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AGIR EM COMPETÊNCIA DE EQUIPES DE SAÚDE: O CUIDADO DE
GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.

CRISTINE MARIA WARLING(1); JANICE CASTILHO GOMES(2); GABRIELA NERY(1); JULIO

BALDISSEROTTO(1);

1 - UFRGS; 2 - SES/RS;

Apresentação/introdução: Algumas interrogações guiam o estudo. Os

esforços dispensados pelas equipes de saúde no cuidado às gestantes têm

produzido transformações em direção a um modelo de atenção em saúde

pautado na integralidade? Como equipes de trabalhadores de saúde

desenvolvem suas competências para produzir o cuidado à saúde? De que

modo processos educacionais inter-relacionam-se com o trabalho na saúde?

Objetivos: Analisar o agir em competência na produção do cuidado às

gestantes de Equipes de Saúde da Família que atuam em Unidades Básicas

de Saúde de municípios da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria

Estadual de Saúde/Estado do Rio Grande do Sul.

Metodologia: Estudo de caso do tipo único e integrado, com múltiplas

unidades de análise e com abordagem metodológica predominantemente

qualitativa. Dados produzidos através da realização de dezessete grupos focais

em dezessete equipes de saúde da família com saúde bucal de dezesseis

municípios de uma região de saúde. Todas as equipes do estudo passaram

pela avaliação no primeiro ciclo do Programa de Melhoria de Acesso e

Qualidade no ano de 2012. Foram ouvidos 51 trabalhadores (17 médicos, 17

enfermeiros e 17 cirurgiões-dentistas). Os dados produzidos pelo estudo foram

analisados com a ajuda do programa de análise qualitativa Nvivo

Resultados: Protocolos: Convivência das equipes de saúde da família com

médicos especialistas de maneira não integrada conduzem a livre demanda, ao

atendimento médico-centrado, priorização de exames e procedimentos, afeta o

uso dos protocolos e torna a estratégia de saúde da família coadjuvante no

cuidado. Realidade: Concepções de saúde e doença com discurso prescritivo a

respeito da individualidade e autonomia das mulheres. Renormalização

Rotatividade, precariedade de vínculos empregatícios e sobrecarga dificultam

inovações e trabalho em equipe. Educação Permanente em Saúde

Dificuldades na manutenção das reuniões de equipes. Insuficiência de

mecanismos de planejamento e decisão no âmbito local.

Conclusões/Considerações: Contradições encontradas entre dados

quantitativos provenientes da avaliação do PMAQ com resultados qualitativos
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produzidos pelos grupos focais, levam a constatação da importância de

realização de estudos que produzam a complementaridade de perspectivas

quantitativas e qualitativas.

Modalidade de aprovação: Comunicação Oral

Eixo temático: Relato de Pesquisa

Realização:

Apoio:
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