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Resumo:

Introdução: Um dos pressupostos do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em

Saúde (PRÓ-Saúde) e do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) é qualificar, em

serviço, profissionais da saúde, bem como auxiliar na iniciação ao trabalho e formação de estudantes

de cursos de graduação da área da saúde, tendo em perspectiva a qualificação da atenção e a inserção

das necessidades dos serviços como fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de

ensino superior. Nessa perspectiva, para a devida familiarização e reconhecimento de todo o Centro de

Saúde (CS) pelos acadêmicos do PET-Saúde/UFMG do Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de Castro

(CSLCC), foram realizadas atividades que envolviam um roteiro de observação dos diferentes espaços

físicos e serviços oferecidos, respostas à perguntas elaboradas pelos preceptores sobre as

características de saúde/doença da área de abrangência e, também, atividade realizada a partir de

escolhas individuais dos próprios acadêmicos para completar a familiarização e reconhecimento

desejáveis. Objetivos: Apresentar o desenvolvimento de um plano de ação estabelecido a partir das

atividades de familiarização e reconhecimento realizadas por parte de um grupo PET-Saúde/UFMG do

CSLCC. Metodologia: A partir das atividades de reconhecimento e familiarização, foi elaborado o

seguinte questionamento: “Os funcionários estão satisfeitos com a dinâmica de funcionamento do

CSLCC e com o próprio trabalho?". A fim de se obter respostas, elaborou-se um questionário que foi

aplicado em formato de entrevista aos funcionários. Após a análise das respostas foi elaborado um

plano de ação com o objetivo de procurar solucionar parte das insatisfações apresentadas. Resultados:

Verificou-se um alto índice de insatisfação dos funcionários que trabalhavam na farmácia e na

recepção. Observou-se que a reclamação reiterada se pautava na enorme dificuldade em lidar com o

público/usuário do centro de saúde. As justificativas para esta dificuldade consistiam no fato de que os

usuários muitas vezes desconheciam as normas de funcionamento da unidade e, dessa forma, se

impacientavam facilmente quando não eram atendidos como desejavam. Tais atitudes geravam

desgastes e estresse em um ambiente de trabalho, prejudicando imensamente o funcionamento do

sistema. Neste contexto, foram desenvolvidos informativos no formato de fluxogramas afixados nas

paredes do CS, assim como folderes disponibilizados no balcão da recepção, no intuito de esclarecer os

usuários quanto às normas internas necessárias e imprescindíveis ao bom funcionamento da unidade.

Um banco de perguntas foi estabelecido a partir de um levantamento realizado com usuários e

funcionários de diferentes setores do CSLCC. Com auxílio do preceptor, as questões foram respondidas

em linguagem simples e acessível aos usuários. Depois de um acervo de aproximadamente 30

perguntas e respostas, 10 questões foram selecionadas juntamente com a gerência do CS para serem

divulgadas na unidade. Conclusão: O material elaborado pode ser uma importante ferramenta de

esclarecimento aos usuários e também poderá ser utilizada pelos próprios funcionários. A expectativa

futura é de que o conhecimento adquirido, a partir dessas leituras informativas, gerem menos dúvidas,

transtornos e reclamações tanto por parte dos usuários quanto por parte dos funcionários.
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