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PROCESSO DE TRABALHO E AGIR EM COMPETÊNCIA NA
PRODUÇÃO DO CUIDADO DA SAÚDE BUCAL.
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Apresentação/introdução: : A ampliação da rede de atenção à saúde bucal

aumentou a oferta de serviços. O aumento da oferta de serviços corresponde

ao aperfeiçoamento do cuidado da saúde bucal? O estudo desafia a pensar

sobre o modo como trabalhadores de saúde bucal desenvolvem competências

para produzir o cuidado e sobre o papel dos aspectos subjetivos no processo

de trabalho.

Objetivos: Compreender como os processos de trabalho de equipes de saúde

bucal da rede municipal de saúde de Porto Alegre possibilitam o agir em

competência para o cuidado à saúde bucal.

Metodologia: Trata-se de um estudo de caso com abordagem metodológica

qualitativa. Os dados foram produzidos através da realização de 9 grupos

focais com 10 equipes de saúde bucal (18 cirurgiões-dentistas, 6 técnicos e 4

auxiliares de saúde bucal) do município de Porto Alegre. O estudo valeu-se

também da observação participante nos encontros de educação permanente

promovidos pela Área Técnica de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de

Saúde. Os dados foram analisados com a ajuda do programa de análise

qualitativa Nvivo. A base referencial teórica de produção e análise do estudo

encontra-se em Schwartz (2007) e nos fundamentos epistemológicos da

análise do discurso.

Resultados: As equipes utilizam diferentes protocolos, renormalizando-os

conforme demandas próprias ou de usuários que acessam o serviço. Referem

demanda reprimida, contudo não observam que esta é produzida pelo que

historicamente se oferta e de como se processa a produção do cuidado.

Relações de trabalho devem ser despertadas nos serviços de saúde. O

redescobrimento do próprio trabalho pelo trabalhador passa pela compreensão

de como ele se insere na atividade dos outros e na vida em sociedade. As

equipes não compreendem a problematização dos seus processos de trabalho

como um momento de educação permanente e entendem os encontros

mensais realizados como espaços normativos.

Conclusões/Considerações: O estudo ampliou a compreensão sobre o agir

em competência para a produção do cuidado em saúde bucal destacando que
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esse depende da construção de significados a partir do reconhecimento da

prática profissional e da realidade das situações de trabalho.

Modalidade de aprovação: Comunicação Oral

Eixo temático: Relato de Pesquisa

Realização:

Apoio:
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