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RESUMO

A educação em saúde promove espaços diversos para a construção e reconstrução de saberes com o
intuito de valorizar as tecnologias leves, através do diálogo, escuta qualificada e autonomia das
pessoas. O objetivo deste estudo foi estudar o papel das salas de espera sobre a formação de
conhecimento das gestantes na estratégia da saúde da família. Esta pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade do Estado da Bahia,
conforme Resolução 466/12/CONEP/CNS/MS. Após sua aprovação, foi iniciada a coleta de dados,
mediante a assinatura, por todos os participantes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A pesquisa se deu em cinco unidades de saúde da família, escolhidas aleatoriamente, do município
de Jacobina (BA), foi utilizada a entrevista como instrumento de coleta de dados, além de roteiro
semi-estruturado para registro de duas intervenções com intervalo de trinta dias entre elas.
Participaram da pesquisa todas as gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, com
registro no sistema de informação SISPRENATAL WEB do município e, com base nos critérios de
exclusão, não participaram deste estudo gestantes menores de 18 anos e aquelas que não iniciaram
as consultas no primeiro trimestre de gravidez. A análise dos dados quantitativos foi realizada de
maneira descritiva, através do software Microsoft Excel© e os dados qualitativos, utilizando a
análise de conteúdo pelo método de Bardin. Os resultados obtidos revelaram que os profissionais
das equipes não realizam educação em saúde na rotina das salas de espera. Existem fragilidades
quanto ao planejamento das ações de saúde do cotidiano, a estrutura física e materiais para
realização destas. As intervenções realizadas nas salas de espera foram importantes para o
aprendizado das gestantes, além de proporcionar dinamismo nas unidades de saúde fortalecendo o
vínculo, diálogo, gerando espaço acolhedor, além de sensibilizar para o controle social e autonomia
das pessoas, levando a construção de um projeto que poderá nortear a gestão da atenção básica
quanto a sistematização das ações educativas nas salas de espera. A partir do exposto torna-se
necessária a ampliação de estudos desta natureza, juntamente com intervenções educativas no
sentido de tornar viável a utilização das salas de espera como ambientes adequados a promoção da
educação em saúde.

DESCRITORES: Educação em Saúde; Sala de espera; Estratégia de Saúde da Família.

ABSTRACT

Health education promotes several spaces for construction and reconstruction of knowledge in order
to valorize soft technologies, through dialogue, qualified listening and autonomy of people. The
objective of this study was to investigate the role of waiting rooms on the formation of knowledge
of pregnant women in family health strategy. This research was approved by the ethical committee
of the Bahia State University according to Resolution 466/12/CONEP/CNS/MS. After approval, the
data collection was initiated by the signing of the informed consent by all participants. The research
was conducted in five family health units, randomly chosen, in the city of Jacobina, Bahia, the
interview was applied as a technique and a semi-structured script as the recording instrument of two
interventions with a thirty day interval between each one. All pregnant women who began prenatal
care in the first trimester, with registration in the information system SISPRENATAL WEB of the
city, participated in the research, and, on the basis of exclusion criteria, all under 18 years and
women who had not started the visits in the first trimester of pregnancy were excluded. The analysis
of quantitative data was carried out by the Microsoft Excel© software and of qualitative data
through content analysis by Bardin method. The results revealed that the professionals of the teams
did not perform health education in the routine of waiting rooms. There are weaknesses regarding
the planning of daily health activities, the physical structure and the materials for the perform of
these actions. The interventions in waiting rooms were important for the learning of pregnant
women and provided dynamism in the health units, strengthening the ties, the dialogue, the
welcoming space, and sensitizing about social control and autonomy of people, and leading to the
formulation of a project that can guide the management of basic care regarding the systematization
of educational activities in the waiting rooms of basic health units. In light of the foregoing, it is
necessary to expand the studies of this nature and to make educational interventions in the sense of
making viable the use of waiting rooms as appropriate environments to promote health education.

KEYWORDS: Health education; Waiting room; Family health strategy.
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