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Este estudo insere-se no contexto das
investigações no campo da coordenação em
Enfermagem, no cenário do Programa Saúde
da Família (PSF) em Botucatu, município do
interior do estado de São Paulo. Apoiou-se no
método qualitativo e os dados foram
coletados por intermédio da técnica de grupo
focal e analisados pelo processo de análise de
conteúdo.

Foram realizados dois encontros por meio
de roteiro norteador composto por seis
questões que procuraram desvelar e
compreender o papel do enfermeiro no
exercício da coordenação de uma equipe no
PSF – sobretudo, em relação às suas
competências e habilidades praticadas e
desenvolvidas no seu cotidiano de trabalho –,
assim como as dificuldades que encontra para
exercer sua função, com base na percepção
desse profissional. Participaram do estudo
sete enfermeiras que atuam na coordenação
de equipe multiprofissional. Os discursos
foram submetidos à análise interpretativa,
evidenciando a construção de seis categorias:
coordenar uma equipe multiprofissional,
cotidiano do trabalho no PSF, trabalho no PSF
e a coordenação central, trabalho no PSF e a
população, liderar e coordenar uma equipe
multiprofissional, competências necessárias ao
exercício da liderança.

A primeira constituiu-se pelo despreparo e
dificuldade na condução da equipe
multiprofissional, aliada à influência que a
história da enfermagem ainda tem em suas
carreiras.

A segunda categoria desvelou o cotidiano
das enfermeiras, apresentando seu trabalho
sendo avaliado pela produtividade em

detrimento da qualidade, na medida em que
se sentem muito sobrecarregadas e confusas
em relação a sua prática assistencial (cuidado)
e ao tempo usado nas atividades de
coordenação. A terceira apresenta um discurso
sobre o desconhecimento, por parte da
coordenação municipal do PSF, em relação ao
cotidiano das enfermeiras. Estas sentem-se
sem autonomia para o fazer em enfermagem
e sem apoio para lidarem com os conflitos
emergentes. Ao mesmo tempo, surge,
também, um desconhecimento da população
relativo à ideologia do PSF, gerando muita
insegurança pela mudança do modelo de
Unidade Básica de Saúde para Unidade de
Saúde da Família, atuando com uma equipe
mínima e despreparada constituindo, dessa
forma, a quarta categoria.

A quinta categoria apresentou o
desconhecimento das enfermeiras quanto às
semelhanças e diferenças conceituais entre
coordenar e liderar, ao mesmo tempo em que
reconhecem que liderança auxilia a
coordenação da equipe. Não se sentem
preparadas para coordenar e desvelam suas
dúvidas quanto a esta prática. A sexta
categoria evidencia que as enfermeiras
acreditam ser o conhecimento técnico e
administrativo-científico a competência mais
importante para o exercício da função de
coordenador, aliado a um comportamento
ético e criativo. Apontam necessidades de
aportes teóricos e práticos na questão dos
relacionamentos interpessoais, que ficaram
falhos desde a graduação.

A identificação dessas categorias
possibilitou vislumbrar que coordenar equipe
multiprofissional, no PSF, é um processo de
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construção e apontar momentos importantes
na formação do enfermeiro, sendo o espaço
acadêmico cenário privilegiado na formação
desse novo profissional, mais integral e
interdisciplinar. O PSF, por sua vez, permite o
exercício de potencialidades, no exercício de
coordenar equipe multiprofissional em saúde,
pelos enfermeiros que necessitam rever suas
atuações para além dos modelos autoritários
que vêm reproduzindo ao longo de sua
trajetória profissional.
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