
20/12/2019 Pinheiro

conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/ReDATS/paper/view/354 1/1

Tamanho da fonte: 

CONFERÊNCIAS FIOCRUZ BRASÍLIA, PESQUISASUS - I ENCONTRO DA REDE DISTRITAL
DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

CAPA  SOBRE  ACESSO  CADASTRO  PESQUISA  EDIÇÕES ANTERIORES  INSCRIÇÕES

SUBMISSÕES  PROGRAMAÇÃO DO EVENTO  TEMPLATE DO EVENTO  RESUMOS ACEITOS

Capa > Pesquisa SUS > PesquisaSUS - I Encontro da Rede Distrital de Avaliação de Tecnologias em Saúde > Pesquisa em Serviços de Saúde >
Pinheiro

Avaliação do Grau de implantação da Estratégia de Saúde da Família na Regional de Saúde de Samambaia DF
Leonardo Guimarães Pinheiro, Thiago SOUSA Sasaki

Última alteração: 2016-12-14

RESUMO

Introdução

A Atenção Primária à Saúde (APS) se constitui de cuidados essenciais baseados em métodos, teorias e práticas, bem aceitos socialmente, e representa a
porta de entrada ao serviço de saúde.

A Saúde da Família foi implantada no Brasil inicialmente na década de 90 e passou a ser visto pelo Ministério da Saúde como principal estratégia de
expansão, qualificação e solidificação da atenção básica, buscando a reorientação do processo de trabalho para ter maior consolidação e qualificação do
SUS.  A Regional de Saúde de Samambaia é de 254.439 habitantes e 41 Equipes de Saúde da Família cadastradas no MS, Samambaia alcança 55% de
cobertura por eSF (cerca de 140 mil pessoas).

Será realizado uma Avaliação do grau de implantação da Estratégia Saúde da Família, intervenção de estudo, na Regional de Saúde de Samambaia,
“cidade satélite” situada no Distrito Federal, estudo será realizado no segundo semestre de 2016. Algumas equipes de SF não contam com o número
adequado de ACS e há 03 Unidades Básicas de Saúde que apresentam espaços insuficientes para acomodar o número de equipes existentes.

Objetivos

Descrever aspectos da Implantação da Estratégia Saúde da Família, relacionado a infraestrutura e recursos humanos, analisar fatores limitantes e
facilitadores do contexto, que influenciam no processo de implantação, averiguar a consonância entre a organização do trabalho preconizado na Política
Nacional de Atenção Básica e o realizado pela ESF, aerificar o grau de implantação da ESF de acordo com cada sub dimensão que será estudada.

 

Metodologia

 

Optou-se por Avaliação Normativa, com base nos critérios da conformidade – apreciação da estrutura e apreciação de processos. Objetiva comparar a
maneira como se desenvolve a intervenção com aquilo que foi planejado, ou seja, analisar a estrutura e os processos de acordo com a norma.

Será realizado um estudo de caso único, com níveis de análise imbricados. O componente ‘estrutura’ será abordado na sub dimensão disponibilidade. O
componente ‘atividade’ será analisado acerca da sub dimensão adequação. Serão definidas 02 matrizes de análise e julgamento abordando cada sub
dimensão do estudo, disponibilidade e adequação. Optou-se por realizar o pareamento do Modelo Lógico da intervenção (ESF). Os resultados serão
obtidos através das entrevistas e check-list. Será calculado média de pontuação alcançada em cada critério, em seguida, se obterá a pontuação máxima
atingida por sub dimensão. O Grau de implantação será classificado, em cada sub dimensão.

Os sujeitos da pesquisa são os Enfermeiros, Médicos, Técnicos de Enfermagem, ACS, coordenadores das eSF e UBS selecionadas.

Resultado

 

Avaliação Normativa, se faz necessária para propor estratégias, para os Gestores da APS, que fortaleçam a intervenção e favoreçam a execução das
ações normatizadas, identificando fatores influenciam, positivamente e/ou negativamente, o grau de implantação da intervenção, contribuindo na
tomada de decisão. O Estudo ainda será concluído.

Conclusão

Conclui-se que estudos avaliativos auxiliam os gestores que atuam na APS, com recomendações que contribuem para a tomada de decisão após o
término do processo avaliativo.
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