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O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica, conduzida para traçar uma imagem do saber produzido, sendo 
integrante do projeto “Produção de Saúde e Saber Ambiental-Complexidade no trabalho em Saúde”[1]. Para melhor 
visualização do Processo Saúde-Doença, optamos pela área Saúde Coletiva, já que, em seu conceito Saúde-Doença, 
considera a determinação histórica do curso coletivo no processo referido. Objetivamos conhecer a produção 
científica das enfermeiras em Saúde Coletiva, disponível no Portal de periódicos da CAPES produzida entre 2001 e 
2003; analisar a produção cientifica das enfermeiras que atuam na área de Saúde Coletiva, buscando compreender a 
significância dos conceitos referentes ao processo de trabalho da enfermagem e as categorias saúde e ambiente. 
Visualizaremos a parte objetiva da produção científica das enfermeiras, e após procuraremos pelos conceitos 
expressos nos trabalhos das mesmas. Os resumos serão identificados pelo título do periódico onde foram obtidos e 
categorizados por seus descritores de interesse e junção com temática aderida, que são: enfermagem, saúde, 
ambiente, enfermagem e saúde ambiental, enfermagem de saúde pública, enfermagem de saúde coletiva, atenção 
primária em saúde, trabalho da enfermagem em saúde pública/saúde coletiva, e os descritores que serão utilizados 
são: ambiental, ambiente, atenção primária, educação em saúde, promoção à saúde, saber ambiental, saúde coletiva e 
saúde pública. O processo de trabalho se manifesta como uma relação entre sujeito e objeto, o qual culmina com uma 
mútua modificação, e assim o ser humano transforma a natureza, construindo a sua história Ao atuar no setor saúde, 
não podemos desconsiderar as condições econômicas e sociais características da sociedade, na qual desenvolvemos 
nossa prática social. [1] Projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). (PIBIC). 
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