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O Vale do Aço e entorno formam uma região que vem se expandindo na formação de
graduandos na área da saúde ao longo das últimas décadas. A Enfermagem, profissão
que vem se destacando neste cenário, tem sua expansão justificada principalmente pela
ampliação das Políticas Públicas de Saúde voltadas para a promoção de saúde e
prevenção das doenças tendo a Estratégia de Saúde da Família (ESF), uma das grandes
alavancadoras da absorção de mão-de-obra de enfermeiros. O referido estudo é de
natureza quantitativa o qual se enquadra nos critérios propostos pela pesquisa
descritiva, com o objetivo de identificar o perfil dos enfermeiros (as) das equipes da
Saúde da Família, nos 34 municípios vinculados a Gerência Regional de Saúde (GRS)
de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada no período de
agosto de 2007 a março de 2008 e os dados foram analisados através do programa
Microsoft Excel. Os municípios contavam com 118 profissionais. Desse total, 77
(65,25%) profissionais participaram da pesquisa. O estudo demonstrou que entre os
profissionais da enfermagem há predomínio do sexo feminino, com média de idade de
32 anos. Parte significativa desses profissionais já atuava há mais de dois anos e (82%)
possui especialização e referem terem-na feito em sua maioria na área da Saúde da
Família. Diante desses resultados verificou-se que os enfermeiros das equipes da
Saúde da Família dos municípios vinculados a GRS de Coronel Fabriciano, Minas
Gerais possuem qualificação profissional adequada para o exercício profissional.
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