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Introdução

A Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SES/RS) está
implementando a organização do Sistema Estadual de Saúde, preocupando-se em
desconcentrar a assistência da região metropolitana de Porto Alegre e facilitar o
acesso da população aos serviços de que necessita o mais próximo de onde reside.
No âmbito das situações de emergência clínica ou traumática, além da montagem
de um sistema de referência hospitalar, faz-se necessária a qualificação para o
atendimento pré-hospitalar ou de suporte básico e a viabilização de programas de
prevenção de acidentes e traumas. Na SES/RS, a formação está atribuída à Escola
de Saúde Pública (ESP/RS), que é o órgão de articulação da formação e produção
de conhecimento em saúde coletiva para o Sistema Único de Saúde (SUS), que
formulou e coordena um projeto de Qualificação Técnica e Humanização da Aten-
ção à Saúde em Situações de Urgência, Emergência e Trauma no âmbito do Rio
Grande do Sul. O objetivo principal deste documento é relatar a implementação
desse projeto.

O projeto foi desenvolvido mediante parceria e consultoria técnica da Socieda-
de Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado – Capítulo Rio Grande do
Sul (Sbait/RS) e Escola de Bombeiros da Brigada Militar do Rio Grande do Sul
(Esbo-BM/RS).

Desenvolvimento da ação

Visando promover a qualificação técnica das equipes de saúde e da área da
segurança para o atendimento às emergências clínicas e traumáticas, nas diversas
instâncias do sistema de atenção à saúde, bem como desencadear um processo de
educação popular no atendimento e prevenção do trauma no Estado do Rio Grande
do Sul, para melhorar o padrão de acolhimento e elevar a resolutividade da rede de
saúde, tanto na manutenção da vida, quanto na prevenção do trauma, foi configura-
do um Programa de Educação em Emergências Clínicas e Traumáticas.

Neste sentido, foram desenvolvidos cursos descentralizados em cada uma das
sete macrorregiões de saúde do estado, em parceria com uma Instituição de Ensino
Superior em cada macrorregião. Para organizar a parceria com as Instituições de
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Ensino Superior, a ESP/RS estabeleceu orientações em um Termo de Referência e
Diretrizes Curriculares.

Essas Diretrizes Curriculares foram elaboradas por uma Comissão Técnica do
Comitê Temático de Apoio à Rede Assistencial do SUS, que integra o Pólo de Edu-
cação em Saúde Coletiva, coordenado pela Escola de Saúde Pública/RS. O progra-
ma foi, então, regionalizado e está possibilitando o aperfeiçoamento técnico de
médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, bombeiros militares,
profissionais da área da segurança e, também, da população leiga. Estão sendo
desenvolvidas cinco modalidades de cursos, adequadas ao público ao qual se
direcionam. São oferecidos cursos de Educação Avançada (atenção intra-hospita-
lar), Educação Especializada (atenção pré-hospitalar para médicos e enfermeiros),
Educação Profissional (capacitação de pessoal técnico hospitalar), Educação Bási-
ca (capacitação de pessoal técnico pré-hospitalar) e Educação Popular (prevenção
de acidentes e traumas).

A ESP/RS constituiu um Banco de Docentes na área de emergências clínicas e
traumáticas com 215 pessoas, dos quais 180 habilitaram-se para ministrar aulas
nos cursos em todo o estado.

Foram realizados, no perído de setembro de 2001 a julho de 2002, um total
de 96 cursos, atingindo 2.165 participantes, em parceria com uma universidade
em cada macrorregião do estado: Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul – macrorregião Missioneira, Universidade Federal de
Pelotas – macrorregião Sul, Universidade de Santa Cruz – macrorregião dos
vales, Universidade de Passo Fundo – macrorregião Norte, Universidade Fede-
ral de Santa Maria – macrorregião Centro-Oeste, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – macrorregião Metropolitana e Universidade de Caxias do Sul –
macrorregião da Serra.

O número de cursos realizados por região foi o seguinte: região missioneira: 9
cursos, 242 alunos; região sul: 12 cursos, 247 alunos; região vales: 13 cursos, 347
alunos; região macro norte: 10 cursos, 219 alunos; região centro-oeste: 12 cursos,
277 alunos; região metropolitana: 27 cursos, 540 alunos e região da serra: 13 cur-
sos, 347 alunos.

Conclusões

Estes cursos de capacitação deverão promover a qualificação e a humanização
da atenção à saúde, não só nos serviços especializados, como na rede de atenção
básica à saúde e nos serviços de atendimento pré-hospitalar. A realização de um
programa de educação popular buscou estratégias de prevenção de acidentes e
mortes por causas externas e a redução de danos em situações de emergenciais
clínicas e traumáticas.

O desenvolvimento de um projeto de qualificação que conta com parceiros de
diferentes instituições contribuiu para a criação de uma rede de suporte educacio-
nal que poderá garantir a continuidade dos programas de formação e educação
continuada, que está sendo complementada com a instalação de Laboratórios de
Ensino em Procedimentos de Saúde , nas sete macrorregiões do estado. A forma-
ção de ma massa crítica, em todos os níveis da prestação do atendimento ao paci-
ente em situação emergencial traumática ou clínica, certamente repercutirá positi-
vamente na realidade da saúde gaúcha.




