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RESUMO 

 

Trata-se de projeto de intervenção desenvolvido entre março e setembro de 2015 na 
Unidade Santo Antônio, zona rural de Coronel Ezequiel - RN. Devido ao alto 
contingente de urgências demandado diariamente esse tema acena no diagnóstico 
situacional epidemiológico, inspirando iniciativas por parte da equipe, comunidade e 
gestão, dessa forma, visando aprimorar o acolhimento às urgências e emergências 
na atenção básica. Corrobora-se a importância da atenção primária nesse 
acolhimento através das Portarias Administrativas nº. 2.048/2002 e n° 1863/2003, 
bem como do primeiro atendimento e da sala de estabilização através da NOAS 
01/0217 (2002). Firmar protocolo municipal de urgências, elaborar cartilha de 
urgências em consonância com promoção de eventos e capacitações internas, 
cobrir integralmente tal demanda, preconizar sala de estabilização na Unidade 
Básica, referenciar adequadamente as agudizações acolhidas e aprimorar o 
atendimento pré-hospitalar foram metas traçadas nesse plano. Tais metas 
impactaram no cenário rural de acolhimento, contemplando quase todos os pontos 
preconizados, aprimorando o primeiro atendimento, a acessibilidade e a 
interdisciplinaridade. A classificação de risco, o protocolo organizacional e a cartilha 
popular integraram o eixo norteador dessa estratégia, promovendo melhorias na 
humanização dos atendimentos, nos prognósticos dos usuários e nos sistemas de 
referência e acionamento da central de leitos e dos serviços móveis 
(SAMU,ambulâncias), apesar do status parcial de efetivação de alguns itens, a 
exemplo do estrutural e dos insumos. 
 
 
Palavras-chave: Acolhimento. Atenção Primária à Saúde. Estratégias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
 

ABSTRACT 

 

It is intervention project developed between March and September 2015 in Santo 
Antonio Unit, rural Coronel Ezequiel - RN. Due to the high number of daily 
emergencies demanded that theme waving in the epidemiological situation analysis, 
inspiring initiatives by the staff, and community management, thus aiming to improve 
care to emergency care in primary care. Corroborates the importance of primary care 
in this host through the Administrative Ordinances no. 2.048 / 2002 and no. 
1863/2003, as well as primary care and stabilization room through NOAS 01/0217 
(2002). Establish municipal protocol emergency, prepare primer emergency in line 
with promotion of events and internal capabilities, fully cover this demand, advocating 
stabilization room in the Basic Unit, properly reference the accepted exacerbations 
and improve pre-hospital care were goals outlined in this plan. Such targets impacted 
on the rural setting of care, covering almost all recommended points, improving 
primary care, accessibility and interdisciplinarity. The risk rating, the organizational 
protocol and the popular brochure integrated the guiding principle of this strategy, 
promoting improvements in humanization of care, users of prognostic us and referral 
systems and central drive beds and mobile services (SAMU, ambulances) despite 
the partial status of execution of some items, such as the structural and inputs. 
 

 

Keywords: Host . Primary Health Care . Strategies . 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

1.1 TÍTULO 

 

Acolhimento às urgências e emergências na Atenção Básica: intervenções e 

propostas da Unidade Santo Antônio - Coronel Ezequiel (RN) 

 

1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 Aluno: Niedson José de Siqueira Medeiros - UBS Santo Antônio - Coronel 

Ezequiel (RN) 

 Orientador: Ilka Kassandra Pereira Belfort 

 

2 INTRODUÇÃO 

  Na década de 1990, teve início a implantação do Programa Saúde da 

Família, atualmente denominado Estratégia de Saúde da Família (ESF), com o 

objetivo de contribuir para a construção e a consolidação do Sistema Único de 

Saúde e que propõe a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção 

básica. A atenção às urgências deve fluir em todos os níveis de atenção, 

organizando a assistência, desde a atenção básica, até os cuidados pós-

hospitalares, assim como na convalescença, recuperação e reabilitação. Os casos 

agudos e crônicos agudizados, de naturezas clínicas, traumáticas e psiquiátricas 

devem ser atendidos neste primeiro nível da atenção em geral e, em particular, na 

Estratégia de Saúde da Família (MELO; SILVA, 2011; MOURA, 2013; BISPO 2013). 

  A atenção à saúde no Brasil, desde a implantação do sistema único de saúde 

(SUS), por determinação da Constituição de 1988, e regulamentado por lei (Lei 

8.080 e Lei 8.1420) em 1990, propõe um modelo de atenção baseado nas ações de 

promoção, prevenção, proteção, recuperação e reabilitação, assim como reconhece, 

como fatores condicionantes e determinantes para a saúde, alimentação, moradia, 

saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, e 

acesso aos bens e serviços essenciais  (MOURA, 2013; BISPO 2013). 

 Entende-se por urgência a ocorrência imprevista de danos à saúde, em que 

não ocorre risco de morte, ou seja, o indivíduo necessita de atendimento médico 

imediato. Entre esses atendimentos podemos citar: dor torácica sem complicações 



  07 
 

respiratórias, queimaduras, fraturas sem sinais de choque, vômito e diarreia, com ou 

sem presença de febre, abaixo de 39 °C, ou, ainda, sangramentos e ferimentos 

leves e moderados. Já emergência é a constatação médica de condições de danos 

à saúde, que implicam risco de morte, exigindo tratamento médico imediato (MELO; 

SILVA, 2011). 

 A reorganização do modelo de atenção à saúde apresentou novas 

perspectivas desde a proposição da Estratégia Saúde da Família como alicerce da 

atenção básica. Experiências pioneiras, como o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS), adotado pelo Ministério da Saúde em 1991, serviram como 

inspiração para o Programa Saúde da Família, que foi instituído em maio de 1994. 

 Partindo dessa conjuntura, a Atenção às Urgências, uma das redes do SUS, 

enfatiza a humanização a que todo cidadão tem direito, organizando a assistência 

desde as Unidades Básicas, Equipes de Saúde da Família, até os cuidados pós 

hospitalares na convalescença, recuperação e reabilitação. 

 A acessibilidade das urgências, portanto, alvo de reformulações de políticas 

públicas pelo Ministério da Saúde, ganha espaço com a Portaria GM/MS nº. 

2.048/2002, inserindo a Atenção Primária em Saúde no acolhimento das “urgências 

de baixa gravidade/complexidade”, e, a Política Nacional de Atenção às Urgências 

(Portaria 1863/2003) em consonância com o papel do Serviço Móvel (SAMU) e as 

Centrais de Regulação Médica. Sua operacionalidade perpassa a organização do 

trabalho nos níveis de saúde competentes à complexidade e, quando evidenciada 

no âmbito da atenção primária, 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.  

 O acesso perpassa níveis de atenção nas redes de saúde, enumerando 

elementos técnicos, farmacêuticos, logísticos, recursos humanos e diagnósticos em 

um universo organizacional que se reúne em torno dos níveis primário (Unidades 

básicas), secundário (hospitais, unidades mistas, pronto-atendimentos), terciário 

(grandes hospitais, serviços especializados), quarternários e, mesmo, mais 

complexos. As Urgências e Emergências (U&E) têm sido cotidianamente 

evidenciadas no campo da atenção primária, exigindo aparatos e insumos, a 

exemplo de sala de observação (permanência de oito horas), e inseridas numa 
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abordagem de gestão tripartite, sendo os municípios corresponsáveis, conforme a 

Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002.  

 Os serviços de atenção as urgências evidenciam um sistema de atenção à 

saúde fragmentado, deficitário em responder adequadamente as necessidades de 

saúde da população. Um processo organizativo satisfatório às necessidades da 

população em situação de urgências deve estar baseado em diretrizes clínicas com 

alguma classificação de risco, já que o tempo resposta é uma variável importante na 

atenção às condições agudas, exigindo triagem categórica, inspirando-se, por 

exemplo, nos modelos “tempo versus gravidade” (australiano e canadense), modelo 

racional de recursos (americano), modelo de cores (Manchester), facilitando a 

gestão da clínica e a gestão do serviço. A integração dos serviços de em rede 

perpassa pela pactuação conjunta de fluxos entre estes pontos de atenção tendo 

estas suas atribuições na rede definidas e sua classificação quanto ao nível de 

atenção a que está inserido a partir da sua capacidade instalada (JUNIOR, 2009). 

 O paradoxo de acolhimento das urgências em um setor voltado a promoção, 

prevenção e reabilitação da saúde evidencia a quebra dos paradigmas lineares de 

atenção, sendo, portanto, cenário cotidiano na ESF Rural (Unidade Santo Antônio) 

de Coronel Ezequiel (RN). Não há, muitas vezes, diagnóstico firmado dos cidadãos 

acolhidos, bem como a epidemiologia de suas afecções sofre alterações por advirem 

de sítios pertencentes a municípios circunvizinhos, das suas próprias zonas urbanas 

ou das demais ESFs de Coronel Ezequiel, subnotificando-se o perfil das urgências. 

Tal município da microrregião da Borborema Potiguar, abrange uma população de 

cerca de 6000 habitantes (60% em zona rural e 40% em zona urbana), sendo a 

Unidade Santo Antônio (rural), alvo deste plano de ação, composta por 05 

povoados.  

 Coronel Ezequiel abrangem duas ESFs urbanas, uma Unidade Mista e uma 

ESF rural, sendo que os insumos e a estrutura preconizada para a permanência 

(estabilização) das urgências na atenção primária não comportam salas de 

observação, nem eletrocardiogramas ou medicações para quadros agudos, a 

Unidade Mista (afora necessidades de insumos, estrutura e recursos humanos) é 

deficitária em médicos semanalmente, bem como uma das ESFs urbana. 

 O presente plano de ação propõe elucidar o universo dos fatores 

corroborantes desse paradoxo de atendimentos a agudizações em nível de baixa 

complexidade em detrimento de ínfima (ou nula) demanda em níveis de média a alta                 
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complexidade (Unidade Mista Municipal), o processo de trabalho envolvido nesse 

acolhimento e os itens que levam a tamanha demanda na atenção básica, além das 

suas fronteiras de abrangência e atuação. Nesse processo não há, portanto, 

sequência, já que as agudizações interrompem a linearidade das consultas, sendo 

cruciais a participação da equipe e da comunidade na educação para o acolhimento 

adequado, assim como a interdisciplinaridade, o apoio matricial (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família), a atenção domiciliar e o diálogo entre equipes e gestão.  

 

3 JUSTIFICATIVA  

  

 Para que se possa entender a evolução das formas de prestação de cuidado 

nas urgências e sua evolução, é necessária uma revisão do processo que resultou 

no modelo de saúde predominante, iniciado a partir das Portarias GM/MS nº 

2.048/2002 e Portaria GM/MS nº 2.657/2004. Em razão da necessidade de ordenar 

o atendimento às urgências e emergências no País, em todos os níveis de atenção, 

por meio de trabalho articulado em rede, foi aprovado o Regulamento Técnico dos 

Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, pela Portaria nº 2.048 (2002), com 

suas normas e critérios de funcionamento, classificação e cadastramento dos 

Serviços. Nessa mesma direção, em 29 de setembro de 2003 foi instituída a Política 

Nacional de Atenção às Urgências, pela Portaria nº 1.863 (2003), e seu componente 

pré-hospitalar móvel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por 

meio da Portaria nº 1.864 do Ministério da Saúde (2003). A Portaria GM/MS nº. 

2.048/2002 estabelece a responsabilidade da Atenção Primária em Saúde (APS) no 

acolhimento (atendimento) das “urgências de baixa gravidade/complexidade”.  

 Os casos agudos e crônicos agudizados, de naturezas clínicas, traumáticas e 

psiquiátricas devem ser atendidos neste primeiro nível da atenção em geral e, em 

particular, na ESF. Trata ainda da estrutura física para atenção de urgências na 

Unidade Básica de Saúde. A responsabilidade da APS em relação às urgências 

também é contemplada na Portaria GM/MS nº. 1.863/2003 que, em seu artigo 

terceiro, propõe que esta seja uma das portas de urgência. Classifica ainda os 

Componentes Fundamentais para o funcionamento em rede das Urgências e 

Emergências em: Pré-Hospitalar Fixo; Pré-Hospitalar Móvel; Hospitalar; Pós-

Hospitalar.
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 Outra Portaria administrativa, NOAS 01/0217 (2002), destaca o papel da 

Atenção Primária no acolhimento das urgências, definindo suas responsabilidades e 

atividades. Apesar disso, propõe apenas o controle do Diabetes e da Hipertensão, 

através de um primeiro atendimento às crises e às complicações. A norma prevê 

também um tempo de permanência de até 8 horas para “atendimento médico de 

urgência com observação” também chamada de média permanência.  

 Diante de tal referencial teórico, expõem-se subsídios legais ao processo 

organizacional de suporte às urgências. Entretanto, a não disposição de tais 

elementos, na maioria das vezes, leva a uma vulnerabilização da Atenção Básica 

nesse suporte, deficitário em insumos, estrutura e, mesmo, recursos humanos 

capacitados.  

 Ainda que a interdisciplinaridade, a educação e o apoio matricial consigam 

realizar promoção e prevenção de agravos, as agudizações de condições crônicas 

extra-territoriais a ESF rural acenam, cotidianamente, inspirando equipe, 

comunidade e gestão a dialogarem na busca de alternativas. Essas saídas 

perpassam entendimento conjunto dos diagnósticos situacionais de cada ESF e, 

globalmente, da expressão de uma comunidade fragilizada desde a coordenação da 

atenção primária às intervenções de média a alta complexidade. Cada agente de 

saúde trabalha como supervisor do retrato epidemiológico que, em termos de baixa 

complexidade, precisa ser trabalhado em cada ESF, bem como entre elas.  

 Proporcionando-se um olhar biopsicossocial, integralizado, longitudinal, 

interdisciplinar, caso a caso, pode-se amenizar demandas agudizadas e, para isso, 

algumas ferramentas serão destrinchadas nesse plano de ação: entre o que a teoria 

e a prática exibem serão explicitados os agentes contribuintes ao contingente 

aumentado de urgências e, no seu universo, serão explicados os panoramas que 

levam a diferentes expressões de suas composições (usuários da zona rural ou de 

outros setores). 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

 Implementar processo organizacional multi e interdisciplinar de acolhimento 

às Urgências na Atenção Básica na ESF Rural de Coronel Ezequiel (RN) em 

diálogo com a rede municipal. 

 

 

4.2 Específicos 

 Propor à gestão e coordenação municipal da atenção básica capacitações, 

insumos e estrutura para acessibilidade e acolhimento às Urgências na 

Atenção Primária; 

 Elaborar uma cartilha sobre atendimento em urgência e emergência para 

usuários da saúde na Atenção Básica. 

 

5 Metodologia 

  

 Foram utilizadas neste estudo bases de dados como Biblioteca Virtual em 

Saúde, PUBMED, Biblioteca Virtual do NESCON/UFMG, Portarias do Ministério da 

Saúde, Scielo, dentre outras, em consonância com suas informações mais 

relevantes.  

 Os descritores utilizados na construção deste trabalho foram Atenção 

Primária a Saúde, Níveis de Atenção, Atendimento de Urgência, Atendimento de 

Emergência, Sistema Único de Saúde. 

 Trata-se de um plano de intervenção acerca do tema urgências na atenção 

básica, sendo realizado no primeiro semestre (março a setembro) de atuação do 

PROVAB/2015 numa ESF Rural, UBS Santo Antônio, situada em Coronel Ezequiel 

(RN), abrangendo, esta equipe, 550 famílias distribuídas em cinco povoados (um 

prédio central e quatro âncoras), contando com médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, cinco agentes de saúde, odontólogo e auxiliar de saúde bucal. O 

público-alvo deste estudo se insere na Unidade supracitada e também em toda a 

rede municipal de saúde, haja visto representarem demanda mista cotidiana 
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 acolhida na ESF Rural, em especial, quando o teor das consultas é de urgência, 

traçando-se, assim, panorama para plano intervencionista para esse diagnóstico 

situacional. 

 A intervenção teve como principais metas: 1) Acolher quadros agudos, 

observando-os e estabilizando-os na própria Unidade Santo Antônio, preconizando-

se a criação de uma sala de observação própria equipada com insumos, drogas e 

recursos necessários para as urgências; 2) Implementar protocolo de urgências em 

diálogo com rede municipal de saúde de Coronel Ezequiel, investindo no processo 

organizativo de trabalho; 3) Proporcionar direcionamento adequado das urgências 

acolhidas na Unidade e classificar as urgências de acordo com protocolo 

supracitado, buscando, nas ferramentas de promoção, elucidar uma organização 

consensual de urgências e, cotidianamente, acionar o SAMU, a central de leitos, a 

Unidade Mista municipal, conforme gravidade.  

  A equipe atua sinergicamente no intuito de acolher as urgências que chegam 

das zonas urbana e rural, especialmente, numa cidade carente de recursos 

humanos e insumos para o setor emergencial, diga-se de passagem, havendo uma 

Unidade Mista e mais duas ESF no setor urbano aos quais há apenas um 

intercambista do Mais Médicos em uma das ESF. O transporte dos pacientes em 

estado grave (necessidade de suporte avançado) é regulado por contato com a 

central de regulação do SAMU local e, nos casos de suporte básico, avalia-se a 

gravidade e o que a rede municipal dispõe. Não foi possível destrinchar as 

patologias, caso a caso, enumerando suas frequências nos encaminhamentos já 

que expressiva quantidade advém da zona urbana não se sabendo seu diagnóstico.  

Foram solicitados à gestão e coordenação da atenção básica, para a 

implementação de modelo de acolhimento às urgências na UBS, sala de observação 

de oito horas (conforme preconizado pelo Ministério da Saúde), bem como insumos 

e capacitações, entretanto, a aquisição de tais itens não obteve êxito até o fim deste 

projeto. 

 Os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde (anexos 1 e 2) a fim de 

estabelecer a sala de observação foram apresentados à gestão e à coordenação da 

atenção básica. 

 Uma cartilha de urgências (anexo 3) foi então elaborada e distribuída no 

trabalho educacional com a comunidade, explicando as situações e prioridades de 

atendimento de caráter urgente. Tal ferramenta associou-se à contínua mobilização 
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para adequada destinação das demandas de acordo com os níveis de atenção, para 

a qual contribuíram palestras e ações multidisciplinares com enfermeira e agentes 

de saúde.  

 Os elementos para a construção desse projeto foram compostos por 

experiências cotidianas, reuniões com a equipe e a comunidade, bem como 

reuniões entre profissionais e gestão, por meio da Secretaria de Saúde de Coronel 

Ezequiel (registros SIAB de 2015). Os dados da atenção básica referentes ao tema 

poderam ser obtidos através do e-sus. 
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6 METAS 

  

 Através do diagnóstico evidenciado pelo amplo contingente de urgências na 

atenção básica acolhido na Unidade Santo Antônio, sendo eleita situação carente de 

intervenção, entre demais situações como o consumo descontrolado de 

psicotrópicos, gravidez na adolescência, manejo clínico para hipertensos e 

diabéticos. O cenário de urgência chega a ultrapassar quaisquer nível de atenção, 

retratando situação peculiar, o que exige trabalho conjunto de profissionais, 

comunidade e gestão local a fim de elaborar-se processo organizativo de trabalho.  

 O plano de ação foi desenvolvido no primeiro semestre do PROVAB/2015 

(março a setembro), inserindo propostas de intervenção no âmbito de reformular o 

lidar com as urgências, haja vista a importância da racionalização no processo 

organizativo de trabalho da rede municipal nesse nível de atenção. Coloque na 

metodologia 

  Algumas metas foram preconizadas nessa intervenção:  

 Cobertura de 100% das urgências a serem atendidas, proporcionando 

acessibilidade e atendimento universal da população adscrita na Unidade 

Santo Antônio no período da intervenção, independente das limitações; 

 Conscientizar e sensibilizar gestão, equipe e comunidade, visando a melhoria 

do acolhimento das urgências, como a elaboração de um protocolo municipal 

de atendimento de urgências e emergências; 

 Referenciar adequadamente as urgências acolhidas em diálogo com o setor 

hospitalar municipal e a Central de Leitos mediante contato médico prévio e 

acionamento de respectivo transporte de transferência (ambulância, SAMU), 

proporcionando aprimoramento do atendimento pré-hospitalar; 

 Mobilizar gestão e comunidade à construção de sala de estabilização 

equipada para permanência por 08 (oito) horas das possíveis urgências, 

visando a melhoria dos cuidados pré-hospitalares e do primeiro atendimento; 

 Promover aulas e discussões técnicas acerca do assunto, insumos e 

estruturas no âmbito da equipe, entre equipes de saúde e na coordenação da 

atenção básica municipal a fim de capacitar 100% dos recursos humanos das 

equipes sobre o tema;
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 Promover eventos acerca do tema, explicando as situações aos populares, , 

visando, assim, melhoria prognóstica nos atendimentos pré-hospitalares 

conforme suas complexidades; 

 Conscientizar pelo menos 50% da população da zona rural sobre a 

classificação de risco, elucidando as situações nas quais a gravidade do 

quadro exige acolhimento em hospitais ou níveis complexos de atenção, para 

isso elaborando cartilha de urgências em linguagem acessível a ser 

distribuida durante os eventos. 

 

 As metas preconizadas obtiveram status parcial de resposta ao final das 

ações, porém com execução satisfatória no que diz respeito às estratégias de 

promoção da saúde, organização do processo de trabalho e capacitações para 

atendimentos pré-hospitalares. Os insumos, estruturas e recursos humanos para a 

Unidade Santo Antônio e a Unidade Mista (urbana) constituem fatores a serem 

trabalhados a fim de se consolidar um serviço de referência de emergência 

municipal, culminando na amenização das vulnerabilidades, estabilizando-se 

agudizações in loco na demanda espontânea. O desafio cotidiano de lidar com 

demanda emergencial na Atenção Primária exige mais que o aparato estrutural e 

técnico, recurso humano capacitado e treinamento, mas também de um 

aprimoramento do atendimento pré-hospitalar e da regulação de vagas com as 

centrais de leitos, otimizando cada prognóstico. Pelos motivos materiais e imateriais 

supracitados, tal etapa de estabilização não é imune a falhas, constituindo item a ser 

aprimorado.  

  

7 CRONOGRAMA  

 O plano de ação foi desenvolvido no primeiro semestre (março a setembro) 

de atuação do PROVAB/2015, culminando em status parciais de algumas de suas 

metas, firmado o protocolo de urgências preconizado (Tabela 1)
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Tabela 1: Descrição de metas e cronograma do plano de ação 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo: Implementar processo organizacional de acolhimento às urgências na Unidade Santo Antônio 

Medida: Trabalho multi/interdisciplinar, educativo indireto e proposta de melhorias em insumos, estruturas e recursos humanos 

Meta Estratégia Recursos 
Necessários 

Cronograma Responsáveis Status 

Início Fim 

Acolher quadros 
agudos, 
observando-os e 
estabilizando-os 
na própria 
Unidade 

Implantar sala de 
observação, insumos 
e estrutura para 
Urgências na 
Unidade Santo 
Antônio 

Sala de 
observação com 
medicações de 
urgência, 
eletrocardiograma 
e balão de 
oxigênio 

Março Setembro Gestão e 
coordenação da 
atenção básica 
municipal 

Parcial 

Implementar 
protocolo de 
urgências em 
diálogo com rede 
municipal 

Eleger protocolo 
consensual de 
atenção às urgências 
respeitando níveis de 
atenção 

Reuniões entre 
profissionais e 
gestão, diálogo e 
exposição das 
vulnerabilidades e 
necessidades 

Março Setembro Profissionais da 
rede municipal 
de saúde, gestão 
e coordenação 
da atenção 
básica 

Finalizado 

Proporcionar 
direcionamento 
adequado das 
urgências, bem 
como seu  
acolhimento na 
UBS e classificar 
urgências  

Promoção/prevenção: 
Palestras educativas 
com comunidade, 
distribuição de 
cartilhas de 
urgências, ações, 
capacitações 
 
Imediata: referenciar 
pelo SAMU ou 
ambulância conforme 
gravidade 

Cartilhas de 
urgência, trabalho 
em equipe, 
recursos 
humanos e 
educativos 
(slides, 
videoaulas, 
folderes 

Março Setembro Profissionais da 
rede municipal 
de saúde e 
comunidade  

Parcial 

 
  
 8 IMPACTOS GERADOS 

 

 A proposta de intervenção no processo organizativo, acessibilidade e 

acolhimento às urgências na atenção básica desenvolvida em Coronel Ezequiel 

(RN) expressou um trabalho pioneiro de direcionamento dos casos agudos 

encaminhados a uma Unidade Rural deficitária a tal complexidade, evidenciando a 

importância da consolidação de um serviço de referência municipal voltado a esse 

nível de atenção, também carente de recursos humanos, estrutura e insumos 

primordiais ao suporte avançado. O presente estudo também reforça a atenção 

pré-hospitalar e o compromisso da atenção primária na demanda espontânea de 

agudizações, evidenciando o papel das regulações com as centrais de leitos e o 

Serviço Móvel de Urgência (SAMU), corroborando a crucialidade do cenário de 

estabilização e de seus atores diretos e indiretos.   

 A confecção de Cartilha de Urgências pela equipe da Unidade Santo Antônio 

proporcionou comunicação acessível com os populares, evidenciando as situações 

clínicas que o estabelecimento comporta. A demanda, apesar de aumentada por 

outros fatores, foi adequadamente comportada e acolhida em 100 % dos casos, 
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sendo a ela dirigida atenção pré-hospitalar universal, integral e equitativa. A 

qualidade desse atendimento também foi incrementada em todos os setores 

profissionais após protocolo municipal consensual e capacitações internas. 

 Apesar das iniciativas, o contingente de urgências atendidas e referenciadas 

pela ESF Rural aumentou 51,5% do início para o fim do plano de intervenção, 

revelando, talvez, um ciclo que perpassa desde a carência de profissionais na zona 

urbana e serviço de emergência a agudizações de doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT) não compensadas nas áreas sem atendimento médico. 

Presume-se que fatores indiretos incluam a inacessibilidade às medicações a 

essas DCNT, a dificuldade na aquisição de exames (ou, mesmo, nas marcações 

de consultas especializadas), atenção domiciliar deficitária por carência de 

transportes a lugares inacessíveis ou remotos. Em termos absolutos, a demanda 

de urgências atendidas e encaminhadas na Unidade Santo Antônio, mês a mês, no 

primeiro semestre do programa (a começar de março) representou: 60; 65; 64; 70; 

90; 99.  

 Iniciado o segundo semestre, a sala de observação segue no aguardo de 

um projeto a ser analisado pela gestão e coordenação da atenção básica, bem 

como seguem em execução as constantes ações educativas dentro da equipe e 

entre as demais equipes de saúde municipais. Propostas e práticas de seguimento 

de pacientes acamados, de suporte domiciliar de atendimento e de matriciamento 

continuam a ser executadas, visando, indiretamente, a uma amenização no 

contigente de agudizações. 

  Firmado um protocolo consensual de acolhimento às urgências na rede 

municipal de saúde, o desafio em acolher demanda mista, ambulatorial e 

emergencial, tem proporcionado aumento da expressão de agudizações nos 

quadros de atendimentos, alterando o perfil da atenção primária em todas as ESF 

de Coronel Ezequiel, fato que se agrava nas Unidades que não dispõem de 

profissionais médicos, medicações e sala de observação. 

 

 9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A elaboração do plano evidenciou temática cotidiana, visando traçar processo 

organizacional de trabalho na rede municipal de urgências, aprimorando 

acessibilidade e acolhimento nesse setor, em especial, voltado para melhorias 
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suporte fornecido na Unidade Rural, onde ocorreu aumento expressivo das 

demandas agudizadas referenciadas a serviços de emergência. Os casos mais 

graves recebem atenção do SAMU (instabilidade hemodinâmica e queda do 

sensório) e naqueles em que o suporte básico é resolutivo aciona-se ambulância da 

Unidade Mista.  

Um aumento na demanda de agudizações acolhidas na Unidade Santo 

Antônio talvez possa refletir carências já discutidas no âmbito do sistema de saúde 

urbano: prevenção, promoção da saúde, atenção domiciliar e apoio matricial podem 

amenizar tal expressividade. Esse cenário inspira a criação de aparatos como a sala 

de observação, a aquisição de drogas específicas, o preparo técnico no lidar com o 

atendimento pré-hospitalar e, sobretudo, a consolidação do nível de atenção às 

urgências com recursos humanos e insumos necessários.  

Evidenciar a importância de direcionar-se ao serviço adequado numa 

urgência pode representar medida salvadora, tal atitude também foi trabalhada na 

intervenção através de reuniões entre profissionais e comunidade, sendo elaboradas 

cartilhas de urgências. Além disso, buscar nos níveis de alta complexidade 

atendimentos para quadros estáveis, de caráter ambulatorial, pode congestionar o 

serviço de emergência diminuindo a janela de intervenção nos quadros mais graves. 

Aprimorar o acolhimento às agudizações, o atendimento pré-hospitalar, as 

estabilizações dos pacientes, o transporte eleito como mais adequado ampliam as 

chances de êxito. Sendo assim, detectadas as deficiências, os profissionais devem 

demonstrar o papel de um processo organizativo de acolhimento, seja por multi e 

interdisciplinaridade, seja por práticas educativas e capacitações técnicas, 

abordando as demandas da atenção primária numa concepção holística e 

biopsicossocial. 
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11 ANEXOS 

 
 
 
Anexo 1: Critérios para implementação da sala de estabilização (eleito se 

maior que 18 pontos ou constituir município mais distante de hospital de referência – 

acrescidos 05 pontos nesse caso -, ou comprovar inacessibilidade a demais serviços 

emergenciais ou carência de funcionamento de equipamento de saúde por 24h no 

município) segundo Manual de Urgências do SUS (Ministério da Saúde,2013)  
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Anexo 2: Atribuições expressas no Manual de Urgências do SUS (2013) e 
apresentadas a gestão e coordenação da atenção básica municipais 
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Anexo 3 - Cartilha de Urgências distribuída aos populares e usada nos eventos 
 
 


