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Resumo - A pesquisa objetiva analisar a percepção dos enfermeiros acerca de 
sua prática na Estratégia Saúde da Família e caracterizar o perfil dos mesmos.  
O estudo é do tipo exploratório-descritivo, realizado com 36 enfermeiros dos 
municípios de Acaraú, Coreaú, Chaval, Granja, Marco e Santana do Acaraú-
Ceará, no mês de julho de 2004. Dos enfermeiros, 33,33% estão na faixa etária 
de 23 a 26 anos; 83,3% são do sexo feminino. Quanto à percepção dos 
enfermeiros em relação à sua prática profissional, têm-se: necessidades de 
qualificação; auto-realização; excesso de burocracia no trabalho e carga de 
trabalho, além de um trabalho fragmentado e com limitações. A Enfermagem 
precisa organizar-se politicamente, com o intuito de buscar melhores direitos e 
garantias para a categoria e, principalmente, ao cidadão brasileiro usuário. 
Palavras chave: Enfermeiro; Estratégia Saúde da Família; Trabalho; Perfil. 

Abstract (The perception of nurses about their prof essional practice in the 
Family Health Strategy)  The survey aims to analyze the perception of nurses 
regarding their practice in the Family Health Strategy and to characterize their 
profile. The study is of an exploratory-descriptive type, carried out with 36 
nurses from the municipalities of Acaraú, Coreaú, Chaval, Granja, Marco and 
Santana do Acaraú in Ceará State, in the month of July of 2006. Of the nurses, 
33.33% are in the 23 to 26 year age group; 83.3% are female. With regard to 
the perception of nurses in relation to their professional practice; are 
considered: qualification needs; self-fulfillment; excessive bureaucracy at work 
and workload, as well as fragmented work with limitations. Nursing needs to be 
organized policy-wise, with the intention of seeking better rights and guarantees 
for that category and, principally, the Brazilian citizen user. 
Keywords: Nurse; Family Health Strategy; Work; Profile. 
 
Resumen  (Percepción de los enfermeros sobre la práctica pro fesional en 
la Estrategia de Salud de la Familia) La investigación tiene como objetivo 
analizar la percepción de los Enfermeros acerca de su práctica en la Estrategia 
Salud de la Familia y caracterizar el perfil de los mismos. El estudio es de tipo 
exploratorio-descriptivo, realizado con 36 enfermeros de las provincias de 
Acaraú, Coreaú, Chaval, Granja, Marco e Santana do Acaraú-Ceará, en el mes 
de Julio de 2004. De los enfermeros, 33,33% están en la edad de 23 a 26 años; 
83,3% son del sexo femenino. En referencia a la percepción de los enfermeros 
en relación a su práctica profesional, hay necesidades de calificación; auto-
realización; exceso de burocracia en el trabajo y carga de trabajo, además de 
un trabajo fragmentado y con limitaciones. La Enfermería necesita organizarse 
políticamente, con la intención de buscar mejores derechos y garantías para la 
categoría y, principalmente, para el usuario brasileño. 
Palabras clave: Enfermero; Estrategia Salud de la Familia; Trabajo; Perfil. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) vem mostrando-se uma política eficiente, 
desenvolvida a partir de tecnologias leves e leve-duras, em busca da reversão 
do modelo assistencial e melhoria da qualidade de vida das famílias, sujeitos e 
comunidades. Para que isto ocorra, vem agregando um número diversificado 
de trabalhadores em saúde, dentre estes, se incluem os de Enfermagem.  
A inclusão da Enfermagem na ESF tem permitido o incremento da inserção 
político-social da categoria na Atenção Primária à Saúde (APS), a 
interiorização do trabalho e a ampliação do mercado de trabalho. Tal prática 
para os enfermeiros da ESF, configura-se no enfoque do processo saúde-
doença, com vistas à promoção da saúde e prevenção de doenças, numa 
concepção de saúde como qualidade de vida. Nesta perspectiva, Chiesa, 
Fracolli e Sousa afirmam que o “[...] enfermeiro é designado para atuar na 
vigilância epidemiológica, nas reuniões com grupos na comunidade e na 
supervisão da visita domiciliar e nas atividades educativas” 1:95. 
No início da ESF, quando esta ainda era um programa – o Programa Saúde da 
Família (PSF) – o enfermeiro apresentava um elenco limitado de atividades, 
tais como a realização da visita domiciliar, o cuidado materno e infantil entre 
outros. Com o transcorrer, o programa vem absorvendo inúmeras 
responsabilidades relacionadas à gestão, à gestão do cuidado, à participação 
comunitária, além daquelas próprias dos burocratas do setor saúde. Hoje, o 
universo de atividades/responsabilidades que o enfermeiro exerce na ESF 
ultrapassa os limites naturais do trabalho da Enfermagem, como também 
humanos. Tal situação nos levou a questionar, como os enfermeiros vêem este 
panorama, um tanto quanto paradigmático de sua prática profissional?  
Este contexto motivou a realização desta pesquisa que tem o objetivo de 
analisar a percepção dos enfermeiros acerca de sua prática na ESF e 
caracterizar o perfil dos mesmos. 
 
Metodologia 
O estudo é do tipo exploratório-descritivo, realizado no mês de julho de 2004, 
com 36 enfermeiros dos municípios de Acaraú, Coreaú, Chaval, Granja, Marco 
e Santana do Acaraú, que atuam na ESF e alunos do Curso de Especialização 
na modalidade de Residência em Saúde da Família ministrado pela Escola de 
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, Sobral - Ceará. Os 
municípios fazem parte do Projeto Ações Básicas de Saúde do Ceará - 
Programa de Qualificação da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará em 
parceria com a agência alemã Kreditanstalt für Wiederaufdau (KfW), com apoio 
institucional no Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear (IBQN). Para participar 
do Curso de Residência, o enfermeiro, obrigatoriamente, deveria estar 
trabalhando nos respectivos municípios. 
Como técnicas de coleta de dados foi utilizado um questionário e o grupo focal. 
O questionário foi aplicado antes do grupo focal para coleta de dados acerca 
do perfil sócio-demográfico dos enfermeiros. Quanto ao grupo focal, foi 
realizado um em cada município, buscando capturar as percepções que os 
enfermeiros possuem em relação ao seu trabalho na ESF. Os resultados estão 
apresentados mediante agrupamento em tabela e categorias à luz da literatura 
pertinente. A análise temática foi realizada segundo Minayo2. Os nomes dos 
enfermeiros foram preservados, tendo sido designados, nesse estudo, por E1, 
E2, E3..., conforme os princípios da ética em pesquisa.  



O estudo obteve a autorização das Secretarias Municipais da Saúde dos 
respectivos municípios, como também a dos sujeitos do estudo, sendo 
esclarecido os objetivos da pesquisa, conforme a Resolução Nº 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), apesar de o Comitê de Ética ainda está 
em fase de organização, tendo os sujeitos sido informados do estudo, bem 
como assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE.  
 
 
Resultados e Discussão 
Perfil dos enfermeiros 

 
Tabela 1 - Distribuição dos enfermeiros, segundo a idade, sexo e o 
tempo de formado e de atuação na Estratégia Saúde da Família, jul. 
2004. 
Variáveis N % 
Idade (anos)   
23 a 26 12 33,3 
27 a 30   7 19,4 
31 a 34   3 8,4 
35 a 38   4 11,1 
39 a 42   4 11,1 
43 e mais   5 13,9 
Não respondeu   1 2,8 
Total 36 100,0 
Sexo   
Feminino 30 83,3 
Masculino   6 16,7 
Total 36 100,0 
Tempo de Formado (anos)   
< 1   5 13,9 
1 a 2   5 13,9 
3 a 4   7 19,4 
5 a 6   6 16,7 
7 a 8   3 8,4 
9 e mais 10 27,7 
Total 36 100,0 
Tempo de Atuação na ESF (anos)   
< 1   8 22,2 
1 a 2   8 22,2 
3 a 4   9 25,0 
5 a 6   7 19,4 
7 a 8   2 5,6 
9 a 10   2 5,6 
Total 36 100,0 

 
Os enfermeiros do estudo em sua maioria encontram-se na faixa etária de 23 a 
30 anos, 19 (52,8%), conforme mostra a Tabela 1. Em pesquisa realizada no 
município de Sobral – Ceará, no ano de 2003, com enfermeiros da ESF, 33% 
estavam na faixa etária de 22 a 29 anos³. 
Na atualidade, a ESF é uma política florescente de emprego para os 



enfermeiros, médicos e odontólogos, sendo a porta de entrada para o mercado 
de trabalho em saúde e no Sistema Único de Saúde (SUS) dos egressos das 
universidades. Ao contrário dos enfermeiros com maior tempo de formado e de 
serviço, que se encontra em sua maioria concentrados nas organizações 
hospitalares, por esta ter sido historicamente o cenário natural de trabalho dos 
mesmos e, conseqüentemente, o maior empregador. 
Dos sujeitos, 30 (83,3%) são do sexo feminino. Segundo as autoras, no “Brasil, 
a enfermagem é uma ação ou uma atividade realizada predominantemente por 
mulheres que precisam dela para reproduzir a sua própria existência [...]”1:95. 
Dos enfermeiros deste estudo, 17 (47,2%) têm até quatro anos de formado e 
25 (69,4%) estão com até quatro anos de atuação na ESF. Dos sujeitos, dois 
(5,6%) estão atuando na ESF, desde seu estabelecimento, no ano de 1994.  
A pesquisa intitulada Perfil dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da 
Família no Brasil, realizada na Região Nordeste do Brasil, no ano de 1999, 
mostra o seguinte em relação aos enfermeiros: 91,4% eram do sexo feminino; 
38,6% estavam na faixa etária de até 29 anos, e 42% entre 30 a 39 anos; 
45,3% com até quatro anos de formado; e 41,1% estavam há menos de um 
ano atuando no PSF4. 
 
A Percepção dos enfermeiros em relação à sua prátic a profissional na 
ESF 
As falas dos enfermeiros foram sistematizadas a partir das seguintes 
categorias: necessidades de qualificação dos enfermeiros; auto-realização do 
enfermeiro; burocracia no trabalho do enfermeiro; enfermeiro: um burro de 
carga [...]; e fragmentação e limitações do trabalho do enfermeiro. 
 
Necessidades de qualificação dos enfermeiros 

[...] preciso mais capacitação, aprender mais, a gente nunca sabe 
de tudo (E3). 
[...] Tenho muito que aprender [...] (E12). 
[...] Sinto-me com muita dificuldade, com muitas limitações, por ser 
recém-formada, mas com vontade de fazer [...] e que realmente o 
trabalho aconteça de forma interdisciplinar [...] (E13). 

 
As falas dos enfermeiros nos remetem a dois dilemas educacionais: o primeiro 
que é a necessidade de qualificação, ou melhor, de uma política de educação 
permanente dos profissionais para atuar na ESF; o segundo, é a insegurança 
dos recém-formados para atuarem num campo de prática aparentemente ainda 
novo, desvelando a fragilidade dos currículos da graduação, que ainda estão 
centrado no modelo flexneriano, distante das necessidades do SUS. 
A formação na graduação em enfermagem, baseada ainda, no modelo 
flexneriano, com um núcleo de disciplinas básicas e um de profissionalizantes, 
dissociados entre si e em relação à prática além de reproduzir um conceito de 
saúde como ausência de doença e não como qualidade de vida, torna-se uma 
prática somente centrada na cura e na clínica hospitalar. 
O recém-graduado, ao deparar-se com um contexto que envolve entes como a 
família, os sujeitos, as comunidades e o território, sente-se com pouca 
habilidades e conhecimentos, atitudes, às vezes, inadequadas para ESF. 
Assim, apresenta a necessidade de formação complementar que resignifique 
seu processo de trabalho. 



A maioria dos processos vivenciados pelos profissionais, normalmente, é de 
curta duração e notadamente descontextualizados de suas necessidades e, 
principalmente, de sua prática. Esses processos educativos foram 
historicamente denominadas de educação continuada.  
A educação continuada deve proporcionar oportunidades de capacitação e de 
desenvolvimento pessoal e profissional5. Neste sentido, esta forma de 
educação parece está muito mais preocupada com os fins da organização do 
que com o processo, os sentidos, as vidas, relembrando muito o sistema de 
produção capitalista. Portanto, acreditamos que a educação continuada não 
vem proporcionando uma imersão nos modelos de atenção e de gestão, para 
uma reflexão da prática.  
Acreditamos sim, que a educação permanente seja a política estratégica, que 
possa resignificar as práticas e saberes dos enfermeiros, e o processo de 
trabalho das equipes na ESF. Entendemos por educação permanente a “[...] 
aprendizagem significativa. A Possibilidade de transformar as práticas 
profissionais existe porque perguntas e respostas são construídas a partir da 
reflexão de trabalhadores e estudantes sobre o trabalho que realizam ou para o 
qual se preparam. A educação permanente pode ser entendida como 
aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das 
organizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e 
leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já 
têm”. 6 

 
 
Auto-realização do enfermeiro 

[...] eu gosto do trabalho que faço, da comunidade [...]  (E5). 
[...] Eu sou uma enfermeira feliz [...] (E16). 
[...] sinto-me feliz [...] as pessoas que procuram a unidade precisam 
da gente [...] às vezes vão procurar para desabafar [...] gosto de 
minha profissão [...] gosto de estar com as pessoas, com a 
comunidade [...] procuro sempre está com disponibilidade de 
atender as pessoas [...] (E22). 

 
Os enfermeiros por sua característica altruísta constroem sua produção social 
do cuidar, seja de forma precarizada ou com estabilidade empregatícia; na 
calamidade ou na educação popular em saúde, trabalhando com a mesma 
disponibilidade afetiva. Daí a auto-realização profissional, por meio da evolução 
do ter para o ser, origens do misticismo do processo de cuidar dos enfermeiros. 
Um fator que contribui com a auto-realização profissional é a qualidade de vida 
no trabalho, que se refere entre tantos aspectos, a satisfação na execução do 
mesmo no dia-a-dia, ao reconhecimento pelos resultados, os benefícios 
auferidos etc.  
A qualidade de vida no trabalho, atua nos modos de agir e no comportamento 
do trabalhador de saúde, inferindo diretamente, na “motivação para o trabalho, 
na adaptabilidade e na mudança no ambiente de trabalho, na criatividade e 
vontade de inovar ou aceitar mudanças”. 7 
 
Burocracia no trabalho do enfermeiro 

[...] Eu estou me sentindo muito presa no consultório [...] na 
gerência [...] sem puder realizar minhas verdadeiras funções [...] 



junto à comunidade [...] é muita coisa! (E15). 
 [...] burocracia, tomar conta da unidade, material de limpeza, sistemas 
de informação [...] não dá tempo da assistência, de tomar conta do 
paciente, eu não dou [...] (E35). 
Enfermeiro burocrata [...] sinto-me perdendo o lado de gente 
cuidando de gente [...] do cuidar [...] sinto saudade [...] precisando 
me renovar de conhecimentos (E36). 

 
Com a implantação da ESF, o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais 
e Municipais da Saúde, vêm descentralizando responsabilidades e ações para 
seus territórios, dentre estas, temos os Sistemas de Informação em Saúde 
(SIS). Às equipes da ESF cabem a responsabilidade de notificação, construção 
dos dados, consolidação e análise, para posterior digitalização nos níveis 
centrais das Secretarias Municipais da Saúde. 
Nos territórios da ESF, as equipes convivem com dezenas de formulários, que 
de alguma forma, estão sob a responsabilidade dos enfermeiros, acabando por 
sobrecarregá-los com um excesso de burocracia. Na ESF existem formulários 
referentes aos: Mapas de atendimentos diários de toda equipe, que geram os 
Boletins de Produção Ambulatorial (BPA) para alimentação do Sistema de 
Informação Ambulatorial (SIA); Sistema de Informação da Atenção Básica 
(SIAB) produzidos, principalmente, pelo ACS; SIS-Colo, que gera as 
informações das consultas e exames de prevenção do câncer de mama e de 
colo uterino; Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), com 
formulários referentes aos eventos de nascimento que ocorreram no território; 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) por meio das fichas 
de investigação epidemiológica e de notificação compulsória; Sistema de 
Informação de Mortalidade (SIM) - formulários - declarações de óbitos - 
referentes aos eventos de falecimento que ocorreram no território; SIS-Pré-
natal, com formulários de cadastro das mulheres em acompanhamento durante 
o pré-natal, parto e puerpério; HIPER-DIA - formulários de cadastro e 
acompanhamento mensal dos portadores de hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus; SIS-PNI do Programa Nacional de Imunização - consolidados 
das doses de vacinas administradas no território; Censo dos cartões das 
crianças menores de um ano de cada território; Bolsa Família, Bolsa Escola, 
Vale Gás, Fome Zero, além dos cadastros de novas demandas de programas e 
políticas governamentais oriundos da assistência social, educação, agricultura, 
pecuária etc., quase sempre em parceria com o ACS. 
Quanto a essa carga de trabalho e o excesso de responsabilidades assumidas 
pela Enfermagem, corroboramos com Acioli ao afirmar que o “trabalho tem sido 
historicamente considerado o objetivo final para manutenção do corpo 
saudável, que em última instância, era entendido como uma máquina que deve 
funcionar adequadamente. A metáfora da máquina ainda está bastante 
presente na sociedade contemporânea; no entanto, o objetivo parece ter 
mudado. Não se pretende mais ter a máquina funcionando apenas para o 
trabalho, e sim para os vários usos possíveis a que o corpo possa estar 
submetido”. 8 
 
 
Sobrecarga de trabalho 

 [...] sinto-me sobrecarregada, eu cuido da saúde, da família, do 



meio ambiente, sou burro de carga (E9). 
[...] enfermeiro “quebra-galho” e “pau para toda obra”. O município 
vê nele “pau para toda obra” [...] adquiri habilidades [...] precisa 
ser cerrado, polido [...]. O enfermeiro precisa ter definido suas 
funções [...] estou me lapidando e adquirindo novos 
conhecimentos para melhorar a saúde da comunidade [...] (E10). 
 [...] um burro de carga [...] faz trabalho burocrático, de médico, de 
enfermeiro, de agente de saúde, do auxiliar de enfermagem [...] 
na hora do agradecimento não tem [...] só cobrança [...] (E34). 

 
A Enfermagem, especificamente os enfermeiros, desde a criação do PSF até 
seu estabelecimento como política estratégica, vem desempenhando um papel 
profissional de cuidador clínico-assistencial, gerente de pessoal, do território, 
das ações, do serviço, dos insumos, do transporte; sistematizador de 
estatísticas e produção; analista de dados e de SIS além da articulação 
política, social e comunitária. 
Enfim, o enfermeiro tem assumido uma diversidade de atividades, cada vez 
crescentes, tornando-se polivalente no território da ESF. Esta prática em que 
os próprios enfermeiros se autodenominam de pau para toda obra, burro de 
carga entre outras, vem propiciando a interiorização da categoria, como 
também o incremento do mercado de trabalho muitas vezes precarizado, sem 
condições mínimas de trabalho. 
Não podemos deixar de reconhecer, que as inúmeras atividades desenvolvidas 
pelos enfermeiros na ESF nos causam inquietudes, em sabermos que tipo de 
qualidade de trabalho e de vida estes trabalhadores de saúde, produtores 
sociais, apresentam. Confabulando com Donabedian9, como está a estrutura, o 
processo e os resultados do trabalho dos enfermeiros na ESF? 
Complementado, e satisfação e os níveis de estresse destes? 
Relembramos que a Enfermagem, por sua prática histórica humanitária, tem 
absorvido muitas atribuições, sem mesmo inferir seus limites, tanto nas 
práticas, quanto nos saberes. É a ânsia do cuidar, do cuidado holístico. 
Ressalta-se que a ação do capitalismo selvagem, atuante no mercado de 
trabalho em saúde, precarizando e desregulamentando os trabalhadores, suas 
práticas, seus direitos e garantias. Contratam-se profissionais para atuar em 
inúmeras atividades, com baixos salários, sem direitos trabalhistas e pouco 
reconhecimento pelos empregadores. 
Segundo o Ministério da Saúde, após a descentralização, tem sido “comum a 
falta de estímulo profissional, os desvios de função, as duplas ou triplas 
jornadas de trabalho, a submissão a formas improvisadas e arcaicas de 
vinculação e gestão, cuja regra é a transgressão à lei e, ainda, com poucos ou 
inexistentes espaços de negociação com seus empregadores”. 10 
Os enfermeiros são os principais atores a encenarem esta fotonovela da 
precarização e dos baixos salários do SUS, seja na ESF, nos hospitais ou nas 
coordenações de áreas estratégicas. Este é um ônus político que a 
Enfermagem Brasileira vem pagando em sua prática de trabalho social.  
Quanto à práxis do trabalho em Enfermagem, como “prática social e, portanto, 
articulado a outras práticas como a da saúde, educação, produção de 
medicamentos, equipamentos, é efetivado na sociedade por meio do trabalho”. 
Complementam enfatizando que o “trabalho em enfermagem, assim como o 
trabalho em saúde, integra a prestação de serviços à saúde, como parte do 



setor terciário da economia brasileira e, portanto, tem características distintas 
do trabalho agrícola ou industrial”.10 A Enfermagem, na realidade, produz 
serviços que são consumidos durante a assistência à clientela.   
 
Fragmentação e limitações do trabalho do enfermeiro  

Presa no consultório [...] gostaria de está trabalhando com a 
comunidade [...] educação em saúde [...], farmácia viva [...] (E11). 
 [...] eu trabalho e faço aquilo que gosto; eu amo a enfermagem [...] às 
vezes acabo fazendo o que é do médico, acabo sendo assistente social, 
pastora [...] no PSF o enfermeiro é médico, assistente social, pastor [...] 
administrador, acabo sendo tudo isso [...] o enfermeiro deveria ser mais 
valorizado, respeitado [...] reconhecido [...] (E27). 
Prega-se muita assistência de qualidade e humanizada, mas fica 
difícil com a demanda que se tem [...] Sinto-me realizada [...] e às 
vezes impotente [...] (E29). 

 
O enfermeiro da Família, em sua diversidade cósmica de práticas, vem se 
preocupando muito com a qualidade e a continuidade da atenção, devido, 
principalmente, sua formação holística, humanizadora, humanitária e 
responsável. 
Nas falas dos enfermeiros, é notória a preocupação com a fragmentação da 
atenção pela hegemonia de outros profissionais da equipe; a fragilidade na 
estrutura e no processo de trabalho em seu território; a inexistência de uma 
gestão clínica, que permita a regulamentação da atenção, e 
conseqüentemente, de suas práticas; a interferência política local na 
organização do processo de trabalho da equipe; e a situação salarial e 
empregatícia, que não é confortável. Nota-se também, nas falas, a 
necessidade de um trabalho interdisciplinar, de um veículo automotor exclusivo 
para a equipe e de planejamento para longo prazo. 
Entendemos que a ESF deve ser competente na estrutura, no processo e nos 
resultados. A atenção deve ser efetiva e eficiente. As famílias, os sujeitos e 
toda a comunidade devem ser cuidados de maneira integral e com 
acessibilidade e acesso a diferentes ações e serviços, para resolução de seus 
problemas de saúde. 
Mendes sugere que os sistemas de serviços de saúde reduzam a 
fragmentação e sejam mais resolutivos, a construção de uma rede horizontal 
integrada, organizada a partir de um centro de comunicação, que é a ESF.11 
Nesta perspectiva a Enfermagem deve desenvolver um processo de trabalho 
competente e que os enfermeiros possuam uma “visão sistêmica e integral do 
indivíduo, família e comunidade, capaz de atuar com criatividade e senso 
crítico, mediante uma prática humanizada, competente e resolutiva, que 
envolve ações de promoção, de proteção específica, assistencial e de 
reabilitação”. 12 
 
Considerações Finais 
O trabalho do enfermeiro na ESF vem se desenvolvendo em dois planos 
distintos: o primeiro, na ampliação do mercado de trabalho e auto-realização 
profissional; o segundo, na desregulamentação das práticas, por meio da 
fragmentação e burocratização. 
É evidente, o fato do profissional perceber sua prática no contexto e cenário em 



que se dá, valorizando-a naquilo que pertine, e resignificando suas 
necessidades nos aspectos políticos, éticos, sociais, conjunturais e 
trabalhistas, leva sua categoria a um nível de evolução, que se consolida no 
mercado, proporcionado respeitabilidade e confiança em seu fazer.  
O enfermeiro, portanto, nas últimas décadas, tem estabelecido sua 
empregabilidade e ampliado sua prática fora do território hospitalar.  Na ESF, é 
cada vez mais freqüente a presença de egressos das universidades, 
suscitando uma necessidade urgente de um processo de educação 
permanente, de uma gestão do trabalho democrática e redução da carga de 
trabalho. 
O estudo mostra a necessidade de uma política trabalhista para ESF, 
associada à educação permanente e à qualidade no trabalho, com a 
valorização dos trabalhadores de saúde e uma prática de cuidado aos 
cuidadores. A Enfermagem na ESF, especificamente, precisa organizar-se 
politicamente, com o intuito de buscar melhores direitos e garantias para a 
categoria e, principalmente, direito à saúde do cidadão brasileiro. 
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