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Resumo
Introdução:Sabe-se que apesar de não ser um conceito novo, o acolhimento, ainda não
ocorre em todas as unidades de saúde. A dificuldade de acesso do usuário também é um
problema frequente. Este trabalho foi realizado junto a Equipe de Saúde da Família do
Progresso, no município de Laguna-SC. Que apresenta população total de 44.982 pessoas.
O território da equipe conta com 3034 usuários, com predomínio do sexo feminino e idade
entre 20 e 59 anos. O trabalho demostra o processo de implementação do acolhimento
e melhoria do acesso para o usuário. Objetivo: Aprimorar o acolhimento e melhorar o
acesso do usuário à Unidade de Saúde do Progresso em Laguna-SC. Além de capacitar
a equipe e criar vínculo com a comunidade. Metodologia: A construção do projeto
foi por meio de reuniões da equipe. Todos traziam suas opiniões, e anseios e desejos da
população. As conversas eram baseadas em experiências de outras unidades de saúde que
realizaram o acolhimento com sucesso. No início havia um acolhimento rudimentar, onde
somente alguns integrantes da equipe ouviam a queixa do paciente. E, muita dificuldade
dos casos chegarem até o médico. Na maioria das vezes o usuário era aconselhado a
procurar o hospital municipal de Laguna-SC. Além disso, o acesso era por meio das
“fichas”, com longas filas. Foi então estipulado o agendamento semanal de consultas, e
grupos prioritários com agenda aberta. Também foi iniciado o acolhimento por todos os
membros da equipe. Resultados esperados: Houve dificuldade em avaliar realmente
se houve ou não aumento do número de consultas. Também se os acolhimentos eram
resolutivos, agradavam o usuário. Foi então, sugerido a aplicação de questionários. A
equipe ficou muito satisfeita com o resultado. E, espera-se que daqui em diante ela decida
sobre os processos de acesso do usuário e mantenha o acolhimento.

Palavras-chave: Acolhimento, Acesso, Capacitação, Empoderamento
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1 Introdução

A unidade básica de saúde do Progresso, fica localizada no bairro Progresso em Laguna-
SC. O bairro fica aproximadamente dois quilômetros do centro, e próximo a entrada da
cidade. Laguna por sua vez fica ao sul do estado de Santa Catarina, é uma cidade litorânea
com suas atividades baseadas na pesca, turismo e indústria pesqueira. Conhecida por sua
história, foi palco da guerra dos Farrapos em meados de 1800. Por toda a cidade existem
homenagens a cidadã lagunense Anita Garibaldi, por sua bravura e importância histó-
rica. Também por aqui passava a linha do tratado de Tordesilhas, que dividia o território
português do espanhol.

A vila da Roseta começou há aproximadamente cem anos atrás, três famílias foram
responsáveis pela fundação do vilarejo. As famílias eram essencialmente de pescadores, as
mulheres eram envolvidas com trabalho doméstico. Com o passar dos anos foi construída a
primeira igreja católica, que se mantem até hoje. As moradoras da vila eram responsáveis,
juntamente com o primeiro padre, pelas atividades da igreja, visita e cuidado aos doentes
e idosos. Também cuidavam das crianças, catequizavam, educavam. Aos poucos, pessoas
foram chegando de outras cidades e construindo casas em volta da igreja, fazendo a vila
se tornar bairro Progresso. O trabalho deixou de ser essencialmente na pesca, começaram
a vir profissionais liberais, comerciantes, contudo, o bairro mantinha característica de ser
constituído por população de baixa renda como é até hoje.

A organização social da comunidade é basicamente em torno dos costumes religiosos.
Atualmente, além da igreja católica existem várias outras igrejas de diversas religiões.
Entretanto, a grande maioria dos moradores são católicos. Há um grupo de mães, que
são idosas que se reúnem com periodicidade para conversar, fazer artesanato, combinar
viagens. Além desses, dentro da comunidade existem muitos usuários de droga que acabam
por formar uma ”sociedade”, alguns locais do bairro são habitados e frequentados por essas
pessoas.

No momento não há entidades representativas organizadas da população do Progresso.
Existia uma associação dos moradores, que foi extinta com a morte dos fundadores. Nin-
guém assumiu as atividades e também não houveram novas idéias e estímulos para reto-
mada da associação.

Existem uma ONG ’Acustra’ no bairro, responsável por servir as famílias dos presi-
diários. No bairro vizinho ao Progresso tem uma unidade prisional, o que trouxe muitas
famílias de presidiários.

Também há relatos da existência de um centro social urbano onde eram incentivadas
atividades de lazer, organização social, encontro das pessoas, esportes. O prédio ficou sem
segurança e começou a ser depredado. Foi fechado para uma reforma que nunca aconte-
ceu. Hoje, no local vivem moradores de rua e sucata. Com o fim desse espaço não existiu
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qualquer outro local para lazer no bairro. Nesse local existia a fundação Irmã Vera, que
mudou de bairro com a destruição do centro social. Essa fundação ajudava famílias caren-
tes com alimentação, higiene pessoal, inclusive auxiliavam pacientes a conseguir exames
de alto custo. No momento, a assistente social que abrange a área fica no centro, dentro da
secretaria de saúde e só vem ao bairro se acionada. O município tem Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) que fica no centro e se acionado abrange o
bairro.

É possível encontrar no bairro Progresso duas creches e uma escola de ensino funda-
mental. No bairro vizinho existe uma escola que foi fundada há aproximadamente 75 anos
e que antigamente fazia parte da comunidade da Vila Roseta. Essa escola ainda funciona
até o ensino fundamental. O ensino médio somente é possível pela rede pública no centro
do município.

O hospital de caridade de Laguna tem sua fundação anterior a origem do bairro Pro-
gresso. Por muitos anos os pacientes somente cuidavam de sua saúde de maneira hos-
pitalocêntrica. Alguns moradores antigos contam da possibilidade de chamar o médico
para visita domiciliar, por vezes como caridade e outras particulares. O primeiro local do
bairro onde poderia se conseguir saúde foi a unidade de saúde do Progresso há aproxi-
madademente 40 anos. Que ficava localizada próximo à atual Unidade Básica de Saúde
(UBS). Após muitos anos de utilização foi proposto pelo município uma reforma para se
tornar uma unidade modelo, com estrutura de academia ao ar livre, quadra poliesportiva,
academia coberta, unidade básica de saúde. Essa reforma iniciou em 2013 que perdurou
até meados de 2014, contudo, foi abandonada. Sem segurança, o local começou a ser de-
predado e sucateado. Essa destruição acontece até hoje, moradores de rua habitam o local
esporadicamente. Não há previsão para nova reforma. Desde então, a UBS funciona em
uma casa alugada, sem adaptação adequada para tal.

No Progresso são conhecidas duas áreas de risco principais, o Casqueiro e a Malvina.
São locais de tráfico de drogas, prostituição e onde se reúnem os usuários de droga.
Também são áreas com extrema pobreza. No local Casqueiro também é possível encontrar
esgoto a céu aberto, lixão/ferro velho no meio do bairro.

A população é basicamente de classe baixa, com média de uma salário mínimo por
família. Muitos são usuários do bolsa família. E outros são pescadores que usam um seguro
da pesca, o qual auxilia na renda familiar.

Apesar, de alguns idosos serem analfabetos, a maioria dos moradores do Progresso é
alfabetizada. Contudo, não existem números que comprovem esses dados. Ao observar en-
contramos também muitos analfabetos funcionais. Lembrando que ainda carece de dados
mais específicos sobre a alfabetização.

Grande parcela do saneamento do Bairro é composto por fossas. No momento, está
sendo iniciado a construção da rede de esgoto que vai abastecer o bairro.

As condições de moradia são variadas. Existe um condomínio de prédios com 20 blocos,
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com moradores com melhores condições econômicas do bairro. Além desses, os outros
moram em casas. Essas variam desde casas de classe média baixa para casas simples até
moradias precárias. A maioria das casas são de alvenaria, contudo, é possível visitar muitas
moradias de madeira. O tipo da maioria das moradias corrobora a situação econômica
relatada anteriormente, onde a esmagadora maioria da população é de baixa renda.

A unidade básica de saúde Progresso fica localizada no município de Laguna em Santa
Catarina. Segundo o IBGE, 2015, a população estim de Laguna no ano de 2016 foi de
44.982 habitantes (IBGE, 2017). Desses, 3.034 são adscritos pelos agentes comunitários
de saúde (ACS) como moradores do bairro Progresso. Sendo 1.682 (55,43%) pessoas do
sexo feminino e 1.352 (44,56%) pessoas do sexo masculino. A população é divida em 775
(25,54%) habitantes menores de 20 anos, 1.754 (57,81%) habitantes com idade entre 20 e
59 anos e 505 (16,64%) habitantes com 60 anos ou mais.

Em relação ao mês de junho, dos 297 atendimentos, 132 (44,44%) foram para controle
e acompanhamento da hipertensão arterial sistêmica; 80 (26,93%) dos atendimentos foram
por queixas de saúde mental; 59 (19,86%) para controle e acompanhamento de diabetes
mellitus; 59 (19,86%) para controle de dislipidemias; 22 (7,40%) com queixas de infecção
de vias aéreas superiores. Nossa unidade de saúde atende 32 consultas agendadas para
semana, 10 idosos agendados por semanas, 12 retornos por semanas, 4 visitas domiciliares
por semana, agenda aberta para acolhimento e para gestantes. Ainda não realizamos
puericultura, pois o centro materno infantil da cidade fica responsável por todas as crianças
até dois anos de idade e por todas as gestantes a partir do sexto mês de gestação.

Estão registradas atualmente no sistema, mês de junho de 2016, 29 crianças acompa-
nhadas com menos de um ano de idade e 100% dessas estão com o esquema de vacinação
completo. Entretanto, lembro que todas as crianças do município são acompanhadas no
centro de referencias materno-infantil até os dois anos de idade. Não houve nenhum óbito
em menores de um ano em 2015 no bairro Progresso, entretanto, foi registrado um óbito
fetal, de causa ainda desconhecida.

Em relação as gestantes no ano passado, 2015, todas foram acompanhadas no centro
de referência materno-infantil do município de Laguna. Isso porque, a equipe ficou por
vários meses sem médico. Atualmente, mês de junho de 2016, temos 21 gestantes em
acompanhamento de pré-natal. Somente quatro dessas acompanhadas pela equipe, pois
abriram pré-natal a partir do mês de maio, quando a equipe ficou completa com médico,
enfermeiro, dentista, técnicas e agentes. Não foi possível saber nem quantas e nem quais
dessas tiveram sete consultas ou mais.

Não temos o acompanhamento da evolução da saúde materno-infantil do bairro e a
principio essa questão não ficará sob responsabilidade da equipe de saúde da família. Isso
porque a equipe é instáveis com frequentes mudanças. O problema na verdade não seriam
as mudanças dos membros e sim o tempo que a equipe fica desassistida de profissionais
qualificados para acompanhamento materno-infantil. Acredito que a partir do momento
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que a equipe for bem estruturada, poderiamos juntar dados como o número de consultas de
pré-natal, prevalência de doenças maternas, número de óbitos fetais e infantis, prevalência
de doenças infantis e queixas nas consultas. Assim poderíamos traçar um plano de ação
adequado.

As doenças com maior número de atendimentos no mês de junho de 2016 pelo médico
da equipe de saúde do Progresso foram diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica.
Dentro do total de pessoas que vivem no bairro a prevalência de diabéticos é de 135
(4,44%) e de hipertensos 411 (13,54%) pessoas. Em relação aos atendimentos do mês de
junho, foram realizados 59 (19,86%) para pacientes diabéticos e 132 (44,44%) para hi-
pertensos. Essas duas doenças são cadastradas no programa HIPERDIA, com controle
da medicação usada, data da última consulta. Além disso, no mês de julho iniciamos as
caminhadas semanais acompanhadas pelo educador físico.No momento não temos casos
de tuberculose ou hanseníase em acompanhamento. Contudo, me informei de que quando
houveram esses casos, os pacientes foram acompanhados pela equipe e também pela vi-
gilância epidemiológica do município de Laguna.

Em relação a segunda queixa, saúde mental, renovamos aproximadamente 500 recei-
tas controladas por mês. Estou em processo de levantamento desse número exatamente
para o mês de julho. As receitas são entregues todos os dias no final das manhãs. O que
tem permitido contato do médico com o paciente todos os meses para possíveis acolhi-
mentos e atendimentos do doente mental. Essa novidade, implementada no mês de julho,
gerou polêmica no início. Pois, os pacientes queriam somente pegar a receita na recepção
rapidamente. E a equipe por sua vez, não queria tumulto todos os dias. Contudo, após
longa conversa, todos concordaram da importância desse contato entre médico e paci-
ente. Pretendemos a princípio manter a entrega das receitas pelo médico. Por último,
a quinta queixa mais comum é atendida nos acolhimentos sob livre demanda, além das
ações nacionais de prevenção da gripe e resfriados. A respeito da mortalidade no bairro,
não foi possível adquirir esses números. A secretaria epidemiológica de Laguna condensa
esses dados para todo o município. E as agentes de saúde ainda não fazem esse tipo de
levantamento. Em Laguna no ano de 2015 ocorreram 376 óbitos cujas causas em ordem
descrescente foram em 1° doenças do aparelho circulatório (111); 2° neoplasias (74); 3°
doenças endocrinas (37); 4° e 5° doenças do aparelho respiratório e causas externas (36).
Em relação à internação hospitalar também não temos esses dados nem do bairro, nem
do município.

Após analise conjunta da equipe de saúde da família e membros da comunidade decidi
intervir na acessibilidade da unidade de saúde. Esse tema é de grande interesse para
essas pessoas, sendo o problema que mais incomoda no momento, por conta da grande
rotatividade de médicos cada novo profissional é quem decidi como será o acesso. Essas
constantes mudanças na maneira do usuário ter acesso, principalmente ao médico, é uma
questão que deve ser reestruturada, pois causa insegurança aos usuários e equipe, que são
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os maiores interessados nesse estudo.
A integralidade da assistencia pode ser permeada pelo acesso e acolhimento de quali-

dade, voltados para singularidade da pessoa, utilizando escuta qualificada, o acesso orga-
nizado permite ao indivíduo chegar ao serviço de saúde e alcançar os melhores resultados
possíveis. O acesso e acolhimento organizados refletem em boa atuação e boa dinâmica
do processo de trabalho da equipe (SOUZA et al., 2008).

Pensando na realidade da comunidade, essa mudança pode gerar melhor condições de
trabalho para a equipe e confiabilidade por parte da população. Para mim como profis-
sional médica, também traz segurança e melhor condição de trabalho pela organização
que esse novo acesso trará. Devo salientar que o acesso do usuário aos outros profissio-
nais da equipe já é bem estabelecido em livre demanda. A ideia é criar uma rotina de
acesso independente de qual médico esteja trabalhando na equipe. Essa rotina deve ser
agradável para todos e o novo médico deverá se adaptar ao proposto. Claro, que temos
consciência que é um processo dinâmico com mudanças constantes, para sempre agradar
o maior número de pessoas. É um projeto oportuno e com facilidade de execução uma vez
que todas as partes estão empenhadas para esse processo, e não demanda bens, insumos,
aprovações de outras partes que não a equipe e a população.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Aprimorar o acolhimento em busca de um processo dinâmico de acesso do usuário ao

médico na comunidade do Progresso em Laguna-SC.

2.2 Objetivos específicos
- Compreender as necessidades e anseios da equipe e comunidade relacionados ao

acesso do usuário.
- Formar grupo para discutir, elaborar e implantar o modelo de acesso.
- Capacitar a equipe para que o modelo perdure ao longo do tempo.
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3 Revisão da Literatura

Entendendo que a palavra cuidado segundo Ferreira (2017) significa cautela, preocu-
pação, inquietação de espírito, expressão usada para pedir concentração ou cuidado em
relação a algo. Também segundo Barreiro (2009) p.15 o “cuidado no caso dos profissionais
de saúde está relacionado a uma postura ética, à preocupação com o outro, o respeito aos
seus valores pessoais, seu bem estar, o que remete a uma prática permeada pela afetividade
e pelo compromisso.” Podemos imaginar um significado de cuidado dentro da estratégia
de saúde da família que assume papel importante para nortear o planejamento do acolhi-
mento. Quando focamos o cuidado apenas biológico, esquecemos que esse unicamente não
satisfaz todas as necessidades do usuário. Porque saúde é definida segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde como “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade.” Então uma maneira de cuidar do
nosso paciente é garantir que ele tenha sua saúde no sentido ampliado como prioridade
dentro do atendimento da estratégia de saúde da família. Essa garantia inicialmente pode
ser dada começando com um acolhimento de qualidade (OMS, 2017).

Acolhimento que foi ”recomendada no SUS por meio da Política Nacional de Huma-
nização”(TESSER; NETO; CAMPOS, 2010, p. 3616) pode ser definido por “processo de
produção da relação usuário-serviço sob o olhar específico da acessibilidade, no momento
das ações receptoras dos clientes de um certo estabelecimento de saúde” (FRANCO;
MERHY, 1999, p. 346). Então fica definido acolhimento como a maneira que o usuário
será recebido ou escutado na unidade de saúde. Após essa primeira escuta pode-se partir
para um desfecho da situação apresentada pelo usuário. Mas focando esse estudo, nas mui-
tas maneiras de acesso que o usuário pode ter, e a equipe pode receber esse paciente para
“oferecer sempre uma resposta positiva ao problema de saúde apresentado pelo usuário.”
(FRANCO; MERHY, 1999, p. 347)

Acolhimento é um arranjo tecnológico que busca garantir acesso aos
usuários com o objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os pro-
blemas mais simples e/ou referenciá-los se necessário. A acolhida consiste
na abertura dos serviços para a demanda e a responsabilização por todos
os problemas de saúde de uma região. Prevê plasticidade, que é a capa-
cidade de um serviço adaptar técnicas e combinar atividades de modo a
melhor respondê-los, adequando-os a recursos escassos e aspectos sociais,
culturais e econômicos, presentes na vida diária. Ao sentir-se acolhida, a
população procura, além dos seus limites geográficos, serviços receptivos
e resolutivos. (SCHIMITH; LIMA, 2004, p. 1487)

Pode-se dizer que as políticas de saúde nacionais iniciaram no século XX, a partir das
práticas sanitárias e das grandes campanhas de vacinação. Segundo Ayres et al. (2006)
em 1960 viviamos um modelo médico-sanitarista e de pouco investimento público. Até
o fim do regime militar o governo interferia pouco nas políticas públicas e havia um
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predomínio do setor privado. O setor público estava focado nas ações de vigilância e
controle de doenças, ”criando grupos prioritários, reservas de vaga e direcionamentos de
agenda, acabou convergindo para a desvalorização da demanda espontânea”(TESSER;
NETO; CAMPOS, 2010, p. 3619).

A organização dos primeiros Centros de Saúde no Brasil, durante a primeira metade do
século XX, e sua posterior expansão até os anos 80 foi influenciada pela concepção norte-
americana de Saúde Pública, segundo a qual o cuidado em saúde comporia dois grandes
sistemas: um de assistência clínica – hospitais, serviços de urgência, consultórios etc. –
e outro de Saúde Pública (vigilância). Os Centros de Saúde seriam um dos operadores
do setor de Saúde Pública. Eram organizados em programas preventivos e de controles
de doença: puericultura, pré-natal, tuberculose e outros problemas de relevância coletiva.
Segundo essa tradição, a APS é vista como espaço para a prevenção à saúde, não para o
exercício da clínica. (TESSER; NETO; CAMPOS, 2010, p. 3618)

Com a queda desse modelo foi convocada a 8° conferência nacional de saúde que
buscou discutir a reforma sanitária e a proposta de um novo sistema de saúde, no caso, o
atual Sistema Único de Saúde (AYRES et al., 2006). Contudo, somente na década 1990 foi
criado o Programa de Saúde da Família com um de seus objetivos: terminar com a ideia de
serviço de saúde apenas para cura de doenças. ”As propostas de reorganização do Sistema
de Saúde previstas pelo SUS indicavam que a população não conquistara sua saúde apenas
com a cura das doenças, mas com a possibilidade de vivenciar o processo saúde-doença de
maneira diferente, numa busca mais ampla e global”(AYRES et al., 2006, p. 307). Nesse
momento quando a saúde passou a ser vista por múltiplas perspectivas dentro do mesmo
individuo, vemos a dificuldade de estabelecer esse novo cuidado. Para iniciar bem essa
relação temos que acolher esse paciente satisfatoriamente. Dai então vem à necessidade
em pensar e discutir sobre o acolhimento, com ferramenta para “reorganizar o serviço,
no sentido de garantia do acesso universal, resolubilidade e atendimento humanizado”
(FRANCO; MERHY, 1999, p. 347).

Um exemplo de sucesso é o caso de Betim-MG. Uma unidade de saúde foi escolhida
para implementação do acolhimento, UBS Rosa Capuche. Segundo Franco e Merhy (1999)
em 1995, ano anterior ao início do novo acesso foram computados 1342 atendimentos da
unidade por todos os profissionais. O trabalho era centrado no médico, com o sistema
de fichas. Como a implantação do novo sistema, todos os profissionais da equipe tinham
papel central e os atendimentos em 1996 foram de número 4455. Com acréscimo de 322%.
Em contrapartida as horas trabalhadas por todos os profissionais da equipe juntos au-
mentaram em 14,4% somente.

Na nossa região temos o relato de implantação de acolhimento na cidade de Florianópolis-
SC. Segundo Nascimento, Tesser e Neto (2008) os atendimentos costumavam ser centrados
na figura do médico, com fluxo de atendimento rígido e restrito. Com a implementação
do modelo de acolhimento do usuário o processo de trabalho permitiu flexibilidade nas
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funções dos profissionais. A autora salienta a profissional enfermeira que teve aumento de
270% de seu rendimento na primeira semana de implantação do acolhimento.

Segundo o Wollmann et al. (2017) em Florianópolis-SC diversas unidade de saúde
básica realizam agendamentos para o mesmo dia, seguinte ou próxima semana. Também
cita o exemplo de uma comunidade na periferia de São Paulo que tem agenda com 65-
75% de consultas para o mesmo dia e grande oferta de vagas. São maneiras de acolher
o paciente independente do horário que o mesmo procurou o serviço e quanto tempo
aguardou em filas, o acolhimento se da por necessidade do usuário.

Em relação a políticas públicas sobre o tema, o município de Curitiba realizou um
manual no ano de 2014 Wollmann et al. (2017) que elenca desafios e metas para me-
lhorar o processo de trabalho na atenção básica. São enumerados da seguinte forma: 1.
Evitar agendar pacientes por grupos etários, determinada doenças ou situações clínicas.
Pois, há dificuldade do usuário em acessar somente o dia destinado para si; 2. Evitar pré-
agendamentos prolongados. Pensando em diminuir as faltas, acúmulo de queixas por inse-
gurança do acesso; 3. Envolvimento de todos os profissionais no atendimento ao usuário;
4. Equipe voltada para as necessidades da população e com acesso menos burocratizado;
5. Definir quanto tempo é necessário para uma consulta do tipo pré-agendada.

Tanto os casos que nos servem como exemplo de sucesso como o do município de
Curitiba-PR, nos remetem a modelos que procuram ver o paciente como um todo. Que-
brando a visão antiga de modelo assistencialista, focado no profissional médico e curati-
vista, com vistas a superar a tradição do uso de medicamentos, sendo esta substituída
por nova concepção que se embase na Promoção da Saúde (TESSER; NETO; CAMPOS,
2010).

Pensando que a implementação do acolhimento na unidade de saúde do Progresso em
Laguna-SC pode trazer todos os benefícios supre-citados, confirmo a importância desse
estudo. A fim de despertar na equipe auto confiança e vontade de capacitação para novas
funções. Além de provocar na população sentimento de confiança, para construção de vín-
culo forte com a unidade de saúde, empoderamento e mais tarde incentivar a participação
social nas questões do bairro, da unidade de saúde, e da saúde no município.

O acolhimento possibilita regular o acesso por meio da oferta de ações
e serviços mais adequados, contribuindo para a satisfação do usuário. O
vínculo entre profissional/paciente estimula a autonomia e a cidadania,
promovendo sua participação durante a prestação de serviço. (SCHI-
MITH; LIMA, 2004, p. 1487).
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4 Metodologia

O projeto de intervenção prosposto foi o de implementação do acolhimento na Uni-
dade de Saúde do Progresso. O acolhimento é universal, contemplando toda a população
adscrita, que no momento é de 3.034 pessoas no território. Desde jovens que somam apro-
ximadamente 25% da população, adultos representam quase 58% e idosos com pouco
mais de 16% das pessoas adscritas. Todos eles ao chegarem na unidade de saúde seriam
ouvidos. Também toda a equipe participaria ativamente da escuta qualificada.

O projeto de intervenção foi proposto em uma primeira reunião da nova equipe da
estratégia de saúde da família, em maio de 2016. Entre todos os problemas que a equipe
enfrentava o acesso ao profissional médico era considerado unanimamente o mais precário
e urgente. Porque anteriormente a esse momento, os pacientes contavam com o sistema
de fichas para consultas médicas. Por vezes eram ouvidos e algumas queixas solucionadas
pela equipe de enfermagem. Entretanto, para acesso ao profissional médico somente quem
esperasse na fila madrugada adentro poderia ser atendido. Caso chegasse alguma emer-
gência, urgência ou até uma necessidade eletiva, ou todos eram encaminhados ao hospital
municipal de Laguna, ou caso houvesse alguma falta, o paciente poderia ser encaixado.

Para que no futuro pudesse haver um acolhimento efetivo e resolutivo, as ”fichas”deveriam
ser abolidas. Então foi decidido por todos os membros da equipe em conjunto uma nova
maneira para marcação de consultas. Não foi elaborado um cronograma exato para exe-
cução, uma vez que, a ideia era colocar em prática imediatamente. E lembrando que essa
mudança era dinâmica. Um projeto de intervenção que mudaria o processo de trabalho
era desafiador para alguns. Por isso ficou decidido que teriamos sempre em pauta nas
reuniões de equipe esse tópico. Para sempre ser discutido e aprimorado, até que ficasse
agradável para toda a equipe e toda a população.

O plano inicial era que as consultas fossem agendadas semanalmente. Pois, pela expe-
riência anterior da equipe sabiamos que a agenda aberta indefinidamente para marcações,
e o agendamento mensal, poderiam aumentar o número de faltas e causar ansiedade na
população. Além disso, todos os profissionais envolvidos acreditavam que os usuários do
território do Progresso ainda não estavam preparados para sistema com demanda livre e
espontânea. Todos, também, deveriam abolir o termo ”ficha”e passar a chamar de agen-
damento semanal de consulta médica. Contudo, um período de trabalho médico deveria
ser destinado para as visitas domiciliares e um outro período separado somente para as
gestantes. Sobrariam 6 períodos livres do médico, com 8 consultas por período.

Dessa maneira eram agendadas todas as segundas-feiras pela manhã 48 consultas mé-
dicas. O acolhimento iria ser realizado por todos os membros da equipe, e posteriormente
os casos deviam ser repassados para enfermeira ou a médica.

Então cada caso individualmente seria avaliado e poderiam haver os seguintes desfe-



22 Capítulo 4. Metodologia

chos:
-casos que deveriam ser atendidos imediatamente,
-casos que poderiam aguardar o final do período,
-casos que iriam ser encaixados em outro período daquela mesma semana ou ainda

casos que poderiam ficar para a próxima semana.
Lembrando que essa avaliação levava em conta o paciente como um todo. Nesse mo-

mento a equipe foi fundamental, pois conhecia cada indivíduo. Principalmente em relação
ao risco social e acontecimentos pessoais. Por exemplo, traficantes de drogas que não po-
diam sair de madrugada para aguardar na fila de agendamento. Pacientes que perderam
recentemente entes queridos, e assim por diante. Também em reunião ficou decidido que
as agentes de saúde iriam divulgar para a população tanto a nova maneira de marcar
consultas, quanto a orientação do que era e como funcionava o acolhimento.

Por quatro semanas conseguimos manter esse modelo de marcação de consulta e aco-
lhimento. Porém, em meados de junho de 2016, a população idosa passou a revindicar
a possibilidade de agenda aberta, pois ainda sofriam com a necessidade de acordar cedo
para a fila de agendamento semanal. Após nova reunião ficou decidido que teríamos um
período destinado para os idosos, e que essas consultas poderiam ser marcadas a qual-
quer momento e com prazo indefinido, agenda aberta para marcação. Esse novo modelo
começou a ser executado em julho de 2016.

Por algum tempo houve grande satisfação da população com o novo modelo. Isso
porque, além dos agendamentos, todos os casos eram acolhidos pela equipe de enferma-
gem e agentes comunitárias de saúde. E muitas vezes terminavam com atendimento do
profissional médico ou enfermeiro.

Com o passar das semanas, mais especificamente em meados de agosto de 2016, co-
meçamos a notar que muitos dos pacientes que vinham para primeira consulta não conse-
guiam retornar para continuidade do atendimento. Em reunião de equipe foi proposto que
teriamos um período com agenda aberta para marcações e que essas poderiam ser feitas
a qualquer momento para retorno de consulta. Seriam agendadas 12 consultas de retorno
por semanas, todas no mesmo período. E mais duas consultas de retorno somente para
idosos, no período reservado para eles. Que ficou então com total de 10 consultas para
idosos por semana. O paciente deveria ter em mãos os exames solicitados ou o pedido
médico para retornar, então poderia agendar sua consulta de retorno.

Durante quatro meses esse modelo de agendamento ficou vigente. Até que, uma nova
ideia surgiu. O agendamento com horário marcado. A fim de reduzir o número de pessoas
na recepção. Antes todos chegavam no primeiro horário e eram atendidos por ordem
de chegada. Ficou decidido então que a partir de janeiro de 2017 as consultas seriam
agendadas por horário, com intervalos de 20 minutos. Um período para gestantes com 8
vagas, um período para visita domiciliar com 4 atendimentos, um período para idosos com
10 consultas e cinco períodos com 8 consultas cada para população em geral. Lembrando,
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que além desses agendados teriamos acolhimento em livre demanda, conforme necessidade.
Observando que aquele paciente que o desfecho seria um encaixe em outro período,

teria uma nova vaga adicionada àquelas previamente agendadas. Continuariamos a marcar
as consultas na segunda-feira pela manhã, e os pacientes por ordem de chegada poderiam
escolher dia e horário de sua preferência. Os acolhimentos seriam encaixados segundo
a gravidade. Os urgentes seriam atendidos entre as consultas com horário marcado, ou
imediatamente, e os não urgentes no final do período ou agendados para outros períodos.
Esse último modelo vem sendo executado até hoje.
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5 Resultados Esperados

Pode-se mensurar os números de acolhimento realizado pelo profissional médico ao
longo dos meses via o site e-SUS Saúde (2017). Mostrados na tabela 1, deve-se considerar
a seguinte legenda: (*) Período que houve 15 dias de férias, por isso redução no número
total de atendimentos e (**) Mês de dezembro com recesso e feriados, que justifica a
redução do número total de atendimentos

Os dados coletados não mostram aumento ou diminuição da porcentagem de acolhi-
mentos pelo profissional médico. Mas sim uma variação importante entre alguns meses.
Os números absolutos de um único profissional não podem qualificar ou desqualificar o
processo. Pois muitos casos são resolvidos sem a necessidade do médico. Pode-se inferir
que essa variação se dê por conta de a equipe direcionar cada caso para o profissional
mais qualificado para atender aquela demanda. O que é positivo, uma vez que demonstra
que todos os profissionais podem ser resolutivos.

Para haver uma melhor avaliação em número absoluto, teriamos que somar todos
os atendimentos de cada profissional e também somar os acolhimentos realizados por
cada um. Entretando, os acolhimentos atendidos e resolvidos por outros profissionais
não podem ser somados no momento. Porque, as produções individuais são lançadas
em número total de atendimentos. O que impossibilita saber qual o acrescimo real de
pacientes ouvidos, se houve aumento no número total de acolhimentos pela equipe ou não.
Nesse caso, sugiro a elaboração de planilha onde cada profissional adicione sua produção
discriminando o número de acolhimentos.

Entretanto, o número absoluto mostra se houve aumento no total de consultas e/ou
no total de acolhimentos, ou não. Mas, não demonstra a satisfação da equipe e do usuá-
rio. Para esse fim, sugiro questionários de satisfação de ambas as partes, com perguntas
subjetivas e objetivas.

Por exemplo o questionário para o usuário poderia conter
-Você foi atendido por algum membro da equipe? Opção de resposta: sim ou não.
-Você está satisfeito com o atendimento prestado? Por quê? E o que mais gostou e não

gostou? Opção de resposta aberta.
- Você teve seu problema solucionado mesmo que momentaneamente? Opção de res-

posta: sim ou não.
-Você tem sugestões para melhorar o processo de atendimento da população? Opção

de resposta aberta.
E assim por diante. Em relação a satisfação do profissional podemos elencar perguntas

sobre estar satisfeito com seu trabalho, sentir-se útil, sentir-se confiante para sua função,
sentir-se sobrecarregado em relação tanto ao aumento da demanda quanto a responsabi-
lidade na execução do acolhimento.
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Tabela 1 – Acolhimentos realizados

Total de
atendimen-

tos

Agen-
dados

Acolhi-
mentos

Porcentagem de acolhimentos do total
de atendimentos no mês(%)

Junho de
2016

297 251 46 15,48

Julho de
2016

289 146 143 49,48

Agosto de
2016

317 253 64 20,18

Setembro
de 2016

271 231 40 17,31

Outubro de
2016 *

97 77 20 20,61

Novembro
de 2016 *

99 80 19 19,19

Dezembro
de 2016 **

133 80 53 39,84

Janeiro de
2017

333 253 80 24,02

* Período que houve 15 dias de férias, por isso redução no número total de
atendimentos. ** Mês de dezembro com recesso e feriados, que justifica a redução do

número total de atendimentos.

Além disso, é necessário avaliar se há resolutividade, agilidade e sucesso no processo.
Sugiro pesquisar além da satisfação, o tempo entre o primeiro contato com a unidade e a
solução para o problema; o sucesso em relação ao desfecho proposto, se foi adequado para
aquela situação ou não. Também, por meio de reuniões de equipe, sempre manter atuali-
zado o processo de acolhimento. Em fim, sugiro que a população faça parte das decisões
e dos planejamentos, sempre sendo incentivada a participar de reuniões na unidade de
saúde, no conselho municipal de saúde e outros órgãos. Com o apoio da população esse
projeto de intervenção poderá perpetuar ao longo do tempo.

Sobre o agendamento de consultas, atualmente, em feveiro de 2017 caso um paciente
idoso desejar agendar consulta médica terá que aguardar 30 dias aproximadamente. O
mesmo se impõe para aquele que deseja uma consulta de retorno. Caso o usuário não
queira aguardar a fila, ele poderá vir para agendamento semanal. Ou se for detectada
necessidade durante o acolhimento, ele poderá ser atendido imediatamente, ou encaixado,
conforme cada caso. Sugiro para a equipe conversar sobre a demanda livre e espontânea,
com poucos agendamentos para casos específicos e a maioria dos casos resolvidos durante o
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primeiro contato com a unidade. Pensando na possibilidade de projeto de implementação
desse modelo no futuro.

Por fim, a equipe como um todo está de acordo com o modelo proposto de acolhi-
mento. O projeto de intervenção, por conta das reuniões de equipe, e da necessidade de
participação de todos os membros trouxe união e empoderamento. Antes, as reuniões cos-
tumavam ser puramente burocráticas. E com a implementação do acolhimento, houveram
discussões sobre o tema acolhimento, sobre o agendamento de consultas. Com o passar
do tempo, começaram a ser discutidos casos, usados exemplos para melhorar o processo.
Cada dia que passa, os profissionais se mostram mais confiantes, resolutivos e a população
parece satisfeita.

O objetivo do projeto além de melhorar e implementar o acolhimento, é que mesmo
após o término do programa de valorização do profissional da atenção básica, a escuta
qualificada continue a ser executada e aprimorada. O acolhimento deve ser parte do pro-
cesso de trabalho da equipe, independentemente do profssional médico. Que por sua vez
terá que se adaptar, e não mudar o acesso do usuário. Assim como todos os futuros
profissionais da ESF Progresso.
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