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Objetivos

Com  o  propósito  de  substituir  o  modelo 
tradicional da atenção básica, a implantação do 
Programa  de  Saúde  da  Família  (PSF), 
priorizado pelo Pacto pela Vida, como modelo e 
centro ordenador das redes no Sistema Único 
de  Saúde  (SUS)1,  impôs  uma  revisão  do 
conceito do processo de trabalho em saúde e 
na operacionalização das políticas de recursos 
humanos.  Assim,  a  identificação  das 
intervenções de enfermagem no seu cotidiano 
frente  à  carga  de  trabalho  crescente  avança 
como ferramenta de grande potencialidade na 
gestão  de  processos  de  mudanças.  Esse 
estudo  teve  como  objetivo  descrever  o 
processo  de  trabalho  frente  à  distribuição  do 
tempo despendido nas intervenções realizadas 
pela  equipe  de  enfermagem  em  Unidade  de 
Saúde da Família (USF).

Método

O método utilizado foi  descritivo,  exploratório, 
com  abordagem  quantitativa.  Teve  como 
campo  de  estudo  uma  USF,  localizada  na 
cidade  de  São  Paulo.  Os  trabalhadores  de 
enfermagem  (enfermeiros  e  auxiliares  de 
enfermagem)  lotados  na  USF  foram 
observados, durante a jornada de trabalho, por 
meio do instrumento proposto por Bonfim2, que 
apresenta  49  intervenções  de  enfermagem 
classificadas,  segundo  a  taxonomia  Nursing 
Interventions  Classification  (NIC)3. A 
observação  da  equipe  de  enfermagem  foi 
realizada pela técnica amostragem de trabalho.

Resultados

A pesquisa mostrou que a equipe despende a 
maior  parte  do  tempo  de  trabalho  com  as 
intervenções:  Reunião  para  Avaliação  dos 
Cuidados Multidisciplinares; Gerenciamento de 
Caso/Visita  Domiciliar  e  Documentação.  No 
que  se  refere  aos  processos  de  trabalho 
despendem  em  intervenções  assistenciais 

(36,4%),  intervenções  gerenciais  (38,1%), 
atividades  pessoais  (21%)  e  atividades 
associadas (5,3%). 

46 ,4%

33 ,8%
3 8,1 %

12 ,1%

25 ,9%
2 1,0 %

5,0% 5,4% 5,3%
0 ,5% 0,6% 0,6%

34 ,6%3 4 ,0 %3 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

E nfermeiro Auxiliar  de enfermagem Equipe
As s is tênc ia l Gerenc ia l Atividades  pes s oa is
Atividades  as s oc iadas Fu nc ionár io em  es pera

Figura 1. Frequência das intervenções de 
enfermagem realizadas pelos enfermeiros, auxiliares 

de enfermagem e equipe, segundo o processo de 
trabalho assistencial e gerencial. São Paulo, 

fev/2011.

Conclusões

Com  este  estudo,  foi  possível  constatar  que 
com  o  instrumento  de  intervenções  de 
enfermagem  para  identificar  a  carga  de 
trabalho,  presente  na  unidade,  é  possível 
visualizar como se dá o processo de trabalho 
em USF. 
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