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Resumo: As atividades em grupo da Estratégia Saúde da Família (ESF) constituem-se em

ambientes coletivos de interação entre trabalhador e objeto/sujeito da ação, assegurados pela

Política Nacional de Atenção Básica em Saúde(1). O processo comunicacional traduz-se na

construção de relações interpessoais que são mediadas pela percepção dos participantes, ou

seja, pela interpretação do conteúdo da mensagem(2), efetivando-se como instrumento processual

para o desenvolvimento do trabalho em saúde. Assim, este estudo objetivou conhecer os sentidos

de finalidade do processo comunicacional nas atividades em grupo, na perspectiva dos

enfermeiros, da ESF. Metodologia: estudo exploratório-descritivo, desenvolvido com 60

enfermeiros por meio de entrevista semiestruturada gravada e observação no período de 2006 a

2007. Com análise qualitativa de conteúdo(3) com base no software NVivo 7.0. e em consonância

com a Resolução CNS 196/96. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Área de Saúde da

Universidade Federal do Rio Grande, parecer 02/2004. Resultados: Educação em Saúde
relatada por 48 dos 60 enfermeiros e observada em 13 das 19 observações, caracterizando o

processo comunicacional como instrumento de divulgação de informações e conhecimentos em

saúde com a menção a ações como educar, orientar, entre outras. Acompanhamento Clínico
relatado por 15 enfermeiros e constatado em 14 observações como uma forma de capturar

informações sobre o estado de saúde dos clientes expresso por ações como acompanhar,

controlar, entre outras. Corresponsabilização dos Clientes referido por 12 entrevistados e
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contemplado em 04 observações, elucidado como exercício da autonomia dos clientes no

autoicuidado, na divulgação do trabalho da ESF, na identificação recursos locais e na mobilização

dos demais cidadãos da comunidade. Integração Equipe-Comunidade relatado por 11

enfermeiros e evidenciado em 04 observações demonstrando que o processo comunicacional

aproxima, integra, vincula a comunidade aos profissionais da equipe. Organização do Trabalho
relatado por 09 entrevistados e visualizado em 18 observações empregando sentido de otimização

e qualificação do trabalho da ESF pela redução dos índices comunitários de morbi-mortalidade.

Conclusão: o processo comunicacional particulariza-se na relação estabelecida pelo próprio

ambiente de trabalho e o objeto/sujeito das ações. O estabelecimento de interações recíprocas

favorece a intervenção promotora da saúde pela troca de conhecimentos entre os participantes a

respeito de suas experiências de saúde. O enfermeiro neste ambiente fortalece sua atuação como

articulador das ações de modo a estimular a participação comunitária e a interação com os demais

profissionais.
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