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RESUMO 

 

A saúde da família é considerada estratégia prioritária para a consolidação e expansão da Atenção 
Básica nos territórios. A partir da elaboração de diagnóstico situacional foi possível identificar 
dificuldades no processo de trabalho em uma das Estratégias de Saúde da Família do município de 
Campo Maior - PI, a ESF de Lourdes, especialmente no que se refere ao atendimento à demanda 
não programada. O objetivo desse trabalho foi apresentar uma proposta de intervenção no intuito de 
melhorar o processo de trabalho dessa equipe, no que diz respeito ao atendimento a essa demanda, 
identificando os nós críticos, reforçando a necessidade da corresponsabilidade de todos os 
profissionais que a compõe e criando um protocolo de atendimento à demanda não programada. A 
implantação dessa proposta de intervenção poderá resultar na ampliação do acesso e qualidade do 
atendimento na UBS e, por consequência, na melhoria dos indicadores de saúde do município.  
 

Palavras chaves: Processo de trabalho. Demanda não programada. Acolhimento.   

 

ABSTRACT 

 

The health of the family is considered with priority strategy for the consolidation and expansion of the 
Basic Attention in the territories. From the elaboration of situational diagnosis it was possible to 
identify difficulties in the process of work in one of the Strategies of Health of the Family of the city of 
Campo Maior - PI, the ESF of Lourdes, especially as for the attendance to the demand not 
programmed. The objective of this work was to elaborate a proposal of intervention in intention to 
improve the process of work of this team, in what it says respect to the attendance to this demand, 
being identified critical we, strengthening the necessity of the corresponsabilidade of all the 
professionals that composes it and creating a protocol of attendance to the demand not programmed. 
The implantation of this proposal of intervention will be able to result in the magnifying of the access 
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and quality of the attendance in the UBS and, for consequência, in the improvement of the pointers of 
health of the city. 
 

Keywords: Process of work. Demand not programmed. Shelter. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A equipe de Saúde da Família de Lourdes é uma das 21 Estratégias de Saúde da Família - 

ESF do município de Campo Maior, localizado na região Meio Norte do estado do Piauí, com 

população estimada de 46.770 habitantes, segundo publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2018. A referida ESF está situada na zona urbana do município e apresenta 

uma população adscrita de 2.609 pessoas (sendo 351 idosos), distribuída em 878 famílias. As 

maiores demandas são de pacientes hipertensos e diabéticos.   

A referida equipe enfrenta dificuldades no seu processo de trabalho, uma delas é quanto ao 

atendimento à demanda não programada, que é bastante elevada e muitas vezes não tem suas 

necessidades sanadas. 

O não atendimento aos usuários que procuram a atenção básica vai contra os princípios do 

Sistema Único de Saúde – SUS, que prega o acolhimento nesse nível da atenção como importante 

estratégia de reorganização do modelo assistencial, e gera percepções negativas que apontam para 

a necessidade de melhorias na gestão dos serviços, no preparo dos profissionais e no acesso 

(GOMIDE et al, 2018). 

As unidades de saúde que buscam implantar a diretriz do acolhimento, segundo Tesser e 

Norman (2015), utilizam dois modos de organização do processo de trabalho: um que considera o 

território e a longitudinalidade na assistência à demanda espontânea, que é atendida pela equipe de 

referência e outro que não valoriza esses aspectos, na qual se organiza uma equipe de “plantão”, não 

sendo considerada responsabilidade da ESF. 

O processo de trabalho da ESF de Lourdes assemelha-se mais ao primeiro modo, 

caracterizado pelo atendimento da demanda espontânea valorizando a „longitudinalidade‟ e a 

responsabilização dos profissionais pelas pessoas da área adscrita. No entanto, há muitos desafios 

para sua efetividade, que vai desde a concepção de acolhimento à questão da corresponsabilidade 

de todos os profissionais que compõem a equipe. 

Nesse sentido, as dificuldades no processo de trabalho da equipe, no que se refere ao 

manejo da demanda não programa ocasionam vários outros problemas, dificultando a consolidação e 

expansão da ESF enquanto estratégia prioritária da Atenção Básica e contribuindo, de modo 

negativo, para o resultado de diferentes indicadores de saúde do município (como o aumento de 

internações por condições sensíveis à AB, possível aquisição de doenças evitáveis, agravos do 

quadro clínico do paciente, dentre outros).  
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A proposta de intervenção tem como objetivo principal melhorar o processo de trabalho da 

equipe quanto ao atendimento à demanda não programada. Para isso será necessário identificar os 

nós críticos referentes ao atendimento a essa demanda, criar um protocolo de acolhimento para ser 

implantado na referida Unidade Básica de Saúde - UBS e sensibilizar os profissionais da equipe 

quanto à corresponsabilidade de todos no processo de acolhimento.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A capacidade ampliada de escuta e análise são pré-requisitos essenciais das equipes para 

que a atenção básica seja resolutiva, bem como a oferta diversificada de ações para lidar com a 

complexidade das demandas e necessidades de saúde às quais elas se deparam com frequência. 

Neste contexto, o “acolhimento” se apresenta como um dos temas de grande relevância para a 

saúde, em especial, para a AB (BRASIL, 2011). 

Diferentes autores como Costa et al (2014), Garuzi et al (2014), reconhecem a existência de 

nós críticos e conflitos no processo de trabalho das equipes e estes, muitas vezes estão relacionados 

ao acolhimento, desde a concepção acerca do mesmo até o modo como é realizado. Para Tesser e 

Norman (2014) essa tensão nos processos de trabalho e na formação dos profissionais ocorre porque 

a prática do acolhimento não rompeu com a “dicotomia artificial” e a “falsa oposição” entre demanda 

programada e demanda espontânea.  

Organizar o processo de trabalho a partir do acolhimento dos usuários exige que a equipe 

faça uma análise das ofertas que ela tem apresentado para lidar com as necessidades de saúde da 

população, que precisam ser atendidas. É importante que elas discutam e definam o modo como os 

diferentes profissionais participarão do acolhimento. Isso requer a ampliação da capacidade clínica da 

equipe para essa escuta, para reconhecer riscos e vulnerabilidades, bem como realizar as 

intervenções ou acionar outros dispositivos da rede (BRASIL, 2011). 

Não há dúvidas de que as ações de acolhimento fazem parte do processo de trabalho da ESF 

e são essenciais para a construção de um vínculo entre o profissional de saúde e o usuário e sua 

família, que pode ocorrer já no primeiro contato e ser, assim, o ponto de partida para a construção de 

confiança entre os envolvidos.  

O Ministério da Saúde apresentou uma proposta de fluxograma para a organização do 

processo de trabalho das equipes de AB para o atendimento da demanda espontânea, buscando 

representar um padrão recomendado de fluxo de pacientes nas UBS. Este, porém, não deve ser 

tomado como caráter absoluto, mas como uma oferta, um ponto de partida possível para subsidiar a 

organização do trabalho na UBS, e, sempre que necessário, deve ser adaptado, enriquecido, 

ajustado, considerando as especificidades do território, de modo a facilitar o acesso, a escuta 

qualificada e o atendimento às necessidades de saúde da população adscrita. Para que assim 

aconteça, há a necessidade de participação da equipe.  
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Algumas equipes de saúde da família fazem uso do “Protocolo de Manchester”, que na visão 

de Tesser e Norman (2014), consiste num modelo “adotado” ou “importado” por gestores municipais 

de saúde e que tendem a simplificar o acolhimento a uma triagem de urgências para garantir o 

cumprimento de uma agenda que prioriza os serviços e programas institucionalizados.  

Esses instrumentos podem e devem ser analisados pelas equipes e servir de referência para 

a construção de instrumentais próprios (como o Protocolo de acolhimento, que deverá ser criado), 

que contemplem melhor suas especificidades, considerando o território, a população adscrita e a 

própria composição da equipe, de modo a reorganizar seu processo de trabalho, especialmente no 

que se refere à atenção à demanda não programada (ou espontânea), ampliando o acesso e 

potencializando o cuidado em saúde.  

 

PLANO OPERATIVO 

 

A proposta de intervenção tem plano operativo definido, conforme descrito no quadro abaixo. 

Quadro 1- Planilha de intervenção 

Situação Problema: Dificuldades no processo de trabalho da ESF de Lourdes no que se refere ao 

manejo com a demanda não programada. 

Objetivo Geral: Melhorar o processo de trabalho da ESF de Lourdes quanto ao atendimento à 

demanda não programada. 

OBJETIVOS AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

PRETENDE-SE META 

 

PRAZO RESPONSAVEI

S 

Identificar os 

nós críticos 

referentes ao 

atendimento da 

demanda não 

programada na 

UBS. 

1. Reuniões com 

toda a ESF; 

2. Roda de 

conversa com 

toda a ESF. 

 

Melhorar o 

acolhimento à 

demanda não 

programada. 

 100

% 

 

 Curto 

Prazo 

 Pesquisador

a; 

 Profissionai

s da ESF. 
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Criar um 

protocolo de 

acolhimento à 

demanda não 

programada 

para ser 

implantado na 

UBS. 

1. Reunião com a 

ESF; 

2. Reunião com 

Gestores; 

3. Oficinas com a 

ESF. 

Melhorar o 

acesso e a 

qualidade do 

atendimento, 

ampliando os 

mesmos. 

 100

% 

 

 Médio 

Prazo 

 Pesquisador

a; 

 Gestor; 

 Profissionai

s da ESF. 

Sensibilizar os 

profissionais da 

equipe quanto à 

corresponsabilid

ade de todos no 

processo de 

acolhimento. 

1. Oficinas; 

2. Rodas de 

Conversa.  

Potencializar o 

trabalho da 

equipe; Melhorar 

os indicadores de 

saúde do 

município. 

 70% 

 

 Longo 

prazo 

 Pesquisador

a; 

 Profissionai

s da ESF 

 

 

GERENCIAMENTO DO PLANO 

 

O monitoramento e a avaliação do plano operativo deverão acontecer no decorrer da 

implantação das ações e não apenas ao final delas, o que permitirá possíveis alterações durante o 

processo, caso haja necessidade. Isso será realizado pela equipe, com auto-avaliações contínuas 

acerca do próprio processo de trabalho, com elaboração de relatórios e também pelos usuários dos 

serviços, que poderão fazer uso da “caixa de sugestões” que já existe na recepção da UBS, bem 

como respondendo a questionários de avaliação sobre a qualidade da atenção, após a implantação 

do Protocolo de acolhimento. 

Os dados quantitativos serão acompanhados através da produção no E-Sus e nos Sistemas 

de Informação em Saúde, com análise dos indicadores. 
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Os resultados alcançados deverão ser divulgados por meio de relatórios semestrais, 

elaborados pela equipe, analisados e avaliados pela Coordenação de AB, e ainda, por meio de 

Boletim Informativo da Saúde, elaborado anualmente pelo órgão gestor local. 

 

CONCLUSÃO 

 

A ESF de Lourdes tem apresentado alguns desafios no seu processo de trabalho, dentre 

estes, o atendimento à demanda não programada, que é bastante elevado, o que requer a criação de 

mecanismos para a reorganização das práticas de acolhimento a essa demanda, considerando 

diferentes aspectos relacionados ao mesmo, encarando-o como mecanismo de ampliação e 

facilitação do acesso, como postura, atitude e tecnologia de cuidado, como um dispositivo capaz de 

redirecionar o fazer profissional. 

Espera-se que essa proposta de intervenção possa melhorar o processo de trabalho da 

referida equipe de modo significativo, em especial, no que se refere à atenção a essa demanda. Essa 

transformação poderá refletir, diretamente, no fortalecimento do vínculo do profissional como o 

usuário, na ampliação do acesso e da qualidade da atenção e, por consequência, na melhoria dos 

indicadores de saúde do município, contribuindo para a consolidação e expansão da ESF enquanto 

estratégia prioritária da AB. 

Isso requer autorreflexão sobre o processo de trabalho, disponibilidade para transformar a 

prática profissional, conhecimento do território e compromisso com a qualidade do atendimento por 

toda a equipe  

Se bem sucedido junto à ESF de Lourdes, esse Projeto poderá ser tomado como referência 

para ser implantado em outras equipes, com possíveis alterações, conforme especificidades de cada 

território e população adscrita, o que ampliará ainda mais os resultados almejados a nível municipal. 
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