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Importância da educação continuada na atenção primária à saúde
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Introdução: A rede básica de saúde caracteriza-se por ser a principal porta de entrada das pessoas 
para atendimento das suas necessidades básicas de saúde. Frente a isso, é necessário dispor de uma 
equipe qualificada, apta a oferecer ao usuário a assistência integral a saúde. Objetivos: O presente 
trabalho  teve  por  objetivo  relatar  a  experiência,  através  da  observação  das  residentes  de  uma 
Residência Multiprofissional, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), acerca das demandas dos 
usuários, que exigem da equipe multiprofissional conhecimentos interdisciplinares. Metodologia: 
Trata-se de um relato de experiência, a partir da vivência como residentes em um dos campos que o 
Programa de Residência está  inserido.  No transcorrer  das atividades  da unidade,  observou-se a 
gama  de  conhecimentos  exigida  dos  profissionais  para  oferecer  atendimento  qualificado  aos 
usuários,  visto  que  a  demanda  é  bastante  diversificada,  bem como  os  atendimentos  ofertados. 
Resultados:  Nas  UBS  são  desenvolvidas  ações  e  atendimentos  a  toda  população,  englobando 
crianças, adultos e idosos, com as mais diferentes necessidades. Desta maneira, os profissionais 
deparam-se com diferentes dificuldades e precisam estar capacitados para resolvê-las, visto que são 
a referência para o primeiro atendimento e responsáveis pela promoção a saúde da população que 
atendem.  Conclusão:  Sabe-se que a sobrecarga de atividades desenvolvidas, e a diversidade da 
equipe, contribui para a ausência de realização de educação permanente, tornando-se ainda mais 
relevante,  considerando estes fatores, a necessidade de estabelecer temas e rotinas para retomar 
assuntos importantes, que por vezes podem estar sendo interpretados de maneira diferente por uma 
mesma equipe, ocasionando falhas no serviço prestado ao usuário. Observa-se a necessidade de 
qualificação  dos  profissionais  que  atuam na  atenção  básica  e  um  maior  envolvimento  com  a 
comunidade, pois só com o desenvolvimento de ações conjuntas, qualificadas e multiprofissionais, 
com  suporte  familiar,  atividades  em  grupo,  disponibilidade  de  serviços  de  referência  e 
contrarreferência, poderemos almejar um cuidado de qualidade. 
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