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Resumo: Os processos grupais caracterizam e diferenciam o trabalho desenvolvido na

Estratégia Saúde da Família (ESF). A comunicação como fenômeno sócio-histórico de

ações cotidianas do viver insere-se neste contexto de trabalho para produzir relações

recíprocas entre profissionais e clientes. A continuidade da interação está sob influência da

interpretação do conteúdo verbal e não-verbal da mensagem(1). O diálogo permite aos

interlocutores manifestarem objetivamente seus sentimentos e emoções e, compreenderem

o conteúdo da mensagem como único meio de entendimento(2). Então, objetivou-se

identificar como o diálogo instrumentaliza o trabalho na ESF, a partir dos processos

grupais e na perspectiva dos enfermeiros. Metodologia: estudo exploratório-descritivo,

desenvolvido com 51 enfermeiros, por meio de entrevista semiestruturada gravada e

observação, no período de 2006 a 2007. Analisou-se qualitativamente o conteúdo(3),

utilizando-se o software Nvivo 7.0. Resultados: o diálogo-ação para 35 dos 51

enfermeiros constitui-se pelo desenvolvimento das ações de trabalho centralizadas na

resolutividade da problemática em nível das alterações e/ou manifestações orgânicas dos

clientes. A interação estabelecida não será explorada para além da prática clínica,

consequentemente os aspectos não verbalizados serão desconsiderados mesmo que possam

estar presentes como evidenciado em 13 das 19 observações. O diálogo-interação para 16

dos 51 enfermeiros representa o reconhecimento e a utilização do não-verbal

concomitantemente à comunicação verbal, de modo que, os enfermeiros usam as diversas

possibilidades lúdicas para produzir bem-estar, qualidade de vida para os clientes

participantes dos processos grupais sem deixar de investigar os aspectos orgânicos como

constatado em 06 das 19 observações. Discussão: o diálogo constitui-se, no presente

estudo, em meio de produção dos processos grupais da ESF. Sob tal condição, ele viabiliza
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o trabalho como uma mercadoria e representa uma forma de subsistência para os

indivíduos(4). Por outro lado ele ainda permite o desenvolvimento das ações de prevenção

da doença e promoção da saúde, compreendendo desde os procedimentos técnicos até a

educação em saúde(5). Conclusão: o cuidado dos clientes e seus familiares deve ser

desenvolvido de forma a apreender além do verbalizado, exigindo dos enfermeiros uma

postura que os impulsione a buscar nas entrelinhas, como também de ser sensível e

assumir, em alguns momentos a função de ouvinte, na intenção de compreender o

implícito.
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