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APRESENTAÇÃO

Este número da Caos – Revista Eletrônica de Ciências Sociais apresenta alguns
trabalhos que têm em comum a utilização de abordagens teórico-metodológicas das
Ciências Sociais para analisar temas relacionados à saúde.
Os textos aqui apresentados, em sua maioria, procuram trazer contribuições
pontuais para o entendimento da realidade dos serviços de saúde na cidade de João
Pessoa-PB. Um deles traz uma reflexão sobre os conteúdos programáticos da disciplina
Sociologia da Saúde.
O primeiro trabalho, A Atuação do Enfermeiro na Equipe de Saúde da Família e
a Satisfação Profissional, foi desenvolvido em um dos Distritos Sanitários da cidade de
João Pessoa. Além da satisfação profissional, ele enfatiza temas como vocação,
autonomia e perspectivas profissionais.
O texto seguinte enfoca A Gestão de Recursos Humanos como Fator para o
Alcance da Qualidade nas Organizações. A pesquisa foi desenvolvida junto ao setor de
Recursos Humanos do Núcleo do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba – NEMSPB, e teve como objetivos descrever o cenário do setor e identificar as vantagens da
gestão de pessoas como elemento para a melhoria da prestação dos serviços do Núcleo e
a importância da modernização do processo produtivo e da valorização das pessoas.
O terceiro artigo é A Estratégia Saúde da Família Dentro do Sistema Único de
Saúde, no qual foi avaliada a atuação dos profissionais de nível superior vinculados ao
Programa de Saúde da Família (PSF), no Município de Sapé-PB. A pesquisa enfatizou,
sobretudo, os níveis de compromisso e de competência para o desempenho dos cargos,
seguindo os princípios do SUS.
O próximo artigo aborda O Processo e a Precarização do Trabalho em uma
Unidade de Saúde da Família localizada no Renascer III, município de Cabedelo-PB.
Nesse processo, questões como dificuldades encontradas para o desempenho
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profissional e os avanços conquistados com o Programa para a saúde da população,
entre outras, foram contempladas.
Finalizamos esta coletânea com o estudo A Sociologia (DA SAÚDE) na
Formação dos Profissionais de Enfermagem. A partir da percepção dos professores e
alunos do Curso de Enfermagem, utilizando-se de técnicas da Análise do Sujeito
Coletivo, a pesquisa destaca a importância da Sociologia para o Curso de Enfermagem e
para os cursos da área de saúde de maneira geral, além do seu papel para a compreensão
dos princípios que fundamentam o atual Sistema Único de Saúde no Brasil.

Maria de Fátima Santos de Araújo
Setembro/2009
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