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RESUMO

Os serviços de saúde possuem a responsabilidade ética e social com a qualidade da assistência, sendo a organização e padronização dos procedimentos extremamente

importantes para a qualidade das ações prestadas. O objetivo do estudo foi conhecer percepção de uma equipe de saúde sobre a elaboração e implantação de Procedimentos

Operacionais Padrão (POP) através da pesquisa ação em um serviço escola de referência regional para DST, HIV/Aids e Hepatites Virais no interior de Minas Gerais. Trata-se de

uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa dos dados. Os participantes foram todos os 22 profissionais e acadêmicos integrantes da equipe de saúde no local de

estudo, onde previamente foi elaborado e implantado, através da pesquisa ação, um protocolo com os POP das ações desenvolvidas no serviço. Após dois meses da implantação

do documento, foi realizada uma reunião utilizando a técnica de grupo focal para abordagem das percepções da equipe, a qual foi gravada e posteriormente transcrita, sendo

realizada análise temática dos dados, de modo que três questões emergiram como mais relevantes e foram apresentadas nos temas: A aplicabilidade do Protocolo; A importância

dos POP no serviço; Benefícios da sistematização para os usuários. A principal dificuldade apontada foi a complexidade encontrada pela equipe para organizar e conciliar um

tempo para as reuniões de elaboração do protocolo frente às demandas próprias da assistência no serviço. Considerou-se que o método da pesquisa ação promoveu a

participação ativa da equipe na elaboração e implantação dos POP, viabilizando o desenvolvimento de um protocolo mais adequado à estrutura e rotina da unidade de saúde,

valorizando os atores sociais envolvidos, possibilitando uma melhor organização do serviço e alcançando melhores níveis de satisfação e segurança dos profissionais, e

especialmente da qualidade dos serviços prestados aos usuários.
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