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A FAMÍLIA COMO OBJETO - SUJEITO COLETIVO NO PROCESSO DE TRABALHO DA 
ENFERMAGEM NA REDE BÁSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. Josiani Berto, 
Alísia Helena Weis, Zélia F. S. Couto, Marta Regina Cezar Vaz (orient.) (Departamento de Enfermagem, 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde, FURG). 
Este estudo investigativo tem como objetivo analisar a consonância entre a família como objeto – sujeito do trabalho 
da enfermeira atuante na rede básica de serviços públicos de saúde e os diferentes instrumentos que utiliza para a 
intertransformação dos sujeitos do trabalho (cliente e trabalhador) em componentes do produto do trabalho em saúde 
da família. Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa “A Enfermagem em Saúde Coletiva: poder e autonomia 
na organização tecnológica do trabalho interdisciplinar da rede básica de serviços públicos de saúde” (Cezar Vaz et 
al, 2001). Entendemos a família como um agrupamento humano, no qual os interesses e desejos provocam uma 
aproximação duradoura limite. A abordagem metodológica combina elementos qualitativos e quantitativos a partir da 
teoria do processo de trabalho, compondo dois eixos principais: a família como objeto – sujeito do trabalho e os 
instrumentos utilizados no próprio trabalho. Os dados a serem analisados encontram-se no banco de dados gerados 
pelo projeto referido e, ademais, serão completados através da coleta de dados por meio de entrevistas semi-
estruturadas e particulares com sujeitos enfermeiras que integram o processo de trabalho direto na saúde da família, 
no município do Rio Grande/RS. Como resultados da análise preliminar dos dados existentes no banco de dados, 
podemos observar que o trabalho da enfermeira, inclusa na equipe do processo de trabalho da saúde da família, 
demonstra uma tendência ao cumprimento da proposta do PSF/MS (Programa de Saúde da Família do Ministério da 
Saúde) que é a reorientação do modelo assistencial atual de saúde, observando-se os princípios do SUS, o trabalho 
em equipe, e o vínculo com a comunidade. (CNPq-Proj. Integrado). 
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