino e preparo do pessoal da área da saúde. 

A crítica das enfermeiras do DRS6 , ~endossada por várias oE_ 

ADAMI, Nilce Piva. Situação de saúde no país- implicações para 
magem. In:: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 29_, Camboriú, 
Anais. Brasflla, 1977. p. 7 a 15 (p. 13) 

a enfer 
1977 -:-



QUADRO 1 - DISTRIBUIÇ~O DAS 35 ENFERMEIRAS*, SEGUNDO A APRECIAÇ~O FEITA SOBRE SUA FORHAÇ~O ACADEMICA. 
DRS 6 - RIBEIR~O PRETO, 1985. 

T E ó R I C A 

SUFICIENTE 

25 

INSUFICIENTE 
NQ !RELACIONADO A: 

8 
(89,0%) 

1 

CURRÍCULO 

E 

ENSINO 

(11,0%) I DOCENTES 

25 I 9 
{73,5%) (26,5%) 

JUSTIFICATIVA 

FALTOU ENFASE NA SAODE 
POBLICA DURANTE O CURS~ 
E O MINISTRADO FOI CUR
TO. AUSENCIA DE FORMA-
-Ç~O SOBRE POLITICA DE 
SAODE E MATERIAS SOCIA
IS. FALTA DE EMBASAMEN 
TO POLITICO. -
ENSINO POUCO REAL · COM 
POUCAS DISCUSSOES, SEM 
TRABALHOS NA COMUNIDADE 
E EN EQUIPE. 
NAO HA ENSINO, ENFASE E 
APOIO PARA PESQUISA E NO 
ENSINO FALTA EMBASAMEN· 
TO CIENTIFICO. -
FALTOU ENTROSAMENTO COM 
INSTITUIÇOES E ADEQUA 
ÇAO DO ENSINO PRATICO r 
TEORICO. NAO TEVE FORMA 
ÇAO EM SAODE POBLICA r 
SENTE-SE DESPREPARADA PA 
RA A PESQUISA. -
O'~URRlCULUW'E INADEQUA 
DO. -

FALTOU PROFESSOR HABILI 
TADO PARA DAR FORMAÇAO
SUFICIENTE. 

* 1 ENFERMEIRA N~O RESPONDEU A QUESTJI:O 

P R A T I C A 
SUFICIENTE I INSUFICIENTE 

.. NQ -~ELACIONAOO A: 

23 

10 1 CURRICULO 

(91,0%)j E · 

ENSINO 

1 
l9%) I DOCENTES 

23 11 
(67,5%) (32,5%) 

JUSTIFICATIVA 

EST~GIOS FORA DA REALI 
DADE PORQUE FORAM EH 
HOSP !TAL ESCOLA, CURTOS, 
NAO ABRANGENTES, ·MUITO 
VOLTADOS PARA AS TECNI 
CAS, DEFICIENTES EM Rr 
LAÇOES HUMANAS E AL= 
GUMAS DISCIPLINAS FICA· 
RAM SEM ESTAGIO. -
OS ESTAGIO$ FICARAM COM" 
PROMETIDOS PORQUE HAVIA 
NOS HOSPITAIS CARENCIA 
OE MATERIAL, CARGA HO
RAR IA PEQUENA ~ -- NAO 
HAVIA HOSPITAL ESCOLA. 
FALTOU RELACIONAMENTO 
COM OUTROS PROFISSIO
NAIS, FORMAÇAO DE CONS 
CI(NCIA CRITICA SOBRr 
A PROFISSAO E PREPARO 
PARA O TRABALHO NA CO
MUNIDADE. 
EST~GIOS FEITOS SEM SU
PERVISAO. 
DESARTICULAÇAO ENTRE ES
COLA E O CAMPO DE EST~ 
GIO. -
NAO TEVE HAB I L IT AÇJI:O EM 
SAOOE POBLICA. . 

DOCENTES NJI:O DOMINAM A 
PRATICA EM CAMPO 

0'\ 
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servaçoes que se encontram na bibliografia. Entre elas, citam-se a do 

III Plano Nacional de Desenvolvimento, do MS, 1979 11 estoque de recursos 

humanos com ca~acterísticas orientadas as condiç~es do mercado atual de 

trabalho, em que destacam: a concentração urbana, especialização prec~ 

ce, despr~stígio das profiss~ei auxil -iares, deficiente preparação em to 

dos os níveis, habilitação t~1cnica ·s,ema.compreensão e o compromisso com 
- \ 

a rea 1 i da de soe i a 1 . 11 Em 1986, na 8a ; CONFERtNC I A NACIONAL DE SAIJDE, uma 

das conclus~es foi: 11 inadequada formação de recursos humanos, tanto em 

nível técnico quanto nos aspectos ético e de consciência social, asso 

ciada à sua utilização em condiÇÕes insatisfatórias de remuneraçao e 

taba 1 ho. 11 

Essas críticas não ficam a nível nacional. São mais amplas. 

Por ocasião da IV Reunião Especial de Ministros da Saúde das Américas, 

1978, surgiram algumas críticas,~ entre estas as que se seguem: Não hi 

definição clara para a preparaçao dos vários tipos de pessoal entre as 

instituiç~es que prestam serviços e as que formam recursos humanos. - t 

inadequada a capacitação, que é manifestada concretamente nos conteúdos 

curriculares pouco vinculados às necessidades de saúde mais freqüentes .•• 

- metodologias e atitudes que conduzem à formação de profissionais sem 

o espírito de crítica, isto é, que aceitam sem dúvidas as técnicas e os 

procedimentos em uso ... (OPS, 1978). 

Existe por parte dos Órgãos oficiais a consciência desia si 

tuação, da dicotomia entre Órgãos formador~s, util izadores e as necessi 

dades a serem atendidas. O próprio MEC, 1981, afirmou que ::11clama-se P!:, 

la formação de médicos gerais emb~ra se observe,na pritica, que as es 

~olas organizam sua estrutura acadêmica para a formação de especialistffi 

e subespecialistas, refletindo as condiç~es do mercado de trabalho, por 

ser este, reconhecidamente, fator hegemônico na determinação do perfil 

do profissJ:onal a ser formado.•• No entanto, em 1976 o próprio MEC/DAU , 

estudando o curso de graduação de enfermagem, recomendou 11 necess idade 

HINISTtRIO DA SAODE. III Plano Nacional de Desenvolvimento - Saúde. Bra 
sília, julho, 1979. 39 p. (mimeografad<?) (p. 27). 

CONFERENCIA NACIONAL DE SA0DE. 82. Op. cit. p.6 

REUNI ON ESPECIAL DE H IN I STROS DE LA .SALUD DE LAS AMER I CAS, 1977. Wash i n_9. 
ton. Organización Panamerican~ de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud, 1978. 53 p. (OPS. Doc. oficial, 155). 

~-------- -------- --·---- --- ·-·---- ······---------·- ···-· -----·----·---···- ·-·-·-·--· ----- ·-~----------- -------------

HINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - Secretaria de Ensino Superior. Rela 
tório do Grupo lnterministerial de Recursos Humanos para Saúde. Bra 
sília. 1981. 55p. (Série Cadernos de Ciências da Saúde n~ 4) 
(p. 13). 
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de revisio curricular visando i formaçio de profissional polivalente e 

generallsta, com sólidos conhecimentos para atuar nos programas de saú

de de maior abrangência social; .•. 11 (MATOS, 1978). 
. . \ 

O tema é complexo, amplo, profundo, dinâmico e por vezes até 

contraditório quando é analisado historicamente. Para FERREIRA, s.d.,es 
. . '. \ -

te direcionamento do ensino ~criou 1 o vínculo quase total do sistema for 
.· \ -

mador ao hospital, criou um corpo tlínico superespecializado e divorcia 

do das necessidades reais da saúde da comunidade, gerando assim um cir 

cuJo vicioso no qual 6 sistema educacional se encontra principalmente 

dirigido a satisfazer os requisitos do próprio funcionamento desta com 

plexa instituiçio. 11 

Em 1970, foi realizado o II SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO EM EN

FERMAGEM, chegando-se em uma de suas conclusões ao reconhecimento una 

nime de que o currículo estava desvinculado da realidade, por nio aten 

der nem ã educaçio do aluno, nem tampouco às demandas do mercado de tr~ 

balho. O ano de 1972 ~ foi marcado pelo · novo currículo.* ! que nao surge 

com clareza de definição quanto a estrutura política de saúde no país,e 

as críticas e restrições a ele continuam conforme registraram as respo~ 

tas do grupo de enfermeiras do DRS~. Es~as mostram que a forma do ensi 

no também nao foi . suficiente, sobretudo a pritica. 

As escolas, por outro lado, vêm enfrentando inúmeras barrei 

raspara oferecerem aos alunos de enfermagem de Saúde Pública, uma pr~ 

tica exercida dentro dos serviços de saúde pública de que se dispõe. A 

situação não é nova. Ela existe de hi muito. Quando em 1972 ADAMI estu 

dou os 11 Campos de Prática de enfermagem de saúde pública no Estado de 

. São Paulp11 , entre as suas conclusões, esti a de que os programas de en 

sino não apresentam todos os componentes nece~sários do trabalho do do 

cente e discente, que o ensino e o exercício de enfermagem estão disso 

ciados. nos campos de prática estudados e que estes estabelecimentos a 

presentam recursos de enfermagem insuficientes .em quantidade e qualida

de. 

MATOS, Adalgisa V. A enfermagem e o sistema nacional de saúde; op.cit. 
p. 28. 

FERREIRA, José Roberto. O papel do hospital à luz das novas tendências 
do ensino médico. Washington. Organização Pan-Americana de Saúde, s. 
d., 14 (mimeografado) (p. 1). 

SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO EN ENFERMAGEM, 2; Ribeirão Preto, 1970. Rela 
tÓrio. Ribeirão Preto, EERP-USP/OPAS/OMS, 1970, 187 p. 

* Parecer 163/72, Resolução 4/72. 

ADAMI, Nilce Piva. Campos de pritica de enfermagem de Saúde 
Estado de São Paulo. São Paulo. 1972. (Tese Doutoramento. 
de Saúde Pública, USP) 142 p. (p. 132). . 

PÚblica no 
Faculdade 
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Ainda nesse mesmo ano NOGUEIRA, 1972 em suas conclusões em 

relação a coordenação do ensino de enfermagem de Saúde Públ lca, recome.!!_ 

da a importância de sua maior homogeneidade e que sejam definidas as ba 

ses do ensino, atendendo-se as necessidades da comunidade sendo para is 

se indispensãvel uma tomada d~ consciência por parte dos docentes. 

A Comissão de T~cnicos da OMS em Enfermagem e Saúde da Comu 
I -

nidade, 1974, estudando a participaÇão da enfermagem na melhoria da sa~ 

de da comunidade, mostrou, em um gráfico, aqui reproduzido na FIGURA 4, 
como se distribuem os serviços de enfermagem, em alguns países em desen 

volvimento. 

HOSPITAIS 

CENTROS 
DE 

SAODE 

SUBCENTROS 
DE 

SAODE 

Cm1UNIDADES 

RURAIS 

______ Necessidades da 
comunidade 

_....,;- Cobert!Jra de servi · 
· ços de Enfermagem-

Formação prãtica . 
do Enfermeiro 

FIGURA 4 RELAÇAO ENTRE OS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EXISTENTES, AS 
NECESSIDADES DA COMUNIDADE E A FORMAÇAO PRATICA DO EN
tERMEIRO 

A FIGURA 4 evidencia o fato de que apesar dos dàentes hosp..!.. 

talizados representarem uma pequena parcela da população que precisa de 

assistência, dispensa-lhes uma grande proporção de seryiço de enferma

gem disponível. Por outro lado, o atendimento nos Centros de Saúde urba 

nos recebe ~ma proporção menor de assistência de enfermagem e os habi 

tantes de zona rural ou lugarejos carecem dessa assistência ou recebem 

bem pouco. 

NOGUEIRA, Maria Jacyra Campos. Tentativa de avaliação do ensino de en 
fermagem de saúde pÚblica em nível de gradur~ção nas Escolas de Enfer 
magem do Estado de São Paulo. São Paulo. 1972. (Tese Doutoramento-:
Escola de Enfermagem de São Paulo, USPj 108 p. p. 103. 

ORGANIZACJON MUNDIAL DE LA SALUD. Enfermeria y salud de la comunida.op. 
cit.,p.l3. 
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A figura indica ainda a discrepância no ensino de enfermagem 

que proporciona um grande volume de pritica na assistincia hospi~alar 

com uma proporção bem menor de prática a nível de comunidade. 

A carincia de formação em Sa~de P~blica, apesar do profissi2 

nal estar em exercício nessa área, foi mostrada na discussão da TABELA 
' 1· Hino DRs6 ~$,5% de enferm~iras ~~m habilitação em enfermagem de Sa~ 

de Pública e muitas,não receberam fdrmação nessa área. A própria SES 

nao exige esta habilitação para o ingresso em suas unidades. 

A formaçã9 profissional vem sendo analisada,discutida,objetl 

vando definir o profissional de ~ue se necessita. 

Muitas propostas têm surgido no sentido de uma adequação cor 

reta ao plénejamento de formação e utilização de recursos humanos, na 

areada Sa~de, eliminando distorções, que te~ levado .ao comprometimento 

da assistência. Entre estas menciona-se a da publicação de AVALIAÇÃO E 

PERSPECTIVAS, 1982 mostrando que a tendincia da profissão é de ultrapa~ 

saro compromisso individual e o compromi~5o com o ~tatU6 quo para um 

compromisso social, através de preparo do indivíduo, não apenas tecnic~ 

mente, mas, formando-o no compromisso de mudança; outros optam para a 

conduta de abranger conteúdos curriculares adequados preparando o enfe~ 

melro para seu exercfcio, tanto em Centro de Saúde, ou numa Regional de 

Secretaria de Estado da Sa~de, como num Hospital (NOGUEIRA, 1985); ~ ou

tros assumem um posicionamento de visão mais abrangente, considerando a 

questão da formação do enfermeiro voltada para uma visão pluralista de 

atendimento, incluindo aspectos diferenciados de cobertura de sa~de,de~ 

de o cuidado mais elementar ao indivíduo sadio, a escola, comunidade , 

até o mais complexo e sofisti~ado cuidado do doente e hospitalizado(MEC 

-DAU) (s.d.)'; e ainda aquelas propostas que sugerem uma política de fóL, 

mação de recursos humanos para orientar a política nacional, cujas di r~ 

trizes sejam orientadas através da política institucional (para articu 

· lar os setores), polftica nacional de Educação, política Econômica; P2 

I r ti c'a Soe i a 1. e a po I í ti ca na c i ona I de Saúde que, baseadas em es t r a tê

. gias operacionais, facilitari~m sua execuçao (MS, 1980). 

AVALIAÇÃO & PERSPECTIVAS. Brasília. SEPLAN/CNPq, 1982. p. 135-191 (Cii~ 
cias da Sa~de, 6. Enfermagem, 38) (p. 162). 

NOGUEIRA, Roberto .Passos. A política de saúde e a formação de recursos 
humands. op. cit. p. 8. 

MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA- DAU - Desenvolvimento do ensino sup~ 
rior de enfermagem no Brasil. op. cit. p. 79. 

MINIST~RIO DA SAODE. Relatórios dos grupos de debate. op. cit. p. 165. 
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~ Estas consideraç~es sobre o currrculo e o ensino, ainda que 

sum~rias, indicam claramehte que os objetivos propostos nio foram alcan 

çados, e se mint~m a co~tradiçio que vem se perpetuando, do discurso da 

formaçio entre generalista e o especialista e continuando os hospitais 

especializados como centro de referência e treinamento de pessoal da 

area. \ \ 
\ 

Outra proposta alternativa que surgiu foi aquela que centra 

as discuss~es na "necessidade de melhorar a comunicaçio, no sentido de 

facilitar a coordenação entre os serviços de saúde e as instituiç~es de 

ensino 11 (MEJIA, 1979). 

As diferentes relaç~es,entre Escolas e Serviços de Saúde, 1~ 

varam a refletir sobre uma articulação, cuja estrat~gia seria a Integra 

çio Docente Assistencial (IDA), colocada como forma de "integrar a Uni 

versidade com o Sistema de Saúde local, de modo permanente, não se limi 

tando a simples utilização de seus serviços, par~ a pr~tica e a docên

cia11 (MEC, 1981). 

Verifica-se que a Universidade est~ praticamente alijada, e 

~eguhdo essa proposta, ela poder~ contribuir com seus recursos humanos 

e materiais, isto ~' seu pessoal, seus hospitais e serviços. A Universi 

dade, al~m de sua responsabilidade de Órgão formador do desenvolvimento 

do conhecimento e da pesquisa, da crrtica e da reflexio do processo de . 

. aprimoramento de pessoa), ter~ também sua participação di reta na preSt!!_ 

ção de serviços e no planejamento; programação e avaliação das açoes de 

saúde. 

Esta alternativa poder~ aproximar a Universidade e os Servi 

ços de Saúde e, como conseqüência, à desalienação das universidades da 

real idade social. Permitir ainda uma dinamizaçio e eficiência dos servi 

ços, estimulando estes a participarem do ensino e pesquisa. 

No entanto, como afirmou MENDES, 1982, decorridos muitos an~ 

após discursos e recomendaç~es oficiais, 11o perfil e o quantitativo do 

pessoal de enfermagem não alcançaram as transformaç~es que , se preten

diam, perdurou a situação crítica agravada com o incremento populacio

na J.ll 

MEJIA, Alfonso. Proceso de desarollo del personal de salud. In Plani
ficación del personal de salud. Ginebra, OMS, 1979, 357 p. (p. 63). 

MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - Secretaria do Ensino Superior. Pro 
grama de integração docente- assistencial - IDA. Brasrlia, 1931 ~ 

· 32 p. (Cadernos de Ciências da Saúde, n~ 03) (p. 12). 

MENDES, Dulce de Castro. Recursos humanos na enfermagem. Adequação da 
formaçio e utilização. op. cit. p. 28. 
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Na TABELA 11, os resultados asseguram que as enfermeiras usam 

como meio de atualizaçãojlivros e revistas em igual percentual (97,1%) , 

seguid~i pelas teses e monografias {54,3%), revistas estrangeiras(37,1%) 

e outros recursos {31 ,4%). Essa utilização não é freqüente, ocorrendo às 

vezes ou excepcionalmente, exc~ção feita às revistas nacionais (57,1%) e 

livros (4B,6%) que são consult~dos s~mpre. 
De acordo com as respostas' , às dificuldades para essa ativid2.. 

de (TABELA 12) prendem-se 'a falta de bibl loteca · (71 ,5%), material dispo 

nfvel e alt6 custo para aquisição e ou assinatura _de peri6dicos (68,5%). 

Aludiram ainda, que a dificuldade de acesso às bibliotecas .e a nao per

missão para retirada de material disponrvel nelas (45,7%) as impedem de 
. . . ·- ·--- . ·.· - . . . . .... ---· -- - . • .. ---, 

-~ti_~~-~~~S..~~-~-- ~~~-~~~05. _i 
·o MINISTtRIO DA SAODE, 1982, ressalta a informação e a doeu-

. mentação ciendfica como elementos vai iosos para o processo de capaci t2.. 

ção ~e recursoi humanos, auxiliando na permanente atu~lização~ transmi 

tindo novos conceitos. Considera também importante que haja . divulgação 

de material existente na biblioteca e maior facilidade de acesso ao ma 

terial bibl iogrifico . 

. Sucede, entretanto, que todos os profissionais, especialmente 
. ...1\~ 

os da área de serviço~onseguem acesso ao conhecimento, que pela possl 

bit idade de compulsar material bibliográfico, quer por outras formas. As 

enfermeiras do DRS6 confirmaram esta dificuldade. 

Verifica-ie não ser nova esta situação nem restrita ao DRS 6• 

Um estudo realizado por CASTRO et at. 1971, com vários profission~is 

da área da saúde, no Rio de Janeiro, mostrou que o grupo em questão apo.!2_ 

teu como ~mpecilho à cons~lta bibliográfica_, o fator t~mpo como um dos 

~ais i~portantes, pois o siitema de trabalho não prev~ horas para atuali 

zação do conhecimento, e . ~ .leitu~a de estudo tem que ser feita em casa , 

utilizando as horas de lazer; outra dificuldade foi a do aomrnio de Lrn 

guas estrangeiras. 

· O fator tempo, para as enfermeiras do DRS6 , foi também consi 

derado limitante. 

A participação das enfermeiras nos eventos e encontros da 

classe (TABELA 13), mostra que, em ordem decrescente 1 elas participam ce 
Seminários {74,3%), grupo _ de estudo {71,4%), reuniÕes de classe(65,7%)e 

Congressos (40;0%). A freqü~ncia a esses ~ventos;todavia, não é contrn~ 

MINIST~RIO DA SAODE. A organização das ações de desenvolvimento de re 
cursos humanos nas Secretarias de Saúde. Brasrl ia, Centro de Documen 
taÇão, 1982. 32 p. (p. 25 e 26) 

CASTRO et al. Educação de recursos humanos e a atual mão-de-obra no se 
ter saúde. Rio de Janeiro. INEP-MEC-NIERHS. 1971, 358 P• {p. 201).-



TABELA 11 - DISTRI BUIÇJI.O DO NUMERO E DA PORCENTAGEM DAS ENFERMEIRAS SEGUNDO MATERIAL 
\ 

BIBLIOGRIIFICO UTILIZADO PARA SE ATUALIZAREM NA AREA DO SABER. 
BEIRIIO PRETO, 1985. 

~ 
'REVISTAS TESES E REVISTAS 
\' 

. LIVROS 'NACIO-\ ~IONOGRA ESTRAN-
NI\IS \ FIAS GEIRAS ' 

S I H 

N ·1\ o 

T o 

*OUTROS: 

SEIIPRE 15 10 3 -
(43,0%) (28,5%) (8 ,5%) 

AS VEZES 17 20 lO 7 
(48, 6S) (57 ,4%) (28,5%) ( 20,0%) 

EXCEPCIONAl 1 3 6 5 
MENTE (2,8S) (8,5%) (17,0%) ( 14,:~%) 

SEM 1 1 - 1 
FREQÜENCIA (2,8%) (2 ,8%) ( 2,8%) 

1 1 16 22 
(2,8%) (2,B%) (46,0%) '(63 ,0%) 

35 35 35 35 
T A L (100 ,0%) (lOQ,O%) (100 ,0%) '(100,0%) 

' 
normas, técnicas, manuais, apostilas, programas 

TABELA 12 - NOM(RO E PORCENTAGEM DE ENFERMEIRAS SEGUNDO AS 
DIFICULDADES QUE ENCONTRAM PARA SE ATUALIZAREM 
bRS 6-RIBEIRIIO PRETO, 1985. 

I T E N S 

A INSTITUIÇÃO NilO POSSUI BIBLIOTECA OU MATERIAL 
DE ESTUDO OISPONIVEL •.•••..••••••••••••••••••• 

O CUSTO t ALTO PARA AQUISIÇIIO DE LIVROS E ASSI-
NATURAS DE REVISTAS ••••.•••••••••••••••••••••• 

" BIBLIOTECAS SilO DE DIFfCIL ACESSO E NÃO TEM DI-
REITO 11 RETIRADA DE MATERIAL .••••.•••••••••••• 

A INSTITUIÇIIO NilO ESTIMULA ATUALIZAÇIIO DOS .EN-
FE RME I RQ:S .•••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • • 

A INSTITUIÇIIO NilO OFERECE PROGRAMAS DE ATUALIZ~ 
Çl\0 OU TREINAMENTO •••••.••.•••••• , •••••••••••• 

FALTA DE ESTIMULO PESSOAL .................... . 

PRO~iEMA E COMPROMISSO FAMILIAR ••••.•••••••••• 

OUTROS* ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• • 

'TOTAL 
NQ %** 

25 71 ,5 

24 68,5 

16 46,0 

15 43,0 

7 20,0 

7 20,0 

3 8,5 

5 14,5 

*Falta de tempo c recursos financeiros, dificuldade em au
sentar-se do serviço, de aplicar na prãtica novos conheci 
mentos e os cursos são em outros municfpios. -

** Porcentagem calculada em relação ao total de 35 enfermcl 
ras, 

DRS6 - RI-

OUTROS* 

4 
(11,4%) 

·7 
( 20,01) 

-

-

24 
(68,6%) 

3!i 
(100 ,0%) 

68 



TABELA 13- DISTRIBUIÇAO DAS 35 ENFERMEIRAS, SEGUNDO SUA PARTICIPAÇAO E A FREQÜENCIA .NOS 
EVENTOS DE INTERESSE DA CLASSE. DRS 6- RIBEIRAO PRETO, 1985. 

s I " N . A . O 

F R Q ü t N c I A E V E N T O S T O T A L 
SEMPRE ~S . VEZES EXCEPCIONAL- SUB FREQ Üt~lC I A MENTE TOTAL 

GRUPO DE ESTUDO 7 13 5 25 10 ---35 
(20,0%) (37 ,2%) ( 1.4 '2%) (71 ,4%) (28,6%) (100,0%) 

~ -

5 1 9 2 . 26 9 -3 5 
SEMIN.Ji:RIOS (14,5 %) (54,0%) ( 6 ,0%) (74,3%) (25 ,i%) {100,0~;) 

REUNIOES DE 7 10 6 23 12 35 
CLASSE (20,0%) (28,5%) (17,0%) (65,7%) (34,3%) (100,0%) 

CONGRESSOS* - 9 5 14 21 35 
(25,8%) (14,2%) (40,0%) (60,0%) (100 ,0%) 

ESTJ\GIOS - 4 3 7 28 35 
(11,5%) ( 8,5%) (20,0%) (80 ,0%) . (100,0%) 

* Uma enfermeira não especificou a freqUincia de sua participação em congresso <1' . 
1.0 
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Re~liza-~e em algumas oportunidades, como foi ex~resso pela maioria, com 
11às vezes 11 ou 11excepc i ona lmen te•• ·; 

. \ 

TABELA 14 - NOMERO E PORCENTAGEM DE 35 ENFERMEIRAS SEGUNDO AS DIFICUL 
DADES ENCONTRADAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E ENCONTROS 
DE INTERESSE DA\ CLASSE \ 

1

DRS6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 
\ 

I 

DIFICULADADES E IMPEDIMENTOS 

AS DESPESAS SAO ALTAS 

~ROBLEMAS FAMILIARES QUE DIFICULTAM AUS~NCIA 
DO LAR .....•......•..•.•.•.•...••••..•.•... 

OS PARTICIPANTES ESCOLHIDOS SAO EM NUMERO LI 
MITADO ••..•.•.•....••...••••.•. .- •.....•••.•• 

SAO POUCOS bs ENCONTROS QUE INTERESSAM A SAQ 
P OB L I CA .. -...............•....•..•. · .....•..•. 

FALTA DE ESTIMULO PESSOAL 

NAO PODE SAI R, PORQUE NAO TEM QUEM A SUBSTI-. . ' . 
TUA NO CARGO •.••• • . ! ••••••••••••••••••• ~ •••• 

A INSTITUIÇAO NAO OFERECE AFASTAMENTO •.•..• 

OUTROS* 

T O T A L 

NQ %** 

27 

17 

10 

8 

5 

3 

3 

3 

77 ,O 

48,5 

28,5 • 

23,0 

14,5 

8,6 

8,6 

8,6 . 

*Falta ajuda finanieira, sobrec~rga para a colega que fi
·: ca, hã ocasiões em que o afastamento e impossível . . 

**A porcentagem calculada foi em relação ao total de 35 en-
fermeiras. · 

Entre os impedimentos e dificuldades apontadas, (TABELA 14), 

três situações se destacam: despesas altas (77,0%), problemas familiares 

(48,5%) e a limitação de vagas (28,5%). 

Como já foi discutido (QUADRO 1), a inadequação do processo 

formal de preparação de recursos humanos para Saúde, tem colocado no mer 

cada de trabalho pessoas tituladas que não apresentam as competências r~ 

queridas pelos serviços. Este descompasso poderia ser atenuado, buscando 

-se adequá-los através de cursos, de estudo, de participação em reuniões 

e eventos da classe, programa de educação continuada e outros processos 

que levariam a aperfeiçoar e/ou atualizar os conhecimentos dos que estão 

na rede de serviços, no desempenho de suas funções. 

A atualização do conhecimento feita de forma individual ou co 

letiva é uma necessidade para o desenvolvimento constante do profissi~ 

nal, principalmente atendendo às mudanças que se exigem a partir deste a 

perfeiçoamento e atualização p~rmanentes. 



No entanto, 11 enfermeiras (32,0%) não querem nenhum curso. 

Isto pode ser justificado pelas condições já vistas: hão há 

c~rreira, a instituição não tem interesse, as condições fin~nceiras sio 

restritas, "há dificuldades da profissional deixar o trabalh6 por nao ter 

quem a substitua e os cursos são, na maioria, além de restritos, em cida 

des distantes da residência das mesmas. ANGERANI, 1986, assinalou a for 

te evasão de alunos · do curso de pós-graduação (11 strictu sensu11 )ligadas a 

serviço, o que levou os responsáveis a um ajuste, criando cursos de e2, 

peclalização. Isto, segundo a autora, merece ser ~vallado no imbito da 

política de recursos humanos. 

\ 

' 
O que fica visível 

pilar o seu domínio técnico e 

fissional especializado. 

é ~ue o enfermeiro nao e· estimulado a am 

ci~ntífico, impedindo-o de tornar-se pr~ 
\ 

\ 

' . ANGERAHJ ,' Em Í 1 i a Lu i g i a S. Curso de "[2Ós-graduação em enfermagem. AnáZj_ 
se o~~ioa. Ribeirão Preto, 1986. (Trabalho apresentado no departa-
me~to de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina). . 
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Esta necessidade de aprendizagem deve ir afém do limite comu~ 

para ofere6er ao pessoal uma vl~io crrtlca e criadora da realidade para 

a qual trabalha, e partlcu~armente os Congressos são oportunidades de en 

contras~ discussões, em torno de temas atuais ligados a interesses da 

categoria •. 
\ 

Pelo que foi mostrado nas ITABELAS ll a 14, o que hiJem resum~ 
. \ 

e uma limitação de disponibilidade de ' m~terial bibliogrifico, escassez 

de oportunidade de cursos e encontros de interesse da categoria, dificul 

dade monetiria como impedimento da pessoa dispor de viagem, alojamento , 

transporte; um desinteresse dos próprios Serviços em oferecer as enfer 

meiras cursos,e um nQmero pequeno de funcionirios, q~e impede o profi~ 

sional de se afastar do cargo. Todas estas circunstâncias limitam, imp~ 

.dem, desestimulam e bloqueiam possibilidades de atualização, melhoria e 

crescimento das enfermeiras, na areado saber. 

Na TABELA 15, estão as enfermeiras distriburdas, segundo a o.e_ 

çãó para o curso que gostariam de fazer. Responderam positivamente 68,0% 

~' dentre estas as opções mais freqÜentes foram para o curso de especi~ 

lização em Saúde Pública, num total de 41,6%. Como local para fazê-lo, a 

maioria .30,0% optou pela Fa.culdade de Saúde Públida da USP. A preferê.!!. 

cia de duração do curso variou de 2 até 12 meses, mas a maioria, 34,7% , 

prefere 6 meses. 

Os cursos de especialização têm recebido a preferê~cia das en 

fermeiras para sua capacitação de especialistas, mas no Estado de . São 

Paulo a oferta ainda esti restrita a alguns estabelecimentos de ensino : 

o da Faculdade de Saúde PQblicã da USP, São Paulo, da UNICAMP em Campl 

nas e o mais recente, iniciado em 1986, o da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, USP. Estas vagas são insuficientes para cobrir a demanda, 

o que tem se constiturdo num sério obsticulo. 

Haveria necessidade dos cursos de especializaçio oferecerem 

mais vagas ~s enfermeiras de serviços de saQde, para que se elevasse a 

qualidade da assistência prestada à sua clientela e o profissional tive~ 

se a oportunidade de melhorar as suas condições de desempenho, conqui~ 

tando a oportunidade de um maior grau de satisfação no trabalho . 
.llf 

As anilises das Tabelas 7 a 15 e Quadro I, mostraram a posi

ção dos enfermeiros quanto .a sua formação profissional, atualização,trel 

namentos, perspectivas de novos cursos e participação em eventos da cate 

goria. 

No que concerne a formação dos enfermeiros, as crrticas fei 



TABELA 15 - DISTRIBUIÇAO DAS 35 ENFERMEIRAS* SEGUNDO O CURSO QUE GOSTARIAM DE FAZER E A ESCOLA 
DRS6- RIBEIRAO PRETO, 1985 

E s c o L · A I N D I c A o A 
Cursos que NAo T O T A L quer ·· Faculdade UNICAMP Faculdade Es CC 1 a de SEM gostariam cursar S.Püblica S.Pública Enfermagem 

USP Campinas ou UNICAI4P Rib.Preto- Indicação NQ % de fazer SM PAULO USP 
------- - - - - --- -~ -- -- - - -- ------ - - - - - - --- ---

Especialização em 
Saüde Pública - 10 2 2 - - 14 -41',2 

Atualização em 
_ Saúde Pública - - - - 1 2 3_~- ~,O 

Quer estudar mas 
não indicou o curso - . - - - - 3 3 9 ,O 

Licenciatura e Mes-
trado - - - - - 2 2 5,8 

Doutourado - - -· - 1 - 1 3 ,O · 

Não quer estudar 11 - . - - - - 11 32,0 

T O T A L 11 10 2 2 2 7 34 100,0 
32,0% 30,0% 5,8% 5,8~ 5,8% 20,6% 100,0% 

* 1 enfermeira não respondeu i que,tão 

........ 
N 



73 

tas ao currfculo leva a se pensar que o mesmo deve ser ajustado para pe~ 

suas a mitir um padrio de terminalidade que os capacite ao ex~rcfcio de 

tividaqes. Que esse preparo .se faça não somente quanto à técnica, no 

conhecimento da necessidade da população, mas tambêm no aspecto 

·-
r e 

crfti co 

e conce i tua I . 
\ 

Deve ser repensado, ~ nfv~J da SES e dos seus serviços,o trei 
I 

namento de seus profissionais no infcio de suas atividades. Seria reco 

mendável um sistema que se dispusesse~ preparo, que encaminhasse o pr~ 

fissional às ações e direções exigidas nos programas. Este treinamento 

seria proposto não somente para a adaptaçio do enfermeiro à organização, 

mas também para sua integração e preparo para o desempenho de suas fun 
-çoes. 

Paralela a esse treinamento deveria ser estudada a programa-

çio da Educação Continuada, considerando-a não como uma atividade isola 

da ou improvisada, mas um processo organizado, permanente, sistemático e 

amplo, que leve a atender a necessidade da clientela. Seja ela, o quanto 

possfv~l, complementada por cursos e estágios fora da pr6pria institui 

ção, a fim de estimular a transformação dos Serviços de Saúde, bem como . 

para que os enfermei ro·s tenham também a possibi I idade de realizar pesquj_ 

sas e participar do ensino. 

As enfermeiras, de acordo com a forma, o cargo e sua situação 

funcional atual, estão na TABELA 16. Os dados mostram que a admissão a

travês de concurso foi de 54,4%, figurando, a seguir, a prova de seleção, 

34,4%, seguida de outras modalidades com números pouco .expressivos. 

Quanto ã situação funcional atual, das 35 enfermeiras, 19 

(54,4%), são efetivas, as demais estão sob outros regimes de trabalho,c~ 

mo o da Lei 500/74 com 28,~% delas. 

O concurso ê o meio empregado para o primeiro ingresso em car 

go público. Este meio técnico de que lançam mão os 6rgãos da administra

ção pública objetiva, de um lado, escolher profissionais capacitados, a

dequados para as funções especfficas e de outro lado, impedir condições 

discriminat6rias. 

Cita-se MEIRELLES, 1966, 11 Pelo concurso se afasta~ os ineptos 

e os apaniguados, que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo 

degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de polfticos que se al 

çam e se mantêm no poder leiloando empregos públ icos. 11 

HEIRELLES, Hely Lopes. Dir•eito Administrativo BrasiZeiro. lla. ed. Ed. 
Revista dos Tribunais. São Paulo. 1985. 623p. (p. 364). 



TABELA 16 - DISTRIBUlÇ~O DAS ENF~RM~IRAS D~ ACORDO ~QM A fORMA E CARGO EM .QUE FOI ADMITIDA E A 
SITUAÇ~O ATUAL. DRS6 - RIBEIR~O PRETO, 1985 

Fonna . ~e CONCUR
admlssao PROVA I SELEÇ~OIEST~GIO INDICA CONVENIO ituaçi~ 

ue foi . · . Cargo SO f DE I POR . VOLUN 
i~ RIO 

unc1onal 
ÇAO PREFEITQ Cargo atua~ EFETIVA 

LEI 

500/74 

ESTAGI~

RIA 
CONVENIO 

~dmitida _ ~ELEÇM T!TULO 

ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA· 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENF.VOLUNT 
OBSTETRIZ 
OBSTETRIZ 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
E. DISTRITAL 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 
ENFERMEIRA 

5 

4 
3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL NQ 35 19 

% 100,0 54,4 

2 

2 

2 

1 . 

1 

2 
1 

1 . 

12 1 
34~4 . 2,8 .. . 

l 

2;8 

POLTiiCA RA Atual 

l 

.• . 

2,8 . 

l 

1 

-2,8 

--------

E. DISTRITAL 
E. CHEFE 
E • C/ ENCARREGA T 

5 

'4 

INSPETORA 2 
E. S/ENCARREGAT 
E. C/ ENCARREGAi 
E • C I ENCARREGAi ,,. 
E. ESTAG I~RIA 
E.OBSTETRIZ . 1 

E.OBSTETRIZ 
E. DISTRITAL 
E • SI ENCARREGA T 
E. DISTRITAL 
E.CHEFE 
E. CHEFE 
E . SI ENCARREGJI.T 
E. S/ ENCARREGJI.i 
E.CHEFE(SESA) 
ENF.(SESA) 

2 

1 ' 

E. C/ ENCARREGAi · 1 

ENFERMEIRA 

19 

54,4 

3 

2 

2 

10 
28,5 2,8 

2 

_ ...... 

l . 

5 

14,3 "-J 
. .::-
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Na SES, atualmente, os concursos públicos e os processos sele 

tivos sio realizados por Comiss~es Especiais de seleçio com assessoria, 

orientaçio e supervisio do Departamento de Recursos Humanos, (DRHU), da 

SES, sendo os concursos e provas seletivas, regidos pelo Decreto 21 872 

de 6 de janeiro de 1984. 

No grupo de enfermeiras estudado, apenas I 1,2% nao foram admi 

tidas por concurso e prova seletiva. 

Dentre todas, 54,4% estio efetivadas, justamente porque a no 

meaçio para cargos efetivos~ precedida de concurso público de provas ou 

de provas e títulos. Foi assim a admlssio deste grupo. 

Enquanto os processos seletivos sio para admissio de servidor 

para funç~es-atividades de natureza permanente o que justamente corres 

pende à situaçio funcional daquelas que estavam na ~peca pela Lei 500/74. 

A carreira* e seu quadro** lmpl icam em se considerar os recur 

sos humanos como parte de um todo do processo da área da Saúde. Assim 

eles sio valorizados e reconhecidos corno necessários, para o desenvolvi 

menta das atividades de Saúde Pública. 

A relevância desse assunto pode ser vista pelas seguintes ano 

.taç~es: Em 1976, a 6la. Conferência Internacional do Trabalho, entre suas 

propostas sobre carreira, estabeleceu que se deviam adotar medidas para 

garantir perspectivas de carreira do pessoal de enfermagem, prevendo- se 

uma gama suficientemente variada de possibilidade de ascensio a todos.De 

ve haver uma estrutura de remuneração que permita recompensar a aceita

ção de responsabilidades crescentes e de funç~es que exijam um maior 

grau de conhecimento e habilidade. 

No Brasil, em 1980, durante a ]a. Conferência Nacional de Saú 

de, o assunto foi lembrado e na proposição de diretrizes, os recursos h~ 

manos foram considerados objeto de atenção prioritária e integrada. 11 Se 

* Carreira é o agrupamento de classe da mesma profissão ou atividade, 
escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo 
dos titulares dos cargos que o integram. (MEIRELLES). 

**Quadro é o conjunto de carrcit·as, cargos isolados e funções gratlfic!!_ 
das de um mesmo serviço, repartição ou Poder. (MEIRELLES). 

MEIRELLES, H.L. Direito Administrativo Brasileiro,op. cit. p. 356. 

CONFERtNCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 6la. Genebra, 1976. InóOJtme.. Gene 
bra. Oficina Internacional del Trabajo, 1976. 2 V. 

MINIST~RIO DA SAODE. Proposição de diretrizes; urna contribuição no Mi 
nistério da Saúde. (Versão preliminar). CONFERtNCIA NACIONAL DE SAlJDE, 
]. , Br·asíl ia, 24-28 de março, 1980, Anai6. Brasília, M.S., 1980.p.231 
-247 (p. 239). 
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rão adotadas medidas que permitam a criação de carreiras funcionais para 

os trabalhadores da saúde ... Essas carreiras deverão contemplar: o estí 

muJo necessirio is categorias profissionais com defici~ncias de oferta, 

ao pessoal de níveis elementar e médio, ao exercício geral das profi~ 

sões, i produtividade, i dedic~ção e ao mérito; a progressão funcional 

com oportunidades de realização pessoal e profissional.;. 11
• 

A ABEn, em 1978, durante seu XXX Congresso Brasileiro de En 

fermagem, considerando a necessidade do enfermeiro assegurar a crescente 

participação no nível decisório nos Serviços de Saúde do país recomendou 
11is Instituições de Serviço que formalizem um processo em que os enfe~ 

melros possam habilitar-se devidamente para cargos de assessoramento e 

direção superiores, conforme o sistema administrativo dos serviços públl 

cos do país.'' 

Apesar do discurso sobre a conveni~ncia da criação de carrei 

ra para o pessoal da irea da Saúde, o enfermeiro não foi ainda contempl~ 

do com seu quadro e sua carreira na SES, embora profissionais da mesma i 
rea, (médicos e engenheiros) ji o tenham conquistado, inclusive os da ad 

ministração. 

Duas Resoluções partidas do Senhor Secretirio da Saúde, a la. 

em 1984 (Resolução S.S. 67, 8-l0-84)em que se constituiu um Grupo de Tra 

balho para elaboração de 11 proposta de carreira11
, com prazo de 6 meses p~ 

ra apresentação de estudos e sugestões, referentes aos funcionirios e s~ 

vidores da Administração; e a 2a. em 1985 (Resolução S.S. 89, 24-06-85.) 

em que ~· 11 considerando a necessidade de revisão do número de cargos e 

funções-atividades de Enfermeiro existentes no Quadro da SES e conseqüen 

te fixação de padrões de lotação, consoante critérios técnicos; conside 

rando as proposições apresentadas por enfermeiros da SES e por entidades 

de classe,resolve: Art. 1~. Fica constituído um Grupo de Trabalho com a 

finalidade de estudar e propor medidas relativas ao estabelecimento do 

conteúdo ocupacional da classe dos enfermeiros e a fixação dos correspo~ 

dentes padrÕes de lotação, no âmbito desta Pasta. 11 

Apesar deste interesse, estas medidas não foram capazes de 

concretizar as reivindicações das enfermeiras e de suas entidades de 

classe, permanecendo a mesma situação até o presente momento. Além de ou 

tras ligadas is condições gerais de trabalho da enfermeira, nega-se- lhe 

a oportunidade de ascensão. Tudo indica ser esta condição de trabalho 

uma das causas de insatisfação e frustração deste profissional, com vis 

tas a sua pritica. 

RECOMENDAÇÕES DO 30~ Congres'so Bras i 1 e i ro de Enfermagem. Rev~ bras. Enf., 
31(3):339-402. 1978 (p. 399'-



77 

Cumpre lembrar que nio basta criar uma carreira, valendo-se 

de um diploma legal para se garantir o provimento de cargos. Os autores 

BACCHET:I"O & MITZAKOFF, 1981, lembram que há 11 todo um conjunto de provj_ 

dências 'relativas à formaçio de profissionais necessários, há processos 

eficazes de recrutamento, seleçio e acesso, que deve"ser acionados para 
\ 

esse fim.'' Lembram esses autores, q~e a inobservância desses cuidados , 

no momento da estruturaçio da carreira de Médico Sanitarista, fez com 

que, cinco anos apos a criaçio de cargos, 1974, apenas 30% deles estives 

sem providos. 

TABELA 17 - DISTRIBUIÇ~O DO NOMERO E PORCENTAGEM DAS EN 

A N o 
DE 

FERMEIRAS SEGUNDO ANOS DE TRABALHO* NA SECRETA 
RIA ESTADUAL DE SAODE E MUDANÇA DE CARGO. DRSç 
RIBEIRM PRET0 1 1985. 

MUDANÇA DE CARGO 
·s 

s I M T O T A L 
N A O SEM COM 

T R A B A L H o VANTAGEM VANTAGEM NQ % 

o 5 

5 10 

10 15 

15 20 

20 25 

NQ 
T O T A L % 

8 

1 

2 

11 . 

31 '5 

1 

1 

3,0 

9 17 '48 ,6 

4' 4 11 ,4 

6 8 22,8 

3• 3 8,6 

1 . 3 8,6 

23 35 100,0 
65,5 100,0 

* Regime de trabalho das enfermeiras é de 40 horas semanais 

As enfermeiras do DRS6 (TABELA 17), trabalham no regime de 

40 horas ~emanais, nio dispondo de outra opção. Das que tiveram mudanças 

de cargo (68,5%), obtive~am algum tipo de vantagem 65,5%. Estas profi~ 

sionais estavam exercendo suas atividades 'num pedodo compreendido de 1 

a 25 anos com concentração maior entre as faixas de 1 a 15 anos, predomj_ 

nando nesta de 1 a 5 anos, de exercfcio no cargo. 

Esses dados se tornam mais consistentes quando se relacionam 

a outros com os quais se embricam, como a questão salarial que será dis 
cutida a s~guir. 

BACCHETTO, Sinésio & MITZAKOFF, Maria Cristina de Azevedo. Seminário so 
bre recursos humanos na Administração PÜbl ica do Estado: Sfntese dos 
trabalhos. CadeJtno.6 FUNVAP. São Paulo. 1 (1): 52-58, jun./1981. (p.57). 



78 

A TABELA 18 assinala que 33 enfermeiras do DRS6 (94,3%), têm 

algum tipo de vantagem incorporada em seu salário, e estas são as mesmas 

atribuídas a todos os funcionários que mantêm vínculo empregatício com o 

Estado: quinqüênios, salário-família, pró-labore e outros. 

Os salários 1 Íquidos das :enfermeiras (TABELA 19) estão apr~ 

sentados em cruzeiros, que era a moeda corrente do país, na epoca em que 

os dados foram coletados. As faixas de vencimentos figura entre C~335,00 

até Cr$ 1 800,00, que comparados ao salário mrnlmo da época, eram equlvf!. 

lentes de 2 a 10 salários. A maioria ficou concentrada entre 5 e 7 salá

rios.mínimos, total izando 26 enfermeiras, (86,6%). Chama~a atenção os ex 

tremes, pois havia enfermeiras recebendo 2 salflrios mínimos e somente 

uma recebia até 10, estando esta na faixa dos 25 anos de exercício, ten

do sido incorporado adicionais e a 6a. parte à seus vencimentos, com tem 

po para aposentar-se. 

As Tabelas 17, 18 e 19 referem-se_a tempo de trabalho e salá 

rios. 

A importância da política salarial é destacada por vários au 

teres, entre eles CHIAVENATO, 1979, que coloca como 11 um dos aspectos mais 

tmportantes da filosofia de uma organização é a que se relaciona com a 

política de salários. O nível de salários em relação à produção e o ele 

mente essencial tanto na posição competitiva da organização no mercado 

de trabalho, como nas relações da organização.com seus próprios emprega

dos.•• 

A remuneração insuficiente do pessoal de en~ermagem e situa

ção conhecida internacionalmente. A própria ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO (OIT), afirma que a remuneração tem se fixado, sem se levar em 

conta a formação, o tipo de trabalho penoso, os níveis de funções e de 

responsabilidade, e os aumentos desses salários não estimulam o enfermei 

roa fazer carreira. 

Para essa ORGANIZAÇÃO 11a remuneração do pessoal de enfermagem 

deveria, ser fixada em níveis que correspondessem às suas necessidades, 

qualificações, experiência, funções e responsabilidades, respeitando-se 

os imperativos e os riscos inerentes à profissão, capazes de atrair pe~ 

soai para a profissão e retê-los. Os níveis de remuneração deveriam ser 

CHIAVENATO, ldalberto. Adm~~tnação de ne~o~ humano~. 
Atlas, 1979. 376 p. (V. n~ 3) (p. 198). · 

São Paulo, 

CONFERtNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO, 6Ja. 1nóonme. op. cit. p. 79. 



TABELA 18 - NUMERO E PORCENTAGEM DAS ENFERMEIRAS SEGUNDO ANOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE E VANTAGENS INCORPORADAS EM SEU SAL~RIO. DRS 6 - RIBEIR~O PRETO, 1985. 

ANOS V A N T A G E N S I N C O R P O R A O A S NO S A L ~ R I O 

DE QUINQ.tlENIOS ·sAl~RIO PRO P.I.S. AVALIAÇM GRATIF ~- SEXTA 
TRABALHO N ~ O 

laJI4·a6 FAMILIA LABORE DESH:PENHO NATAL PARTE F.G.T.S. PASEP· 
.. - . 

o 5 2 - - 5 9 - 8 : 13 - 1 2 

5 10 - 2 .. 1 3 .. 4 4 - - ~ 4 

10 15 - 8 - 5 4 2 7 8 .. - 6 

15 20 - 1 1 1 . 1 - 3 2 - - 3 

20 25 - 1 2 - - - 2 3 3 - 3 
. -

NQ 2 12 3 12 17 2 24 30 3 1 18 
TOTAL 

%* 6,0 34,0 . 8 ,5 34 ,O . 48,5 . 6 ,O 68,5 . 85,7 8 '5 . 2,8 51,5 

* Esta porcentagem foi calculada em relação ao total de 35 enfermeiras. 

-....J 
\.D 



TABELA 19 - DISTRIBUIÇAO DO NOMERO E PORCENTAGEM DAS ENFERMEIRAS*, . SEGUNDO 
CARGO E SEUS VENCIMENTOS. DRS6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

SAL~RIOS LIQUIDOS ENFERMEIRA ENFERMEIRA ENF.CHEFE ENFERMEIRA 
EM ( 1.000) INSPETORA DISTRITAL E/OU COM DE CENTRO T O. T. A L 

EM CRUZEIROS** ENCARREG. SAODE 
--·-

1 
335 a 400 - .. - 1 ( 3,3%) 

2 
400 a 800 - - - 2 ( 6 '6%) .-

ll 
801 a 1000 - - 8 3 (36,8%)~ 

15 
1001 a 1400 2 7 4 2 (50,0%) 

1 
1401 a 1800 - 1 - - ( 3,3%) 

TO TA L 2' 8 12 8 30 
(100,0%) 

* 5 enfermeiras não responderam ã questão 

** Sa1ãrio minimo na época Cr$ 166.560,00:-(a moeda corrente no pais em 1985 era 
o cruzeiro). CIO 

o 
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comparaveis aos de outras profissões que exijam qualificações e respons~ 

billdades similares ou equivalentes.•• 

No Brasil esta quP.stão é reconhecida pelo MINISTtRIO DA SAODE, 

que assim se expressou: Historicamente, neste país, os profissionais de 

Saúde tiveram uma remuneraçã,o sa 1 ar i a 1. aquém da rea 1 dedicação que d!:. 
. \ ' 

monstram para com a saúde da população. Os atuais saláriossão insuficien 
·, . -

tes, tornando-s~ inferiores à execução de níveis salariais mais elevados 

e de me~mo valor n~~1~er~o~ Estados da Federação. Além disso, há di fe

renças 1nternas~s~t1tu1çoes- no tocante aos funcionários regidos p~ 
la CLT e os de regime estatutário e as diferenças salariais entre ins 

tituições como INAMPS e .Secretarias Estaduais de Saúde demonstram,na pr~ 

tica, que por tempos iguais de trabalho os tetos salariais são 

mente diferentes, gerando constante insatisfação11
• 

extrema 

Estas 11diferenças internas às instituições 11
, que o MS relaci~ 

nou, e fato concreto no DRS6 . Há na estrutura administrativa da SE~ uma 

clara hierarquia existente entre os seus diferentes profissionais, sendo 

demonstrada, entre outros fatores, o da escala de vencimentos, entre as 

categorias profissionais que a formam. Assim é válido pensar que as de 

maior prestígio são melhor~ remuneradas, ficando para as demais um salá 

rio modesto, como se vê na 

de enfermeiros e médicos. 

FIGURA 5 , com as escalas de vencimentos* 

A FIGURA 5 retrata que o maior dos vencimentos iniciais cor~ 

respondentes aos cargos de enfermeiro é igual ao menor dos vencimentos 

iniciais, correspondentes aos dos cargos de médico consultante. 

Os vencimentos finais dos enfermeiros inspetores, distritais 

e chefes~Ãoidêntico ao vencimento final do médico consultante IV e sup~ 
do-5 

A~ o~rofissionais médicos classificados como consultante I, I I e I I I, 

e san i ta r i s tas I e I I . 

Aos cargos de médico sanitarista I I I e IV e médico 

correspondem vencimentos finais superiores aos dos enfermeiros 

dente da qualificação. 

inspetor 

indepen-

Os vencimentos iniciais dos médicos (consultantes e sanitari~ 

tas), com exce~çÃo do médico consultante I, estão todos acima do nível 

inicial de todos os enferme.iros, qualquer que seja sua classificação. 

-- MINISTtRIO· DA ·sAODE~ _Relatório de grupos de debate. op. cit. p. 167. 

* Escala de Vencimentos- Decreto 23 237 de 30.ol.85- DO- V. 95, n? 
020, São Paulo, Sa.f., 31 jan. 1985, p. 1 a 6. 

Enquadramento das classes. Decreto 23 205, de 14-0l-85, DO, V. 95,n? 
009. São Paulo, 3a.f., 15 jan. 1985, p. la 4. 

Esses vencimentos correspondem ã jornada de 40 horas. 
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Todos os médicos da SES, recebem ainda o adicional de local*, 

que corresponde a um adicional de 91,0% que é Incorporado a seus venci 

mentes. 

Os médicos sanitaristas sao os que ocupam cargos de direção, 

chefia, supervisão e inspeção, recebendo, quando no exercício do cargo, 
\ \ 

um pró-labore de 45,0%; para o Diretor \de Departamento esse acréscimo é 

de 55,0%. 

Esta situação salarial das enfermeiras é conhecida até da pr~ 

pria comunidade, principalmente através dos movimentos de esforço por o!?_ 

te~ção de melhores salirios e condiç~es de trabalha. · Nem mesmo o piso s~ 

larial existe para o enfermeiro. Este descompasso salarial tem gerado 

muitos problemas para os enfer_meiros como: migraç~es desses profissio-

nais na maioria dos países da América Latina ou mesmo, como em alguns d~ 

ses países, em que um número cada vez maior de enfermeiros mudam de pr~ 

f i ssão (BOSP, 1973). 

No Bras i I esta posição ji havia sido identificada desde 1956, 

pela ABEn que assim se expressou: 11que o baixo padrão de remuneração dos 

enfermeiros os obriga a trabalhar em dois lugares, a fim de poderem su 

prir necessidades bisicas de alimentaçio, vestuirio, transporte e atual! 

zaçãó de conhecimentos. Atendentes e mesmo serventes têm vencimentos su 

periores aos de muitos enfermeiros. 11 

Estes desníveis salariais atualmente sio ainda a causa de in 

tensa rotatividade do pessoal, inclusive auxiliares, levando . à perda de 

treinamento e à Óbvia diminuiçio e resolução dos problemas de saúde da 

população. 

A condiçio salarial das enfermeiras do DRS6 de Ribeirão Preto 

(TABELA 19) é comparivel à situaçio encontrada para o país como um todo. 

O COFEN/ABEn, 1985, identificou a faixa salarial de maior freqUência e~ 

tre 2 a 6 salirios mínimos, e LORENZETTI, 1982, encontrou para o Munlcr-

~lo de Florianópolis a freqUência oscilando entre 3 a 6 salirios mínimos, 

o que confirma que a situação salarial dos enfermeiros, no DRS6 , reflete 

a situação nacional. 

*Adicional de local. Lei complementar 341 e 342 de 1/1/84. 

LA SITUACION crítica de la enfermeria in América Latina y el Caribe. Bo 
Zetin Oficina Sanit. Panam.~ ?5 (2):146-166, 1973. (Resenas) (p. 150)7 

ASSOC. BRAS. ENF. Levantamento de Recursos, op. cit. p. 176. 

COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas inst~tuiç~es. op. cit. p.119. 

LORENZETTI, J. Caracterização da força de trabalho. op. cit. p. 36. 

/ 
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Fato conhecido i que o ambiente de trabalho dos enfermeiros 

da SES, em multas situaçÕes é Insalubre. Por essa razão estes foram bene 

ficiados com a Le.l Complementar 432 de 18-12-85, dispondo sobre a conce~ 

são de um adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Ad 

ministração Centralizada e das ~utarquias do Estado. No entanto ati o mo. 
I 

mente (14 de novembro, 1986) ess~ adi~~onal nio foi incorporado aos sali 

rios dos respectivos servidores. 

As administrações públicas e privadas se esquecem de que o d!:_ 

senvolvimento de . uma organização assenta~se na qualidade e na dedicação 

de seu pessoal. Por outro lado que uma boa pol .ftica salarial e um dos 

melhores métodos para aumentar a produtividade, pois o funcionirio se 

sentirá mais motivado ao esforço, quando recebe da organiz~ção, os incen 

_tivos adequados. Nio i possível atrair para a~ atividades de Saúde Públi 

ca, pessoal qualificado sem uma remuneraçao realísticamente competitiva 

e favorável ao setor. 11A competencia e o aprimoramento devem ser recom 

pensados por melhor remuneração do pessoal para permitir o aperfeiçoame!!_ 

to contínuo do sistema11 (BASTOS, 1977). 

Para o MINJSTtRIO DA SAtJDE, 1982, o desenvolvimento de recur 

sos humanos implica a busca da crescente valorização e fixação de seus 

profissionais, nos quadros das secretarias estaduais de saúde, o que P2 

deri ser alcançado se, na definição de tais políticas, forem consideradas 

as características e as estratigias próprias, estabelecidas para o desen 

volvimento de suas ações. A operacionalização se dará através de procedl 

mentes e instrumeQtos próprios, destacando-se entre outros o plano de 

cargos e salários, contribuindo para o estabelecimento de uma política 

salarial · justa e coerente com o desenvolvimento profissional alcançado 

pelos servidores das secretarias estaduais de saúde; estimulando-os a 

progredir pessoal e profissionalmente, obter-se-á, também um excelente 

mecanismo de compatibilização das atribuições dos cargos com as ativida 

des, que conduzam i consecução dos ·objetivos do sefviço. 

TESTA, 1970, completa .esta colocação, asseverando que •.•o esta 

belecimento de salários adequados, para reter o pessoal de saúde conti 

nua sendo um dos instrumentos primordiais, quando a política de recursos 

humanos se formula dentro de um marco referencial dos governos represe!!_ 

BASTOS, Murillo Villela. O Sistema Nacional de Saúde. R. Adm. PubZ.3 Rio 
de Janeiro 11 (3) :31-56. jul ./set. 1977 (p. 49). 

MINISTtRIO DA SAtJDE. A organização das ações de desenvolvimento de re
cursos humanos, nas Secretarias de Saúde. op. cit., p. 171 

TESTA, Mário. Planificación de recursos humanos para la salud en cuanto 
a tipos, cantidad y adecuaciõn a la funciõn. Edua. Med. y SaZud, 4 
(1/2): 49-70, 1970. 
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tatlvos e do capitalismo liberal ... Uma das funç~es do governo do Estado 

moderno e 11corrigir11 os desvios produzidos pelo mecanismo de mercado, o 

qual signi.fica, de fato, a regulaçio de preços, e neste caso do recurso 

humano. Deste modo, al~m de acabar com a mobilidade, a escala de sali

rios diferentiados podem corrigi~ a composiçio do pessoal que forma a e 
. . \ 

quipe de saúde." \ 

Cabe mencionar que grande parte dos problemas hoje enfrentados 

pelos enfermeiros e pessoal de enfermagem encont~a-se atrelada i questio 

salarial. Ao longo do tempo houve um contínuo deterioramento em seus sa 

lirios, ~riando o subemprego e, assim, al~m das consideraç~es feitas, a 

estrat~gia de emprego múltiplo. 
I 
~ soluçio ~ uma polftica salarial digna, acrescentada de in 

centivos, como a implantação de carreiras com possibilidades de progre~ 

sao horizontal e vertical e a necessidade de quadro de lotação atualiza

dos e ajustados is necessidades dos serviços~ Dever-se-ia evitar o que 

foi encontrado no DRS6 ~ onde salirios iniciais são, por vezes, iguais ou 

at~ mesmo maiores do que os salirios dos servidores que já se encontram 

hi algum tempo prestando serviços na instituiçio. 

~ recomendivel a igualdade de todos perante a lei (isonomia), 

assegurando, por direito, a capacidade t~cnica dos profissionais,sem prl 

vil~gios entre as categorias, onde umas recebem menos do que outras, no 

desempenho de suas funç~es. 

Há autores que enfatizam a existência de profiss~es 11 1Íderes11 

que sao mais bem pagas e de maior pretígio, como LANDMANN, 1983, que fa 

zendo uma anilise do m~dico e dos demais profissionais de saúde, afirma 

que m~dicos e dentistas, em geral, desfrutam de melhor '·'status11 social e 

econ6mico, no Brasil, do que enfermeiros e outros profissionais que tra 

balham .. na area da saúde. 

Como conseqüência da Lei Complementar 180 de 12-5-78 a admi

nistração das unidades e da própria SES para poder desenvolver o lnstitu 

to de Evolução Funcional por Avaliação de Desempenho, estabelecida por 

esta Lei, elaborou-se · o MANUAL DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO, 1981 onde são 

estabelecidos os objetivos da mesma: "oferecer condiç~es de estímulo ao 

funcionirio/servidor no que se refere a comportamento, atitudes,aptid~es 

ou conhecimento das atribuiç~es que exerce; - dar maior valor ao desemp~ 

nho apresentado pelo funcionirio/servidor, atrav~s de um instrumento que 

LANDMANN, Jayme'. Medicina não é saúde: as verdadeiras causas da doença 
e da morte. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1983. 327 p. (p. 166). 

SECRETARIA DA SAODE. Avaliação de desempenho- Manual. Grupo de Avalia
ção de Desempenho - Grad. SES. São Paulo, 1981. 19 p. (p. 3). 
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amplie seu horizonte salarial de forma mais imediata. 11 Os fatores a se 

rem considerados são: qualidade e conhecimento:do trabalho,capacidade de 

planejamento, organização, iniciativa e criatividade, responsabilidade , 

relacionamento, capacidade de decisão e julgamento, liderança, quantida

de de trabalho, grau de confian'ça, inferesse, assidui.dade e pontualidade. 

o que se prescreve neste manua 1 é que, ao ava 1 i ar "se pondere 

bastante antes de assinalar qualquer Ítem. Julgue com objetividade. Col~ 

que aqui, suà RESPONSABILIDADE DE CHEFE. Sua autoridade será reafirmada 

com a uti llzação de critérios objetivos de avaliação.•• 

As enfermeiras do DRS6 indagadas sobre o conceito que tinham 

a respeito do chamado Boletim de Avaliação, opinaram conforme o registr~ 

do no QUADRO 2. Todas as que responderam, 31, (algumas enfermeiras, ain

da não o conheciam, estavam em exercício há menos de 1 ano) fizeram se 

rias restrições, pois segundo elas, 11além de não satisfazer o fim propo~ 

to, cria conflitos, animosidades, privilégios, além de ser utilizado p~ 

ra corrigir distorções salariais, o que não é sua proposta. 11 

Afirmaram ser instrumento: 11 injusto11
, 11 falho 11

, "ineficiente" , 
11 irreal 11

, "arbitrário", 11 péssimo11 , "não é legitimado11 • 

Para o MINISTtRIO DA SAODE, 1982, 11o plano de avaliação de de 

sempenho deve, obrigatoriamente, incorporar na sua concepçao as caracte 

rísticas próprias da organização e execuçao dos serviços de saúde, asso

ciando desempenho individual a desempenho institucional, para reunir efl 

ciência e eficácia num mesmo processo de avaliação" e para CHIAVENATO, 

1979, 11a avaliação de desempenho constitui uma técnica imprescindível na 

atividade administrativa. t um meio, através do qual se podem localizar 

problemas de supervisão de pessoal, de integração do e~pregado a empresa 

ou ao cargo que presentemente ocupa, de não aproveitamento de empregados 

com potencial mais elevado que aquele que e exigido pelo cargo, de moti-
-vaçao, etc. 11 

Somadas estas considerações, o que se pede na SES é que se 

~•julgue com objetividade11
, é para que isto suceda é preciso que os ava

liadores evitem as tendências às distorções dos resultados da avaliação. 

Educar os avaliadores seria condição Indispensável ao processo de avalia 
-çao. 

Esta avaliação poderá ser:ütil para a administração em termos 

de adequação do indivíduo ao cargo, treinamento, promoção, incentivo sa 

MINISTtRIO DA SAODE. A organização das ações de desenvolvimento de recur 
sos humanos ... op. ci t., p. 17. 

CHIAVENATO, Adalberto. Administração de recursos humanos. São Paulo, A 
tlas, 1979. 341 o.(V. 2). p. 207. 
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QUADRO 2 - DISTRIBUIÇAO DAS 3S, ENFERMEIRAS* SEGUNDO O CON-
, 

CEITO QUE EMITIRAM ·SOBRE O BOLETIM DE AVALIAÇAO 
DE DESEMPENHO. DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

AFIRMAÇAO 

INJUSTO, FALHO, 
INEFICIENTE, 
IRREAL E ARB I TRJ\ 
RIO. 

Pi:SSIMO 

PROBLEMA DE 
SALARIO 

NAO ~ LEGITIMADO 

DISCORDA 

T O T A l 

T O T A 

N9 % 

20 64,5 

7 22,5 

2 6,6 

3,2 

L I JUSTIFICATIVA 

NGmero limitado de promoçoes. 
Causa revolta e cai a produção 
do serviço. Não· avalia desem 
penho realmente. Cria animosi~ 
dades econflitos. Não permite 
a chefia promover com justiça. 
Não ~ s~rio. ~ uma afronta.· a 
qualguer profissional. Não tem 
criterios, não avalia nada. Uma 
farsa. Uma forma legalizada de 
p r i vil ~ g i os . ~ que s ti o n ã v e 1 • Não 
confere com a realidade. 

Devido ao percentual por grupo. 
Cria dificuldades. Hã lugar em 
que os conceitos são sorteados. 
Não existe coisa pior para o 
funcionalismo. Gera conflitosen 
tre o pessoal. 

Forma de institucion~lizar salã 
r!o, com promessa de subida; 
numero e letra. Utilizado para 
corr1g1r distorções salariais. 
Criado para ajudar no salãrio. 

Deve ser feito por quem traba -
lha com a pessoa. 

1 3,2 Não concorda com essa avaliação. 

31 100,0 

* 4 enfermeiras não responderam a questão 
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larial, melhoria de relacionamento entre chefia e subordinados; estímulo 

de maior. produtividade, desde que nio sofra distorç5es por parte do ava 

I i ador. 

Segundo anotou STEAGALL-GOMES, 1977, os erros mais comuns des 
-tes sao: Erro do haZo- quando.o avaliador permite que um aspecto doca-

ráter ou do desempenho do homem' infJJencie sua avaliação inteira; tendên 

aia centraZ -é talvez o erro mais comum encontrado no processo de ~va

liação. t evidenciado quando o avaliador marca todo ou quase todo ~eu 

pessoal como médio.; erros constantes- excesso de rispidez e excesso de 

mal.eabi I idade, são os aval i adores 11 fáceis'' e 11duros 11 e .esses erros -sao 

conhecidos como sistemáticos ou constantes. O avaliador ríspido tende a 

atribuir valores baixos, e o que tem excesso de maleabilidade, o ~lemen 

te só atribui valores altos; incZinaçÕes variadas- são miscelànias como: 

inclinaçio contra o 

nalidade. As vezes, 

sexo oposto, ou de uma outra raça, religiio ou nacio 

atribui conceito alto ao mais antigo, ou acomodam-se 
rJ2-ãs deficiências de seus funcionários, nio admitindo que essesvtenham m~ 

lhorado sob sua liderança. 

Das observações levantadas pelas enfermeiras, desponta como 

os mais insidiosos a distorção, onde se verifica protecionismo, conside 

ração pelo tempo de serviço, salário, promoção ..• criando, com este pr~ 

cedimento, atitudes de revolta, porque ganha pouco ou passa por outros 

problemas necessitando de ganhar mais, o que tem criado situações graves 

nos serviços, com manifestàç5es de atitudes de 11 animosidade 11
• 

t preciso rever as propostas, os critérios que estão sendo u 
-tiliz~dos, os verdadeiros fins a que se propoe o processo, orientar. os 

avaliadores e dar conhecimento a todo o pessoal destas propostas, para 

que realmente se alcancem os objetivos a que se propos criando a avalia-
-çao de desempenho. 

Os autores BACHETTO & MITZAKOFF, 1981, em suas conclusões, 

propuseram uma 11 redefinição do conceito de merecimento, com a finalidade 

de eliminar do Boletim de Merecimento as condições essenciais, isto e,os 

fatores que avaliam o desempenho, permanecendo contudo a Avaliação dos 

Títulos. 11 

Esta medida é razoável mas tem que se pensar na possibilidade 

de os enfermeiros poderem adquirir esses títulos através da carreira,cu~ 

sos, estágios e outros meios de atualização e participação em eventos da 

STEAGALL-GOMES. AvaZiação em saúde. Ribeirão Preto. 1977. ~onografia de 
Mestrado. Escola de Enfermagem de Ribeirão Pret? da USPJ166p. (p; 103) 

BACHETTO, Sinésio & MJTZAKOFF, M.C. Seminário sobre recursos humanos 
na administração pública do Estado. op. cit. p. 57 
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irea da SaGde. Hi que se estabelecer uma definiçio dos trtulos a serem 

considerados, e os pontos atriburdos a eles, para que o processo resulte 

positivo.nos serviços, abolindo-se os pontos negativos que esse boletim 

gerou e continua gerando entre os servidores, de um modo geral. 

O estudo das funções\ do pessoal· de enfermagem e de grande im 
. I 

portância para o Setor Saúde. Os discursos atuais estio se referindo ao 
' estabelecimento de novos modelos de prestàçio de serviço, e, como conse-

qüência, à necessidade de redefinlçio das funções do pessoal, procurando 

melhorar seu aproveitamento e sua utilizaÇio. 

Entre as contribuições que esse estudo pode oferecer,citam-s~ 

dar uma visio da situaçio atual da pritica profissional e caracterizar o 

tipo de preparo que se deve oferecer aos alunos de graduaçio, segundo a 

demanda do mercado de trabalho. 

Para alguns autores a anilise de funções traz vantagens entre 

esses MAKENZIE, 1962, "delimitar funções evita muitas confusões e per-:-

mite melhores relações de trabalho" e GODDARD, 1959, 11 1 -permite estabe 

lecer um critério adequado para seleçio de pessoal e organizar criterio 

samente seu adestramento; 2 - define os elementos essenciais para cada 

cargo, determina os elementos auxiliares e as priticas inadequadas ou an 

tiquadas que impedem o bom desempenho de funções importantes; 3 - indica 

os casos de duplicaçio total ou parcial de funções e emprego rnadequado 

de pessoal disponrvel. 11 

No Brasil, muitos foram os trabalhos que analisaram a funçio 

do enfermeiro, segundo propostas, objetivos e metodologias diferentes, 

mas todos trazendo subsrdios importantes para análise e reflexio. 

Destacam-se entre estes: ALVIN et ai., 1966, FERREIRA-SANTOS 

& MINZONI, 1968, ALMEIDA, 1970, CARVALHO, 1970, CICONELLI et al'l 1970, 

MA~ENZIE, Margaret. El grupo de trabajo en el servicio de enfcrmerla de salud pÚblica. In Enfe~ 
merla de salud ~ubllca- problemas y perspectivas. Glnebra. OMS, 1962, p. 39-46 (Cuademos de 
!oalud publica, 4) (p. 43). 

UODDARD, H.A. Princípios de adminlstración aplicados a los sP.rvlcios de enfermeria. Ginebra.OH~, 
1959, 115 P• (p. 54)· 

ALVJN, Emerganda de Faria; BORGES, Maria Valderez; BARROS, Therezinha A. Pesquisa operacional 
das atividades de enfermagem na Fundação SESP. Rev. Eras. de Enf. ~(4)~236-302,1966,236-302. 

FERREIRA SANTOS, .Célia Almeida & MINZONI, Maria Aparecida. Estudo das atividades de enfermagem 
em quatro unidades de um hospital governamental. Rev. Bras.Enf •• !l(S),out., 1968,p.396-442. 

ALMEIDA, Maria de Lourdes. Papéis e funçÕes da enfermeira nos projetos e programas de saúde pÚ 
b~i~a de Arar~quara, In SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM 2, Ribeirão Preto, 197D,Re~ã 
to~o. Ribeirao Preto, Escola de Enfermagem, USP. OPS/OMS, l970.p. 69 a 76. -

CARVALHO, Judith Feitosa de. O papel da enfermeira nos programas e serviços de saúde no País. 
lbld. p. 11 a 23. 

CICONELLI, MARIA INES; CINTRA, Gilda; OLIVEIRA, Maria Helena; CACAMO, Guiomar; SORCI Neide·SOU 
ZA, Maria Ines; JARJURA, Mlledl; TREVISAN, Maria Auxllladora. Papéis e funções d~s enfe;meT 
ras no H.C. de Ribeirão Preto. lbid.p. 33-46. -
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DUTRA et al., 1970, OGUISSO, 1970, .BECKER et al., 1971, OLIVEIRA, 1972 , 

FERREIRA~SANTOS, 1973, NOGUEIRA, 1975, BOEMER, 1976, ADAMI, 1980a, ADAMI 
1980b, SADALA, 1981, e alguns encontros especiais, como o Seminário sobre 
Currículos de graduação em enfermagem,em São Faulo,1968, e o de-Educação 

em enfermagem em Ribeirão Pretà,,em 1970; LOPES, 1983 e TREVISAN, 1986. 
~~ . ' \ ' ·- ~~--

0 processo de trabalho na enfermagem apresenta, como caracte-

rística, a divisão técnica do trabalho, isto é, um mesmo trabalho é exe

cutado em partes ou parcelas por vários 11 trabalhadores 11
, cujas tarefas, 

procedimentos e responsabilidades cabem a diferentes agentes; portanto a 

prática ·da enfermagem não é exclusiva do enfermeiro, a este deve caber o 

controle administrativo do trabalho. 
11A definição e a delimitação das funções destes vários age_!! 

tes da enfermagem têm sido o movimento mais forte e constante das enfer

meiras brasileiras, nos Últimos dez anos, na definição de seu espaço e, 

conseqÜentemente, diferenciação e liderança do pessoal auxiliar. 11 (ALMEl 

DA, 1984). 

Determinar o limite de funções de cada categoria na enferma 

gem tem sido muito difícil na prática; o que se observa é que todos exe

cutam todas as atividades, e segundo o autor acima citado 11 não é como es 

clarece a definição de Montag (que coloca nas maos das enfermeiras as a 

tividades ditas mais complexas e aquelas mais simples nas mãos do pessoal 

auxiliar). Acresce-se a dificuldade em definir o que seja complexo no 

cuidado ao paciente. Seriam as atividades de cuidado direto ao paciente 
DUTRA, Vanderli; CASTRO, Berenice; TEIXEIRA, Edoilia; CAMARGO, Lila T. Papéis e funçÕes desem 

penhadas pela enfermeira na área hospitalar. lbld. p. 27-31 , -

OGUISO, Taka; SECAF, Vitória; SCHIMIDT, Maria José. Atividades das enfermeiras do Instituto de 
Previdência Social em São Paulo. lbid. p. 47-67. 

BECKER, Raimunda da Silva; CASTRO, Ieda Barreira; WINGE, Stela do Valle. Pesquisa pperacional 
sobre as atividades de enfermagem no conjunto sanatorial 11 Raphael de Paula Souza~. Rev. Bras. 
Enf, 24(1-2):56-63, jan./mar,, 1971. 

OLIVEIRA,,Ma~ia.lvcte R~beiro .. A enfer~eira como coor~cnadora da assistência ao paciente. Análi 
se soc1o~ctr1ca mult•rrelac1onal. Sao Paulo, 1972 LTese de Doutoramento. Escola de Enferma~ 
gem de Sao Paulo-YSP) 

FERREIRA-SANTOS; Célia Almeida. A enfermagem como profissão-Estudo num Hospital-Escola. op.cit. 

NOGUEIRA, Maria Jacyra Campos. Subsrdlos para a descrição do conteúdo global da ocupação da en 
fermelra de saúde pública. Enf, Novas Dimens •• 1(3):.119-125, 1975. -

BOEMER, Magali Roseira. funções da enfermeira c suas perspectivas. Enf. Novas Dimens, 2(3):170· 
173, 1976. 

ADAMI, Nilce Piva. Funções da enfermeira nos Centros de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo, São Paulo. Faculdade de Saúde PÚblica, 1978, 97 p. (mimeografado). 

---:-_;_.,..-a. A função assistencial exercida pelas enfermeiras nos Centros de Saúde da Secreta
ria de Estado àa Saúde de São Paulo. Rev. Esc. Enf •• USP, São Paulo, 14(1):63-72, 1980. 

b. Caracterização do trabalho da enfermeira no Centros de Saúde da Secretaria de Es
---~t-a~do~d~a· Saúde de São Paulo. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, USP, 1980,27p. (mimeo.). 

SAOALA, Maria Lúcia. O er.sino superior de enfermagem e a realidade prática do enfermeiro. São 
Carlos. 1981. !Tese Mestrado, Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal 
de São Carlos!, 189 p. . 

SEMitlARIO NACIONAL SOBRE CURRTCULO DO CUfl.SO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, 1969. Escola de Enferma 
gem de USP, São Paulo. São Paulo, 1969, 127 p. · -

SEMINARIO SOBRE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 1970. Relatório op.cit.S6.Escola de Enfermagem de Ribei· 
rão Preto, USP. OPS/OMS. · . · . 

' ' 
.LOPES, Creso·Machado. A produção dos enfermeiros assistenciais em relação a pesquisa •.. op.cit. 

TREVISAN, Maria Au~iliad~ra. A função ~dministrativa da enfermeira de instituição hospitalar 
burocratizada. Ribeirao Preto, 1986 [Tese de Doutoramento. Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da USPj 200 p.. . . . _' ~ _ 

ALMEIDA, Maria Cecilia Puntel. Estudo· do saber em~nfermac:er.1 op. cit. p. 94. 
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as mais simples e as administrativas mais complexas? ... Haveria complexj_ 

dade de açao no trabalho burocrãtlco7 11 

Dada esta indefinição na posição do enfermeiro, quando se fa 

la em identificar suas funções o que importa é saber o que ele faz, pri~ 

cipalmente no desempenho das atividades que lhe são atribuídas. Esta anã 
' \ 

lise é que se intentará fazer, para i~entificar as funções que exercem ffi 

en~ermeiras do DRS6 , cujos dados foram tabulados, segundo o. cargo que 

elas ocupam, e a freqüência com que estas cumprem suas funçõe~. 

Ficaram pois as 35 enfermeiras distribuídas pelo cargo que o 

cupam na seguinte ordem: inspetoras (2), distritais (8), chefes e/ou com 

encarregatura (15) e as de Centro de Saúde (10). Para cada cargo ficaram 

alistadas as respectivas funções que lhs são atribuídas, como se ve nas 

questões (27, 27a, 27b.e i7c) incluídas no questionário. 

A tabulação destas, obedeceu a mesma ordem (ver anexos 2, 3, . 
4 e S)de onde se construíram modelos reduzidos,apresentados nas TABELAS 

de 20 a 22, obedecendo a um critério que facilitasse a análise e discus-

sao. 

Dessas TABELAS (20 a 22) duas informações são consideradas bã 

sicas: se a enfermeira exerce aquela função e com que freqüência a execu 

ta. 

Como o DRS6 possui somente duas enfermeiras inspetoras, nao 

se incluiu para elas modelo reduzido de tabela. As informações foram ti

radas do Anexo 2. 

Para o cargo de enfermeiro-inspetor, as atribuições oficiais 

estão centradas em duas funções: as administrativas e de assessoria. Se 

gundo as enfermeiras-inspetoras do DRS6 , além dessas d~as, ainda exercem 

a de ensino, que embora não seja de sua competência oficial, é feita por 

necessidade de cobrir a carência de profissionais na área. 

Quando, porém, se considera a freqüência com que executam es 

sas funções, obtêm-se respostas como 11às vezes••, na seguinte ordem: · as 

administrativas (68,5%), assessoria (66,5%) e ensino (50,0%) evidencian 

do ser o seu trabalho realizado, quase que igualmente distribuído entre 

as atividades que se incluem nas funções administrativas, assessoria e 
ensino. 

Segundo a legislação, cabe ao enfermeiro distrital todas as 

funções, menos a de assistência de enfermagem, e a TAB~_LA 20 mostra que 

no DRS6 as enfermeiras distritais. exercem atividades administrativas,as 

sessoria, ensino, pesquisa e outras, (funções delegadas e participação 

em eventos sobre saúde). A freqüência sempre ficou em ordem decrescente 

para: assessoria (87,5%), ensino (81,2%), administrativa (75,0%) e ou 

tras (62,5%). A pesquisa, é realizada, às vezes (33,5%) ou excepciona.!_ 

mente (66,5%). 



TABELA 20 - DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL DAS 8 ENFERMEIRAS DISTRITAIS,_SEGU~ 

DO A FREQUtNCIA COM QUE EXERCEM AS FUNÇOES* QUE LHE SAO ~RI -BUIDAS. DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985· 

FUNÇOES Am1INISTRA -
TIVAS ASSESSORIA ENSINO PESQUISA OUTRAS** 

FREQUtNCIA 

SH1PRE 75,0 87,5 81 'o - 62,5 

As VEZES 20,5 12,5 1 9 'o 33,5 25,0 -

EXCEPCIO 4,5 66,5 1 2 '5 NALMENTE" - -

T O T A L 100;0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* O anexo nQ 3 contem essas funções especificadas 

** Atividades que não são de sua atribuição, mas executam, como: exercer 
outras competências conferidas ou delegadas e participação em eventos 

sobre saude. 
I.D 
N 
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Cabe aos enfermeiros chefes e/ou com encarregatura, oficial 

mente as .funç~es administrativas, de ensino e de assistincia de enferma

gem. Nio sio inclufdas as'de assessoria e de pesquisa. Para essas enfer 

meiras em estudo a TABELA 21 mostrou que elas executam as que lhes 

atribufdas pela SES e 11outras 11
:\ 

TABELA 21 - DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL DAS 15 ENFERMEIRAS CHEFES 
E OU COM ENCARREGATURA, SEGUNDO A FREQUtNCIA COM 
QUE EXERCEM AS FUNÇOES* QUE LHE SAO ATRIBUIDAS • 
DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

~ ADMINISTRA ASSISTtNCIA - DE ENSINO OUTRAS** TI VAS ENFERtiAGEM . 

SEMPRE 68,5 73,5 53,5 14,0 

J!.S VEZES 22,5 23,5 46,5 86,0 

EXCEPCIONAL 9,o· 3,0 MENTE - - -
' 

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

*·o anexo nQ 4 cont~m essas funçBes especificadas. 

**·Atividades que não são de sua atribuição IT!as exercem: ela
boração de normas e procedimentos, cobrir falta de funcio-. 
nãrio, participar de reuniões com Diretoria-técnica, supe! 
visão de postos, realização de testes de sensibilidade. 

-sao 

Essas 11outras 11
, sao atividades que nao estão especificadas na 

alistagem oficial, mas elas as executam, a saber: elaboraçio de normas e 

procedimentos, cobrir escalas de funcionários, participação em reuni~es 

com a Diretoria Técnica, supervisão de postos de vacinação, realização 

de testes de sensibilidade. Quanto à freqüincia da execuçio, as que sio 

desempenhadas, 11 sempre11
: em primeiro lugar é a de assistincia de enferma 

gem (73,3%), seguida das administrativas (68,5%); as de ensino (53J5%) e 

outras (14,2%). Esta situaçio difere da que se esperava, uma vez que se 

trata de enfermeiras chefes e/ou com encarregatura, portanto, suas atri

buiç~es deveriam ser predominantes na área ~dministrativa, no entanto as 

mesmas estio fazendo assistincia de enfermagem. Quanto as '11outras11 fun 
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çoes que elas realizam apesar das mesmas se enquadrarem nas oficiais, 

não foram al lstadas entre as mesmas. Esta é a razão de aparecerem como 

fora de iua atribuiçio. 

Para os enfermeiros de CS. foram atribuídas oficialmente p~ 

la SES as cinco funções: administrativas, de assistência, assessoria, e~ 

sino e pesquisa. E as enfermeir~s que\ocupam esse cargo rio DRS6 respond~ 
ram, segundo mostrou a TABELA 22, que elas executam essas funções. 

TABELA 22 - DISTRIBUIÇ~O PERCENTUAL DAS 10 ENFERMEIRAS DE CENTRO DE SAODE, 
SEGUNDO A FREQUENCIA COM QUE EXERCEM AS FUNÇOES* QUE LIIE SAO 
ATRIBUIDAS. DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

~ 
ADMINISTRA ASSISTENCIA 

TI VA DE ASSESSORIA ENSINO PESQUISA 
ENFERMAGEM F 

SEMPRE 68' 5 67,5 40,0 58,5 36,5 

J\S VEZES 19,5 26,0 40,0 25, o . 36,5 

EXCEPCIO-
NALMENTE 12 ,o 6,5 20,0 16,5 27,0 

T O T A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,O 
. 

* O anexo nQ 5 contem essas funções especificadas. 

Quanto à freqüência, as que mais exercem 11sempre11 sao: admi 

nistrati~as (68,G%), assistência de enfermagem (67,5%), ensino (58,5%) , 
assessoria (40,0%) e por Ültimo pesquisa (36,5%). Este ·grupo é o que por 

definiçio oficial deve desempenhar maior nümero de atribuições ~ funções, 

pois além das que lhe sio pr6prias, ele tem que substitui.r ~assessorar 

a enfermeira chefe. Sua situaçio também é complicada pois fica entre uma 

estrutura de poder superior, a chefia e uma inferior representada pelos 

seus auxiliares, que lhe sio subalternos e estio sob sua responsabilida

de. A diferença entre as suas funções administrativas (69,5%) e de assis 

tência (68,5%) é pequena embora o predomínio seja para a administrativa. 

No DRS6 de Ribeirio Preto, suas enfermeiras, de um modo geral, 

segundo os dados das Tabelas 20, 21 e 22, mostram que dentre as funções 

que mais executam, segundo seus cargos sio: inspetoras, as administrati

vas (68,5%), as distritais, as de assessoria (87,5%), as enfermeiras che 

fes e/ou com encarregatura, as de assistência de enfermagem (73,3%), e 

as enfermeiras de CS - as administrativas (68,5%). O fato inesperado foi 

o relacionado com o grupo de enfermeiras chefes e/ou com encarregatura 

• 
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que sao ma1s aosorv1aas pera~ aLrvidades de assisi~ncia de enfermagem e 

nao as administrativas, como se esperava. Esta situação é explicada pela 

c~rência de pessoal auxiliar, o que obriga a enfermeira chefe cobrir es 

~ala na ausência de funcionirios. 

que 

seu 

Um profissional é identificado socialmente pelas atividades 
\ 

caracterizam suas funções, e o que se considera e o que ele faz, é o 
I 

exercfcio nas atividades a eles atribufdas. 

O que se viu caracterizado nos dados de funções das enfermei 

ras do DRs 6 ,foi a predominância de função administrativa e assessoria em 

detrimento das de assist~ncia de enfermagem. 

Esta posição do enfermeiro pode, entre outras consequencias , 
-contribuiu para o enfraquecimento de sua liderança junto a sua equipe, 

como também a distorção de rua imagem pela sociedade, pois ele e reconhe 

cido pela assistência de enfermagem prestada diretamente às pessoas. 

Autores como CARVALHO & CASTRO, 1979, postulam a pritica como 

fator que determina a posição e o "status" do enfermeiro na sóciedade.Di 

zem eles:"Tanto mais elevados serão esta posição e este ''status", quanto 

mais adequada a prática às necessidades e expectativas sociais e quanto 

mais valorizados forem os problemas que a profissão se propõe a resolve~' 

Sabe-se não ser.esta posição exclusiva das enfermeiras do DRS6 
nem tampouco uma situação nova. Já foram identificadas por ALVIN et 

al. em 1966, que conclufram em seu trabalho sobre o pessoal de enferma

gem do SESP. "Nas unidades sanitárias observadas, o tempo da enfermeira 

deveria ser melhor aproveitado; numa, ela dedica tempo demasiado as ati 

vidades administrativas e na outra, tempo demasiado é gasto em ativida

des de nfvel de"atendente, mas não na área de cuidados diretos ao pacie~ 

te." 
ADAMI, 1980b, em seu estudo sobre as enfermeiras dos CSs da 

SES concluiu que: "Há evidências da predominância do papel administrati

vo da enfermeira quando cotejado com outras funções exercidas por esse 

profissional." 

Situação semelhante também já havia sido identificada em 1973 

por FERREIRA-SANTOS: "as enfermeiras, pressionadas por elementos adverscs 

CARVALHO, Vilma de & BARREIRA e CASTRO, Ieda. Reflexões sobre a prática 
de enfermagem. In CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 31, Fortaleza, 
ag., 5-11, 1979. Attai.-6. Brasflia, ABEn, 1979. p. 51-59·{p. 54). 

ALVIN, Emengarda et alii. Pesquisa operacional das atividades de enfer
magem op. cit., p. 247. 

ADAMI, Nilce. Caracterização do trabalho da enfermeira. op. cit., p. 26. 

FERREIRA-SANTOS, Célia. A enfermagem como profissão. op. cit., p. 115. 
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da situaçio (escassez de pessoal e de equipamento, objetos sociais frus

tradores), refugiaram-se em atividades, predominantemente administrati

vas e ab~iram mio das que envolviam redefiniçio dos procedimentos tradi

cionais simples.•• 

As enfermeiras, para as quais são atribufdas funções de assis 

tência de enfermagem responder~~ que 1executam essa atividade, só que as 
I . 

de Centro de Saúde (portanto sem carg~ de chefia) realizam mais as admi-

nistrativas (TABELA 22), enquanto as que sio chefes ou com encarregatura, 

têm nessa função assistencial, sua maior percentagem de trabalho. (TABELA 

21). Esta situação é um viés. O cargo de chefe deveria incluir uma soma 

de atividades maior na área administrativa. 

Quando ADAMI, 1980a, estudou a função assistencial dos enfer

meiros dos CSs da SES ela concluiu que 95,2% delas exerciam funções as 

sistenciais, 11mas a execuçao de tais atividades e tarefas apresenta maior 

percentual na forma eventual do que rotineira.•• 

Esta situação do enfermeiro tem trazido graves conseqüências 

para sua própria profissio, expressa principalmente na indefinição, fal-

ta de identidàde e contradiçio na prática, criando até pontos conflitan 

tes, dificultando o seu trabalho, tendo como agravante o seu distancia 

menta com o paciente - do cuidado de enfermagem - da sua cliente la e da 

população de sua area. A esta situação pode ser atribufda a falta de re 

conhecimento social (e da própria população) pelo trabalho deste profis

sional, gerando sua insatisfaçio. 

A mesma autora, em 1980b, caracterizando o trabalho da enfer 

meira nos CS da SS. chegou às seguintes conclusões: 11 Há evidências da 

predominância do papel administrativo da enfermeira, quando cotejado com 

outras funções ~ercidas por esse profissional. Na área de assistência 

de enfermagem, a maioria das ações executadas foi a nfvel e em caráter 

praticamente substitutivo do pessoal auxiliar de enfermagem.•• 

Isto evidencia que a situação do DRS 6 em 1985 reproduz uma 

situação já caracterizada em toda CSC desde 1980. Ainda nesse mesmo tra 

balho a autora assinalou que, se as unidades da Coordenadoria de Saúde 

da Comunidade pudessem contar com um quadro de dotação de pessoal ade 

quado às ações programadas, a enfermeira poderia destinar maior parte de 

seu tempo às atividades mais complexas, compadveis, portanto, com sua 

formação profissional. Nestas circunstâncias seria menos evidente sua a 

ADAMI, Nilce Piva. A funçio assistencial exercida pelas enfermeiras nos 
CSs op. cit., p. 63-72. 

e 14. 
Caracterização do trabalho da enfermeira, op. cit., p. 26 
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tuação em carater de substituição, ampliando-se deste modo, a caracterís 

tica de complementação, como seria desejável. 

SILVA, 1981, falando das atividades dominantes da enfermagem 

lembra contradições e uma delas e a que existe entre o cuidado direto ao 

paciente, versus as tarefas de\administração e supervisão. 11 Este é um di 
' \ 

lema real ou falso? De qualquer modo~ se um falso dilema, ele continua 

sendo real, porquanto não é visto como falso! Eu pergunto is enfermeiras: 

a enfermagem padrão, em alguma éppca de sua história,· em nosso país exe.!:_ 

c eu pJte.dom-Ln.a.n.teme.n.te. o cu i dado di r e to ao paciente ou este é um m i to que 

a categoria das enfermeiras criou, inconscientemente, nas suas origens, 

tentando incorporar um aparato ideológico - e apenas nesta esfera - as 

atividades que eram exercidas, dominantemente, pelos serviçais de enfer

magem como um mecanismo de dominação de classe? Se esse mito for consta~; 

tado, cabe-nos perguntar se a sua persistência através do tempo serve ou 

desserve a enfermagem? ... Penso que esse é um ponto fundamental da refle 

xao, 1 igado ao ponto básico: quais são as funções do enfermeiro hoje7 11 

A função de wsistência de enfermagem é primordial para o en

fermeiro, porque nao:depende da autoridade de outro profissional. ~ tam 

bém fundamental para o exercício de sua prática, já que as demais ativi 

dades e funções que caracterizam sua area de atuação, existem em função 

desta. Está havendo entretanto, 11desvios 11 em sua prática, isto é, outros 

estão realizando suas funções. Fica para o pessoal auxiliar tarefas, que 

deveriam ser reservadas ao enfermeiro, e este, por sua vez, se encarrega 

de outras que poderiam e deveriam estar em mãos de auxiliares. 

FERREIRA-SANTOS & MINZONI, em 1968, num estudo concluiram que: 
11 0 pessoal de enfermagem das diversas categorias reali~a tarefas que nao 

estão de acordo com sua formação; a enfermeira gasta aproximadamente 20% 
de seu tempo em atividades de outro nível; os auxiliares estão executan 

do funções que deveriam ser da enfermeira as quais por sua vez estão des 

perdiçando seu preparo em tarefas de atendentes, acrescentando que e 

grande o número de horas despendido igualmente pela enfermeira em ativi

dades de nível de secretária.•• 

A situação não é só regional ou nacional. Num trabalho sobre 
11A situação crítica da enfermagem na América Latina e Caribe 11 , em 1973, 

os autores encontraram através de estudos realizados em algumas insti -

SILVA, Graciete Borges. Aspectos soc1a1s da enfermagem. Rev.Esc.Enf.VSP, 
São Paulo, 15(2): 205-209; 1981, (p. 207). 

FERREIRA-SANTOS, Célia; MINZONI, Maria Aparecida. Estudo das atividades 
de enfermagem. op. cit. p. 424 e 407. 

LA SITUACION critica de la enfermeria. Bol.o[ic.sm1i~.panamer., op.cit., 
p. 14. 
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tuições 11 que o pessoal de enfo-magem dedicava 40 a 60% de seu t~mpo em 
atividades alheias is suas funç5es (trabalho de escrit6rlo, secretaria, 

1 
serviço de mensageiro ... ) que poderia ser feito por pessoal menos prepa
rado. 11 

~etos aaaos ae runçoes aas enrermetras ao UKs6 e as anotaçoes 

bibliográficas, o que se observa é a1presença de elementos que se apro-
\ . 

prlam de tarefas que deveriam estar afetas as enfermeiras enquanto estas 

executam tarefas que não lhes pertencem.t uma inversão caracterizada pela 

condição da enfermeira assumir atividades que são da competência médica. 

Entre os autores que estudaram o problema, destacamos: BARBATO et alii , 

1962, quando relatam: 11 Em certas situaç5es, as enfermeiras tornam-se ca 

pazes de desempenhar algumas funç5es não propriamente suas e sim dos me 

dicas, e que posteriormente, por negligência de ambos, passam a ser roti 

nas das enfermeiras••. OLIVEIRA, 1969, completa a informação observando 

sobre ''funções médicas delegadas, que atividades de tal natureza, parec~ 

-nos que não constituem campo especffico da enfermagem, pois implicam g~ 

ralmente na execuçao de tarefas simples, já rotinizadas ou 

das .•• 

sistematiza 

Portanto, o 11es paço11 ocupado pe 1 o en f e r me i r o na o e um espaço 

claro, definido .e delimitado. Mesmo a divisão técnica do trabalho da e 

quipe de enfermagem, atribuindo funções diferentes e de nrveis de compl~ 

xidade distintos, não é capaz de delimitar um espaço especrfico para o 

enfermei ro11 (ANGERAMI & ALMEIDA, 1983). 

Esta disposição de não limitar claramente as funç5es é assun 

to para ser discutido e· refletido pelo enfermeiro e o pessoal de enferm2_ 

gem. RIBEIRO, 1980, em seu discurso de posse na presidência da ABEn Cen 

trai, assim se expressou: ''Não há vazios que não sejam ocupados e, se os 

espaços frsicos, sociais e culturais ou institucionais que nos cabem dei 

xarem de ser preocupaçoes nossas, de cada um e de todo o grupo profissl~ 

nal, poderão eles se tranformarem em problemas maiores para a 

pois outros tentarão e poderão ocupá-los. 11 

c:l asse, 

BARBATO, Moema et ali!. Delimitações de funções entre médicos e enfer
meiras. Rev. bras. Enf., 15(3):185-198, jun. 1962-(p. 188). 

OLIVEIRA, Maria lvete Ribeiro. Funções médicas delegadas. In; SEMINARIO 
NACIONAL SOBRE CURRfCULO DO CURSO EM ENFERMAGEM, 1968, São Paulo, Es 
cola de Enfermagem, São Paulo,USP/ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAODE~ 
1969~ p. 33-36 (p. 4) 

ANGERAMI, Emrlia L.S. & ALMEIDA, Maria Cecrl la P. O enfermeiro no seu 
11 espa.ço11

• Educ. med. Salud, 10 (20): 150-161, 1983. (p. 154) 

RIBEIRO, Circe de Mello. Discurso de posse. In~ CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ENFERMAGEM, 32, Brasflia, jun. 1-7, 1980. Anais. Brasrlia, ABEn, 1980. 
p. 21-23. 
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Não é fato isolado ou específico do DRS 6 os desvios na função 

da enfermeira. Mesmo a situação das enfermeiras chefes e/ou com encarre 

gatura do DRS6 , que segundo a TABELA 21, tem o seu maior percentual de 

desempenho em funç~es de assistincia (73,5%). Este fato foi identificado 

também por BECKER, 1971, que classificou como a categoria que apresenta 
\ \ 

maiores afastamentos de função a enfermeira chefe, chegando a 53,0%. No 
' ' 

entanto, as atividades 
oessoal não habilitado 
desvios de função.· 

prÓprias de enfermeira chefe são executadas por 

para esse fim. OLIVEIRA, 1979, tàmbém aborda esses 

Houve, com o passar do tempo, uma estratificação do pessoal 

de enfermagem, e um grande cont-l~ge·n-te~de- pesso-~T·~~ô prep~rado --ocl7"p~ h~-~ 

je os hospitais e os Serviços de Sa~de. Esse crescimento de trabalhado 

res menos hábeis fez com que o enfermeiro ocupasse -o lugar de superviso~ 

através do qual pode controlar o trabalho de seus auxiliares. Esta estra 

tégia permitiu baratear o custo do trabalho e atender o grande aumento 

da demanda dos serviços. 

Essa situação dos enfermeiros estarem exercendo funç~es pred~ 

minantemente administrativas ocorre nao por sua opçao, mas devido a fato 

res que intervêm na sua prática,fatores esses que ainda não são suficien 

temente conhecidos, havendo necessidade de se pesquisar esses determinan 

tes sociais, tecnológicos é' científicos. 

Os resultados do trabalho COFEN/ABEn, 1985, evidenciaram que 

as funç~es mais mencionadas pelo pessoal da área para-hospitalar, 6 173 

enfermeiras, são: supervisão do pessoal de enfermagem, treinamento em 

serviço ... A função de supervisão foi mencionada com maior freqüência. 

Entre as conclus~es, uma se destaca ''a maioria das funç~es técnicas de 

enfermagem, especialmente as relacionadas com a atenção. direta aos pa

cientes e ao p~bl ico, está nas mãos dos atendentes, já que estes consti

tuem 64% da força de trabalho em enfermagem." 

Estas anota~~es mostram cçmo fica difícil discutir funç~es do 

pessoal de enfermagem, quando há evidência da causa da situação, porque 

passa o Setor Sa~de residir fora dele, e pelas indefiniç~es da própria 

estrutura da área da Saúde do país, onde o discurso (a teoria) e um e a 

prática outra. 

Os dados sobre funç~es das enfermeiras ora apresentados,é"uma 

descrição do seu posicionamento no DRS6 de Ribeirão Preto. Este estudo, 

porem, nao se esgota com estas informaç~es, mas se amplia, a medida em 

que se buscam os fatores explicativos, que justifiquem a realidade, ·apo!l 

BECKER et a I, 
cit.; p. 59. 

Pesquisa operacional sobre atividade de enfermagem. op. 

COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas instituiç~es.op. cit.,p. 160-
( 163). 

OLIVEIRA, Maria lvetc Ribeiro. Enfermagem e estrutura social. In: CON 
GRESSO BRASILEIRO DE ENFER~\AGEM, 31, Fortaleza, 1979. Anais .. BrasT 
lia, ABEn, 19?9· p. 9-26 (p.20). 
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~do as causas e as diferentes posturas dos autores frente a esse assunto. 

Atualmente se observam duas tendências evolutivas com relação 

as funç~es do enfermeiro. Ambas têm sido objeto de grandes debates. A 

primeira contempla a ampliação das atribuiçÕes do enfermeiro a fim de 

que este desempenhe um número
1
maior de funç~es médicas. Paulatinamente, 

()... \ \ -
o enfermeiro viria assim1'é"xercer o t,rabalho de um 11assistente medico••. A 

segunda tendência - defendida por al~umas autoridades na matéria e com 

partilhada pelos membros do Comitê- postula que a enfermeira deve apr2 

fundar-se em seu próprio campo, para converter-se num especialista em as 

sistência de enfermagem (OPS, .J975). 

Um fato novo surgido recentemente, como premissa de possrveis 

mudanças foi a Lei do Exercfcio da Enfermagem~ que em seu art.ll faz men 

ção ãs funç~es privativas do enfermeiro no exercfcio. Este parece ser o 

pontó alto da Lei e uma conquista para a enfermagem brasileira.Claro que 

ela não mudará por si só, os problemas da profissão, mas será o apoio ao 

trabalho daqueles que se interessam pela categoria e por um 1 nrvel melhor 

de assistência ã população. Diz a Lei em seu art. 11: 11 0 enfermeiro exer 

cerá todas as atividades de enfermagem,cabendo-lhe: privativamentedireção, 

chefia, organização, direção de serviços, planejamento, 

ordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 

co

enferma-

gem~
1 

E ainda consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria 

de enfermagem, consulta, prescrição, cuidados diretos e cuidados de en

fermagem de maior complexidade técnica e que exijam .conhecimentos de ba 

se cientffica e capacidade de tomar decis~es imediatas: Há ainda aquelas 

que são funç~es que se relacionam ao enfermeiro como integrante da equl 

pe de saúde. 

Visando ã identificação das atividades, que mesmo nao sendo 

da competência das enfermeiras elas têm que assumir, foi elaborada a TA 

B~LA 23. As ativid~des indicadas por elas foram agrupadas pelas fun

ç~es e os resultados'\ficaram assim distriburdos: administrativas, as de 

assistência de enfermagem, ensino e outras. 

As funções administrativas tiveram maiores percentuais para 

as enfermeiras inspetoras (75,0%) e distritais (85,0%). As de assistên 

ela de enfermagem, seus maiores percentuais foram para o enfermeiro- che 

fe e/ou com encarregatura e os de nrvel local, de CS (60,0%). Estas duas 

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD. Ensenanza de la introduccion a 
la enfermeria. Washington, OPS, 1975 (Publ.Cient.303) 21 p. (p. 2). 

*LEI 7498, de 25 de jun. 1986. DispÕe sobre regulamentação do exercfcio 
da enfermagem. Diário Oficial da RepÚblica Federativa do Brasil.Sec. 
I, 124 (119), Sa. f., 26 jun. 1986. 
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TABELA 23 - DISTRIBUIÇ~O PERCENTUAL DAS 35 ENFERMEIRAS SEGUNDO AS FUNÇOES 
QUE TEM DE ASSUMIR OU SUBSTITUIR. DRS 6 RIBEIR~O PRETO, 
1985. 

~ 
ADMINISTRA ÀSSISTtNCIA 

* - DE \ ENSINO OUTRAS TOTAL 
TIVAS ENFERMAGEM o 

INSPETORA 75,0 25,0 100,0 

DISTRITAL 85,0 7,5 7,5 100,0 

CHEFE OU ENCARREG. 34,5 65,5 100,0 

CENTRO DE SAUDE 36,5 60,0 3,5 100,0 

*lavagem, preparo e esterilização·de material 

funç~es s~o as que concentram maior percentual de substitulç~es pelos en 

fermeiros. 

De um modo geral, as substituiç~es feitas ligadas às adminis 

trativas, que as enfermeiras indicaram foram: substituir outros profi~ 

sionais em reuni~es e na área administrativa, substituir Diretor da lns 

tituiç~o; resolver a demanda reprimida; tomar decis~es de competência me 

dica; cuidar da limpeza e conservação do prédio; realizar trabalhos de 

escritório e outras. Nas relativas ~de assistência de enfermagem, citAi~~~ 

-se, entre outras: substituir funcionários faltosos, nas áreas de atendl 

mento de pacientes (de todos os programas); substituir nas salas de vaci 

na e colheita de material; na matrfcula, fichário e arquivo; fazer indi 

caç~o de soroterapia, fazer visitas domiciliárias, etc. 

N~o só as enfermeiras do DRS6 s~o submetidas a estas circuns 

târicias. ADAMI, 1978, estudando as funç~es da enfermeira quanto aos fa 

tores impeditivos, Identificou ·a mesma causa apontada em Ribeirio Preto 
:.e. 

no DRs6. Assim eláVéxpressou numa de suas conclus~es: 11A maioria das en 

fermeiras (91 ,84%) identificou vários problemas relacionados 'a infra-es 

trutura dos serviços de saúde, procedimentos administrativos e de incen 

tivaç~o, que seguramente dificultam o exercfclo das funç~es nos CSs. da 

esc ... 

ADAMI, Nilce P. Funç~es da enfermeira nos C.Ss. da SSE, São Paulo, op. 
cit. p. 76. 



102 

Os impedimentos e dificuldades anotados na TABELA 23, · indica 

das pelas enfermeiras do DRS6, n~o constituem fato novo~ J~ em 1970, no 

I I Semin~rio de Educaç~o•em Enfermagem, os participantes reconheceram 
11que os problemas em sua maioria estavam ligados à ausência de planej.§!_ 

menta geral e regional de saQde, às inadequaç~es das estruturas existen 
\ 

tes e à integração prec~ria dos serviços. Os serviços de saQde aprese!!. 

tam escassez quantitativa e qualitativa de recursos materiais e humanos, 

agravada por inadequaç~o, tanto na distribuiç~o dos recursos financeirosl 

como na util izaç~o dos elementos humanos disponrveis. 11 

Nesse mesmo documento, observa-se uma de suas conclus~es: 11 0 

resultado dos trabalhos mostrou a necessidade de modificaç~es na estru

tura e organizaç~o das instituiç~es de saúde e de seus serviços de enfe~ 

magem, de ~mpliaç~o de recursos financeiros, materiais e humanos, a fim 
I 

de elevar o nrvel da pr~tica profissional. 11 

Passpdos 15 anos, permanecem os mesmos problemas centrados nun 

mesmo impedimento, para que o enfermeiro exerça sua pr~tica, a estrutura 

do próprio serviço. Esta pr~tica não corresponde somente a influência 

dos fatores internos ·a ela{ mesma~, mas aos fatores originados na estru 

tura social que definem as diretrizes a serem seguidas: ·ao atendimento 

que será dado às necessidades básicas dos indivrduos, inclusive decidir 

sobre o direito à saúde. Esta posição reflete no desenvolvimento da en 

fermagem, criando dificuldades para sua prática e até discriminando a 

profissão. 

TABELA 24 - DISTRIBUIÇ~O PERCENTUAL DAS 35 ENFERMEIRAS, SEGUNDO OS 
FATORES IMPEDITIVOS QUE INTERFEREM NO EXERC!CIO DE SUAS 
FUNÇOES. DRS 6 - RIBEIR~O PRETO, 1985. 

INSPETORA 

DISTRITAL 

CHEFE OU ENCARREG. 

CENTRO DE SAODE 

ESTRUTURA 
TtCNICO -
ADMINISTRA 

TIVA 

50,0 

100,0 

50,0 

66,5 

FORNAÇM 
PROFIS 
SIONA[ 

25,0 

33,5 

20,0 

SEMINARIO so·sR'E EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM, 2. 
op. ··c i t. , p. 135. 

PROPRIA 
PESSOA 

25,0 

16,5 

13,5 

Ribeir~o Preto. 
',. 

T O T A L 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Re 1 atõrio. 
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Quando foi perguntado às enfermeiras, quais eram os fatores 

que as impediam de exercer suas'funções, as respostas ficaram associadas 

a tr@s: estrutura técnico-administrativo da SES, a formação profissional 

e fatores ligados a própria pessoa (sua maneira de sentir, pensar e agi~. 

l 

Na TABELA 24* os dados mostram que o fator mais destacado, de 

maior percentual foi o ligado ã estrutura da SES: para as enfermeiras ins 

petoras 50,0%; as distritais 100,0%; chefe ou com en~arregatura 50,0% e 

as de CS, 66,5%. As restrições quanto ã formação profissional recebida e 

as limitações da própria pessoa, conquanto ocupem um lugar secundário, 

precisam ser consideradas~ Quanto ã formação profissional, já foi discu 

tido na TABELA 8 e QUADRO 1. Com respeito a própria pessoa elas relaci~ 

naram problemas ligados ã família, dificuldade de exercer chefia, probl~ 

ma de ser mãe, dona de casa e trabalhar fora, problema de saúde, frustra 

ção e falta de estímulo pessoal e outras. 

Quanto ã estrutura técnico-administrativa, entre as justific~ 

tivas apresentadas pelas enfermeiras, há aquelas que se referem a mate 

rial e peiioal: carincia, mal aproveitamento, despreparo e inadequação; 

há funcionários que já estão com muitos anos de trabalho e com problemas 

de-saúde. Quanto ao enfermeiro, foi colocada a carência desse profissio

nal, sua desvalorização pelo próprio serviço, sem linha de mando, há des 

vios de suas funções com acúmulo das administrativas, desprovidas de car 

reira e ficam 11esprémidas 11 entre a chefia médica e seus funcionários. A 

notaram ainda a falta de trabalho em equipe. 

Na TABELA 25 estao as enfermeiras distribuídas segundo as di 

ficuldades que sentiram no início e atualmente em seu trabalho. Observa 

-se que os mesmos fatores identificados como impedimentos, aqui aparecem 

como dificuldades a serem enfrentadas. Tanto no início, como atualmente, 

o fator mais evidenciado e o que se liga ã estrutura técnico-administra

tiva. Segue aquele que é individual e se liga à própria pessoa, e por. úl 

time sua própria formação. 

Esses dados estão de algum modo associados aos da TABELA 24, 

confJrmando-os aqui. 

A TABELA 25 demonstra que entre as 23 enfermeiras que tiveram 

dificuldades iniciais, em sua maioria se ligavam ã estrutura técnico-ad

ministrativa (56,4%), Na época em que os dados deste trabalho foram co 

*Nos Anexos de numeres 6 a 9, estão detalhadas as afirmações das enfer 
meiras. 



TABELA 25 - DISTRIBUIÇAO DO NOMERO E PORCENTAGEM DAS ENFER
MEIRAS*SEGUNDO AS DIFICULDADES SENTIDAS NO IN1-
CIO E ATUALMENTE PARA O EXERC!CIO DE SUASFUNÇOES 
DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

ESTRUTURA \ DA PROPRIA DE SUA DIFICULDADES. TECNICO I T O T A L 
ADMINI~ PESSOA FORMAÇAO 
TRATIV~ 

NQ 13. 9 1 23 
INiCIAIS ~ 

% 56,5 39,0 4~5 100,0 

NQ 14 6 20 
ATUAIS ~ -
. % 70,0 30,0 100,0 

* Esta porcentagem foi calculada em relação ao total de 35 
enfermeiras. 
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lhidos, apesar de serem 20 as que ainda tinham dificuldades,o· percentual 

para a estrutura técnico-administrativa aumentou,(70,0%). 

Na TABELA 26 as enfermeiras estão distribuídas, segundo o nu 

mero e pessoas que t~m .sob sua responsabilidade. Essa distribuição mos 

tra que as enfermeiras inspetoras t~m em média 253.f~ncionirios. Estes 

são enfermeiras (distrital, chefe e/ou com encarregatura de de CS) e pe~ 

soal auxiliar (visitadores sanitirios e atendentes). As distritais tem 

sob sua responsabilidade 56 pessoas, que são enfermeiras (chefe e/ou com 

. encarregatura e de CS) e pessoal auxiliar. 

As enfermeiras chefes e/ou com encarr~gatura t~m em média 15,3 

pessoas: enfermeiras (de CS) e pessoal auxiliar, e as de CS 11,6 pessoas, 

que é o pessoal auxiliar. As enfermeiras chefes e as de CS, ficam com um 

número menor de pessoas, se comparado com as outras duas categorias an

teriores, mas possuem inúmeras outras atividades paralelas, sua respons~ 

bilidade sobre pessoal auxiliar é mais direto, numa supervisão feita du 

rante todo o período de trabalho. 

Quanto ao número de unidades, sob a responsabilidade delas,as 

enfermeiras inspetorai t~m em média 35 unidades, as distritais 9, as che 

fes e/ou com encarregatura 1,2 e as de CS 1 l. 

Essa distribuição é relativamente te6rica, mas retrata a si 
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I[LA 26 • OISTRIBUIÇJIO DAS 35 ENHRHEIRAS SEGUtiOO O IIOI!EP.O DE PESSOAS E Utl!DAOES QUE ESTJI.O SOB SUA HSPOU5ABILI 

OADE. Or.s 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

P E S O A S s o ll S U A R E S P O N S A B I L I o A D [ 
r----
. 

c A R G o ENFER~IE IROS OBSTE- VISITADOR ATENDEN SERVEN- TOTAL N0t1E RO D 
DISTRITO DE C.S. TRIZ SANITJIRIO TES TES OUTROS DE UNIDADES PESSOAS 

INSPETOP.A* 4 12 86 151 254 36 

INSPETORA 4 11 85 151 252 35 

f.DISTR lT AL· R 113. PRETO*" 7 20 38 66 9 

if.OISTRITAL·RIB .PRETO 6 20 37 64 9 

lf.OISTRI TAL-BATATA I S 2 14 25 41 7 

,f,OISTRI TAL- FRANCA 2 21 37 2 62 11 

lf.DISTR IT AL-SAO CARLOS 20 29 50 6 

lf.OI STR I TAL- ARARAQUARA 2 29 48 79 13 

lf.OIS TR I TAL· JABOT I CABAL 25 41 67 7 

lf.OISTR IT AL- S. J. BARRA 4 15 19 4 

lf.CHEFE-CS 1 FRANCA 10 13 24 1 

lf.CHEFE-CS 1 RIB .PRETO 2 2 12 1B 2 36 1 

lf.CHEFE-CS 1 BATATAIS 1 4 5 1 12 ·1 

lf,CIIEFE • CS 1 SilO CARLOS 7 8 16 '1 

lf.CHEFE- CS 1 JABOT I CABAL 9 7 16 1 

t~EFE-C.S.ESCOLA 3 4 11 18 3 

.CHEFE - SESA 2 13 20 36 2 

·.C/ENCAR ~ ••c. S. FRANCA 3 5 8 1 

'.C/ENCAR. CS 2 ·R !B. PRETO 3 3 6 

:,t/ENCAR. cs 2-1 TUVERAVA 5 5 10 

:.C/ENCAR. cs 2-SERTMZINHO 4 6 11 
I. C/ E NCAR. CS 2- CRt\ V ltHlOS 1 5 6 
f.C/ENCIIR. CS 2 -!Til POLI S 4 3 7 
f.C/EilCAR. C. S. ESCOLA 1 4 3 8 
f.C/EI>CAR. C. S. ESCOLA 3 10 3 16 
f,S/ENCA~ ***cs 1 BATATA I S 4 4 8 
U/ENCAR. CS 1-R I B. PRETO 12 18 31 

if.S/Et:CAR. CS 1- FRANCA 3 . 5 9 

U/ENCAR. CS 1- RI B. PRETO 3 3 7 
lf[RMEIRO • SESA 13 20 35 

lf.S/ENCAR. C. S. ESCOLA 4 10 14 

lf.ESTAG !li R I A-PONTAL 4 6 10 

lf!ON'IEtiiADA·CS3-SANTA LOCIA 1 1 
illETR I Z 

:IITETRIZ 

• São 2 enfermeiras inspetoras e 2 distritais ficando a população dividida em dois. 
11 ENF.C/ENCAR. ; Enfermeira com encarregatura 

'" ENF.S/ENCAR. - Enfermeira sem encarregatura 
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tuação vigente de acúmulo de pessoal, de atividades e de unidades a se 

rem supervisionadas; isto leva a enfermeira à situação difÍcil, compram~ 

tida p~la escassez de seu pessoal, falta de viaturas e de verba de com 

bustrvel para atender às necessidades de locomoção e atendimento da pr~ 

pria área do serviço e de outros fora dela. Como pode uma única inspet~ 
\ 

ra dar atendimento ·a 34 unidades, ou mesmo 71 unidades, quando há somen . \ 

te uma em exercrcio, e aquelas são espalhadas por uma região geográfica 

de 27 468 km 2 7 

Torna-se praticamente impossrvel as enfermeiras cumprirem as 

funções que lhe são atrib~ídas, pelas dificuldades até agora mostradas 

e ainda com um número excessivo de pessoas sob sua responsabilidade e s~ 
I 

pervisão. Como foi mostrado na TABELA 26, hi 10 serventes que estão sob 

responsabilidade da enfermeira e mais 7 outras pessoas que nao são da e 

quipe de enfermagem, mas que ficam 'sob a responsabilidade da enfermeira. 

Nos problemas e.dificuldades que enfrentam,aa.·enfermeiras pr~ 

curam pessoas para ajudá-las. O grupo indicou várias, como mostrou a 

TABELA 27, inclusive algumas fora da estrutura da Secretaria da Saúde c~ 

mo docentes da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e da Faculdàde de 

Saúde PÚblica, São Paulo; ambas da USP.Do DRS6 as enfermeiras-inspetoras 

são mais procuradas,(18,3%),seguidas pelas dist~itais(16,0,), Diretor de 

Centro de Saúde (13,5%), Diretor Técnico do Distrito (li,i%), colegas en 
' -

fermei ras (11,0%), seguindo-se outros com menores percentagens. A. tendên 

cia observada foi de ~e a busca maior de auxílio e sempre em direção a 

outra enfermeira. 

Estes dados demonstram a importância da supervisão e da pes

soa do supervisor. Há necessidade de se contar com apoio1 de colegas, com 

quem se discutam problemas e decisões, na tentativa de solucioná-los. 

O sentir-se ou nao realizada profissionalmente, segundo a TA

BELA 28, foi assim expresso pelas enfermeiras. Respond~ram que sim,41,0~ 

não, 59,0%. Disseram sim somente elementos da categoria distrital e a 

chefe ou com encarregatura, enquanto que as que disseram não, são elemen 

tos que ocupam outros cargos. As de CS constituem a maioria desse grupo, 

pois todas estas disseram não se sentirem realizadas. 

Mesmo dentro deste quadro nada promissor, as enfermeiras, mo~ 

traram uma certa satisfação, o que significa que apesar das barreiras en 

centradas e das lutas vividas ainda conseguem manter um grau de satisfa 

ção aceitável. 



TABELA 27 - DISTRIBUIÇ~O DAS 35 ENFERMEIRAS* SEGUNDO A PESSOA QUE PROCURA PARA RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS ~S SUAS 
FUNÇOES E ATIVIDADES. DRS6 ~ RIBEIR~O PRETO, 19B5. 

INSPETORA ENFERMEI DIRETOR DIRETOR COLEGAS ENFERMEI DOCENTES BIBLIO- DIRETOR CHEFE DA PROPRIA DOCENTES 

C A R G O DE RA - DO TECNICO ENFER RA - DA EERP- REGIONAL EQUIPE DA FAC. 
ENFERMA OISTRI - CENTRO DO DIST. ME IRAS MrDICOS CHEFE USP GRAFIA E OU SEU MrDICA EQUIPE S.POBLICA 

GEM- TAL SAODE SANITll- ASSIST. SJIO PAULO 
RIO 

ENFERMEIRA 
INSPETORA 1 - - - 1 - - - - 2 

~-

ENFERMEIRA 
DISTRITAL 6 1 - 2 2 2 - - 2 - - - ~--

ENFERMEIRA CHEFE 
E OU COM ENCARRE 7 8 9 3 6 3 - 2 
GATURA** 

ENFERMEIRA DE 
. CENTRO DE SAOOE 1 4 2 5 - 3 5 

N9 15 13 11 10 9 8 5 3 3 Z. 1 
T O T A L s 18,3 16,0 13,5 12,2 11 ,o 9,7 6,0 3,6 3,6 2·,5 l,Z 1 ,2 1 ,2 

' * 1 enfermeira chefe e ou com encarregatura não respondeu ã questão. 
** 1 enfermeira chefe e ou com encarre9atura disse resolver sozinha seus problemas. 

o 
-.....! 



TABELA 28 - DISTRIBUIÇAO DO NDMERO E PORCENTAGEM DAS E~ 

FERMEIRAS* SEGUNDO SUA REALIZAÇAO PROFISSIONAL 
E CARGO QUE OCUPAM. DRS 6 - RIBEIRAO PRET0,1985 

c 

- -··---

A R G 

INSPETORA 

DISTRITAL 

o 

-

CHEFE COM ENCARREGA
TURA 

CENTRO DE SAODE 

T O T A L 

SENTEM-SE REALIZADAS 

SIM NAO 

NQ I % ~NQ I % 

2 100 ,o 

5 62,5 3 37,5 

9 64,2 5 35,8 

10 100,0 

14 41,0 20 59 ,o 

* 1 enfermeira não respondeu ã questão 

T O T A L 

NQ I % 

2 1 o o ~o 

8 100,0 

14 100,0 

1 o 100 ,o 

34 100,0 

~ 

o 
00 
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BATISTA, 1979, estudando assistência de enfermagem num hospl 

tal Escola, mostrou em suas conclusões ••que o pessoal "de enfermagem, qu~ 

se 93,3%, mostram satisfação no trabalho: sentem segurança, bom humor, 

gostam do que estão fazendo e não desejam trocar de atividade e de local 

de serviço. Os Índices de insatisfação apareceram apenas na unidade ci 
. . \ 

rúrgica entre os supervisores, 6,7%·~ O autor considera que esta insatis 

fação esteja relacionada àqueles que trabalham há muitos anos e que real 

mente, devem senti r-se mui to cansados.•• 

Já no Relatório do COFEN/ABEn, 1985, foi anotado 

os enfermeiros a 1 insatisfação com condições de trabalho 1 tem 

que entre 

pratica-

mente o mesmo peso que a 1 insatisfação salarial 1 como causa de mudança de 

emprego.•• 

No DRS6 a insatisfação está associada a todas as situações ai 
versas, discriminatórias, impeditivas, de injustiça e privilégios de ou

tros profissionais, que caracteriza a inserção do enfermeiro no quadro 

da Secretaria de Estado da Saúde. 

Quanto às modificações que as enfermeiras, segundo o QUADRO 3, 

propÕemJabrangeram três áreas: técnico-administrativa doSES (67,5%), do 

próprio trabalho (21 ,5%) e do exercício profissional (11,0%). 

Foi proposto por elas, que para a área da estrutura técnico 

-administrativa, o trabalho seguisse um plano procurando definir polítl 

ca de saúde, priorizando ações e melhor organização de infraestrutura;e~ 

tabelecendo a integração dos serviços de saúde a nível Federal, Estadual 

e Municipal e com a comunidade; aumentar e atualizar recursos humanos e 

materiais; melhores salários; opções de jornada de trabalho; trabalho em 

equipe ... Esta· visão do DRs6 mostra que as enfermeiras possuem diagnÕ~ 

tico da situação e entendem que os problemas do Setor Saúde estão fora 

dele (os principais), e que somente com uma política de Saúde adequada a 

situação será mudada. Mostraram também, que a união de esforços das três 

áreas: Federal, Estadual e Municipal poderão trazer mudanças importantes 

para melhorar a eficiência e eficãcia dos Serviços de Saúde. A visão da 

enfermeira veio mostrar que elas não estão indiferentes, uma vez queJ a 

sua percepção mostra-se adequada, quanto à situação. Que saúde não é pr~ 

blema isolado, mas ligado à política e ao poder. 

BATISTA, Wanda Alves. Contribuição ao estudo da assistência de enferm~ 
gem. Análise de alguns fatores relacionados a administração em enfer 
magem. Ribeirão Preto, 1979. (Tese Mestrado, Escola de Enfermagem dã 
USP, Ribeirão Preto) 183 p. (p. 124-131). · 

COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas lnstituições •.. op. cit. ,p. 143. 



c QUADRO 3- DIST~I8UIÇAO DAS 35 ENFERMEIRAS*, SEGUNDO AS MODIFICAÇOES CONSIDERADAS POR ELAS IMPORTANTES PARA 
EXECUÇAO D~ SEU TRABALHO. DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

I 

A R E A S 

ESTRUTURA 
TECNICO-ADHINISTRATI 
VA DA SECRETARIA DA 

SAODE 

DO PROPRIO 

TRABALHO 

ENFERMEIRO E 
SEU EXERCICIO 

PROFISSIONAL 

T O T A L 

M O 
TOTAL I 

NQ I ,; 

56 ·67 .s 

18 21 .s 

9 11 .o 

83 100,0 

D F ·I C A Ç O E S 

E S P E C F I C A Ç À O 

Definir a política de saüde com a priorização das ações, melhor organi 
zação do trabalho e da infra-estrutura. Estabelecer a integração dos 
serviços de saüde nos níveis: federal, estadual e municipal e que as 
instituições trabalhem com a comunidade. Realizar mudança de estrutura 
política com melhor definição de metas e desburocratização. Aumentar 
os recursos humanos-, materiais, de transportes e ter medicamentos, so
ros e vacinas err. quantidade suficiente. Melhorar e adequar as plantas 
f1sicas. Ter melhores salãrios. Diminuir jornada de trabalho e proce
der o atendimento ao publico em horãrio corrido. Ter trabalho em equi
pe e gue esta seja completa. Contratar pessoal auxiliar com formação 
em saude e ter mais rigor na seleção de pessoal. Treinar e reciclar o 
pessoal de enfermagem sistematicamente. Incentivar o treinamento e re
ciclagem de medicas e pessoal administrativo. Mudar a sistemãtica de 
admissão de funcionãrios e pessoal auxiliar. Manter o pessoal da ãrea 
atualizado nos programas e sub-programas. Facilitar a atuação junto ã 
população e ter conduta Ünica no trato com todos os funcionãrios. Cum
primento do horãrio de trabalho pelos rnedicos e diretores técnicos. Au 
rnentar o numero de enfermeiros e que tenham maior poder de decisão ã 
nível local, que ele faça o fluxo de atendimento dos pacientes. limitar 
a ãrea de supervisão do enfermeiro, ter linha de mando dele para com 
os funcionãrios. Enfermeiro ter oportunidade para atualizar-se. Ter 
chefia dinãmica. 

Oferecer oportunidade de mais discussões sobre problemãtica social e de 
saüde, participação comunitãria, fatores que interferem na saude, pla
nejamento e programações de ações. Ter equipe e que esta compreenda seu 
papel frente ã comunidade. Ter mais interesse por parte dos que traba
lham na unidade e que o trabalho seja direcionado ao bem estar do pa 
ciente. Conscientizar o profissional de seu trabalho. -

Rever a prãtica de enfermagem. Ter assessoria técnica de enfermagem e 
estabelecer melhor entrosamento entre os enfermeiros~e o enfermeiro ter 
preparo· para encaminhar propostas de-atendimento.· 

* 04 enfermeiras não responderam ã questão 
o 
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Quanto ao próprio trabalho, o que elas desejam é a oportunid~ 

de de discussão dos proolemas de Saúde, num enfoque mais amplo, em que 

sejam abordados os fatores que interferem na Saúde.· 

Foi também expressado pelo grupo a 11 revisão11 da prática, bas

tante válida, sobretudo pelas\ barr~iras, dificuldades e limitações que 

elas t@m sofrido. 

Enfeixando as informações sobre funções, não poderia deixar 

de ser lembrada a estratégia da Assist~ncia Primária i Saúde (APS) e as 
• condições que as enfermeiras se encontram para assume-la. 

A TABELA 29 mostrou que a maior parte do grupo apresenta co~ 

dições para este trabalho, evidenciada pelas percentagens das respostas: 

preparada, pouco preparada, e despreparada. Poucas não apresentaram suas 

opiniões. A ampliação de funções e a situação de assumir maiores respon

sabilidades, com poder decisório maior, não criará dificuldades para a 

maioria das enfermeiras. 

Considerando a grande parte da população que ainda hoje -na o 

tem acesso aos serviços básicos de saúde, há o problema de cobertura a 

ser resolvido e a APS foi ·o instrumento escolhido para a solução,e a mes 

ma vem sendo reconhecida mundialmente como estratégia que possibilitará 

uma política de prestação de serviço mais justa e equânime. 

Para as enfermeiras da DRS6,essa estratégia colocada em fun 

ções* que lhes foram perguntadas, (TABELA 29), colocou-as em situação de 

preparadas para exerc~-las. A Única função para a qual elas se acham po~ 

co preparadas (45,5%) ou mesmo despreparadas (27,0%), é a que envolve o 
papel de intérprete das aspirações e necessidades de saúde das comunida 
des, junto aos diferentes níveis de assistência à saúde, que é a função 
do número 6. Esta função já foi analisada em 1952, por LIMA e considera 
da cone 1 us i va par a o enferme i ro_de saúde pÚblica. 

Essa mesma posição favorável das enfermeira~ foi identificada 

no trabalho do COFEN/ABEn, 1985, 11demonstrando opinião favorável à p~át.!. 

cada enfermagem, centrada na saúde comunitária, com ampliação das fun

ções do enfermeiro, maior autonomia na prestação de serviços e maior pa~ 

ticipação nos níveis decisórios do setor saúde. 11 

Pode-~e dizer que são quase inexistentes as informações quan

to ao programa definitivo a ser implantado para a extensão de cobertura 

.COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas instituições de saúde. op.cit 
p. 190. 

* Estas funções foram adaptadas do questionário do trabalho COFEN/ABEn , 
acima citado. 

LIMA, lzaura Barbas~. Problemas relativos à enfermagem em saúde públ.!. 
--~· An. Enf.'3 5'_(1.): 84-93, 1952 (p. 92). 



TABELA 29 - PARECER DAS 35 ENFERMEIRAS* DE COMO SE SENTEM EM RELAÇAO As FUNÇOES PREVISTAS QUE TERAO QUE 
ASSUMIR FRENTE A ESTRATEGIA DA ASSISTENCIA PRIMARIA. DRS6 - RIBEIRAO PRETO. 1985 

N O v A s F u N ç o E s 

1. Todo pessoal auxi 1 h r da ãrea de assistênch 
primãria farã parte da equiee de enferma 
gem e suas ativida~es estarao sob a res~ 
ponsabilidade direta do enfermeiro. 

2. O campo de atuação e as funções de enfer 
magem serão ampliados. Determinados gru~ 
pos de funções. de responsabilidade ex
clusiva de outros profissionais. serão 
compartidas com a enfermagem. permitindo 
melhor aproveitamento dos enfermeiros. 

3. A educação para a saude. a prevenção de 
enfermidades. o controle da saude de in
div1duos e grupos da comunidade se trans 
formarão em ãreas de maior concentraçãõ 
das atividades de enfermagem. 

4. A enfermagem terã poder decisõrio sobre o 
numero e o tipo de formação do pessoal 
auxiliar requerido para os distintos pro 
gramas de saude. -

5. A enfermagem terã sob sua responsabilida · 
de a formação. supervisão. educação e con 
trole do exerc1cio profissional das dis= 
tintas categorias do pessoal de enferma-

. gem. 

6. A enfermagem assumirã o papel de inter
prete das aspirações e necessidades de 
saude das comunidades urbanas e rurais. 
~unt~s aos diferentes n1veis de atenção 
a saude. 

* 2 enfermeiras não re.~s_ponderam ã questão: -

C O M O 

PREPARADA 

20 
(60.5%) 

16 
(48.5%) 

17 
(51.5%) 

19 
(57.5%) 

16 
(48.5%) 

s 
( 15, F} 

I POUCO 
PREPARADA 

11 
(33.5%) 

11 
(33.5%} 

11 
(33.5%) 

10 
(30.5%) 

15 
(45,5%) 

15 
(45.5%) 

S E 

2 
(6.0%) 

4 
(12.0%) 

4 
(12.0%) 

3 
( 9.0%) 

2 
( 6.0%) 

9 
(27,3%) 

SENTEM 

SEM 
OPINIM 

2 
(6.0%) 

1 
(3.0:'} 

1 
(3,0%) 

4 
( 12.1 ~) 

T TOTAL 

33 
(100.0%) 

33 
(100,0%) 

. 33 
(100.0%) 

33 
(100 .O%) 

33 
(100.0%) 

33 
(100.0%) 

N 
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dos serv~ços de saGde e quanto ao processo de lmplantaçio, para que se 

possa dimensionar as necessidades de pessoal de enfermagem,obedecendo as 

necessidades regionais e/ou locais; e a instituição sistematizada da edu 

cação em serviço a fim de atualizar os enfermeiros, para assumirem seus 

compromissos nos cuidados pri~ários. 
. I 

Esta reação, que pode ser chamada de positiva, do enfermeiro 

ante a APS, poderá se constituir apenas numa questão teórica, porque a 

enfermagem está assentada em bases dadas pelo Setor Saúde e dependentes 

da organizaçio da pfópria sociedade, pois a r~alldade tem mostrado, se 

gundo anotou VIEIRA, 1983, que 11a enfermagem está crescendo dentro do hos 

pital (80% entre 1968 e 1979) e este crescimento não se dá no sentido da 

assistência, mas no da administração, jogando por terra o ideal assisten 

cial. 11 Quanto à nova estratégia, esse mesmo autor considerou que para 

os primaristas, os enfermeiros devem substituir os médicos na APS, assu 

mindo atribuições mais simples. Claro está que as enfermeiras teriam con 

dições técnicas de se incumbirem de novas tarefas. O que lhes falta e 

quantidade para que tal substituiçio redunde em extensão de cobertura ... 

Por exemplo, no Brasil entre 1968 e 1979, os médicos em ambulatórios e 

centros de saúde aumentaram cerca de 100%, enquanto os enfermeiros ape

nas 33%• 

Apesar de na APS as bases das ações serem tipicamente ae en 

fermagem, a enfermeira não foi destacada e enfatizada, ela aparece sem 

destaque com outros tipos e categorias de pessoal de saúde; falam de seu 

preparo para atuarem nos programas, mas a idéia que prevalece é de que a 

prestação de cuidados primários de saúde cabe, primordialmente;a pessoal 

de nível auxiliar, aos denominados 11agentes comunitários 11
• BRAGA, 1983., 

chamou atenção para essas posiçÕes assumidas e chamou de 11excessivamente 

discreta a importância concedida ao médico e ã enfermeira, elementos-ch~ 

ve de qua I quer equipe de saúde •1 Um ex~~l~-~~nc_I~i_~~ foi _o~~~ PREV. -SAÚDE! 

O que se sabe é qu~ 11a enfermeira da APS é uma gener;Ji-~t-a-~c--;:;---~ 

jo serviço e intervenção na assistência ã saúde integral recaem direta-

mente sobre indivíduos, família e comunidade, como um todo. Alcança um 

grau de competência que lhe permite tomar decisões e compartilhar respo~ 

sabil idades com os demais membros da equipe, na tarefa de.elevar o nível 

VIEIRA, César. Enfermagem em atenção primária a saúde no Brasil: contri 
buição para uma crítica. Rio de Janeiro, 1983. NUTES/CLATES/OPS. Fun 
dação Kellog. Brasília, junho, 1983. 11 p. (p. 6 e 7). 

BRAGA, Ernani. Enfermagem no contexto da saúde e do desenvolvimento do 
.país. In CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 35, São Paulo, 1983. A
nais. Brasília, ABEn, 1977. p. 98-104 (p. 98). 

MINISTtRIO DA SAODE/MINISTtRIO DA PREVID~NCIA E ASSISTtNCIA SOCIAL. Pro 
grama Nac·ional de Serviços Básicos de· Saúde. PREV.SAODE. São Paulo-; 
Associação Paulista de Saúde PÚblica, 1981. 151 p. (Textos de Saúde Pú 
bl i ca. 1). / 
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de saúde da população a seu cargo. Seu desempenho polivalente permite f~ 

zer uma utilização racional 6tima desta profissional, a fim de alcançar 

maior e eficaz cobertura .a baixo custo e sem aumentar o tempo de sua for 

mação básica.'' (OPS, 1977). 

Uma das condições,\entretanto;a que está exposto o enfermeiro 
\ . 

em seu novo papel é o domínio dos c9nhecimentos, destrezas e atitudes, 

sendo importante uma revisão quanto 'ã sua preparação para a capacitação 

requerida e que se contemplem as que já se encontrem em serviço com trel 

namentos e cursos para adaptá-las melhor e com mais segurança ao novo p~ 

pel. 

Qualquer mudança de posição ou direção nos serviços ou em um 

papel é, por natureza, processo lento e requer. o apoio de todos os seto

.res ou grupos envolvidos. "A aceitação por parte das autoridades de sau

de, quanto ao novo papel do enfermeiro na APS é o primeiro passo para 

que ela incorpore os componentes desse papel em sua prática diária. Igual 

mente importante é que as enferm~iras decidam aceitar ou rechaçar, essa 

nova responsabi 1 idade." (OMS, 1974). 

O desenvolvimento do critério da APS requer ajustamentos de~ 

trutura no sistema institucional de atendimento em saúde e, basicamente, 

uma mudança de atitude dos profissionais de saúde e uma redefinição de 

suas funções (ROBAYO, 1977). Ademais, é preciso considerar a valorização 

que a comunidade e as instituições terão nessa estratégia. 

Entre as instituições, vale lembrar, como assinalou ACU~A 

1982, "que as universidades constituem-se em instrumentos vitais para a 

APS. As instituições formadoras podem ser um pilar principal para se as 

sentarem as ,bases para a extensão de cobertura dos serviços de saúde, as 

sim como alcançar o equilíbrio entre: profissionais, técnicos e auxilia

res em cada país, assim como, ampliar a capacidade de realizar investig~ 
-çoes. 

As investigações, levadas a cabo por centro de formação, ser 

viriam como um rico arsenal de tecnologia apropriada que se considera n~ 

cessária para a reestruturação do sistema de saúde e a mudanças dos pr~ 

gramas de saúde." 

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD - ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALU~ 
El papel de la enfermera en la Atenci6n Primária de Salud. Washington, 
1977, p; 17 (Publ. Clent. 348) (p. 6). 

O.M.S. - Enfermeria y salud de la comunidade, op. cit., p. 8. 

ROBAYO, Jorge Castellanos. Sltuaciones de cobertura niveles de aten
c16n y atencl6n primária. BoZ. Of. Sanit. Panam. Washington, 82 (6) 
:478- 92, 1977. (p. 492). 

ACU~A, Hector. Partlcipacion de las universidades en el desarrollo eco
n6mico y social de las Américas. Edua. med. SaZud, Washington, 16 (2) 
:113- 17, 1982. 
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Há um fato a ser lembrado, que se liga à necessidade de 

melhor organização dos serviços, em especial o uso mais eficiente dos re 

cursos.que a sociedade coloca para a saúde. MACEDO, 1985, lembra que 

uma 

-e 

trágico o que está acontecendo na América Latina e no Caribe. to despe~ 

cício na prestação de serviço~ de assist~ncia as pessoas, indicando que 
I 

se está jogando fora 1/3 dos recurs'<?s que se dispõe. t verdade que os 

recursos alocados ao Setor Saúde são e serao sempre escassos, mas esta

mos desperdiçando 33% e e sem dúvida muito mais sério este desperdício 

do que a car~ncia ou a insufici~ncia de recursos. Em um cálculo preliml 

nar para a América Latina e Caribe, essa percentagem representa, anual 

mente 12 bilhÕes de dólares norte-americanos, os quais são perdidos, po~ 

que não se sabe utilizar adequadamente os recursos de que se dispõem, a 

nulando-os porque prestam-se a serviços desnecessários. São desperdícios, 

porque a tecnologia que se utiliza é inadequada, desperdício pela ociosi 

dade, desperdício pela baixa produtividade. 

Foi o próprio então Ministro da Previd~ncia e Assist~ncia So 

cial, Dr. Jair Soares, 1980, que em seu discurso enumerou algumas infor 

mações sobre o setor Saúde, e entre elas a de que 11estima-se que os ser 

viços públicos de atenção à saúde funcionem com um nível de 60% de ocio

s i dade. 11 

O que se viu a partir das TABELAS 20 a 29 e QUADRO 3, refere 

-se ao exercício e a prática de enfermagem. 

Ainda que se considere ser o objeto da prática da enfermagem, 

a assist~ncia de enfermagem, predominam as funções administrativas que 

está sendo exercidaspor todas as enfermeiras do DRs6, embora quanto a 

sua freqÜ~ncia ela tenha variação entre os diferentes cargos das mesmas. 

Com o afastamento da enfermeiraJa assitência é delegada aos 

auxiliares, a grande massa de 11 trabalhadores 11 do Setor Saúde. EstesJ des 

preparados e sem condições para o exercício da funçãoJassumem o vazio dci 

xado pela enfermeira. 

A importância da administração para os serviços e conhecida e 

reconhecida, no entanto, o que se percebe e que a enfermeira e desviada 

do seu campo e de prática e com isso ela perde sua posição na liderança e 

e supervisão do trabalho, não sendo reconhecido e legitimado o seu esfor 
ço e suas atividades. 

MACEDO, Carlyle Guerra. Assist~ncia primária nas Políticas Nacionais de 
Saúde na América Latina. Medicina do H.C. da Fac. Medic. de Ribeirão 
Preto e Centro Acad~mico Rocha Lima da FMRP, USP. Ribeirão Preto 18 
(1' 2, 3, 4): 2-8, 1985. (p. 6) 

SOARES, Jair. Extensão de cobertura por serviços básicos de saúde. Con 
tribuição dos Ministérios da Previd~ncia e Assist~ncia Soeial. lnJ 7ã 
CONFER~NCIA NACIONAL DE SAODE. Brasília, março, 1980, 13 p. (mimeog) 
(p. 4). 
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Há um 11aparente11 comodismo e aceitação, por parte das 

mas embora a situação diffci 1, chegando a constrangi-las 
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profi~ 

algu-

mas vezes, a enfermeira por questão.até de sobrevivência e manutenção do 

emprego adota essa postura, ainda que em conflito, por sentir-se impedl 

da de exercer sua prática, ou seja as, funções para as quais foi admitida 
\ 

ao serviço. \ 
\ 

As enfermeiras de serviço, como foi visto, anseiam por uma mu 

dança e até esboçaram em que áreas deveriam ser efetivadas. 

Este fato foi identificado em recente trabalho do COFEN/ABEn, 

1986, através das opiniÕes de enfermeiros representantes de 17 SESs, e 

estes mostraram que: 11a definição do papel do enfermeiro nas equipes mul 

tiprofissionais de saúde, inclusive quanto à supervisão e o treinamento 

de pessoal, ocupa o primeiro lugar entre as mudanças necessárias.•• Em S!:, 

gundo lugar - 11a criação de Órgãos coordenadores de enfermagem11 (onde não 

existe) e pela 11 redefinição das funções do enfermeiro na área de planej~ 

mente e programação . 11 

Outras situações ligadas ao exercfcio profissional estão nas 

TABELAS 30 e 31: 

TABELA 30 - DISTRIBUIÇAO DAS. 35 ENFERMEIRAS* SEGUNDO SEUS OBJETIVOS 

EM RELAÇAO A CONTINUIDADE DE SEU EXERCTCIO PROFISSIONAL, 

DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

E X P E C T A T I 

DEIXAR 

ANTES DA 

.APOSENTADORIA 

5 

15,5% 

5 15,5% 

CONTINUAR ATE 

Ser promovida para cargos 
mais altos e com ma·iores 
responsabilidades 

Continuar no mesmo cargo 

Continuar no mesmo cargo 
com maiores responsabili 
dades 

Outras** 

A 

*· 3 enfermeiras não responderam ã questão 

v A s 

APOSENTADORIA 

15 47,0% 

5 15,6% 

5 15,6% 

2 6,3% 

27 84,5% 32 100,0% 

** Para estudar e participar mais na ãrea docente e transferir-se 
pa~a outra unidade no mesmo cargo. 

COFEN/ABEn. O exercício da enfermagem nas Instituições de saúde do Bra 
sil. 1982/1983. Enfermagem no contexto nacional. Rio de Janeiro. CÕ 
FEN/ABEn, 1986. 165 p. (V.II) (p. 59). 
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Na TABELA 30 as enfermeiras expressaram suas expectativas 

quanto a permanecerem ou não no trabalho, antes de suas aposentadorias.A 

maioria, (84,5%), quer permanecer até o final de seu tempo de serviço p~ 

ra conseguir, segundo algumas (47,0%), promoção de cargo, 15,6%, qu~ 

rem permanecer na mesma posição e 15,6% continuariam no mesmo cargo,mas 

assumindo maiores responsabiddades\e 11outras11 com 6,3%. Ainda um pequ~ 
no numero de profissionais pretendem deixar o serviço antes de aposenta~ 

-se (15,5%). 

Já foi anotado, neste trabalho, a situação das enfermeiras 

quanto ao seu salário, os desvios de funções, a jornada dupla de traba

lho, condições familiares de lar e trabalho, a situação de desprestígio 

por ser categoria profissional predominantemente feminina, e outras va 

riáveis que as'discriminam e as colocam em posição de subalternidade e a 

té de desprestígio social. 

Não é fato novo esta situação. CARVALHO, em 1977, referiu que 
11em quase todos os países do mundo as condições de trabalho do pessoal de 

enfermagem não são satisfatórias. A carência de profissionais, tanto do 

ponto de vista quantitativo como qualitativo, considerada crítica em al 

guns deles, decorre de fatores diversos, entre os quais, podem ser cita 

dos: remuneração inadequada, horário de trabalho muito longo, sem perío 

do de descanso, plantões dm domingos e feirados, sem .. a justa compensação, 

períodos incômodos ou fatigantes de trabalho, como turnos da tarde e da 

noite, também sem a devida compensação, e quase que impossibilidade em 

ascender na carrerra, por não ser estruturada ou pela carência de condi 

ções de estudo e aperfeiçoamento ... Agrava a situação o fato, prevalente 

em muitos países, do enfermeiro não ser ouvido, quando do planejamento e 

da tomada de decisÕes sobre o ensino e a prática da enfermagem e sobre 

suas condições de emprego e de trabalho. 11 

A situação das enfermeiras do DRS6 se reproduz em idênticas 

condições destas citadas. Apesar disso, 47,0% delas aspiram a continuar 

para galgarem cargos mais altos, no entanto, como já foi discutido ante 

riormente, não foi ainda implantado um plano de carreira para o enfermel 

ro na SES, portanto essa possibilidade ainda é remota, o que anula a ex 

pectativa de mais da metade das que querem permanecer até se aposentarem. 

Uma justificativa"para compreensão dessa postura das enfermei 

ras poderá ser a que foi dada por MENDES, 1985, 110s enfermeiros, enqua_!! 

CARVALHO, Amália Corrêa. Condições de trabalho do pessoal de enfermagem. 
6la. Conf. lntern~c. do Trabalho (OJT). Comunicação. Rev. bras. Enf. 
Brasrlia, 30(2):157- 61, 1977 (p. 157). 

MENDES, Dulce de Castro. 
serviços de enfermagem 
c i t. p. 117·; 

lbi~ p. (115) 

Assistência ao cliente versus administração dos 
~ a ambiguidade funcional da enfermeira. 
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to mulheres (na quase total idade), sao, desde a infância,conscientizados 

e orientados para tais comportamentos, independentes de sua aquiescência 

aos mesmos, pois sua socialização se dá pelos determinantes ideolÓgicos 

da sociedade. Estes papéis se encontram tão integralizados ã personalid~ 
de dos profissionais que, mes~o deparando com precarrssimas e frustran 

I 

tes condições de trabalho, em termo'~ funcionais, salariais e outros,eles · 

ainda assim, reportando-se aos seus 'sentimentos estereotipados, se sen 

tem satisfeitos com as funções que desempenham.•• 

A referida autora lembra ainda que 11o tempo profissional no 

mercado, por ela estudada, na região metropolitana de Belo Horizonte e 

de aproximadamente 10 anos 11 e como a situação do enfermeiro em geral, no 

Brasil, se reproduz em um mesmo modelo, é de se supor que dentre as 84,5% 

do DRS6 que pretendem chegar à aposentadoria, este total será bem menor 

até o final do tempo ativo de serviço. 

Na TABELA 31, estao declaradas as associações de classe ;-às 

quais as enfermeiras do DRS6 estão filiadas. A totalidade (100%) está fl 

liada ao Conselho Regional de Enfermagem (COREn}, 44,0% na Associação 

dos Funcionários Públicos, 29,5% na Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn), 23,5% na Associação Profissional dos Enfermeiros do Estado de 

São Paulo e em outras entidades, porém com ~enor freqüência. 

Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem são orgaos dis 

cipiinadores do exercfcio profissional de enfermagem, 11que tem por fun 

ção dizer quais as pessoas que podem exercer a profissão ou ocupação; i~ 

pedir aquelas que a exerce~ilegalmente; verificar se as pessoas que exe~ 

cem legalmente a profissão ou ocupação, estão cumprindo corretamente as 

obrigações; punir as pessoas que ferem,a ética profissional, com uma das 

penalidades previstas em lei 11 (OGUISSO, 1981). 

A situação encontrada, da totalidade das enfermeiras do DRS6 
estar inscrita no COREN, é efeito da obrigatoriedade da inscrição, sem o 

que não têm direito ao exercício da profissão. 

A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) é o orgao de re 

presentação mais antigo dos enfermeiros, foi fundado em 12 de agosto de 

1926 sob a denominação de 1 ~ssociação Nacional de Enfermeiras Diplomadas 

Brasileira•• e por uma reforma de Estatuto ocorrida em 1944, alterou seu 

nome para•~ssociação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas11 (ABED) e final 

mente em 21/06/1951 passou a chamar-se 1 ~ssociação Brasileira de Enferma 

OGUISSO, Taka. Entidades de classe na enfermagem. Rev. bras~ Enf.; São 
Paulo, 6-10, jan./fev., 1981 (p. 7). 



TABELA 31 - NOMERO E PORCENTAGEM DAS ENFERMEIRAS*, SEGUNDO ORG~OS A QUE EST~O FILIA
DAS. DRS 6 - RIBEIR~O PRETO, 1985. 

ORG~O A QUE EST~O s I w N ~ o T o T A L 
FILIADAS NQ T % NQ I % NQ I % 

-Conselho· Regional de En- 34 100,0 - - 34 100,0 
fermagem (COREn) 

-Associação dos Funcionã- 15 44,0 19 56,0 34 100 ,o· 
rios do Est. São Paulo 

-Associação Brasileira de 10 .29. 5 24 70,5 34 100,0 
Enfermagem (ABEn) 

-Associação Profissional 
dos Enfermeiros do Esta- 8 23,5 26 76,5 34 100,0 

do de São Paulo 

-União Nacional dos Servi 
31 91 ,o 34 100,0 - 3 9,0 dores Publicas e Civis de 

São Paulo 

-Associação dos Servido -
res da Secretaria de Sau 2 6,0 32 94,0 34 100,0 

de (ASSES) 

-Associação Paulista de 
3 ,O · 33 97 ,0· 34 100,0 1 

Saude Publica 

* 1 enfermeira não respondeu ã questão. 
\.O 
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gem11 (ABEri) e que perdura até o presente (CARVALHO, 1976). Nesta socie 

dade, afiliação é inteiramente facultativa, podendo associar-se enfer 

melros, obstetrizes, técnicos de enfermagem e estudantes dos dois Últi 

mos semestres do curso de graduação de enfermagem. 

O cariter da ABEn é de uma associação cuj~ finalidade esti vd 
. I 

tada basicamente para promoções de cariter cultural-científico e assiste 

tencial, sendo conhecida sua atuação na. realização anual ~e Congressos 

de Enfermagem, pela publicação dos Anais do Congressos de Enfermagem, P!:, 

la publicação da Revista Brasileira de Enfermagem, elaboração do Código 

de ~tica de Enfermagem, participação junto a organizações internacionais, 

pesquisas e até trabalhos e posições no campo da defesa dos interesses 

da classe, apesar de não ser esta sua finalidade. 

Constatou-se que, apesar dos seus 60 anos de existência, ela 

contou no DRS6 com uma porcentagem pequena de sócias, 29,5%,como mostrou 

a.TABELA 31, dado este, próximo ao achado para o país como um todo, que 

para 1984 contava com 9 166 enfermeiros, o que significa que os percen 

tuais de sócios-quites, em geral, osciJavam entre 20,4% e 35,5% do total 

de profissionais existentes (COFEN/ABEn, 1985). CASTRO, 1978, fez uma ob 

servação durante o XXX Congresso Brasileiro de Enfermagem mostrando que 
11 no relatório da ABEn referente ao perfodo que se encerrou, nos fizemos 

um levantamento e vimos que apenas 43% dos Enfermeiros e Técnicos regis

trados no COREN, estão associados a ABEn. 11 

Reside aqui a necessidade de estudo para se conhecerem os fa 

tores que estão influindo para que os enfermeiros deixem de inscreverem-· 

-se como sócios de uma entidade que, até alguns anos atris, era a únicà 

representativa da classe, a responsável por importantes eventos, encon 

tros, publicações, pesquisas que apoiaram e conquistaram muitas posiçÕes 

e condições para a classe. 

Se esta Associação já sobreviveu há mais de meio século, e 

porque seu valor é reconhecido. Por que é ela reconhecida e nao recebe 

da classe a· adesão como sócios? Onde esti este impedimento ou bloqueio? 

Não obstante a pequena freqüência relativa (23,5%) de filia

çao, a Associação Profissional dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e 

CARVALHO, Anayde Corrêa. Associação Brasileira de Enfermagem. 1926-1976 
documentirio, Brasfl ia, ABEn, 1976. 514 p. (p. 31, 33 e 38). 

COFEN/ABEn. O exercfcio da enfermagem nas Instituições do Brasil. op. 
c i t.1 p. 221. 

CASTRO, Ieda Barreira. As entidades de classe das quais· o enfermeiro 
participa. In CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 30, Belém, 16-22 , 
ju1h., 1978. Anais_, Brasfl ia, p. 159-164 (p. 162). 
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de grande interesse, porquanto ela precede a existência do respectivo 

sindicato. Hi necessidade pr~via da criaçio de associaçio profissional , 

e isto .implica que um gr~po de pessoas, com interesses comuris, elaborem 

o estatuto, preencha os requisitos legais e soliciteMseu registro.* Para 

que se efetue a mudança para ~indic~~o, segundo OGUISSO, 1981, uma das 

condições ~ a associação contar com 'associados cujo número represente p~ 

lo menos um terço dos profissionais que exerçam a mesma atividade, na r~ 

giio ou base territorial que pretende abranger o sindicato. Poucas toda 

via, demonstraram interesse em se ligar a associação profissional, como 

foi mostrado na TABELA 31. Isto talvez se deva a que sua liberdade de a 
-çao esteja limitada pelo fato de trabalharem em serviços considerados co 

mo essenciais para a população, e por esta razio sintam-se obrigadas 1a 

dar continuidade ao serviço, principalmente as que trabalham no setor p~ 

blico, condicionando-as a uma posição de indefinição política e engaja

mento nas associações e não participação de movimentos, em particular os 

reivindicatórios, menosprezando a ação do sindicato. 

A sindicalização~ 1 ivre, mas o pagamento do imposto sindical 

~ compulsório. Por outro lado, o associar-se a ele indica uma tomada de 

posição e uma decisão polÍtica, e OLIVEIRA, 1981, reforçou essa necessi 

dade de postura, lembrando que o enfermeiro não pode ser um mero expect!:!_ 

dor esperando acontecer .... Quanto maior o preparo, maior deveria ser a 

conscientização de nossos problemas e a busca dos caminhos para solucio

nã-los, inclusive pela maior afirmação política da classe. 11 

O sindicato representa legalmente toda a categoria profissi~ 

nal perante autoridades administrativas e judiciiri~s e, entre outras 

competências, cabe a ele instaurar e homologar dissídios coletivos da 

classe. PICALUGA, 1982, anotou que cabe ~'aosindicato desempenhar papel 

fundamental, por exemplo, na discussão do piso salarial e do reajuste s~ 

larial .•• O reajuste de salário está associado, por um lado, ao aumento 

do custo de vida, e, por outro, ao poder de negociação da categoria,al~m 

da importância do setor na economia.'' 

As enfermeiras, de um modo geral, têm valorizado pouco os as 

*Quando foram colhidos os dados deste trabalho, não havia sido outorg~ 
da a carta sindical para o Estado de São Paulo. 

OGUISSO, Taka. Entidades de classe na enfermagem. op. cit., p. 8. 

OLIVEIRA, Maria lvete Ribeiro. O enfermeiro e a enfermagem. In CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 33, Manaus, 2-7, ag., 1981, Anais. Brasília, 
1981. p. 19-31 (p. 29). 

PICALUGA, Isabel. Saúde e trabalho. In Saúde e Trabalho no Brasil. Pe 
trópolls. IBASE. VOZES 1982, p. 37-42. (p. 42). 
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pectos polfticos, mas, se pretende ter influência na areada saúde, g~ 

nhar posiçÕes,·ampliar conquistas sociai~ para se conseguirem melhores 

condiÇões de trabalho e de salário, urge o fortalecimento polftico da ca 

tegoria, através da conduta da união e coesão dos profissionais, numa a 

dição de ESforços, que fortarecerá \a categoria, para conquistar e/ou am-. 

pliar o espaço social do enfermeiro\ 



"' CAPITULO V 
... 

C(JJCWSCES 
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CAP1TULO V 

CONCLUSÕES 

\ 

A Identificação do enfermeiro na força de trabalho do Depa~ 
\ 

tamento Regional de Saúde, 6, de Ribeirão Preto (DRS 6), da Secretaria 

do Estado da Saúde de São Paulo (SES), facultou caracterizá-los como: 

-A totalidade do grupo estudado era do sexo feminino com predomínio 

do grupo etário de 20 a 30 anos (40,0%), casadas (51 ,5%), sendo que 

77,2% possuia de zero a 5 anos de serviço. 

- Com referência a distribuição do pessoal de enfermagem encontrou-se a 

seguinte proporção: enfermeira 7,0% e pessoal auxiliar 93,0%, numa r~ 

lação enfermeira/pessoal auxiliar de 1/13,5. 

-Com respeito a proporçao enfermeira/médico esta se mostrou assim dis 

tribuída: 1 enfermeira/9,1 médicos para todo o DRS6. Se considerada 

a distribuição só para os CSs a relação foi de 1 enfermelra/10,6 médi 

cos. 

-A distribuição de pessoal profissional e auxiliares foi: 

36,0%, enfermeiras, 4,5% e pessoal auxiliar 59,5%. 

médicos, 

- A·formação profissional das enfermeiras mostrou-se a seguinte: reali 

zaram Habilitação em Enfermagem de Saúde Pública, 68,5%; Especializ~ 

ção em Saúde Pública 8,6% e receberam treinamento quando de seu in 

gresso no serviço, 58,8%. 

-As restrições feitas pelas enfermeiras, quanto ao curso de enfermagem 

feito foram em relação ao conteúdo teórico (26,4%) e'a prática(32,3%). 

De todo o grupo, apenas 6 haviam participado de pesquisa e uma .única 

como autora principal. 

Quanto a progressão fúncional não havia carreira nem quadro para as 

enfermeiras. Os seus vencimento situavam'ifentre 2 e 7 salários mínimos, 

sendo que uma Única situava na faixa de até 10 salários. O processo 

de avaliação de desempenho foi rejeitado por 100,0% das enfermeiras. 

-Todas as enfermeiras exercem a função administrativa. Predominando em 
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freqüência (11 sempre11
) as administrativas para as inspetoras e de CS 

(68,5%); de assessoria para as distritais (87,5%) e de assistência de 

enfermagem (73,3%) para as chefes ou com encarregatura. 

-O grupo das enfermeiras identificou como principal fator impeditivo ao 
' \ 

desempenho de suas funções, a est'r:-utyra técnico-administrativa da SES. 

Esta estrutura foi também indicada como a mais carente de reformula 
-çao. 

-As enfermeiras mostraram-se preparadas para exercerem as funções dos 

programas de extensão de cobertura da assistência primária. A função 

para a qual elas se sentiram menos preparadas (15,1%) é a de intérpr~ 

te entre a comunidade e os serviços. 

Um grupo r~presentado por 84,3% pretendia permanecer em seu exercfcio 

profissional até a aposentadoria. 

- O grupo estava vinculado aos Órgãos da categoria na seguinte distri 

buição: Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) 29,4%; Associação 

Profissional dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, 23,5%; Conselho 

Regional de Enfermagem, 100,0%. 

t válido ao final destas conclusões considerar que a aproprl· 

ada identificação das necessidades de saúde da população e a adequada 

prestação de serviços constituem a base sobre a qual será possfvel a 

existência de uma prática de saúde, bem como a correta definição, form~ 

ção e utilização dos recursos humanos para essa área, em especial, o 

enfermeiro. 
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ANEXOS 



· ' . . 

UNIVERSIDADE VE SÃO PAULO 

FACULDADE VE SAOVE POBLICA - SÃO PAULO 

\, I 
. \ 

ENFERMAGEM VE SAOVE POBLICA NO VRS-6 
\ 
' 

Q U E S T I O N Ã R I O v o E N F E R M E I R O 

1. CARGO QUE OCUPA COMO ENFERMEIRO VE SAOVE P0BLICA: 

1 . Inspetora 

2. Distrital 

3. CS-1 - Clte.6e. 

4. CS-1 
com e.nc~egatu~a 

5. CS-2 . 
.6em enc~egcU:wz.a 

OUTROS 

2 . . DISTRITO NQ CIVAVE 

ANEXO 1 

-------------- ----~~------~-----

3. HORA VO INÍCIO HORA VO TERMINO ------------- --------------

.4. 

0-i.a Ano 

NOTA: POR GENTILEZA, NÃO DEIXE QUESTÃO SEM RESPONDER. CASO NÃO HAJA RES 

POSTA, ESCREVA "NÃO ·sE . APLICA". 
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APRESENTAÇAO E INSTRUÇAO 

Este estudo procura caracterizar a situação relacionada com os 

enfermeiros de saQde pQblica utiliz~dos na prestação de assistincia a 
I 

saQde da população atendida pelo Departamento Regional de SaQde de Ribei 

rão Preto (DRS-6) da Secretaria de Estado da SaQde de São Paulo com a fi 

nalidade de coletar informações sobre a situação desse profissional. 

O presente questionário não levará a identificação dos informan 

tes, uma vez que se busca conhecer a caracterização da função e da ativi 

dade segundo seu sexo, idade, estado civil, formação escolar e perspectl 

vas futuras. 

Esperamos contar com sua valiosa colaboração, lembrando que a 

exatidão de suas respostas será básica para que os dados revelem a rea 

!idade existente. 

As respostas serao escritas a tinta (ou caneta esferográfica) . 

Evite rasurar, colocar observações, siglas ou palavras que não permitam 

conhecer a verdadeira resposta. 

A margem do lado direito de cada folha - deve ser utilizada na o . 
Esse espaço está reservado para a codificação. 

Não, deixe, por favor, nenhuma questão sem resposta. 

Quando a pergunta não for aplicável a seu caso, escreva "não se 

aplica". 

Após terminá-lo, reveja-o para ver se não foi pulada nenhuma 
questão. 

Esperamos que esse material contribua para que a enfermagem se

ja estudada e refletida em sua prática. 

Fico muito grata pelo apoio e estímulo que estao me dando. 

Ao seu dispor sempre 

DAISY LESLIE STEAGALL GOMES 

Ribeirão Preto, março de 1985. 
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COLOQUE UM 11X11 NO PARtNTESES CORRESPONDENTE A SUA RESPOSTA, E QUANDO Nf 

CESSARIO ESPECIFIQUE-A POR EXTENSO. 

! - IVENTIFICAÇÃO= 

!I 

1. INDIQUE O GRUPO ETARIO EM QUE VOCt SE INCLUI: 

1) 20 -- 29 ) 

2) 30 -- 39 ( . ) 

3) 40 -- 49 ( ) 

4) 50-- 59 ( ) 

5) 60 e mais 

2. SEXO 

I ) Masculino ) 

2) Feminino ) 

3. ESTADO CIVIL 

1 ) So 1 te i ro 

2) Casado ou outra forma de .-un1ao 

3) Viúvo 

4) Separado, desquitado, divorciado ( ) 

NÍVEL VE INSTRUÇÃO: 

4. FEZ HABILITAÇÃO? 

1. Não ( ) 

2. Sim ( ) 

3. Especifique em que area: 

3. I. Enfermagem de Saúde Púb 1 i ca 

3.2. Médico-Cirúrgica 

3.3. Obstetrícia 

' 

5. CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM: 

1. Não 

2. Sim - cursando 

3. Sim- concluído( 

4. Especificar se está cursando ou já concluiu outras licenciatu

ras fora da enfermagem 
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6 - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM: 

1. Não ( ) 

2. Sim ( ) Especifique qual: 

3. Enfermagem do trabalho: 3.1 - cursando ( ) 

\ 3.2 - conclurdo ( ) 
' \ 

4. Curso de SaQde PQblica: ~.1 -cursando ( 

4.2 - conclurdo ( ) 

5. Especificar se tem outros cursos de especialização, ·fora da 

enfermagem, se já concluiu ( ) ou está cursando, nome do 

Curso: 

Duração: ------ Escola: --------------
7 - CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO: 

1. Matriculado em curso de pós~graduação: 

Sim 

Não ) 

2. Disciplinas isoladas em curso de pós-graduação: 

2.1 .- cursando ( 

2.2 - conclurdo ( numero de disciplinas conclurdas ---
3. Já concluiu créditos para Mestrado, mas sem defesa de tese: 

4. Mestrado com defesa de tese ( ) . 
s. Já concluiu créditos para Doutorado, mas sem defesa 

se ( 

6. Doutorado com defesa de tese ( ) 

]. Doutorado sem curso, 50 pela defesa de tese ( 

8 - CURSOS DE TREINAMENTOS ESPECfFICOS DE SAODE POBLICA: 

1. Não ) 

2. Sim- Hansenologia (Bauru): 2.1 -cursando ( 

2.2 - conclurdo ( 

3. Sim- Vigilância epidemiológica: 

3.1 - cursando 

3.2 - conclurdo 

de 

4. Outros cursos de especialização em saúde: Nome do Curso: 

J~ 

te 

Duração: --------------------- -------
Loca 1: 

9- VOC~.RECEBEU PREPARO OU TREINAMENTO PARA O CARGO A QUE VOCt FOI 

ADMITIDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE SA0DE7 

1. Não ( ) 

2. Sim ( ) Especifique como foi no quadro abaixo: 
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Se teve supervisor, indicar 
TIPO DE PREPARO Não Sim Médico Enferm. Médico e Enf. 

1. Treinamento programado. 

\ 
2. Estágio em outro servi \ 

ço de saúde. - \ 

3. Prática no serviço com 
orientação. 

4. Aprendeu so, com a pr~ 
tica. 

Outros, especifique: 

s. 
6. 

9a - FEZ OU ESTÁ FAZENDO OUTROS CURSOS NA ÁREA DA SAODE: 

1. Não 

2. Sim, concluído 

3. Sim, cursando 

4. Especificar o nome do curso: 
---------------------------------------Duração? Local: _________________________________________ __ 

10 - A FORMAÇÃO TEORICA RECEBIDA NO SEU CURSO DE FORMAÇÃO PROFIS

SIONAL VOCt CONSIDERA: 

1. Suficiente para o exercício da profissão 

2. Insuficiente para o exercício da profissão 

3. Caso sua resposta seja "insuficiente" especifique três ju~ 

tificativas que você considera as mais importantes: 

3. 1. 

3.2. 

3.3. 

11 -A FORMAÇÃO PRÁTICA RECEBIDA NO SEU CURSO DE FORMAÇAO PROFIS

SIONAL VOCt CONSIDERA: 

1. Suficiente para o exercício da profissão ( ) 

2. Insuficiente para o exercício da profissão ( ) 

3. Caso sua resposta seja "insuficiente" especifique três ju~ 

tificativas que você considera as mais importantes: 
3. 1. 

-------------------------------------~------3.2. 
3.3. 
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12 - INDIQUE COM UM 11 X11 COMO VOCI: SE ATUALIZA NA AREA DO SABER: 

LELTURA OU CONSULTA \ 

BIBLIOGRAFICA DA A UTILIZA FREQUI:NCIA -REA DA ENFERMAGEM. 

l. 

. 2. 

3. 

4. 

s. 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

\ \ EXCEPCIONAL 
NÃO SIM SEMPRE AS VEZES MENTE -

Livros 

Revistas Nacio-
nais 

ReVistas Estran-
geiras 

Teses e Monogr2_ 
fias 

Outros 

13·- DIFICULDADES ENCONTRADAS POR VOCI: PARA ATUALIZAR-SE: 

1. A instituição não estimula a atualização dos enfermeiros ( ), 

2. A instituição não possui biblioteca ou material de estudo 

d i s pon í v e 1 ( ) . 

3. Não - oferecidos pela instituição programas de atualiza-sao 
- treinamento em serviço ( ) . çao ou 

4. O custo é alto para aquisição de 1 i vros e assinaturas de 

revistas ). 

5. Falta de estímulo pessoal ( ) . 

6. As bibliotecas são distantes e de difícil acesso ( ). 
7. Outros: especifique: ________________ _ 

14 - INDIQUE COM UM 11 X11 SE TEM PARTICIPADO DAS ATIVIDADES ABAIXO 

RELACIONADAS, E COM QUE FREQUtNCIA • 

UTILIZA FREQUtNCIA 
ATIVIDADES 

Ní\0 SIM SEMPRE As VEZES EXCEPCIONAL -MENTE 

Congressos 

Semi nâr i os 

Grupos de Estudo 
e Debates. 

Estágio em outros 
serviços. 

Reuniões da classe 

Outros 
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15 - DIFICULDADE E IMPEDIMENTOS ENCONTRADOS PARA PARTICIPAR DESSES 

EVENTOS E ENCONTROS: 

1. Falta de estímulo pessoal ( ). 

2. Problemas familiares que dificultam ausência do lar ( ). 

3. As despesas para ~sses eventos são altas ( ). 

4 - ' \ • -. Sao poucos os encontroslque interessam a saude púb 1 i ca 

5. São limitados os participantes escolhidos ( ). 

) . 

6. Não pode sair porque não tem quem o substitua no cargo ( ). 

7. A instituição não oferece afastamento para esses eventos( ). 

8. Outros: especifique ___ ...:..._ _____________ _ 

16 - REALIZOU OU PARTICIPOU DE PESQUISA DE ENFERMAGEM NOS OLTIMOS 

CINCO ANOS? 

1. Não 

2. Sim 

3. Especifique: 

CONCLUfDA PARTICIPAÇÃO COMO PUBLICADO AUTOR 
ASSUNTO DE PESQUISA PRINCI- COLABORA SIM NÃO PAL DOR - SIM NÃO 

3. 1. 

3.2. 
3.3. 
3.4. 
OUtros, especifique 

17 - HA QUANTO TEMPO VOCt t FORMADA EM ENFERMAGEM? 

17.1 - anos. 

17.2 - Escola onde se formou: ------------------
18 - VOCt GOSTARIA DE CONTINUAR ESTUDOS PARA ATUALIZAR SEUS CONHE

CIMENTOS? 

1 . Não ( ) 

2. Sim ( ) 

3. Caso sua 

Curso: 

Escola: 

Local: 

resposta seja 

Duração do curso em 

4. Outro: 

IISIM .. , especifique qual o: 

meses. 
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111 - SITUAÇÃO FU~CIONAL NO VRS-6 

19 - ASSINALE COMO FOI SUA ADMISSÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAODE. 

1. Concurso pGblico ,) 

2. Prova de seleção ) 

3. Seleção por título 

4. Comissionado ou à disposição ( ). Neste caso especificar 

de onde veio:· --------------------------------------
5. Veio de outros Órgãos ou coordenadorias ( ) 

Es pec i f i que qua 1 =----------------------------------
6. Outros:· ------------------------------------------

20 - EM QUE CARGO VOCE FOI ADMITIDO NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

SA0DE7 

21 - QUAL A SUA SITUAÇÃO FUNCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAO 

DE? 

1. Não sabe 

2. Em comissão 

3. Efetivo 

4. Lei 500/74 (temporário)( 

5. Extranumerário ( 

6. Art.92 CE 2/69(nomeação por 
2 anos) ( ) 

Outros: ---------------------

22 - VOCE TEVE ALGUMA MUDANÇA DE CARGO NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAODE APÓS SUA ADMISSÃO? 

1. Não 

2. Sirn, rnas sem vantagens ( 

3. Sim, com vantagens 
4. Sim, mas no mesmo nível anterior ) 

5. Sim, para nível inferior com menor vantagem ( 

6. Sim, para nível inferior com a mesma vantagem ( 

7. Outras: especifique: 

23 - HA QUANTO TEMPO VOCE TRABALHA COMO ENFERMEIRO NA SECRETARIA 
DO ESTADO DA SAODE? 

1. anos meses. 

2. Aproximadamente anos. 

3. Não sabe ( 



24 - VOCt TEM ALGUMA VANTAGEM INCORPORADA A SEU SALÁRIO? 
I . Não ( ) 

2. Sim ( ) 

3. Especifique ( 

3. 1. 

3.2. 

3. 3. 

Reajuste sef11estral 1 ( ) 

I 

Quinquênio ( ) qt\antos: __ 

Salário famflia ) quantos: __ 

3.4. Pró-labore 

3.5. PASEP ) 

3.6. PIS ) 

3.7. Avaliação de desempenho ( 

3.8. Gratificação de Natal (13<?) ( 

3.9. Salário esposa ( 

3. lO. Sexta-parte 
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Outros: especifique: ----------------

25 - ASSINALE QUAL FOI SEU SALARIO LÍQUIVO NO ÜLTIMO MtS DE RECEBI 

MENTO. 
1. Cr$ ___ _ 

2. Não sei 

26 - O QUE VOCt ACHA DO CRITtRIO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO? 

1 V - FUNÇÕES 

1. 

2. 

3. 
4. 

s. 

6. 

26a - DAS FUNÇÕES ABAIXO RELACIONADAS ESPECIFIQUE QUAIS VOCt EXECU 

TA E COM QUE FREQUtNCIA. 

NÃO SEMPRE ÀS VEZES EXCEPCIO- OBSERVAÇÃO 
NALMENTE 

Administrativas 

De ensino 

De acessaria 

De pesquisa 

Prestação de as -sistência de en 
fermagem à popÜ 
1 ação. -

Outras 
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27 - ENTRE AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO RELACIONADAS ASSINALE COM UM 11 X
11 

SE VOCt 

AS EXECUTA E COM QUE FREQÜtNCIA, COMO INSPETOR DE ENFERMAGEM. 

1. Assessorar o Diretor Regional de Saúde 
através do Assistente Técnico da Regio
nal, em assuntos de sua capacidade; 

2. apresentar ao Diretor Regional ,discutir 
e avaliar planos de trabalho relativos 
a área especffica; 

3. propor programas e colaborar com a equi 
pe da Divisão de Serviços de Estudos e 
Programas no adestramento d~ pessoal 
técnico e auxiliar da DRS, de acordo 
com a orientação emanada do superior de 
Equipe Técnica de sua área; 

4. participar das reuniões mensais ou even 
tuais com o Diretor Regional de Saúde 
e demais inspetores; 

S. participar de reuniões periódicas, com 
o pessoal técnico dos serviços de Estu 
dos e Programas da Regional, a fim de 
aprimorar o planejamento, fazer a adap
tação ou avaliação dos programas regio
nais, elaborar projeto de orçamento,Pro 
grama da Unidade de Despesa, e analisar 
o desempenho em sua área; 

6. participar de reuniões com lfderes da 
comunidade motivando-os para a solução 
de problemas e programas propostos; 

7. participar das reuniões trimestrais e e 
ventuais convocadas pelo Superior de E7 
quipe Técnica para planejamento, adapta 
ção e avaliação dos programas de saúde~ 
bem como para propor normas ou sua re
formulação; 

8. emitir pareceres técnicos sobre os reJa 
tórios e info~mes encaminhados ao Dire7 
tor Regional, para área de sua responsa 
b i 1 idade; -

SIH 

NAO 1----r-----y------

SEMPRE 1\S VEZES 
EXCEPCIONAJ:. 

H ENTE 
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9. participar dasqreuni~es, n~s sedes dos 
órgãos regionais, com o pessoal técnico, 
das quais poderão participar chefes de 
Distritos, médicos Chefes de Centros de 
Saúde, especialistas da respectiva area, 
objetivando o melhor desenvolvimento dos 
trabalhos; 

10. apresentar relatórios mensais a partir 
da análise de dados recebidos dos Dis
tritos Sanitários e das visitas efetua
das no Centro de Saúde; 

11. emitir pareceres e informes técnicos 
quando necessários; 

12. cumprir e fazer cumprir as Ordens de 
Serviços (O.S.) emanadas da Coordenado
ria de Saúde da Comunidade objetivando 
sua entrosagem com a~ Divis~es ou Servi 
ços do Instituto de Saúde; -

13. atender às determinaç~es eventuais do 
Diretor Regional, não contidas nestas a 
tribuiç~es, dentro da área de sua espe
c i a 1 i da de; 

14. inspecionar, supervisionar e avaliar em 
n í ve 1 I oca 1 , di s t r i ta 1 ou reg i ona 1 , a a 
plicação de normas técnicas e o desen ~ 
volvimento dos programas de trabalho, 
bem como motivar e orientar as chefias 

' e o pessoal; 

!5. Outros 
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SIH 

Nilo EXCEPCIONAl,. 
HENTE AS VEZES SEHPRE 
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27a - ENTRE AS ATRIBUIÇOES ABAIXO RELACIONADAS ASSINALE COM UM 11X11 SE 

VOCt AS EXECUTA E COM QUE FREQÜtNCIA, COMO ENFERMEIRO DISTRITAL DE 

SA0DE P0BLICA. 

SIH 

SEHPRE AS VEZES 
EXCEPCIONA.!:, 

H ENTE 

I. Assessoramento a Diretoria do Distrito 
Sanitário; 

11. participação ~o planejamento das pro 
gramaçoes na area do Distrito Sani tã -r i o; 

111. supervisão das atividades desenvolvi-
das pelos Centros de Saúde; 

IV. participações no treinamento de pessoal: 

1. participar de supervisões das ativida-
des previstas - de 

. 
nas programaçoes sau -de; 

2. propor quando necessário, a participa-
ção de especialistas na supervisão das 
atividades específicas de Centros de 
Saúde; 

3. participar da elaboração de roteiros 
para supervisão e controle; 

4. participar dos programas de treinamen 
to de pessoal técnico e, de auxiliar 
das Unidad~s; 

5. participar da elaboração do plano de a 
tividades para o Distrito Sanitário; -

6. acompanhar a execução das atividades 
programadas e desenvolvidas pelo nrvel 
loca I; 

]. analisar os dados de produção e os in -dicadores de ava I i ação; 

8. manter cadastro de p:ssoas treinadas em 
função das programaçoes de saúde; 

9. organizar e manter atualizado os regis 
tros dos principais materiais e equipa 
mentes utilizados no treinamento de 
pessoal; 



10. selecionar e ou elaborar material didi
tico a ser utilizado no treinamento; 

11. identificar as necessidades de treinamen 
to e desenvolvimento de recursos huma -
nos, em função da realidade do Distrito 
Sanitário; 

12. participar de pesquisas no campo da saú 
de de interesse da Secretaria da Saúde~ 

J 

13. participar do diagnóstico de saúde da 
área do Distrito Sanitário; 

14. participar na manutenção do cadastro de 
recursos institucionais, cientrficos 

~ 
tecnológicos, materiais e humanos da a 
rea do Distrito; 

15. participar da implantação e operação do 
Sistema de Vigilância EpidemiolÓgica; 

16 .. analisar epidemiologicamente o comporta 
mente das doenças sob Vigilância Epide~ 
miológica e propor recomendações neces
sárias; 

17. acompanhar, com análises freqUêntes e 
Sistematizadas, a cobertura vacina! dos 
Centros de Saúde, e propor quando for o 
caso, programa de intensificação e ou
tras medidas que envolvem atividades de 
vacinação; 

18. articular as atividades de Vigilância E 
pidemio!Ógica ·com os estabelecimentos T 
hospitalares públicos ou privados, em 
conjunto com o nrvel local; 

19. assessorar o Dirigente do Grupo Técnico 
em assuntos pertinentes à sua area de 
atuaçao; 

20. exercer outras competências que lhe fo
rem conferidas ou delegadas; 

21 . Outros. 

153 

SIH 

Nl\0 t----t-----r-----
EXCEPCIONA\:. 

SEHPRE AS VEZES H ENTE 
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27b- ENTRE AS ATRIBUIÇêiES ABAIXO RELACIONADAS ASSINALE COM UM 11X11 SE 

VOCt AS EXECUTA E COM QUE FREQÜtNCIA- COMO CHEFE DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM OU ENCARREGADO DO SETOR DE ENFERMAGEM. 

Sl/1 

NAO 
SEIIPRE AS VEZES 

EXCEPCIONAL 
11ENTE 

1. Elaborar escala de serviço de pessoal de 
enfermagem, para atividades internas e 
externas do Centro de Saúde; 

2. adequar a escala de serviço, em decorrên 
c ia de faltas de servidores da unidade 
de trabalho sob sua responsabilidade; 

3. ordenar o rodízio do pessoal de enferma -gem nas atividades internas e externas; 

4. selecionar, agendar e distribuir, entre 
os visitadores sanitários, as visitas do 
m i c i 1 i ares a -serem executadas; 

5- verificar sistematicamente os registros 
de atividades executadas pelo pessoa 1 ; 

6. responder pelo adequado funcionamento 005 

fichários de controle e de vac.inação; 

7. reunir, conferir e encaminhar para consó 
lidação, os dados de produção relativos 
as atividades sob sua responsabilidade; 

8. manter o controle das atividades de pre-
paro e esterilização de material e do 
preparo das salas ce execução das ativi-
dades médicas e de e.nfermagem; 

9. selecionar e executar atividades de en-
fermagem de acordo com as prioridades ' necessidades e características de cada 
caso; 

lO.verificar, sistematicamente as condições 
de conservação, datas de vencimento e 
prazos de validade dos medicamentos, 50 

ros, vacinas, ant í genes e suplementos a -1 imentares existentes no CS; 



! , 

11. receber as notificações compulsórias e 
participar dos procedimenios-relativos 
a vigilância epidemiolÓgica de 'acordo 
com a orientação do Diretor do CS; 

12. promover constante treinamento em ser 
viço, do pessoal sob sua subordinação; 

13. Outros. 
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SIH 

NAO~-------r-----~r---------

SEHPRE AS VEZES 
EXCEPCIONAh 

H ENTE 
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27c - ÉNTRE AS ATRIBUIÇÕES ABAIXO RELACIONADAS ASSINALE COM UM 11X11 SE 

VOCt EXECUTA E COM QUE FREQÜ!:NC IA, COMO ENPE'RMEIRO DO CEN'l'RO DE 

SA0DE. 

1. Selecionar e executar ações de enferma
gem de acordo com as prioridades, nece~ 
sidades e ca~acterfsticas de cada caso, 

· particularmente para : gestante e cria~ 
ças de alto risco par~ si pr6prios ou 
para a comunidade; 

2. coordenar e supervisionar a organização 
e execução "das atividades de enfermage~ 
desenvolvidas nas unidades de atendimen -to sob sua responsabilidade, levando em 
conta os demais elementos da equipe de 
saúde do Centro de Saúde; 

3. participar da elaboração e controlar a 
escala de serviço diário do pessoal de 
enfermagem para as atividades internas 
e externas; 

4· realizar periodicamente a atualização 
do fichário de vacinação e superv1s1o -
nar o funcionamento do mesmo; 

5. promover a convocaçao de cl lentes falto 
sos, de acordo com os programas e sub 
programas; 

6. verificar periodicamente as condições 
de conservação e prazo de validade de 
soros e vacinas; 

]. participar com a equipe do Centro de 
Saúde do planejamento da assistência de 
saúde à população, de acordo com as di 
retrizes gerais; -

8. participar com o enfermeiro-chefe, da 
previsão de . pesso~l, material e equipa 
mentos para abastecimento e reabasteci~ 
mento ~ das unidades de atendimento sob 
sua responsabi I idade; 

9. substituir o enfermeiro-chefe e/ou en
carregado de setor em suas ausências 1 

NAO 
SEHPRE 

SIH 

AS VEZES 
EXCEPCIONA.!:, 

HENTE 



10. assessorar o diretor do Centro de Saú~ 
de quando solicitado ou na ausência do 
enfermeiro-chefe e/ou encarregado . d~ 
setor; 

11. participar de · reuni5es t~cnico-adminis 
trativas, promovidas pelas chefias ime 
diatas, fornecendo subsídios para o rn~ 
lhor desenvolvimento dos trabalhos; 

12. participar de reuniões com líderes das 
comunidades, colaborando em assuntos 6 

pecíficos de enfermagem, quando solici 
tado; 

13. participar dos procedimentos relativos 
à Vigilância Epidemiológica em todas 
as suas etapas; 

14. elaborar com o Visitador Sanitário, o 
plano da visita domiciliária, orientar 
sua execução e participar de sua ava
liação; 

15. realizar visita domicil iária em casos 
especiais, devido à compleiidade do 
problema (ex. :mol~tias transmissíveis), 
e quando d~ necessidade de · demonstr~ · 
ção ao Visitador Sanitário; 

16. executar e/ou participar de 
de treinamento em serviço ao 
de enfermagem; 

programas 
pessoal 

17. participar de treinamentos a outros e
lementos ticnicos e auxiliares sempre 
que solicitado; 

18. participar, realizar e/ou promover o
rientação individual ou grupal à clien 
tela para o desenvolvi~ento de atitu
des e práticas co~dúzenies à saúde; 

19. manter-se informado sobre o programa 
atividades desenvolvido por estudantes 
da área de ~nfermagem e outros que u
tilizem o Centro de Saúde como ~ campo 
de estágio; 

20. colaborar em programas de pesquisa de 
interesse da saúde, quando solicitado. 

~ 
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SIM 

NAO ~----~------~---------

SEMPRE AS VEZES 
EXCEPCIONAl 

MENTE 
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SIH 

NM 
SEMPRE AS VEZES EXCEPCIONA!:, 

H ENTE 

21. realizar estudos operacionais da área 
de enfermagem de saúde púb l,i ca, v i san-
do a melhoria do atendimento à cliente 
1 a; 

\ -\ \ 
\ 

22. participar de campanhas promovidas pe 
lo CS; Departamento Regional de Saúdee 
Coordenadoria de Saúde da Comunidade,~ 
tuando em todas as suas fases; 

23. Outros. 
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28 - QUE FATORES LHE IMPEDEM DE EXERCER INTEGRALMENTE SUAS FUNÇÕES. 

ASSINALE-O DANDO TRtS JUSTIFICATIVAS. 

1 • DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SA0DE ( ) 

la -

1b -

1c -

2 - DA SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL ( ) 

2a -

2b -

2c -

3 - DO CARGO QUE EXERCE ( ) 

3a -

3b -

3c -

4 - DE SUA PRÓPRIA PESSOA ( ) 

4a -

4b -

4 c -

5 - OUTROS: 

5a - -----------------------

5b - --------------------------
5c - -----------------------------------

28a - RESUMA EM ALGUMAS LINHAS O QUE.VOCt ACHA DAS FUNÇDES QUE LHE 

SÃO ATRIBUfDAS, SEGUNDO O SEU CARGO DE ENFERMEIRO: 

29 - ENUMERE TRtS ATIVIDADES QUE ESTÃO FORA DE SUAS ATRIBUIÇÕES; MAS QUE 

FREQUENTEMENTE VOCt TEM QUE ASSUMIR. 

1. ----------------------------------
2. ----------------------------------------
3. -------------------------------------------
29a - ENUMERE TRtS AREAS PARA AS QUAIS VOCt TEM SIDO MAIS SOLICITA

DA PARA COBRIR FALTA DE FUNCIONARIOS: . . 

1. ------------------------------------------------2. ---------------------------------
3. -------------------------------------------
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29b - GOSTARIA DE EXERCER OUTRA ATIVIDADE, QUE NÃO A SUA ATUAL,DEN

TRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SA0DE7 

\. Não ( 

2. Sim ( ) 
·, 

3. Caso seja sim sua resp.osta especifique qual: _____ _ 

30 - TEVE DIFICULDADE NO INTCIO DO SEU TRABALHO? 

1. Não ( 

2. Sim ( 

3. Caso sua resposta seja sim, especifique três dessas dificuldades 

que sentiu serem as mais importantes: 

3. 1 ~ __:_....;,._ ________________ :.__ ____ _ 

3.2. 

3.3. ------------------------------------------------------------------

31 - ATUALMENTE VOCE TEM DIFICULDADES NO SEU TRABALHO? 

1. Não 

2. Sim ( ) 

3. Caso sua resposta seja sim, especifique três dessas dificuldades 

que voce sente serem as mais importantes: 

3. 1. 

3.2. ---------------------------------
3.3. 

32 - ASSINALE O NOMERO DE PESSOAS QUE VOCE TEM SOB SUA RESPONSABILIDADE; 

SEGUNDO SUAS CATEGORIAS: 

1. Enfermeiros: --
2. Obstetrizes: ---- TOTAL: ____ _ 
3. Visitadores sanitários: ----
4. Atendentes: 

5. Outros - especifique: 

33 - A QUEM VOCE RECORRE, NA MAIORIA DAS VEZES; PARA RESOLVER DIFICULDA-

DES E PROBLEMAS DE SU~_F~N,ÇÃ~ .:. . .. ... .. .. . 
1. -------------------------------
2. ----------------------------------
3. 
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34 - VOCt ESTA SE SENTINDO PROFISSIONALMENTE REALIZADA NA FUNÇÃO QUE E

XERCE? 

1. ·Não 

2. Sim 
I 

3. Cite três fatores que justifiquem sua resposta: 

3. 1. 

3.2. 

3. 3. 

35 - VOCt ACHA QUE SEU SETOR DE TRABALHO (como um todo) DEVE SOFRER AL

GUMA MODIFICAÇÃO PARA MELHORAR SUA PRODUÇÃO? 

1 • Não ( ) 

2. Sim ( ) 

3. Caso sua resposta seja 11 sim11 especifique três dessas· modifica 

çoes que você considera as mais importantes: 

3. 1. 

3.2. 

3. 3. 

35a - RELACIONE TRtS CONDIÇÕES QUE VOCt CONSIDERA SEREM FUNDAMEN-, 
TAIS PARA QUE VOCt DESENVOLVA SUAS FUNÇOES E ATIVIDADES COM 

SATISFAÇÃO E DE FORMA EFICAZ: 

1. 

2. 

3. 

35b - NESTE 0LTIMO ANO DE SERVIÇO (janeiro a dezP.mbro/84) VOCE TEVE AL 
GUM TIPO DE AFASTAMENTO? 
I. Não 
2. Sim 
3. Caso tenha tido, especifique? 

Total do tem 
po de afast~ n'? de vezes Especifique o 

TIPO mente desse afas- curso e/ou e 

Meses Dias tamento ventos que pãr 
ticipou -

I. Licença gestante 
2. Licença tratamento sa~ 

de? 

3. Licença doença em fami 
!lares. -

4. Afastamento para negá-
elos particulares. 

s. Afastamento para estu-
do. I 

6. Afastamento para Con-
gresso. 

7· Afastamento para Semi 
nãrto. ·. 

8 •. Outros 
\ 
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36 - TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DA ESTRATtGIA DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA 

SERVIÇOS DE SAODE, HAVERA MUDANÇAS NAS ATUAIS FUNÇÕES DA ENFERMAGEM 

FRENTE A ESSA SITUAÇÃO. COMO VOCt SE SENTE EM RELAÇÃO AS MUDANÇAS: 

Novas funções a serem exercidas p~ 
lo pessoal de enfermagem \ 

1. Todo pessoal auxiliar da área de 
atenção primária fará parte da 
equipe de enfermagem e suas ati 
vidades estarão sob a responsa
bilidade direta do enfermeiro. 

2. O campo de atuação e as funções 
da enfermagem serão ampliadas . . 
Determinados grupos de funções, 
de responsabilidade exclusiva 
de outros .profissionais, serão 
compartilhadas com a enfermagem 
permitindo melhor aproveitamen
to dos enfermeiros. 

3. A educação para a sa~de, a pre
ven~ão de enfermldades, o con
trole de sa~de de indivfduos e 
grupos da comunidade . transfor
màr-se-ão em areas de maior 
concentraÇão das atividades de 
enfermagem. 

4. A enfermagem terá poder decisó
rio sobre o n~mero e o tipo de 
formação do pessoal auxiliar re 
querido para ~s distintos · pro
gramas de sa~de. 

5. A enfermagem terá sob sua res
ponsabilidade a formação; super 
visão, educação e controle dÕ 
exercfcio profissional das dis 
tintas categorias do pessoal de 
enfermagem. 

6. A enfermagem assumirá o papel 
de intérprete das aspirações e 
necessidades de sa~de das comu
nidades urbanas e rurais, junto 
aos diferentes nfveis de aten~ 
ção i . sa~de. 

Prepa 
rada-

Pouco pre 
parada -

Despre 
paradã 

Sem 
Opinião 



37 - SEGUNDO SUAS CONDIÇÕES E OBJETIVOS PESSOAIS VOCt PODE: 

1 . . Deixar o serviço antes da aposentadoria ( ) 
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2. Ficar no serviço ati a aposentadoria 

le o que m~is você prete~de: 

) e se assim for assina-

a) f i c a r no mesmo cargo com as mesmas responsabilidades ( · ) 

b) ficar 
I 

no mesmo carg~ com ~aiores responsabilidades 
I 

) 

promovido para cargo de maiores responsabilidades( c) ser 

d) ser transferido para outras unidades para o mesmo cargo e fun 

ção ( ) 

e) tentar sempre cargos mais altos ( 

f) Outros - especifique: 

38- A QUAL DESSES QRGÃOS VOCt ESTA FILIADA? 

1. COREN- Conselho Regional de Enfermagem 

2. ABEn -Associação Brasileira de Enfermagem ) 

3. ABEE -Associação Brasileira de Educação em Enfermagem 

4. UNSP - União Nacional dos Servidores PÚbl ices e Civis de São 

Paulo 

5. Associação Paulista de Profissionais de Saúde Pública ( 

6. APEESP- Associação Profissional dos Enfermeiros do Estado de São 

Paulo( . ) 

]. Associação dos Funcionários do Estado de São Paulo ( 

8. Outros - especifique: 

38a- QUANDO VOCt ADOECE .QUE RECURSOS VOCt PROCURA PARA ASSISTtNCIA 

MtDICA. 

CONSULTA INTERNAÇÃO PRt- PARTO NATAL 

I. INPS ( ) 
--------· 

2. IAMSP ( ) 

3. CABESP ( ) 

-
4. UNIMED ( ) 

s. O próprio serviço ( ) 

6. Midico-particular ( ) 

]. Out!'os recursos: 
especifique ( ) . .. 
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39 - ~ DE ACORDO COM SUAS P~RSPECTIVAS DE FUTURO VOCE TEM ASPIRAÇÕES 

A SEREM ALCANÇADAS DENTRO DE SUA PROFISSA07 

1. Não 

2 . Sim 

3. Caso sua resposta seja 11 SI M11 especifique: 

a) Aspiro ainda ser 

b) Aspiro ainda ter 

c) Aspiro ainda fazer 

40 - CASO VOCE IDENTIFIQUE ALGUMA QUESTÃO RELEVANTE NÃO TRATADA NE1 

TE QUESTIONARIO, POR GENTILEZA ESPECIFIQUE: 

Agradecemos sua gentileza colaborando com nosso trabalho 

Muito agradecida e ao dispor sempre. 

Daisy Leslie 



ANEXO 2 

TABELA A- DISTRIBUIÇ~O DAS ENFERMEIRAS INSPETORES* DO DRS6 - RIBERIÃO PRETO, SEGUNDO 
ATRIBUIÇOES QUE SÃO EXECUTADAS POR ELAS E A FREQU~NCIA COH QUE AS EXECUTAM. 

Se executam Frequênci a 

Não Slrn Tis Excepcio 
Sempre vezes na I mente 

1. Assessora~ o Diretor Regional de Sa~de . atrav~s ·do 
Assistente T~cnico da Regional, em assuntos de sua 
capacidade . (Assessoria) 

2. Apresentar ao Diretor Regional, discutir e aval.iar 
planos de trabalho relativos à área espedfica .' 
(AdminIstrativa) 

3: Propor programas c colaborar com a equipe da Divi
são de Serviços de Estudos e Programas no adestr~ 
mento de pessoal t~cnico e auxiliar da DRS, de a 
cordo com a orientação emanada do superior da EquT 
pe Técnica de sua 5rea. (Administrativa) -

.4. Participar das reuniões mensais ou eventuais com o 
Diretor Regional de Sa~de e demais Inspetores. 
(Administrativa) 

S. Partlcipor de reun1Õc5 periódicas, com o pessoal 
t~cnlco dos serviços de Estudos e Programas da R~ 
gional, a fim de aprimorar o planejamento, fazer a 
adaptação ou avaliação dos programas regionais, e
laborar projeto de orçamento .Programa da Unidade 
de Despesa, e analisar o desempenho em sua área. 
(Administrativa) 

6. Participar de reuniões com lfderes da comunidade , 
motivando-os para a solução de problemas e progr!!_ 
mas propostos. (Assessoria) · · 

7. Participar das reuniÕes trimestrais e even~uals 
convocadas pelo Superior de Equipe Técnica para o 
planejamento, adaptação c avaliação dos programas 
de ~a~de, bem como para propor normas ou sua refor 
mutação. (Administrativa) 

S. Emitir pareceres técnicos sobre os relatórios e In 
formes encaminhados ~o Diretor Regional, par~ a i 
rea de sua responsabi 1 idade. (Administrativa). 

· 9, Participar das reuniões nas sedes dos Órgãos rcglo 
nnis, com o pessoal técnico das quais poderão par 
til:ipar chefes de Distritos; m~dicos Chefes de Cen 
tros de Saúde, espccialist~s da respectiva árca,ob 
jetlvando o melhor desenvolvimento dos trabalhos.
(Administrativa) 

IO.Aprcscntar relatórios mensais a partlr .da análise 
de dados recebidos dos Distritos Sanitários e dns 
visitas efetuadas no Centro de Saúde. (Admlnist.) 

11. Emitir pareceres e Informes técnicos quando ncces 
sárlo. (Administrativa) 

12. Cumprir e ·fazer cumprir as Ordens de Serviços (O. 
S.) emanadas da Coordenadoria de Saúde da Comuni
dade objetivando sua entrosngem com as DivisÕes 
ou Serviços do Instituto de Saúde. (Admlnlstratlv~ 

13. Atender às determinações eventuais do Diretor Re
gional, não contidas nestas atribuiçÕes, dentro 
da área de sua especialidade. (Administrativa) . 

14. Inspecionar, supervisionar e avaliar em nfvel lo 
cal, distrital ou regional, a aplicação de normas 
técnicas e o desenvolvimento dos programas de tra 
balho, bem corno motivar e orientar as chefias e Õ 
pessoal. (Admlnistrutlva) 

15. Treinamentos e Reciclagens. (Ensino) . 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

OI 
(5Õ%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

* Tis · 02 E'J1fenneir<1s inspetoras rcspond·~rcllll a essa quest[;o. 

02 
(I 00%) 

02 
(I 00%) 

02 
(I 00%) 

02 
(I 00%) 

02 
(I 00%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

O I 
(50%) 

02 
(I 00%) 

O I 
(50%) 

02 o I 
(I 00%) (50%) 

OI 
( 50 :1: ) 

O I 
(50%) 

02 OI 
(I 00%) (50%) 

OI 
(50%) 

o I 
(50%) 

02 
(I 00%) 

02 
(I O O%) 

02 
(I 00%) 

02 
(IDO%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

Q I 
(50%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

OI 
(50%) 

O I 
(50%) 

OI 
(50%) 

165 
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ANEXO 3 

TABELA B - DISTRIBUIÇÃO DAS ENFERMEIRAS DOS DISTRITOS SANIT~RIOS* DA D~S6 - RIBEIRÃO PRETO 
SEGUNDO AS ATRIBUIÇÕES QUE SÃO EXECUTADAS POR ELAS E A FREQUtNCIA COM QUE AS EXf. 
CUTAM. 

Se executam Freqüência 

Não Sim Sempre Ãs Excepci~ 
vezes nalmente 

I. Assessoramento à Diretoria do Distrito Sanitário. - os os 
(Assessoria) ( 1 00%) ( 1 DO%) - -

11. Participação no planejamento das programaç5es na - os os 
área do Distrito Sanitário. (Administrativa) (100%) (I O O%) - -

li I. Supervisão das atividades desenvolvidas pelos - os os -Centros de Saúde. (Administrativa) (I 00%) (I 00%) -

IV. Participações no treinamento de pessoal, (Ensino) - 08 os - -(I DO%) (I 00%) 

I. Participar de supervisões das atividades previs- - os os 
programaç5es de saúde. (Administrativa) (I 00%) (I 00%) - -tas nas 

2. Propor, quando necessário, a participação de es- os 04 03 OI pecialistas na supervisão das atividades especr- - (I 00%) (50%) (37,5%) ( 12,5%) . 
ficas de Centros de Saúde. (Administrativa) 

3. Participar da elaboração de roteiros para super- - os 07 OI 
visão e controle. (Administrativa) (I O O%) (87,5% (12,5%) -

4. '·Participar dos programas e· treinamentos de pes- - os 07 OI 
soai técnico e de auxiliar das Unldades.(Ensin~ (I 00%) (87,5%) (12,5%) -

5. Participar da elaboração do plano de atividades - os 08 -para o Distrito Sanitário. (Administrativa) (I 00%) (I 00%) -

6. Acompanhar a execução das atividades programadas - os 07 OI 
e desenvolvidas pelo.nrvel locai.(Administrativa)· (I DO%) (87,5%.) (12,5%) -

-
7. Analisar os dados de produção e os indicadores - os 07 I 01 

de avaliação. (Administrativa) (I 00%) (87,5%) (12,5%) -

S. Manter cadastro de pessoas treinadas em função - os 06 OI o I 
das programações de saúde. (Administrativa) (I DO%) (75%) ( 12,5%) (12;5%) 

------------·--·""--··~-·---··- ··-... ------·----·· --- ----- ---· -
9. Organizar e manter atualizados os registros dos os 07 DI principais materiais e equipamentos utilizados - (I 00%) (S7,5%) - (12-~5%) no treinamento de pessoal. (Administrativa) 

lO. Selecionar e/ou elaborar material didático a ser - 08 06 02 
utilizado no t rc i namento. (Ensino) (I 00%) (75%) (25%) -

11. Identificar as necessidades de treinamento e de 
senvolvimento de recursos humanos, em função da- - os 07 OI 
realidade do Distrito Sanltário.(Administrativa) (I DO%) (87 ,5%) (12,5;!;) -

*As enfermeiras de Distrito responderam a essa questão. 
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Se executam Freqüência 

12. Participar de P.esqulsas no campo da saúde de int~ 
resse da Secretaria da Saúde. (Pesquisa) 

13. Participar do diagnóstico de saúde da área do Ois 
trlto Sanitário. (Administrativa) 

14. Participar na manutenção do cadastro de recursos 
Institucionais, cientfficos, tecnológicos, mate
riais e humanos da área do Distrito. (Administ.) 

15. Participar da Implantação e operação do Sistema 
de Vigl lâncla Epidemiológica. (Administrativa) 

16. Analisar cpldemiologicamente o comportamento das 
doenças sob Vigilância Epidemiológica e propor r~ 
comendações necessárias. (Administrativa) 

17. Acompanhar, com análises freqüentes e sistematiza 
das, a cobertura vacina! dos Centros de Saúde, e 
propor, quanto for o caso, programa de intensifi
cação e outras medidas que envolvem atividades de 
vacinação. (Administrativa) 

18. Articular as atividades de VIgilância Epidemioló
gica com os estabelecimentos hospitalares públi 
cos ou privados, em conjunto com o nfvel local.
(Administrativa) 

19. Assessorar o Dirigente, do Grupo Técnico em assun
tos pertinentes à sua área de atuação.(Assessorl~ 

20. Exercer outras competências que lhe forem conferi 
das ou delegadas. (Outras) 

Não 

02 
(25%) 

DI 
(25%) 

Sim 

06 
(75%) 

08 
(100%) 

08 
(I 00%) 

08 
(100%) 

08 
(I \lO%) 

As Sempre vezes 

04 
(50%) 

02 
(33,3%) 

04 
(50%) 

02 05 
(25%) (62 ,5%) 

08 
(I 00%) 

02 
(25%) 

06 
(75%) 

08 07 OI 
(100%) (87,5%) (12,5%) 

08 
(lO O%) 

08 
(I 00%) 

02 
(25%) 

06 
(75%) 

04 
(50%) 

02 
(25%) 

07 05 O I 
(87,5%) (71,4%) (14,3%) 

-------------------------------------------------~----~----------------
21. Participação em eventos sobre saúde, program~do~ 

pela comunidade. (Outras) 
07 OI 

(87 ,5%) ( 14 ,3%) 
OI 

(14,3%) 

---
Excepcio 
na I mente 

04 
(66. 7%) 

DI 
(12,5%) 

02 
(25%) 

O I 
(14,3%) 
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TABELA C - DISTRIBUIÇAO DAS ENFERMEIRAS CHEFES* DA EQUIPE DE ENFERMAGEM OU ENCARREGATURA*, J68 
DO DRS6 .. -· R I BE IRÃO PRETO, SEGUNDO AS ATRIBUI ÇOES QUE SAo EXECUTADAS POR ELAS E 
A FREQUENCIA COM QUE AS EXECUTA. 

Se execut<:~m Freqüênci<:~ 

Não Sim Sempre As Excepcl~ 
vezes n<:~lmente 

I. El<:~borar esc<:~la de serviço de pessoal de enferma 
D3 12 11 OI gem, para atividades internas e externas do Cen-=- (20%) (80%) (91 '7%) (8,3%) -

tro de Saúde. (Administrativa) 

2. Adequ<:~r a escala de serviço, em d'ecorrência de 
15 12 02 OI 

faltas de servidores da unidade de trabalho sob - (I 00%) (80%) ( 13 ,3%) (6,7%) 
sua responsabilidade. (Administrativa) 

3· Ordenar o rodrzlo do pessoal de enfermagem nas 02 13 09 03 o 1 
atividi]des Internas e externas. (Administrativa) (13,3%) (86. 7%) (69,3%) (23%) (7,7%) 

4. Selecionar, agendar e distribuir entre os vis 1 ta 
15 D8 03 04 dores sanitários, as visitas domiciliares a se- - (lO O%) (53. 3%) (23%) (26,7%) rem executadas. (Adminl stratlva) 

s. Verific<:~r sistematicamente os registros de atlvl - 15 08 07 . dades executadas pelo pessoal. (Administrativa)- (I 00%) (53,3%) (lt6 ,7%) -
6. Responder pelo adequado funcionamento dos fichá- OI 14 09 os -rios de controle e de vacinaçio.(Administrativ~ (6, 7%) (93,3%) (64. 3%) (35.7%) 

-
7. Reunir, conferir e encaminhar para consolldaçio 

03 12 08 03 O I os dados de produçi~ relativos is atividades sob 
(20%) (80%) (66,7%) (25%) (8,3%) sua responsabilidade. (Administrativa) 

8. Manter o controle das atividades de preparo e es 
terlllzação de material e do preparo das salas OI 14 lO OI 03 
de execução das atividades mêdicas e de enferma- (6,7%) (93,3%) (71,4%) (7,2%) (21 ,4%) 
gem. (Administrativa) 

9. Selecionar e executar atividades de enfermagem , 
15 13 02 de acordo com as prioridades, necessid<:~des e c a - (I 00%) (86,7%) (13,3%) -

racterfstlcas de cada caso. (Assis tenc I a I) 

lO. Verificar, sistematicamente as condlç~es de con 
servação, datas de vencimento e prazos de vali-:-

OI 14 I O 03 OI dade dos medicamentos, soros, vacinas, andgenos 
(6. 7%) (93 ,3%) (71 ,4%) (21. 4%) (7~·2%) e suplementos alimentares existentes no CS. 

(Administrativa) 

11. Receber as notiflcaç~es compulsórias e partlci -
par dos procedimentos relativos ã Vl~l lâncla Epl - 15 09 05 OI 
demiológica, de acordo com a·orlentaÇio do Dlre ( 1 DO%) (60%) (33 ,3%) (6,7%) 
tor do CS. (Assistencial) -

12. Promover constante treinamento de pessoal, em ser 15 08 07 
viço, sob a sua subordinação. (Ensino). - - ( 1 00%) (53,3%) (46, 7%) -

;,...-~;;-: ~ ~..,..~ ~~ -:;:-:::.:;..;;;_:~ 

13. Elaboração de normas e procedimentos de Enferma- ( 14 OI - OI -gem. (Administrativa) (93,3%) (6. 7%) (I O O%) 

14. Cobrir Escala de funcionário. (Assistencial) 14 OI - OI -(93,3%) (6,7%) (100%) 

15. Participar de reunl~es com Diretoria Têcn I ca •. 14 OI - OI -(Administrativa) (93 ,3%) (6,7%) (IDO%) 

16. Supervisão de Posto de Vaclnaçio e P.A.S. (Adml- 14 OI - OI -nistratlva) (93 ,3%) (6,7%) ( 1 DO%) 

17. Participação do grupo de vacinação na C.S.C. 14 01 - 01 -(Assistencial) (93,3%) (6,7%) ( 1 00%) 

18. Programação e execução de Campanha de Vacinação. 12 02 .(IDO%) - -(Asslstel,lclal) (93,3%) (6,7%) 

19. Realização de teste de sensibilidade. (Asslsten- 14 OI - OI -clal) (93,3%) (6,7%) ( 1 O O%) 

*Dos 15 enfermeiros que compoem esse quadro, todos responderam a essa questão. 
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ANEXO 5 

TABELA D - DISTRIBUIÇÃO DAS ENFERMEIRAS DE CENTROS DE SAODE* DO DRS6.~ RIBEIRÃO PRETO, SE
GUNDO AS ATRIBUIÇÕES QUE SÃO EXECUTADAS POR ELAS E A FREQUENCIA COM QUE AS EXE 
CUTAM. 

Se executam FreqÜência 
As Excepcio 

-------------------------+--N...:ã:..:o~_.:.S...:i m---+-s_e_m_p_re-+~v[!;c~z:.!:e-'!.s-J_na lrnen te 
1. Selecionar e executar ações de enfermagem de aco~ 

do com·as prioridades, necessidades e caracterfs
tlcas de cada caso, particularmente para gestan 

·tese crianças de alto risco para si próprios oÜ 
para a comunidade. (Assistencial) 

2. Coordenar e supervisionar a organização e execu
ção das atividades de enfermagem, · desenvolvidas 
nas unidades de atendimento sob sua responsablli 
dade, levando em conta os demais elementos da e7 
qulpe de saúde do Centro de Saúde.(Administrativa) 

3. Participar da elaboração e controlar a'escala de 
serviço diirio do pessoal de enfermagem para as 
atividades Internas e externas. (Administrativa) 

·4. Realizar periodicamente a atualização do fichário 
de vacinação e supervisionar o funcionamento do 
mesmo. (Administrativa) 

5. Promover a convocação de clientes faltosos, de a
cordo com os programas e s~b-programas. (Adminis
trativa) 

6. Verificar periodicamente-as condições e prazo de 
validade de soros e vacinas. (Administrativa) 

7. Participar com a equipe do Centro de Saúde do pia 
nejamento da assistência de saúde ã população, de 
acordo com as diretrizes gerais. (Administrativa) 

8. Participar com o enfermeiro-chefe, da previsão de 
pessoal, material c equipamentos par;:~ ub<Jstec.!. 
mento e reabastecimento das unidades de atendimen 
to sob sua responsabilidade. (Administrativa) -

9. Substl tu i r o enfermci ro-clwfe e/ou enc;:~rrcgado do 
setor em suas ausências. (Administrativa) 

lO.Assessorar o diretor do Centro de Saúde quando so 
licitado ou na ausência do enfermeiro-chefe e/ ou 
encarregado de setor. (Assessoria) 

ll.Participar de reuniÕes técnico-administrativas p~ 
movidas pelas chefias imediatas, fornecendo subsT 
dios p.:1ra o melhor desenvolvimento dos trabalhos-:
(Administrativa) 

o 1 07 05 o 1 o 1 
(12,5%) (87,5%) (71 ,4%) (14,2%) (14,2%) 

02 
(25%) 

02 
(25%) 

04 
(50%) 

02 
(25%) 

06 
(75%) 

06 
(75%) 

04 
(50%) 

06 
(75%) 

03 05 
(37 ,5%) (62,5%) 

04 
(50%) 

04 
(50%) 

03 05 
(37 '5%) (62' 5%) 

04 
(50%) 

Qlt 

(50%) 

03 05 
(37,5%)(62,5%) 

02 
(25t) 

06 
(75%) 

05 01 
(83,3%) (16,6%) 

04 01 o 1 
(66,6%) (16,6%) (16,6%) 

03 
.(75%) 

04 
(66,6%) 

03 
(60%) 

04 
(50%) 

04 
(80%) 

02 
(50%) 

02 
(40%) 

03 
(50~) 

OI 
(20%) 

02 
(50%) 

03 
(60%) 

03 
(50%) 

OI 
(25%) 

02 
(33 '3%) 

02 
(40%) 

*Dos 10 enfermeiros que compoem o quadro, 8 responderam a essa questão. 



12 1 Participar de reuniÕes com lfderes das comunlda 
des, colaborando em assuntos especfficos de en 
fermagem, qu~ndo so1tcltado. (Assessoria) -

13. Participar dos procedimentos rel~tlvos i Vlgi
·Jâncla Epidemiológica, em todas as suas etapas. 
(Assistencial) 

Se executam Frequência 

Não Sim As Sempre vezes 

03 os 02 
(37,5%)(62,5%) (40%) 

03 os 02 
(37 ,5%) (62,5%) (40%) 

OI 
(20%) 

03 
(60%) 

14. Elaborar com o Vlsltador Sanitário, o plano de 
03 05 03 

visita domiclliárla, orientar sua execução e pa!. (3 7 ,S%)(6 2 ,S%) (60%) 
tlclpar de sua avaliação. (Administrativa) 

02 
(40%) 

15. Realizar visita domlclllárla em casos especiais, 
devido à complexidade do p'roblema (ex.moléstlas 
transmlssfvels) e quando da necessidade de de 
monstração ao Vlsltádor Sanltárlo.(AsslstenclaÕ 

16. Executar e/ou participar de ~ogramas de treina 
mento .. em serviço ao pessoal de enfermagem. (EE: 
sI no) 

17. Participar de treinamento a outros elementos téc 
nlcos e auxilia res sempre que sollcitado.(Ensinõ) 

18. Participar, realizar e/ou promover orientação 
Individual ou grupal à clientela para o desen
volvimento de atitudes e práticas conduzentes ã 
saúde. (Assis~enclal) ' 

19. Hanter-se informado sobre o programa de 
des desenvolvido por estudantes de área 
fermagcm c outros que utl lizcm o Centro 
de como campo de estágio. (Assessoria) 

ativida -de . en-
de Saú 

20 • . Colaborar em programas de pesquisa de ln;er~sse 
· da saúde quando solicIta do. (PesquIsa) 

21. Realizar estudos operacionais da área de enfer 
magem de saúde pÚblica, visando à melhoria dÕ 
atendimento à clientela. (Pcsquls<~) 

22. Participar de campanhas promov idas pelo cs; De
partamento Regional de Saúde e Coordenadoria de 
Saúde da Comunidade , atuando em todas as suas 
fases. (/\sslstcnclal) 

03 os 03 OI 
(20%) (37 ,5%) (62,5%) (60%) 

02 
(25%) 

02 
(25%) 

06 
(75%) 

06 
(75%) 

03 
(50%) 

02 
(33 '3%) 

04 OI 
(66,6%) (16,7%) 

O I 07 05 02 
( 12,5%) (87 ,5%) (71 ,4%) (28,6%) 

03 05 02 02 
(40%) (37' 5%) (62 '5%) (40%) 

02 
(25%) 

06 
(75%) 

02 02 
(33,3%) (33,3%) 

03 05 02 02 
(37,5%) (62,5%) (33,3%) (33,3Z) 

OI 07 06 OI 
(12,5%) (87,5%) (85,7%) (14,3%) 

170 

Excepcio 
nalmente 

01 
(20%) 

OI 
(16,7%) 

OI 
( 16' 7%) 

O I 
(20%) 

02 
(33 '3%) 

OI 
(16, n> 
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ANEXO 6 

QUADRO E - DISTRIBUIÇAO DAS 2 ENFERMEIRAS INSPETORAS SEGUNDO OS 
FATORES*IMPEDITIVOS QUE INTERFEREM NO EXERCTCIO DE 
SUAS FUNÇOES. DRS6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

FATORES ASSOCIADOS A J U S T I F I C A T I V A 

2 

(50,0%) 

1 
(25,0%) 

ESTRUTURA 
TECNICO 
ADMINIS 
TRATIVA 

DA SECR. 
DE ESTADO 
DA SAODE 

SUA FORMAÇAO 
PROFISSIO 

NAL 

l PROPRIA 
( 2 5 , O% ) PESSOA 

Pessoal tecnico não aprovietado de 
acordo com sua formação 
Morosidade na resolução dos proble
mas de saúde 
Falta de estimulo e valorização pro 
fissional -
Politica injusta e mal delineada 
Trabalho burocrãtico 
Burocratização que cria· dificulda
des 
Falta de trabalho em equipe. 

Preparo teõrico e 
ciente 

prãtico insufi-

Sem habilitação em 
Saúde Publica 

Enfermagem de 

Falta de Estimulo pessoal 
Problemas familiares 

* A porcentagem foi calculada pelo total dos fatores 



ANEXO ? 

QUADRO F - DISTRIBUIÇAO DAS OITO ENFERMEIRAS DISTRITAIS SEGUNDO OS 
FATORES* IMPEDITIVOS QUE INTERFEREM NO EXERCTCIO DE SUAS 
FUNÇOES. DRS6 - RIBEIRAO PRETO, 1~85. 

FATROES ASSOCIADOS A J U S T I F I C A T I V A 

Falta de pessoal 

Pessoal despreparado 

172 

Desarticulação dos diferentes nfveis 

Morosidade nas definições, dependên
cia, falta de integração 

8 

(100,0%) 

ESTRUTURA 
TtCNICO
ADMINIS 
TRATIVA 

DA SECR. 
DE ESTADO 
DA SAODE 

Pessoal mal utilizado 

N1vel de decisão inseguro 

Infra-estrutura deficiente 

Carreira sem estrutura 

O enfermeiro executa funções que nao 
são de sua competência 

Falta de atualização em nfvei s cen-
trais e periféricos 

A informação demora chegar a n1vel 
local o que retarda o trabalho. 

*A porcentagem foi calculada pelo total dos fatores 
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QUADRO G - DISTRIBUIÇIIO DAS 15 ENFEP.ME IRAS CIIF.FES E OU CO~I 

ENCARREGATURA, SEGUNDO OS FATORES* IMPEDITIVOS 
QUE INTERFEREM NO EXERCTCIO DE SUAS FUNÇOES. 
DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

FATORES ASSOCIADOS A 

15 

(50,0%) 

lO 

33,5%) 

5 

16.5%) 

ESTRUlURA 
TEcrnco
Aotmns 
TRATIVA 

DA SECR. 
DE ESTADO 
DA SAODE 

SUA 

'PROPRIA 

PESSOA 

SUA 

FORNAÇI\0 
PROF12_ 
SIONAL 

\JUSTIFICATIVA 

Falta de recursos humanos e mate
riais. Mis condições de instalações 
físicas. 
Pessoal despreparado. Falta colabo
ração do setor administrativo. Rigi 
dez na.hierarquia dos serviços. Car 
ga horãria grande, sobrecarga de trã 
balho. -
Politica de saúde desarticulada de 
outros 
Acúmulo de funções administrativas 
e solicitação frequente para resolu 
ção de problemas. 
Assistência mêdico-curativa em ex
cesso. 
Enfermeiro não tem linha de mando, 
fica sem autoridade sõ o medico tem. 
Falta definição de prioridade ã ni
vel local. 
Muita burocracia para enfermagem e 
sõ ela e cobrada a freqUência. 
Os programas visam alta cobertura e 
não hi como alcançá-la, 9rande de
manda no periodo da manha. 
Enfermeiro fica "espremido" entre 
chefia (medica) e funcionários. 
Ausência de trabalho em equipe. 
Funcionários desmotivados com ·mui
tos anos de serviço, com muitos pro 
b1emas de saúde. -
~ão hâ motivação por parte da chefia 
e hâ problemas deixados por chefias 
anteriores. 

Inexperiência e insegurança profis
si anal. Pouco entrosamento com o Pes 
soal do serviço. Dificuldade para e 
xercer chefia. -
Falta persistência~ planejamentono 
serviço. 
Problemas de ser mãe, dona de casa 
e trabalhar fora. 
Dificuldade de se impor no serviço 
e falta de diálogo com chefia. 
Está fazendo mestrado e mora forada 
sede do munlciplo. 
Problema de saúde. 
Sentimentalismo gerando falta de ra 
ciona1ização para o trabalho e frus 
tação profissional. 

Sente-se defasada em relação a teo
rias. Rigidez na formação. 
Falta de conhecimento sobre planeja 
menta, liderança de comunidade i 
preparo para a pesquisa. 
Sem habilitação em Enfermagemdc Saü 
de Publica. 
Falta despcrtamcnto do espirito cri 
ti co profissional. 

*A porcentagem foi ca 1 cul ,,;~,, r1r.lo to ta 1 dos f a tor·es :\ 

173 
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ANEXO 9 

QUADRO H - DISTRIBUIÇAO DAS DEZ ENFERMEIRAS DE CENTRO DE SAO 
DE, SEGUNDO OS FATORE~ IMPEDITIVOS QUE INTERFE
REM NO EXERCTCIO DE SUAS FUNÇOES. DRS 6 - RIBEI
RAO PRETO, 1985. 

FATORES ASSOCIADOS A 

10 

( 66,5%) 

3 

20,0%) 

2 

13,5%) 

ESTRUTURA 
TECNICO
ADMINIS 
TRATIVA 

DA SECR. 
DE ESTADO 
DA SAODE 

SUA 
FORMAÇAO 

PROFIS 
SIONAL 

SUA 

PROPRIA 
PESSOA 

J U S T I F I C A T I V A 

Insuficiência de recursos humanos e ma
teriais. 
Desvalorização do cargo do enfermeiro. 
Programa inadequado e salãrio baixo. Não 
hã reconhecimento nas promoções, horas 
excessivas de trabalho. ~ 

Privilegio da classe que domina teorias. 
Os médicos não aceitam o trabalho do en 
fermei ro. 
Falta de enfermeiro e excesso de · buro
cracia. 
Funções mal estruturadas. Descrédito da 
população em relação ao serviço publico. 
Ter que substituir o superior hierãrqul 
co. 
Não hã reciclagem e atualização. 

Sem habilitação em enfermagem de Saúde 
Publica. 
Onipotência: o enfermeiro tem que assu~ 

mir a unidade. 
Excesso de trabalho teõrico. 

Desilusão COIII estrututa da saude. 
Inviabilidade de crescimento cientifico 
por problemas familiares. 
Dificuldades em ministtar aulas. 
Impaciência. 

*A porcentagem foi calculada pelo total de fatores 
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ANEXO 10 

QUADRO I - DISTRIBUIÇAO DAS 2 ENFERMEIRAS INSPETORAS, SE
GUNDO O TIPO DE FUNÇAO E ATIVIDADE QUE TEM QUE 
ASSUMIR E OU SUBSITUIR. DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 
19 85. 

F U· N Ç 0 E S 

ADmNISTRATIVAS 

ASSISTtNCIA DE 
ENFER~1AGEM 

A T I V I D A D E S 

T O T A L 

2 
(100,0%) 

l 
50,0%) 

Representar outros profissionais 
em reuniões.·:···· · 

Atender pacientes em centros de 
aplicando técnicas de tratamento 
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lNEXO 11 

QUADRO J - DISTRIBUIÇAO DAS 8 ENFERMEIRAS DISTRITAIS, SE
GUNDO O TIPO DE FUNÇAO E ATIVIDADE QUE TEM QUE 
ASSUMIR E OU SUBSTITUIR. DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 
1985. 

FUNÇOES 

ADMINISTRATIVAS 

ENSINO 

ASSISTtNCIA DE 
ENFERMAGEM 

A T I V I D A D E S 

T O T A L 

ll 

( 85,0%) 

1 
( 7 '5%) 

1 
( 7, 5%) 

Tabular e conferir boletins ·de 
produção. 
Elaborar oficios e memorandos. 
Fazer contactos com outras uni
dades. 
Resolver problema administrati
vo de unidades sanitãrias. 
Assumir funções administrativas 
alheias ã enfermagem. 
Orientar condutas administrati-
v as . 
Tomar decisões na area medica 
na ausencia do profissional. 

Colaborar em treinamentos de ou -tras areas. 
' 

Atender dermatologia Sa~itãria, 
colheita de material e are a ma-
terno- i nfanti 1. 
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ANEXO 12 

QUADRO L - DISTRIBUIÇAO DAS· 15 ENFERMEIRAS CHEFES E OU COM 
ENCARREGATURA, SEGUNDO O TIPO DE FUNÇAO E ATI
VIDADE QUE TEM QUE ASSUMIR E OU SUBSTITUIR 
DRS 6 - RIBEIRAO PRETO, 1985. 

F U N Ç O E S 

ASSISTtNCIA 
DE 

ENFERMAGEM 

ADrUNISTRATIVAS 

T O T A L 

42 

(65,5%) 

22 

(34,5%) 

A T I V I D A D E S 

Realizar visitação domiciliãria. 
Faz~r pré e põs consulta em todas 
as areas. 
Atendimento de enfermagem com tria 
gem de pacientes e encaminhamen~ 
tos. 
Avaliar paciente para prdfilaxia 
da raiva. 
Substituir funcionãrios na matri~ 
cula fichário central, imunização, 
visitação domiciliãria e colheita 
de material e aplicação de testes. 

Resolução de p,roblema de demanda 
reprimida. 

' 
Pedir ao medico para atender mais 
um a c o n s u 1 t a e a 1 e r t ã - 1 o sob r e n o r 
mas técnicas. Tomar condutas que 
seriam de competência medica. 
Providenciar conserto de equipa
mentos e resolver situação de ma 
nutenção do prédio. Cuidar da co~ 
.servação e limpeza da unidade. 
Dar soluções a problemas adminis
trativos de funcionãrios. 
Redação de oficios, memorandos e 
outras atividades de secretaria. 
Informações sobre publicações do 
Diãrio Oficial. 
Consolidar boletins de produçãode 
atividades e vacinas. 

' 
Substituir na vi~ilincia epidemia 
lÕgica e chefia em reuniões, e o 
diretor da initituição em sua au
sência. 
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ANEXO 13 

QUADRO M - DISTRIBUIÇAO DAS 10 ENFERMEIRAS DE CENTRO DE SAO 
DE, SEGUNDO O TIPO DE FUNÇAO E ATIVIDADE QUE TEM 
QUE ASSUMIR E OU SUBSTlTUIR. DRS 6 - RIBEIRAO PRE 
TO, 1985. 

FUNÇOES 

ASSISTtNCIA DE 
ENFERMAGEM 

ADrHNISTRATIVAS 

DO PESSOAL DE 
ENFERMAGEM 

T O T A L 

1 8 
(60,0%) 

11 

(36,5%) 

l 
3,5%) 

A T I V I D A D E S 

Substituir funcionãrio faltoso ou 
de licença na imunização e aplica 
çio de testes. · -
Fazer indicações de soroterapiana 
ausência do medico. 
Fazer visitação domiciliãria. 
Cobrir setor de imunização em ou
tro centro de saüde por faltá de 
funcionãrio. 
Fazer atendimento na ãrea infan -
til e triagem geral do serviço. 

Exercer atividades administrati
vas e resolver casos sociais. 
Supervisionar limpeza da unidade. 
Manter a unidade funcionando. 
Colaborar com o fichãrio central 
e matricula. 
Tomar decisões de competência me
dica na ausência destes. 
Atuação na Vigilância Epidemiolõ
gica. 

Lavagem e preparo do material · p~ 
ra esterilização. 



ANEXO 14 

TABELA N -. DISTRIBUIÇJ\0 DO PERCENTUAL DAS 2 

FRE- FUNÇOES 
·QUtNCIA 

SEMPRE 

1\S VEZES 

EXCEPCIONAL 
MENTE 

ENFERMEIRAS INSPETORAS SEGUNDO A 
FREQUtNCIA COM QUE EXECUTAM AS FUN 
ÇOES· QUE LHE SJ\0 ATRIBUIDAS. DRS6 
RIBEIRJ\0 PRETO, 1985. 

ADMINIS.;.: 
TRATIVAS 

21 '0% 
6 8' 5% 

10,5% 

ASSESSO
RIA 

66,6% 

33,4% 

ENSINO* 

50,0% 

'* Ensino não e função desta categoria, ·· ··mas 
houve registro dela. 
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ANEXO 15 

TABELA O - DISTRIBUIÇAO DOS ENFERMEIROS E MEDICOS SEGUNDO O CARGO E 
RESPECTIVOS VENCIMENTOS INICIAIS E FINAIS NO DRS 6 - RI
BEIRAO PRETO, 1985. 

ESCALA V E N C M ·E N T O S* 
DE NQ 

ORDEM C A R G O VENCI_ I tr I C I A L F I N A L 

MENTOS In~~~al VENCH1ENTOS F~~~·l VENCIMENTOS 

VISITADOR SANITARIO 6 
1 2 ATENDENTE 6 

3 PSICOLOGO 3 
4 ASSISTENTE SOCIAL 3 
5 ENFERMERIO 7 
6 ENFERMEIRO ENCARREGADO 7 
7. CIRURGIAO DENTISTA 7 
8 ENGENHEIRO S.POBLICA . 7 
9 ENFERMEIRO CHEFE 7 

10 ENFERMEIRO INSPETOR 7 
11 ENFERMEIRO DISTRITAL 7 
12 MEDICO I CO~SULTANTE 7 
13 MEDICO II CONSULTANTE. 7 
14 MEDICO III CONSULTANTE 7 
15 MEDICO IV CONSULTANTE 7 
16 MEDICO INSPETOR 7 
17 MEDICO SANITARISTA*! 7 
18 MEDICO SANITARISTA 11 7 
19 MEDICO SANITARISTA 111 7 
20 MEDICO SANITARISTA IV 7 

13 
14 

7 
7 
7 
9 

10 
10 
11 

ll 
11 
11 
13 
1 5 

1 7 
15 
13 
1 5 

18 
21 

449 547 32 
4.72 024 21 
818 729 28 
818 729 28 
819 311 28 
903 291 30 
948 456 33 
948 456 33 
995 1379- 32 
995 879 32 
995 879 32 
995 879 26 
097 957 28 
210 498 30 

1. 334 574 32 
1 210 498 38 

097 957 28 
210 498 30 
401 303 33 
622 183 36 

135 980 
664 184 

2 280 945 
2 280 945 
2 282 575 
2 516 539 
2 913 208 
2 913 208 
2 774 484 
2 774 484 
2 774 484 
2 070· 353 
2 282 575 
2 516 539 
2 774 484 
3 718 073 
2 282 575 
2 516 '539 
2 913 208 
3 372 402 

DIRETOR DE CS :Vencimento Bãsico + 91% Adicional de local+ 45,0% prõ-labore. 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO: Vencimento Bãsico+91~ Adicional de loca1+55,0Z prõ-labore 
TODO MEDICO DA REDE RECEBE: 91% de Adicional de local sobre seus vencim. bãsico. 
MEDICO SANITARISTA: São os que ocupam cargos de direção, chefia, supervisão e ins-

peçao. 

*Estes Vencimentos referem-se a jornada de 40 horas semanais calcula 
dos em CR$ que era a moeda corrente do pais. 
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