
INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde está preocupado com a qualidade

dos serviços ofertados na atenção primária à saúde.

Para esse fim faz-se necessário a criação de um

instrumento de avaliação da percepção dos profissionais

sobre a ocorrência de problemas éticos na atenção

primária, apontando para uma maior responsabilização

A segunda etapa consiste em testar a fidedignidade das

formulações, aplicando o questionário aos 12 postos de

atenção primária do Grupo Hospitalar Conceição (GHC),

cujos dados coletados serão validados através de

análises estatísticas, tais como análise de componentes

principais e análise fatorial. A terceira etapa qualitativa

consistirá na discussão focal sobre cursos de solução
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nos processos de trabalho. Como fonte para a criação

desse instrumento foi usado um estudo de Zoboli (2003),

que realizou um levantamento de problemas éticos

percebidos pelos profissionais da ESF do município de

São Paulo. Esse repertório de problemas éticos foi

posteriormente esquematizado num questionário pela

dissertação de Silva (2008), que classificou os problemas

éticos em três eixos: relações entre usuários e

profissionais; nas relações entre profissionais da equipe

e; nas relações com o sistema de saúde.

OBJETIVO

Auxiliar na construção e validação de um instrumento de

avaliação sobre a ocorrência de problemas éticos na

Atenção Primária percebidos por profissionais e discutir

seus possíveis cursos de solução.

METODOLOGIA

consistirá na discussão focal sobre cursos de solução

dos problemas mais apontados, tendo como referencial o

esquema de deliberação ética oferecida por Gracia

(2001).

RESULTADOS

A pesquisa conclui a primeira etapa. A primeira rodada

Delphi identificou a condição do enunciado como

problema ético a partir dos dados já sistematizados por

Zoboli e Silva; a compreensão do mesmo e a sugestão

de uma nova escrita. A partir destes resultados, foram

acatadas as novas formulações e realizada uma segunda

rodada Delphi que avaliou novamente a

compreensibilidade mais adequada dos enunciados que

caracterizam o problema ético. Assim, estas novas

reformulações estão sendo aplicadas com os

profissionais da atenção primária do GHC para a

sequência do estudo visando contribuir na construção do

Trata-se de uma pesquisa observacional e exploratória

com abordagem quanti/qualitativa. As duas etapas

iniciais de caráter quantitativo objetivam testar a

compreensibilidade e a fidedignidade das formulações

dos problemas éticos. Para a compreensibilidade,

utilizou-se a metodologia Delphi, que se caracteriza

como um processo interativo baseado num painel de

consenso (McKenna et al. 2000). Neste sentido,

constituiu-se um painel de nove profissionais com

expertise em Atenção Primária do município de São

Leopoldo. A partir dos dados obtidos nessa primeira

rodada Delphi, realizou-se uma segunda rodada para

reaplicação das formulações que expressam situações

éticas conflitivas, com fins a testar a clareza das

formulações sugeridas.

instrumento de avaliação, dos problemas éticos.
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