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Resumo
Introdução: A Unidade de Saúde Bela Vista, localizada da cidade de Palhoça (SC),

atende uma população com diversas vulnerabilidades socioeconômicas e enfrenta dificul-
dades relacionadas à problemáticas de saúde, falta de recursos e, principalmente, acesso
aos serviços de saúde. Isto porque a forma como está organizado o fluxo de atendimento
não contribui para a melhoria do acesso. Como a maior parte dos atendimentos é feito
por consultas agendadas, os pacientes que chegam à unidade quase sempre não conseguem
atendimento imediato. Percebe-se assim que discutir e melhorar o acesso é de extrema
importância para os usuários, pois qualifica e aumenta a resolutividade do serviço e apro-
xima a população das equipes. Objetivos: Promover acesso facilitado de forma universal
na Unidade de saúde Bela Vista. Metodologia: Trata-se de um projeto de intervenção
a ser realizado na Unidade de Saúde Bela Vista visando todos os usuários da unidade.
Através de reuniões com a equipe e os usuários, serão redefinidos os fluxos de atendi-
mento para que pelo menos 70% do tempo de agenda seja dedicado às consultas do dia.
O projeto será realizado no período de um ano, com início em outubro de 2017. Criar-se-á
também instrumentos para avaliação deste novo fluxo para que se possa empreender cada
vez mais esforços em melhorar a qualidade do acesso na Atenção Básica. Resultados
Esperados: Espera-se ao final deste projeto que acesso dos usuários ao serviço de saúde
seja qualificado e facilitado, e que o atendimento à demanda espontânea seja valorizado,
bem como haja diminuição do número de faltas em consultas agendadas e do tempo de
espera, fazendo com que a população se sinta mais tranquila quanto aos atendimentos.
Para a equipe, essa nova organização da agenda permitirá maior flexibilidade, sendo o
número de atendimentos proporcional à capacidade resolutiva da equipe, diminuindo o
estresse sobre os profissionais de saúde.

Palavras-chave: Acesso aos Serviços de Saúde, Agendamento de Consultas, Assistência
Integral à Saúde, Atenção Primária à Saúde
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1 Introdução

1.1

O bairro Bela Vista fica situado no município de Palhoça, localizado na região metro-
politana da Grande Florianópolis. O município ocupa uma área de 395km2 e possui uma
população de aproximadamente 161 mil pessoas (IBGE, 2010). O início da colonização
do território deu-se com a abertura da estrada que ligava Lages à Desterro, para dar pas-
sagem às tropas de gado que abasteciam a Ilha, e da necessidade de criar povoações no
continente com o objetivo de dar guarida à Ilha após a invasão Espanhola em 1777. Até
1833, Palhoça pertencia à Florianópolis, quando então passou a pertencer a São José e
apenas 60 anos mais tarde foi elevada a categoria de Município, desmembrando-se de São
José. Palhoça ficou com a configuração territorial atual em 1962, após as emancipações
de Santo Amaro da Imperatriz, Garopaba e Paulo Lopes (PALHOÇA, 2016).

A cidade apresenta uma grande riqueza ambiental e cultural que decorre, sobretudo,
da sua localização litorânea, do seu clima temperado e da sua colonização açoriana. O
Parque Florestal da Serra do Tabuleiro, o qual se situa em parte no município, ocupa
1% do território catarinense e tem uma grande riqueza de fauna e flora. Além disso, o
território conta com belas praias, festas culturais e casarios coloniais com mais de 200
anos de história (PALHOÇA, 2016).

Segundo o censo demográfico de 2010, cerca de 32% da população do município vive
abaixo da linha de pobreza e o IDH era de 0,757. Dentre as causas de óbito registradas
em 2014, destacam-se os óbitos por causas relacionadas ao aparelho cardiorrespiratório
(35,3%), neoplasias (27,9%), doenças parasitárias e infecciosas (10,2%), doenças do apa-
relho digestivo (9,5%) e causas externas (5,5%). O índice de pobreza e as causas de óbito
estão diretamente relacionados ao acesso da população aos serviços de saúde e educação,
às condições de moradia e saneamento básico e aos aspectos culturais que influenciam no
processo de adoecimento (IBGE, 2014).

Sobre o perfil da população do bairro Bela Vista, foi observado com base nos dados
sociodemográficos coletados pelas agentes de saúde que a renda familiar média fica em
torno de 2 a 3 salários mínimos, sendo que 150 famílias estão cadastradas em progra-
mas sociais de renda (ex. Bolsa Família). As moradias são, em sua maioria, próprias e
de alvenaria. Observa-se na região um grande crescimento populacional, principalmente
devido à construção de novos condomínios com capacidade para um número expressivo
de moradores, que tem o SUS como principal meio de acesso à saúde. Este crescimento,
além dos impactos ambientais inegáveis, não está sendo acompanhado do mesmo nível de
desenvolvimento urbano, de acesso à saúde, educação, moradia e empregos.
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Os níveis de escolaridade, bem como os níveis de qualificação profissional, são consi-
derados aspectos importantes que demostram o nível de desenvolvimento social de uma
população, e que frequentemente impactam nas condições de emprego, de vida e o seu
grau de vulnerabilidade à pobreza e à exclusão social. Quanto aos índices de analfabe-
tismo e escolaridade, não há dados registrados referentes ao bairro. Porém, segundo o
censo demográfico de 2010, a taxa de analfabetismo do município de Palhoça estava em
torno de 3,7%, abaixo da média nacional, e mais de 20 mil (75%) crianças e adolescentes
frequentavam a creche ou a escola (IBGE, 2010) .

A insalubridade, a superlotação e a insegurança impactam consideravelmente na forma
de viver da população, bem como afetam a saúde física e psicológica de todos aqueles
que se encontram nestas situações. Em termo de saneamento básico, o bairro conta com
abastecimento de água tratada, mas ainda apresenta fragilidades relevantes, pois não há
rede coletora de esgoto e muitas casas ainda descartam dejetos na rede pluvial. Desta
forma, observamos uma incidência alta de doenças transmitidas por via fecal-oral, o que
impacta diretamente no atendimento na Unidade de Saúde.

A Atenção Primária é o pilar fundamental do Sistema Único de Saúde e são nas Uni-
dades de Saúde que ocorrem os primeiros contatos da população com o sistema de saúde.
O município de Palhoça é dividido em 3 Distritos Sanitários (Leste, Oeste e Norte). A
UBS do bairro Bela Vista, no Distrito Oeste, conta com duas equipes de Saúde da Família,
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Programa de Saúde Bucal. Atualmente,
2.661 usuários estão cadastrados na Unidade (Centro de Saúde Bela Vista, 2017), um
número muito abaixo do estimado para o bairro.

A UBS Bela Vista encontra-se desfalcada de informações acerca da população de
abrangência. Isso se deve principalmente à falta de agentes comunitários de saúde (ACS).
Das 14 microáreas apenas 10 tem cobertura de ACS, dificultando a coleta de dados. Não
há dados disponíveis sobre o número de usuários de cada equipe, assim como não há dados
sobre as características dessa população quanto à idade e sexo.

No que diz respeito às problemáticas de saúde específicas do bairro Bela Vista, destaca-
se a grande demanda relacionada à saúde mental. De acordo com os dados coletados a
partir do e-SUS com base na produção mensal dos médicos da Unidade, atualmente,
observa-se uma elevada incidência e prevalência de depressão e ansiedade diretamente
relacionadas a aspectos sociais e culturais, como desemprego e conflitos familiares. Desta
forma, há um número considerável de pacientes em uso crônico e irregular de benzodiaze-
pínicos e outros psicotrópicos sem indicação clínica bem estabelecida. Considerando que
estes sintomas de ansiedade e tristeza, na maioria das vezes, envolvem aspectos muito
mais complexos do que uma alteração orgânica e que muitas destas drogas estão asso-
ciadas ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas, o abuso destas substâncias
torna-se um problema de saúde pública a ser discutido (SIM; KHONG; WAIN, 2007).

Quanto à prevalência das doenças crônicas mais comuns, pode-se observar no dia a
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dia uma grande procura de pacientes hipertensos, diabéticos e saúde mental. As taxas de
prevalência de diabéticos e hipertensos registradas no mês de maio de 2017, conforme os
dados registrados pelo e-SUS, são de 2,61 e 10,22, respectivamente, sendo que 81,8% dos
diabéticos e 35% dos hipertensos são acompanhados pela unidade de saúde. No mesmo
mês há registro de 2 casos de tuberculose em acompanhamento. Não há casos registrados
de hanseníase. O acompanhamento de pacientes portadores de hipertensão e diabetes é
feito de forma regular pela unidade. Porém, este acompanhamento se restringe ao aten-
dimento médico e, esporadicamente, nutricional. É de extrema importância que haja um
engajamento maior de toda a equipe e que sejam criadas ações de prevenção primária e
secundária destas doenças que envolvam, não só o médico, mas todos os profissionais da
saúde. Apesar disso, o acompanhamento destes pacientes da forma como é realizado já
contribui para o controle adequado de níveis pressóricos e glicêmicos, o rastreamento de
outros agravos de saúde que possam contribuir para o aumento do risco cardiovascular, e
para o encaminhamento oportuno para avaliações especializadas quando necessário.

Os registros acerca de hospitalizações e mortalidade também são de grande impor-
tância para planejar os atendimentos na atenção básica, pois a partir deles é possível
saber quais as principais causas de mortalidade e hospitalização e iniciar medidas para
diminuir estes números. Não há dados confiáveis referentes à mortalidade e hospitalização
específicos do bairro. Entretanto, segundo o IBGE a taxa de mortalidade geral por 1.000
habitantes no município de Palhoça foi de aproximadamente 2,7 em 2014 (IBGE, 2014).

Não há dados completos registrados sobre as queixas mais comuns atendidas pelas
equipes, pois há uma dificuldade de registro, tanto pelo uso do sistema informatizado como
pela questão de tempo disponível nos atendimentos para registrar de forma completa.
Entretanto, há alguns dados cadastrados no e-SUS que podem ser analisados. De acordo
com estes dados, no mês de maio de 2017, dos 222 atendimentos médicos, 46 (20,7%) foram
de pacientes hipertensos, 27 (12,1%) de pacientes diabéticos e 65 (29,7%) de pacientes
com queixas relacionadas à saúde mental e/ou em uso de psicotrópicos, sendo que estas
doenças estão, muitas vezes, associadas no mesmo paciente. Para os demais atendimentos
não foram especificados o motivo. Desta forma, não é possível programar os atendimentos
de acordo com a demanda esperada.

O acompanhamento de saúde de crianças e gestantes é feito pelos médicos e enfermei-
ros. No mês de maio de 2017 foram registrados no e-SUS cerca de 11 atendimentos de
pré-natal e 21 atendimentos de puericultura. Esses dados demonstram um grave problema
de registro, já que o acompanhamento é realizado, mas quando não são registrados não é
possível perceber o impacto destas ações na saúde da população.

Considerando os pontos discutidos foi possível levantar vários problemas enfrentados
pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família do Centro de Saúde Bela Vista, como a
dificuldade de acesso, o uso crônico de benzodiazepínicos, falta de profissionais de compõe
a Equipe de Saúde da Família (equipes incompletas), grande fila de espera para especi-
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alidades e realização de exames, entre outros. Dentre estes, o problema elencado como
prioridade pela equipe, considerando aspectos como magnitude, transcendência, vulne-
rabilidade e custos, foi a dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde da
Unidade.

No Centro de Saúde Bela Vista, o acesso ainda está dificultado. Isso porque a forma
como está organizado o fluxo de atendimento não contribui para a melhoria do acesso.
Primeiramente, o fato de não haver equipes completas e treinadas dificultam todo o pro-
cesso. Além disso, como a maior parte dos atendimentos é feito por consultas agendadas,
os pacientes que chegam à unidade quase sempre não conseguem atendimento imediato,
sendo agendados para uma data muito distante. Percebe-se assim que discutir e melhorar
o acesso é de extrema importância para a população atendida, pois qualifica e aumenta a
resolutividade da atenção básica e aproxima a população das equipes (NORMAN; TES-
SER, 2015). Além disso, a melhoria do acesso pode ser feito através de um processo
relativamente simples que envolve principalmente uma mudança nas formas de agenda-
mento e um engajamento por parte de toda a equipe (LUZ; TESSE, 2009). No momento
atual em que o bairro vivencia um aumento expressivo no tamanho de sua população, me-
lhorar o acesso é de fundamental importância para garantir que a população seja assistida
da melhor forma possível no quesito saúde.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral:
• Promover acesso facilitado de forma universal na Unidade de saúde Bela Vista do

Município de Palhoça.

2.2 Objetivos específicos:
• Promover acesso facilitado de forma universal na Unidade de Saúde Bela Vista, no

município de Palhoça/SC;

• Organizar as agendas médicas e de enfermagem para que de 65 a 75% dos atendi-
mentos sejam para usuários que procurem a Unidade no dia;

• Promover ações para a melhoria do acolhimento dos usuários;

• Estimular, junto a Secretaria Municipal de Saúde do município, a contratação de
mais funcionários.
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3 Revisão da Literatura

O bom funcionamento e a qualidade do serviço da Atenção Primária em Saúde (APS)
depende de uma série de variáveis, entre eles o acesso, o qual é um dos princípios do
Sistema Único de Saúde e uma das principais bandeiras da Reforma Sanitária. Entre-
tanto, oferecer acesso em momento oportuno aos usuários é um desafio enfrentado por
muitos países. De fato, essa discussão sobre formas de melhorar o acesso aos serviços
de saúde só foi levantada muitos anos depois da sua legalização (BRASIL, 2004). Uma
APS forte deve oferecer acesso aos cuidados de forma universal através de dois princi-
pais elementos: a acessibilidade e o tempo de espera (FOURNIER; HEALE; RIETZE,
2012) . A acessibilidade abrange um conceito mais amplo de disponibilidade de recursos
e ajustes entre as necessidades dos pacientes e os serviços utilizados (ARAKAWA et al.,
2011). O longo tempo de espera na atenção primária está relacionada com intensa in-
satisfação do usuário, além da precarização da saúde e da superlotação em serviços de
emergência. Dessa forma, o tempo de espera deve ser reduzido utilizando-se os recursos
disponível associado a maximização da eficiência, o que geralmente está associado aumen-
tos dos custos do sistema de saúde (FOURNIER; HEALE; RIETZE, 2012). Um estudo
realizado em Florianópolis em 2009 avaliou a implantação do processo de trabalho da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) em 47 unidades de saúde e descreveu as formas
de acesso ao cuidado e o tempo médio de espera estimado em semanas para se obter um
atendimento. Dentre as formas de agendamento estudadas, a organização da agenda em
esquema semanal demonstrou-se mais rápida, com uma média de tempo de espera entre
1 a 3 semanas. Porém, as formas de agenda mais utilizadas foram a “agenda aberta”
(em 36% das unidades) e “agenda mensal” (em 38% das unidades). Estas revelaram uma
média de tempo de espera de 4 semanas, sendo que no esquema de “agenda aberta” po-
deria ocorrer uma espera de até 16 semanas. Além disso, poucos profissionais da ESF
envolviam-se nas atividades de acolhimento da população, sendo que em muitas unidades
existia uma equipe à parte que atendia apenas as demandas espontâneas do dia, o que
foge à lógica da ESF (LUZ; TESSE, 2009). Ou seja, apesar da expansão da APS através
da ESF ter ampliado o acesso aos serviços de saúde, ainda havia uma precarização do
acesso, mesmo em locais onde a ESF já estava estabelecida (AZEVEDO; COSTA, 2010).
Mais tarde, outras experiências mostraram que é possível fortalecer a APS garantindo o
acesso da população aos serviços através de simples modificações de agenda e da partici-
pação de todos os profissionais da equipe nesse processo. Em 2007 a Unidade de Saúde da
Tapera (Florianópolis-SC), localizada num bairro de periferia com grandes vulnerabilida-
des socioeconômicas e ambientais, passou por profundas modificações no seu processo de
trabalho. Até então, os serviços ofertados à população se organizavam em forma de agen-
das engessadas, centrado em consultas médicas e com número limitado de vagas. A partir
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de 2007, com a implantação do Programa Integrado de Residência em Saúde da Família
(PRISF) e com a chegada dos tutores e residentes vinculados a tal programa, as formas de
agendamento foram reorganizadas para seis agendamentos a cada 20 minutos no período
da manhã e da tarde, sendo que as duas primeiras horas de cada turno seriam destina-
das à demandas do dia. Outra mudança importante foi a responsabilização da equipe
pela demanda de sua área de abrangência, valorizando a longitudinalidade do cuidado.
Nesse novo processo de acolhimento de demanda espontânea “a comunidade sente-se mais
tranquila, sabe que no momento que necessitar haverá um profissional para atendê-la e
escutá-la em suas necessidades, pelo qual ela desenvolveu vínculo e respeito” (NORMAN;
TESSER, 2015) . Um ponto importante na organização do processo de trabalho para fa-
cilitar o acesso é conhecer a demanda da Unidade de Saúde. Existem vários fatores que
influenciam na utilização dos usuários em consultas de atenção primária. Por motivos
acadêmicos, separam-se esses fatores em três grupos diferentes: fatores relacionados aos
usuários, aos profissionais e à organização (BRUNET; SAAMEñO, 2003). Os fatores rela-
cionados ao usuário são responsáveis por 50% da variabilidade da demanda (ORUETA et
al., 1999), enquanto os fatores relacionados aos profissionais e à organização respondem
pelos demais 50% (HURLEY; WOODWARD; BROWN, 1996). Dentre os fatores relaci-
onados aos usuários, as morbidades representam a causa mais imediata de utilização do
serviço de saúde, sendo que as morbidades crônicas e os problemas de saúde mental estão
mais estreitamente relacionados com a hiperutilização do sistema. Além disso, indepen-
dente da necessidade, alguns grupos de usuários têm mais predisposição para utilização
dos serviços de saúde, são eles: idosos, mulheres de meia-idade, pensionistas, desempre-
gados, baixo nível educacional e socioeconômico. Já dentre os fatores relacionados aos
profissionais, observa-se como fator influenciador a formação menos resolutiva do médico,
além de insatisfação pessoal, desgaste emocional e estilos diferentes de práticas clínicas.
Por último, a disponibilidade de consultas, o acesso do usuário ao serviço, o tamanho e as
características populacionais e a organização das agendas constituem alguns dos fatores
relacionados à organização que influenciam na procura do usuário ao serviço de saúde
(BRUNET; SAAMEñO, 2003). Embora possamos intervir nesses 3 fatores para adequar
e reduzir a demanda da população, apenas as ações sobre os fatores relacionados à orga-
nização oferecem resultados à curto prazo. A reorganização do processo de trabalho para
melhorar o acesso passa, como já citado anteriormente, pela reorganização das agendas
e do tempo de consultas, sendo que o serviço prestado ao usuário deve ser realizado no
local e pelo profissional que o possa fazer de forma mais eficiente. Para isso, torna-se
necessário uma análise detalhada tanto quantitativamente (número de consultas por pro-
fissional por dia – “pressão assistencial”; ou número de consultas por habitante por ano
– “frequentação”) como qualitativamente (consultas assistenciais ou administrativas) da
demanda. Dessa forma, conhecendo a população e os motivos pelos quais a mesma utiliza
o serviço de saúde, pode-se organizar a gestão da demanda de forma a melhorar o acesso
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(BRUNET; SAAMEñO, 2003). Quando adequadamente implantado, o acesso avançado
pode gerar vários impactos positivos, entre eles maior adesão por parte dos pacientes
aos tratamentos, com consequentes melhores resultados clínicos e melhor qualidade dos
cuidados (PRICE et al., 2014). Além disso, outros aspectos como taxa de abstenção,
tempo de espera e número de atendimentos podem ser mais facilmente avaliados após a
implantação de um modelo de acesso avançado. Um estudo feito em 2004 num serviço
de residência de Medicina de Família no Canadá comparou a implementação do acesso
avançado, onde pelo menos 75% da agenda era de agendamentos do dia, com a forma
tradicional de agendamento durante 15 meses. Foram avaliados as taxas de abstenção,
continuidade dos tratamentos com seu médico de referência, tempo de espera, número de
consultas médicas por turno, número de consultas por médicos, entre outros. O principal
impacto foi em relação ao tempo de espera para se obter uma consulta que foi de 5 dias
no modelo de acesso avançado, enquanto no modelo tradicional foi de 21 dias. Não houve
variação no número de consultas por médicos entre os dois modelos e a diferença entre os
demais aspectos avaliados não foram estatisticamente significativos (BELARDI; WEIR;
CRAIG, 2004). Outro estudo também realizado no Canadá em duas clínicas de atenção
primária com atividades de ensino que implementaram o acesso avançado avaliou o tempo
de espera, a taxa de abstenção e o número de consultas médicas durante 9 meses. Houve
uma diminuição significativa do tempo de espera, que caiu de 13,7 dias para 3,6 dias, e do
número de faltas que caiu de 3,33% para 1,89% após a implementação do acesso avançado.
Não houve variação no número de consultas (CAMERON; SADLER; LAWSON, 2010).
No Brasil, diversas experiências mostram o impacto positivo do acesso avançado na saúde
da população e no serviço de saúde. À exemplo da experiência da Unidade de Saúde da
Tapera (Florianópolis-SC), outras Unidades também demonstraram que a melhoria do
acesso qualifica a atenção primária. Um estudo realizado na Unidade de Terrenos Novos
em Sobral-CE revelou que 27,7% dos pacientes faltavam em consultas programadas. Após
a adoção do acesso avançado em saúde, onde as consultas são agendadas para até 48 ho-
ras, houve uma redução para 8,1% nas taxas de abstenção, melhorando a organização e
otimização do serviço (ASFOR et al., 2014). Em 2014, adoção do processo de acesso avan-
çado no Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira foi marcado por um aumento
significativo do número de consultas (35%), sendo que a maior parte dos pacientes que
aguardavam consultas foram contemplados como demanda livre. Nesta fase, cerca de 80%
do tempo de agenda eram dedicados às consultas do dia. Porém, com o passar do tempo
percebeu-se que essa demanda que tende a diminuir ao longo dos meses após a melhoria
do acesso não aconteceu, chegando-se à conclusão de que muitos pacientes tornaram-se
superutilizadores do serviço sem necessariamente apresentar novas queixas ou agudiza-
ções do quadro, enquanto alguns pacientes, principalmente aqueles com quadros crônicos
ficavam sem acompanhamento adequado. Dessa forma, viu-se a necessidade de aumentar
novamente o número de consultas programadas chegando à uma média de 70% do tempo
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de agenda dedicado às demandas do dia e 30% às consultas programadas, números seme-
lhantes aos encontrados anteriormente a adoção do acesso avançado, porém com maior
organização das consultas através de mecanismos de prioridade e com melhor distribui-
ção dos períodos de demanda livre, diminuindo o estresse da equipe e o tempo de espera
entre a chegada do paciente na unidade e o atendimento. Ao contrário do observado em
outros estudos, houve um aumento do número de faltas, o que poderia ser explicado pela
facilidade de acesso para consultas programadas nesse novo modelo ou pela necessidade
de garantir a vaga que foi aguardada durante tanto tempo no modelo antigo (ROSA et
al., 2015). Em 2016, o Núcleo da Saúde da Família IV em Ribeirão Preto – SP, também
iniciou o processo de acesso avançado. Anteriormente, a unidade utilizava o modelo de
“agenda aberta”, gerando uma demanda reprimida de 6 meses. A partir de julho de 2016
o atendimento médico e de enfermagem passou a ser realizado no acolhimento, e não mais
na recepção, na forma de 50/50, ou seja, 50% do tempo era dedicado para atendimento
dos pacientes no dia ou em até 48 horas, enquanto os demais 50% eram agendados. Essa
mudança na agenda levou ao aumento do número de casos novos, ou seja, atendimento de
pacientes que antes não conseguiam vagas para atendimento, além de redução do número
de faltas e maior satisfação do usuário. Porém, após 9 meses da implementação desse novo
modelo percebeu-se que, mesmo assim, muitos pacientes permaneciam sem atendimento
devido à falta de vagas. A partir de maio de 2017, o modelo de agenda foi novamente
modificado para que 90% do tempo de agenda fosse dedicado à consultas no dia ou agen-
damentos de até 48 horas, dependendo da demanda dos pacientes. Nesse novo modelo
houve uma redução significativa do número de faltas, além de uma melhor distribuição
dos atendimentos ao longo do dia, gerando menor estresse ao médico e demais profissio-
nais. Uma vez que a função da APS é atender às necessidades da população, balanceando
a oferta e a demanda, torna-se imprescindível o processo contínuo de reorganização da
equipe e dos serviços de acordo com o perfil populacional atendido, devendo-se levar em
consideração não apenas o número de vagas, mas também a qualidade do atendimento e
do processo de trabalho envolvido (ROSA et al., 2015). 
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4 Metodologia

Trata-se de um projeto de intervenção a ser realizado na Unidade de Saúde do bairro
Bela Vista, localizado na cidade Palhoça, a qual, atualmente, passa por um período de
mudanças no processo de acolhimento. O público alvo deste projeto são todos os usuários
da Unidade de Saúde do bairro Bela Vista.

Atualmente, as agendas médicas e de enfermagem estão organizadas de forma que
apenas 40% dos atendimentos sejam dedicados a consultas do dia em apenas um dos
períodos (matutino), sendo que neste período há um número fixo de pacientes que po-
derão ser atendidos, por ordem de chegada. Desta forma, os pacientes precisam chegar
muito cedo à porta da unidade para conseguir atendimento e um número expressivo volta
para casa sem atendimento. Além disso, observa-se um grande número de faltas nos 60%
restante da agenda que é dedicada a consultas agendadas.

Com base nesses dados, serão redefinidos os fluxos de atendimento, envolvendo toda
a equipe de ESF, repensando os papéis de cada profissional dentro deste processo. Dessa
forma, para que se desenvolva tal projeto é imprescindível a co-responsabilização de todos
os profissionais da Unidade e da Secretaria Municipal de Saúde.

Inicialmente serão feitas reuniões semanais para que a equipe esteja em coesão e para
que se organize o novo fluxo de atendimento e juntamente com a coordenação estabelecer
as áreas de abrangência de cada equipe para que haja longitudinalidade e coordenação do
cuidado.

O passo principal será readequar as agendas médicas e de enfermagem para que pelo
menos 70% do tempo de atendimento seja para consultas do dia e 30% para consultas
agendadas. Assim, é possível otimizar as agendas para realização de visitas domiciliares,
reuniões de equipe e demais atividades.

O projeto deverá ser realizado no período total de um ano (de outubro de 2017 a
outubro de 2018), sendo que é um processo lento que necessita de muitos espaços de
discussão com a equipe e a comunidade.

Por último, criar instrumentos para avaliação tanto por parte da equipe como da po-
pulação desta nova organização do processo de trabalho para que se possa empreender
cada vez mais esforços em melhorar a qualidade do acesso na Atenção Básica. Essa ava-
liação será feita através de entrevistas para estabelecer a satisfação do paciente com os
atendimentos ao longo do processo (na comunidade através dos Agentes Comunitários e
dentro da própria Unidade), coletando dados quanto ao número de consultas por dia e por
profissional, número de faltas em consultas agendadas, tempo de espera para agendar con-
sulta, tempo de espera para os atendimentos do dia e a percepção dos profissionais quanto
ao processo de trabalho. Esses instrumentos serão importantes, pois o acesso poderá ser
reorganizado a partir deste diagnóstico para atender às necessidades dos usuários e da
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equipe, seja diminuindo ou aumentando o número de atendimentos por livre demanda ou
ainda reorganizando os horários de consulta agendada/demanda livre, sempre buscando
um equilíbrio entre a demanda da população e a oferta de serviços.
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5 Resultados Esperados

Ao final deste projeto, espera-se que o acesso dos usuários ao serviço de saúde seja
qualificado e facilitado, e que o atendimento à demanda espontânea seja valorizado, bem
como a longitudinalidade e a coordenação do cuidado, através da responsabilização de
cada equipe pelo cuidado das pessoas adscritas em sua área de abrangência. Um dos
objetivos a serem alcançados é o aumento do tempo de agenda para que 65% a 75%
dos atendimentos sejam de pacientes que procuram atendimento no dia, sendo o número
de vagas limitado pela capacidade da equipe no dia , não havendo, então, um número
pequeno e fixo de vagas, pelo menos no início da implantação, quando é comum uma
grande procura pela Unidade devido à demanda reprimida. Com o passar do tempo, com
a segurança de um acesso mais facilitado aos serviços da unidade, a tendência é que a
demanda diminua, podendo voltar a ser estabelecido um número ”X”de atendimento por
profissional.

Espera-se que a população se sinta mais tranquila quanto aos atendimentos na Unidade
de Saúde, tendo confiança de poder contar com os profissionais para ajudá-las quando
houver necessidade, não tendo que esperar meses por um atendimento. Assim, haverá a
diminuição do número de faltas em consultas agendadas e diminuição do tempo de espera
para atendimentos.

Para a equipe, essa nova organização da agenda permite maior flexibilidade de aten-
dimentos, podendo a demanda ser modulada de acordo com a capacidade de médico e
enfermeiro. O excesso de pacientes poderá ser acolhido pelos técnicos de enfermagem que
avaliam e orientam o paciente a retornar no dia seguinte ou, caso julgue necessário, nego-
ciar com médicos e enfermeiros o atendimento no dia. No Centro de Saúde da Tapera esta
foi a estratégia adotada: as duas primeiras horas da manhã e da tarde foram destinadas
à demanda livre, com um número fixo, porém expressivo de vagas para cada profissional,
sendo que a demanda em excesso era acolhida pelos técnicos de enfermagem. . Desta
forma, o número de atendimentos será proporcional à capacidade de resolução da equipe,
com possibilidade de remanejar e redistribuir o atendimento, diminuindo o estresse sobre
os profissionais de saúde. Espera-se que com o passar do tempo, os resultados positivos já
citados sensibilize a secretaria de saúde quanto à importância de melhorar o acesso da po-
pulação aos serviços de saúde, ofertando mais recursos, equipes completas e capacitações
aos profissionais de saúde.
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