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1. INTRODUÇÃO 

“A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma política de Estado 

democrática e de bem-estar, que vem ampliando o acesso ao cuidado à saúde" 

(TESSER; NETO; CAMPOS, 2010). 

Esse Sistema Único de Saúde (SUS) tem como porta de entrada principal 

dos usuários, a Atenção Básica, sendo que a estratégia prioritária do Ministério da 

Saúde é o Programa de Saúde da Família - PSF (BRASIL, 2006).  

Além de ser a principal porta de entrada ao serviço de saúde, a Atenção 

Básica, também deve se constituir como uma “porta aberta” sendo capaz de dar 

respostas “positivas” aos usuários, não devendo se tornar um local burocrático e 

obrigatório de passagem para acesso a outros tipos de serviços (BRASIL, 2013). 

 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação 
e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de 
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, 
pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza 
tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem 
resolver os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu 
território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 
Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 
coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 
responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social 
(BRASIL, 2006, p.10). 
 

Em 1991 o Ministério da Saúde da inicio ao Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), onde se começou dar foco a família não só como 

individuo, mas como unidade de ação programática de saúde e foi introduzida a 

ideia de área de cobertura por família (VIANA; POZ, 2005). 

Em 1994 foi criado o Programa de Saúde da Família (PSF) como expansão 

do programa dos agentes comunitários da saúde para outros profissionais (VIANA; 

POZ, 2005). 

Em 1996 o PSF começa a perder a característica de programa passando a 

ser um (re) estruturador dos serviços de saúde, ou seja, passa a ser de maneira 

mais definido uma ferramenta de (re) organização ou (re) estruturação do SUS 

(VIANA; POZ, 2005). 
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Após a conceituação dos autores citados acima, observa-se que o Programa 

de Saúde da Família passa a ser entendido como uma estratégia para a 

reformulação da Atenção Básica, o que pode-se dizer que ele passa a se configurar 

também como Estratégia de Saúde da Família (ESF). Assim, em unidades de 

Atenção Básica aonde temos o PSF ou a ESF implantada, configura-se a unidade 

como Unidade de Saúde da Família (USF). 

Segundo Mandú et al (2008) o PSF tem como desafio ampliar o acesso às 

ações de saúde. 

Scholze et al (2006) relata que a necessidade inicial de ampliação do acesso 

aos serviços de saúde, no âmbito do SUS, recebeu atenção por meio da 

implantação do PACS e posteriormente do PSF, o qual surgiu com a intenção de 

incluir outros profissionais nesse contexto. Isso contribuiu para desenvolver um dos 

aspectos relacionados com a questão do acesso dos usuários aos serviços de 

saúde. 

 
O termo “acesso” envolve uma variedade de facilitadores e barreiras para o 
acesso aos recursos buscados pelas pessoas. Fatores socioeconômicos e 
demográficos foram considerados determinantes principais na busca e 
utilização dos serviços de saúde, mediados por categorias secundárias, 
incluindo a família, o apoio social, as necessidades em saúde e as 
características dos serviços disponíveis. No entanto, as categorias 
objetivas evidenciadas em primeiro plano representam complexas 
interações entre as formas de percepção e reação dos indivíduos diante da 
enfermidade, mediados por seu meio social e limitadas por fatores de 
desigualdade econômica que restrinjam o acesso aos sistemas de saúde, 
especialmente nos grupos populacionais de baixa renda (SCHOLZE et al, 
2006, p. 8). 
 

Como uma estratégia política, o PSF é um potencial contribuinte para a 

diminuição das desigualdades na atenção básica, através do aumento do acesso 

nesse nível de atenção (SOUSA, 2007). 

 
O PSF na sua criação propunha-se a superar essa tradição medicalizante, 
substituindo-a por uma nova concepção apoiada na Promoção à Saúde. 
Em alguma medida, a introdução dessa estratégia de fato produziu uma 
saudável tensão paradigmática entre a biomedicina e abordagens mais 
ampliadas. No entanto, não houve uma reorganização da formação de 
especialistas médicos e enfermeiros em escala suficiente para sustentar 
esse tipo de reforma cultural. Além disso, o PSF, inicialmente, orientou as 
equipes a lidar centralmente com os programas de saúde, com protocolos 
diagnósticos e terapêuticos definidos. Observou-se, contudo que não havia 
recomendações sobre como lidar com a demanda espontânea que recorre 
aos serviços de Atenção Básica ou como atender aos imprevistos tão 
frequentes e inevitáveis no cuidado à saúde (TESSER; NETO; CAMPOS, 
2010, p. 3616). 
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Mediante essa lacuna, surge a proposta de Acolhimento, recomendada e 

divulgada no SUS através da Política Nacional de Humanização (PNH) (TESSER; 

NETO; CAMPOS, 2010). 

“Quando trabalhamos com a humanização do atendimento, a primeira ação 

a ser realizada por toda a equipe, ao receber a pessoa como paciente, é prestar-lhe 

acolhimento” (COELHO; JORGE, 2009, p. 1525).  

O acolhimento propõe trabalhar com a demanda espontânea e ampliar o 

acesso, e assim concretizar a missão constitucional da Atenção Primária à Saúde no 

SUS, de ser a principal “porta de entrada” do sistema (TESSER; NETO; CAMPOS, 

2010). 

De acordo com Pires et al (2010) entende-se por demanda espontânea dos 

usuários do SUS a busca por determinados profissionais ou serviços para a 

resolutividade dos problemas de saúde. A divergência entre as razões que levam as 

pessoas a procurar os serviços e a habilidade dos profissionais em ouvi-las 

corretamente, constitui um aspecto principal para a gestão dos serviços de saúde. 

No acolhimento da demanda espontânea, o acesso com equidade deve ser 

uma preocupação, tratar cada um de acordo com a sua necessidade, visto que a 

quantidade de “consultas do dia” distribuídas de acordo com o critério de chegada 

além de submeteram às pessoas a espera e sem garantia de acesso, também são o 

inverso do princípio da equidade (BRASIL, 2013). 

O acolhimento, o vínculo e o acesso visam uma mudança em relação às 

dificuldades enfrentadas pelos usuários para chegarem ao local de atendimento e 

receberem informações corretas por parte do serviço de saúde e conseguirem a 

resolutividade de seus problemas. Assim, evitaremos aborrecimentos como o fato de 

dormirem nas filas para serem atendidos (COELHO; JORGE, 2009). 

A ampliação do acesso também ocorre quando se contempla tanto a agenda 

programada quanto a demanda espontânea, abordando cada uma das situações 

conforme as especificidades de suas dinâmicas e tempos. (BRASIL, 2013). 

“A garantia do acesso ao serviço de saúde para os usuários representa a 

responsabilidade do serviço para com suas necessidades de saúde. Sem o 

acolhimento, o serviço não poderá garantir nem o acesso nem as prioridades de 

atendimento” (COELHO; JORGE, 2009, p. 1528).  

“Não apenas trabalhadores, mas os próprios usuários precisam 

compreender o que significa o acolhimento e se envolver com ele, seja para 
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promover sua qualificação, ou mesmo para que se evitem eventuais 

desentendimentos no cotidiano do serviço” (BRASIL, 2013, p. 40). 

“... o acolhimento direciona para o estabelecimento de estratégias de 

atendimento, o qual envolve trabalhadores, gestores e usuários” (COELHO; JORGE, 

2009, p. 1525). 

O acolhimento não se reduz a um lugar e nem a uma etapa, portanto, é 

equivocado restringir a responsabilidade pelo ato de acolher somente aos 

trabalhadores da recepção ou a qualquer outro profissional isoladamente (BRASIL, 

2013). 

 

No acolhimento foram incluídos vários profissionais. A ideia seria retirar do 
médico o papel de único protagonista do cuidado, ampliar a clínica 
realizada pelos outros profissionais e incluir outras abordagens e 
explicações possíveis (que não somente as biomédicas) para os 
adoecimentos e demandas (TESSER; NETO; CAMPOS, 2010, p. 3620). 
 
 

O contato não programado do usuário passa a acontecer com um 

profissional, e não com um recepcionista, que realizará a difícil missão de 

concomitantemente, escutar e acolher de maneira individualizada e qualificada, 

realizar uma avaliação de vulnerabilidades e riscos psicossociais, biológicos e 

epidemiológicos, processar e rediscutir com esse usuário qual é ou quais são os 

seus problemas, informar demais membros da equipe para juntamente, se 

necessário, resolver e dar continuidade aos possíveis cuidados. Tudo isso requer 

uma prática profissional com importante grau de interpretação e comunicação com o 

usuário, para aumentar e estimular a formação de vínculo, acalmar os anseios e 

buscar soluções (TESSER; NETO; CAMPOS, 2010). 

Como importante porta de entrada e ordenadora da rede, a atenção básica 

deve se constituir como grande articuladora da rede de atenção à saúde, dessa 

maneira, o atendimento à demanda espontânea deve ser feito pelas UBS, 

especialmente no caso de pacientes crônicos em urgências de baixa gravidade e 

episódios de agudização (BRASIL, 2013). 

Neste contexto, onde se entende que a Atenção Básica é a porta de entrada 

principal dos usuários aos serviços de saúde, e onde se tem o PSF inserido na 

Atenção Básica como estratégia prioritária e que o mesmo tem como desafio ampliar 

o acesso às ações de saúde, pretende-se com este estudo melhorar o acesso às 

consultas dos usuários da USF São Vicente no município de Artur Nogueira – São 
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Paulo, além disso, será permeado por objetivos específicos que procurarão orientar 

mudanças no processo de trabalho da equipe; orientar a equipe quanto ao processo 

de acolhimento na Unidade de Saúde da Família; orientar a população quanto ao 

serviço ofertado pela Unidade de Saúde da Família e seu processo de trabalho. 

O tema do presente estudo surgiu de alguns questionamentos e inquietações 

enquanto Enfermeira de uma Unidade de Saúde da Família do município de Artur 

Nogueira – São Paulo, a qual possui um fluxo baixo de atendimento médico quando 

comparado a outras Unidades de Saúde da Família de atuação anterior, porém, o 

aparecimento da demanda espontânea persiste mesmo assim na Unidade de Saúde 

da Família.  

Diariamente existem 30 vagas para o atendimento populacional no período da 

manhã e no período da tarde. Dessas 30 vagas disponibilizadas, 24 vagas ficam 

reservadas para o agendamento, sendo 12 vagas para o período da manhã e 12 

vagas para o período da tarde. E 6 vagas ficam reservadas para a demanda 

espontânea, sendo 3 vagas para o período da manhã e 3 vagas para o período da 

tarde. A demora no tempo de agendamento das consulta médicas leva em média de 

7 a 10 dias, sendo 15 dias o tempo máximo de espera para a consulta médica que a 

agenda atingiu.  

O número de faltas diárias as consultas médicas agendadas chega a ser de 5 

a 10 faltas no dia, um número alto quando comparado a outras Unidades de Saúde 

da Família que possuem um grande fluxo de atendimento e uma espera maior no 

tempo de agendamento para as consultas médicas, as quais apresentam um 

número de faltas nas consultas agendadas que varia de 0 a 2 faltas no dia.  

Tem se diariamente uma média de 5 a 8 pessoas que procuram a Unidade de 

Saúde da Família através da demanda espontânea para o atendimento médico. 

Número este que não se justifica total para o atendimento médico, pois, muitas 

queixas e problemas apresentados por essa demanda espontânea não são 

resolvidos somente pelo profissional médico, e, além disso, queixas apresentadas 

que não se caracterizam como prioridade para um atendimento emergencial, ou 

seja, uma parte da demanda espontânea que chega a Unidade de Saúde da Família 

pode realizar o agendamento da consulta médica e aguardar o tempo de espera 

sugerido. 

Neste sentido, o presente estudo buscará responder as seguintes questões: 

Qual é o motivo que leva uma população a procurar diariamente por atendimento 
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médico em uma Unidade de Saúde da Família através da demanda espontânea? 

Essa procura diária se justifica? Qual a característica do processo de trabalho da 

USF? De que forma pode-se melhorar o acesso a USF? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral: 

 Melhorar o acesso às consultas dos usuários da USF São Vicente no 

município de Artur Nogueira – São Paulo. 

2.2. Objetivos Específicos:  

 Realizar mudanças no processo de trabalho da equipe. 

 Orientar a equipe quanto ao processo de acolhimento na Unidade de Saúde 

da Família São Vicente. 

 Orientar a população quanto ao serviço ofertado pela Unidade de Saúde da 

Família São Vicente e o seu processo de trabalho. 
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3. MÉTODO 

3.1. Local:  

Unidade de Saúde São Vicente. Município de Artur Nogueira – São Paulo. 

3.2. Público-alvo:  

Usuários dos serviços da Unidade de Saúde São Vicente. Participantes: 

Equipe de funcionários que atuam na Unidade de Saúde São Vicente. 

3.3. Ações: 

 Implantar oficinas de capacitação para orientação aos funcionários que atuam na 

Unidade de Saúde São Vicente; 

 Desenvolver grupos e ações educativas junto à população usuária dos serviços de 

saúde da Unidade de Saúde São Vicente. 

 

O projeto será apresentado ao coordenador da Atenção Básica do 

município, visando adesão e apoio na realização das oficinas, que deverão ser 

realizadas durante um período de um mês na reunião de equipe que acontece uma 

vez por semana com todos os funcionários da Unidade de Saúde São Vicente, e na 

qual a Unidade permanece fechada para o atendimento ao público. O projeto será 

coordenado pela enfermeira da Unidade de Saúde e também autora do projeto.  

Nas oficinas de capacitação para orientação aos funcionários que atuam na 

Unidade de Saúde, serão apresentadas as barreiras que dificultam o acesso dos 

usuários aos serviços da Unidade de Saúde, bem como orientações nas mudanças 

do processo de trabalho para a melhoria desse acesso, enfocando sua mudança no 

processo de Acolhimento desses profissionais para com os usuários da Unidade de 

Saúde. 

Os grupos e as ações educativas que serão desenvolvidos junto à 

população usuária do serviço de saúde da Unidade serão realizados de maneira 

contínua, ou seja, serão desenvolvidos durante o grupo de hiperdia que acontece 

uma vez por semana, o qual é realizado pelos funcionários da Unidade com o apoio 

do NASF; durante a espera para a consulta médica; durante as visitas domiciliares 

desenvolvidas pelo ACS; e por cada um dos profissionais durante todo e qualquer 

atendimento que estarão realizando ao usuário quando este estiver procurando pelo 

serviço da Unidade de Saúde. Sendo assim, a realização das ações educativas é 
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algo que se pretende com o tempo, tornar-se parte do processo de trabalho diário da 

Unidade de Saúde, melhorando a comunicação entre os profissionais e usuários e 

consequentemente facilitando o acesso ao serviço de saúde da Unidade. 

 

3.4. Avaliação e Monitoramento:  

A avaliação e o monitoramento do andamento adequado da intervenção ocorrerão 

após um mês de início do desenvolvimento de grupos e das ações educativas para 

com o público-alvo. Está se dará através da observação diária e contínua pela 

enfermeira da Unidade de Saúde das melhorias do processo de trabalho da Unidade 

mediante um aumento na facilidade do acesso dos usuários ao serviço de saúde e 

pela compreensão e entendimento dos usuários quanto ao serviço oferecido pela 

Unidade de Saúde e o seu processo de trabalho. Também ocorrerão durante as 

reuniões de equipe discussões quanto ao novo processo de trabalho da Unidade de 

Saúde, o que permitirá a avaliação e o monitoramento e possíveis correções quanto 

ao rumo da intervenção em desenvolvimento. 

Levando em consideração que as mudanças no processo de trabalho de 

uma equipe de saúde e a compreensão desse processo de mudança por parte dos 

usuários da Unidade demandam um grande tempo, pretende que essa intervenção 

venha se tornar parte concreta do processo de trabalho diário da equipe da Unidade 

de Saúde. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com o presente projeto construído a partir da rotina diária dos serviços de 

saúde e fundamentado na revisão da literatura espera-se melhorar o acesso às 

consultas dos usuários dos serviços de saúde da Unidade de Saúde da Família São 

Vicente através da implantação do acolhimento na rotina de trabalho da equipe de 

saúde da unidade. 

 Poderá contribuir ainda com o processo de construção da saúde e a melhoria 

da qualidade de vida, trazendo como pontos positivos a humanização no processo 

de trabalho, a equidade no atendimento, um aumento no acesso aos serviços de 

saúde de maior complexidade, a formação de vínculos entre equipe e família, o 

atendimento de maneira integral e o aumento da resolutividade dos problemas.  

Além disso, pretende-se a melhoria da saúde por meio do aumento das 

atividades coletivas e preventivas e maior participação dos usuários na construção 

da saúde, além de contribuir com a formação profissional ao discutir o objetivo e 

objeto de trabalho em saúde, enfatizando a construção da saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

5. CRONOGRAMA 

 

Atividades Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16 Jan/17 Fev/17 

Revisão 

Bibliográfica 
X X X X 

       

Aprovação no 

Comitê de Ética    
X X 

      

Treinamento da 

equipe      
X 

     

Implantação das 

Ações       
X X X 

  

Monitoramento 

e ajustes        
X X 

  

Análise dos 

dados        
X X X 

 

Apresentação 

dos resultados          
X X 

Acompanhamen

to do Projeto        
X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea/Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1.ed.; 1.reimpr. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2013.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de atenção básica/Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. - Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. 
 
COELHO, Márcia Oliveira; JORGE, Maria Salete Bessa. Tecnologia das relações 

como dispositivo do atendimento humanizado na atenção básica à saúde na 

perspectiva do acesso, do acolhimento e do vínculo. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de 

Janeiro ,  v. 14, supl. 1, p. 1523-1531, out.  2009 .   Disponível em 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232009000800026&lng=pt&nrm=iso > acesso em  27  abr.  2016.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232009000800026. 

 
MANDÚ, Edir Nei Teixeira (org); et al. Visita Domiciliaria sob o olhar de usuários do 
Programa Saúde da Família. Revista Texto & Contexto-Enfermagem, 
Florianópolis, v.17,n.1,p.131-140,Jan/Mar.2008.Disponível 
em:<http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n1/15.pdf> acesso em: 27 abr.2016. 
 
PIRES, Maria Raquel Gomes Maia et al . Oferta e demanda por média 
complexidade/SUS: relação com atenção básica. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de 
Janeiro ,  v. 15, supl. 1, p. 1009-1019,  jun.  2010 .   Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232010000700007&lng=pt&nrm=iso > acesso em  20  mai.  2016.  
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000700007. 
 
 
SCHOLZE, Alessandro da Silva (org); et al. A implantação do acolhimento no 
processo de trabalho de equipes de saúde da família. Revista Espaço para a 
saúde, Londrina, v.8 , n.1, p.7-12, Dez.2006. Disponível em: 
http://www.ccs.uel.br/espacoparaasaude> acesso em: 27 abr.2016. 
 
SOUSA, Maria Fátima.O Programa Saúde da Família no Brasil: análise do acesso à 
atenção básica. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.61,n.2,p.153-158, 
Mar/Abr.2008.Disponível em<http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n2/a02v61n2.pdf > 
acesso em: 20 mai.2016. 
 
 
TESSER, Charles Dalcanale; POLI NETO, Paulo; CAMPOS, Gastão Wagner de 
Sousa. Acolhimento e (des)medicalização social: um desafio para as equipes de 
saúde da família. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 15, supl. 3, p. 3615-
3624, nov.  2010 .   Disponível em 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000800026&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000800026&lng=pt&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232009000800026
http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n1/15.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000700007&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000700007&lng=pt&nrm=iso
http://www.ccs.uel.br/espacoparaasaude
http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n2/a02v61n2.pdf


 

14 

 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232010000900036&lng=pt&nrm=iso> acesso em:  27  abr.  2016.   
 
VIANA, Ana Luiza D'ávila; DAL POZ, Mario Roberto. A reforma do sistema de saúde 
no Brasil e o Programa de Saúde da Família. Physis,  Rio de Janeiro ,  v. 8, n. 2, p. 
11-48,  dez.  1998 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73311998000200002&lng=pt&nrm=iso> acesso em  27  abr.  2016.   
 
 

 
 


