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Resumo
Introdução: O SUS ainda enfrenta o desafio de implementar um modelo de atenção in-

tegral à saúde dos indivíduos, famílias e comunidade. Existe uma grande procura de aten-
dimentos na USF Bertolina May Kechele, o que gera uma numerosa demanda espontânea
atrelada a uma agenda médica saturada. A sistematização do processo de acolhimento
tem grande importância para a comunidade, que busca acesso em saúde, assim como para
a equipe, que procura dar um melhor atendimento, apesar de suas limitações de estrutura
física e equipe humana reduzida. Objetivo: Reorganizar o acolhimento da demanda es-
pontânea na UBS Bertolina May Kechele para a promoção de uma assistência integral e
resolutiva aos usuários do serviço, por meio da implantação do acolhimento baseado na
classificação de risco. Pretende-se ainda, promover a inserção de atividades de promoção à
saúde, prevenção de doenças e tratamento/ reabilitação. Metodologia: A primeira ação
consiste em estudar o sistema de triagem de Manchester de classificação de urgências com
toda a equipe, quinzenalmente nas reuniões, e adaptá-lo para a UBS em questão. Durante
este processo de organização, pretende-se reservar um número pré-determinado de atendi-
mentos para demanda espontânea por período. A classificação de risco deve ser realizada
pela enfermeira da UBS. Na sequência, manteremos as reuniões quinzenais de avaliação
da efetividade do sistema e de estabelecimento de metas a serem atingidas para resolver
os problemas mais agravantes da unidade. Por último, pretendemos realizar atividades
educativas de promoção da saúde e prevenção de doenças. Resultados esperados: Re-
organização do acolhimento, atenção universal, integral e equânime aos usuários, evitar
iniquidades, traçar metas e planejamento para solução dos problemas da unidade,auxiliar
na prevenção de agravos e aumentar a motivação da equipe de trabalho.

Palavras-chave: Acolhimento, Atenção Primária à Saúde, Educação em Saúde, Fluxo
de Trabalho, Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde
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1 Introdução

O Sistema único de Saúde (SUS), garantido pela Constituição Federal de 1988 e regula-
mentado pelas Leis Orgânicas da Saúde 8.080 e 8.142 de 1990, constitui um grande avanço
na consolidação da Reforma Sanitária Brasileira. Entretanto, ainda enfrenta o desafio de
implementar um modelo de atenção integral à saúde dos indivíduos, famílias e comuni-
dade. Sobre o modelo de atenção e atuação de uma equipe de saúde da família, existem
regras e diretrizes para serem seguidas no seu campo de atuação, porém sabemos que não
existe um modelo único de implementação e trabalho único de aplicação em todo o terri-
tório nacional, nem para aplicação em um território estadual e também municipal, pois
cada área ou cada comunidade tem suas demandas particulares, o que torna necessário
que ajustes e estratégias de trabalho sejam discutidas pela equipe, buscando uma melhor
atenção da comunidade de atuação Na USF Bertolina May Kechele, equipe de saúde da
família do Bairro Benedito, localizada na cidade de Indaial, Santa Catarina,observamos
uma realidade bem comum nas UBS do Brasil, equipe reduzida que consta de 2 médicos,
2 técnicos de enfermagem, 1 enfermeira e 3 agentes comunitários de saúde (ACS)em um
espaço físico reduzido, programado estruturalmente para uma equipe de saúde da família,
com um conselho de saúde local, de 9 membros, pouco atuante. A população desta co-
munidade apresenta cerca de 80% de trabalhadores da indústria têxtil com média salarial
em torno de 1 a 2 salários mínimos, que vivem em condições financeiras limitadas com
saneamento básico précario, onde aproximadamente 50% da área ainda vive com esgoto
a céu aberto, 40% possuem fossas sépticas e cerca de 10% não contam com água potável,
vivendo em encostas. A área adscrita da UBS possui uma população de aproximadamente
3.476 pessoas. Dessa, 1.665 são do sexo masculino e 1.811 do sexo feminino. Com relação
às faixas etárias , as crianças e jovens menores de 20 anos correspondem a um total de
1.057 pessoas, adultos entre 20 e 59 anos são 2.080 e a população idosa com mais de 60
anos é composta por 339 usuários. Nesta comunidade existe uma problemática importante
que é a influência e o comando por facções criminosas do tráfico de entorpecentes, o que
dificulta o trabalho da equipe em colocar em prática alguns protocolos de atendimento
e realizar algumas mudanças no funcionamento estrutural da UBS, devido a constantes
ameaças. Ademais, observamos uma área de grande rotatividade de profissionais da saúde
devido àdificuldade em estabelecer vínculo com a população e à violência associada, que
se manifesta ainda por meio ainda de ações coercitivas sobre a equipe. Existe uma grande
procura do serviço por queixas banais com a intenção de obter umo atestado médico,
caracterizando a grande maioria da procura, principalmente no início da semana. Dentre
as queixas mais comuns da rotina da unidade estão: cefaleia, lombalgias, dorsalgias, cia-
talgias, dores abdominais difusas, dores articulares, febre inespecífica, vômitos, diarreia,
disúria, polaciúria, ansiedade e depressão. As principais doenças são: HAS (hipertensão
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arterial sistêmica), DMT2 (diabetes mellitus tipo 2), ITU (infecção do trato urinário),
síndromes metabólicas, DST’s (doenças sexualmente transmissíveis), neuropatias, trans-
tornos mentais e psíquicos, hipotireoidismo, dependência de drogas ilícitas, entre outras.
Um dos problemas encontrados na UBS é a numerosa demanda espontânea atrelada a
uma agenda médica saturada. Assim,o objetivo deste projeto é melhorar o acolhimento à
demanda espontânea, disponibilizando um dos médicos no período matutino para realizar
o acolhimento em conjunto com a enfermagem, assim todos os pacientes terão um acolhi-
mento de qualidade, otimizado e pontual durante a procura à UBS. Os casos de menor
gravidade serão encaminhados, com a garantia de consulta médica agendada com data e
hora para outro momento. O tema escolhido tem sua grande importância tanto para a co-
munidade, que busca acesso em saúde, quanto para a equipe, que procura dar um melhor
atendimento, apesar de suas limitações de estrura física e equipe humana reduzida. Outro
objetivo deste projeto é a criação de grupos de matriciamento no período vespertino para
maior abrangência com trabalho multidiciplinar, realizando assim a promoção da saúde,
o principal enfoque da ESF, com abordagem de temas importantes em atividades de edu-
cação em saúde, com assuntos relacionados a cada grupo específico, diminuindo assimo
número de pacientes na fila de espera para consultas de rotina.
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2 Objetivos

2.1 OBJETIVO GERAL:
Reorganizar o acolhimento da demanda espontânea na UBS Bertolina May Kechele

localizada no município de Indaialpara a promoção de uma assistência integral e resolutiva
aos usuários do serviço.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Organizar o fluxo de atendimento na UBS, com disponibilidade de estrutura ade-

quada para atendimento da demanda espontânea;

• Implantar o acolhimento baseado na classificação de risco, definindo prioridades no
atendimento da demanda espontânea;

• Promover a inserção de atividades de promoção à saúde, prevenção de doenças e
tratamento/ reabilitação, contemplando a assistência integral aos usuários da UBS.
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3 Revisão da Literatura

A atenção básica é considerada a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. A
portaria n° 2.488 de 21 de Outubro de 2011 aprovou a Política Nacional da Atenção Básica
(PNAB) e tem como um dos seus objetivos revisar as suas diretrizes (BRASIL, 2011).
Assim, de acordo com a PNAB, ”a atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações
de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde,
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e
a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte
na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de
saúde das coletividades.”(BRASIL, 2012, p. 19)

A atenção básica acolhe os usuários com o intuito de prevenir doenças e complicações e
promover saúde, além de auxiliar quando os pacientes apresentam comorbidades já insta-
ladas e diagnóstico inicial. A Política Nacional de Humanização (PNH) refere que acolher
é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O aco-
lhimento sustenta as relações entre as equipes/serviços e usuários/ populações (BRASIL,
2013) .

Entre um dos princípios e diretrizes da atenção básica destaca-se o atendimento uni-
versal, contínuo e integral de forma acolhedora, resolutiva e com serviços de saúde de
qualidade. No que se refere a função central do estabelecimento, a PNAB defende que:

O serviço de saúde deve se organizar para assumir sua função central
de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver
a grande maioria dos problemas de saúde da população e/ou de mino-
rar danos e sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar pela resposta,
ainda que esta seja ofertada em outros pontos de atenção da rede. A
proximidade e a capacidade de acolhimento, vinculação, responsabili-
zação e resolutividade são fundamentais para a efetivação da atenção
básica como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção.
(BRASIL, 2012, p. 20)

O Ministério da Saúde define acolhimento como o ato de interação de profissionais com
usuários, nas relações de cuidado, nos atos de receber e escutar as pessoas. No Caderno de
Atenção Básica intitulado ”Acolhimento à demanda espontânea”, o Ministério da Saúde
identifica ao menos três motivos para se acolher a demanda espontânea na unidade de
saúde. O primeiro motivo é que não são apenas os profissionais que acolhem o usuário que
definem suasnecessidades de saúde, este também realiza essas definições podendo ou não
coincidir com o olhar técnico-profissional. O segundo motivo é que muitas das demandas
que chegam no serviço podem encontrar resolutividade na UBS. O terceiro motivo denota
que acolher a demanda espontânea fortalece o vínculo da unidade/profissionais com os
usuários. Ainda, pode-se citar o fator de confiança dos usuários que já recebem acom-
panhamento na unidade. Se já são acompanhados pela equipe regularmente, por que em
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momentos de agudização não podem ser acolhidos? Não atender esse paciente, traz uma
imagem à população de que a unidade básica é para os que são considerados saudáveis,
ou que o serviço oferecido é inferior ao de um pronto atendimento, por exemplo (BRASIL,
2011).

De maneira geral, as UBS são próximas das moradias da população em seu entorno, ou
deveriam ser. Dessa forma, a procura por atendimento nos serviços de saúde é constante,
o que gera uma demanda na atenção básica que por vezes ultrapassa as condições de
infraestrutura e da equipe, sobrecarregando os profissionais de saúde. Na atenção básica
e em toda a rede pública de saúde isso acontece diariamente. Essa demanda espontânea,
quando os usuários buscam por atendimento de saúde muitas vezes quando a doença já
está instalada, reflete a cultura higienista que ainda prevalece socialmente, ou seja, quando
o foco das ações de saúde concentra-se na doençae no tratamento médico.

Um estudo realizado com dois grupos, um de profissionais e outro de usuários na
Bahia, concluiu que o acesso universal ao programa saúde da família (PSF) não tem sido
efetivado em sua plenitude, configurando-se em ações pontuais e fragmentadas devido a
grande demanda espontânea, deixando a desejar no que diz respeito às ações preventivas
(LIMA; ASSIS, 2010) Outra pesquisa que analisou 1.040 acolhimentos realizados em três
unidades básicas de saúde no interior de Minas Gerais classificou os atendimentos e obser-
vou que 41% destes correspondiam a casos agudos que deveriam ser atendidos no mesmo
dia, mas que poderiam aguardar as urgências que corresponderam a 13% dos atendimen-
tos. Isso leva a uma dificuldade de atender a todos os usuários que procuram o serviço,
principalmente no que se refere aos pacientes que são classificados como não agudos, aque-
les que podem aguardar atendimento no próximo dia (ESPERANÇA; CAVALCANTE;
MARCOLINO, 2006)

Fertonani (2003) em seu estudo com trabalhadores de duas equipes do Programa Saúde
da Família destaca que, para a resolução dos problemas que prejudicam a atuação das
equipes há a necessidade de reorganização da demanda atendida, sendo necessário um pla-
nejamento de saúde, já que a maioria dos atendimentos é centrada na doença. Pesquisa
realizada em quatro Unidades de Saúde da Família do interior de São Paulo identificou
que não existe uma maneira técnica de selecionar as prioridades de atendimento, o que
gera descontentamento do usuário e baixa qualidade da assistência prestada. Além disso,
os profissionais não promovem uma linguagem única, dificultando a comunicação entre
os mesmos e que, por mais que a equipe se esforce para conduzir a demanda espontânea
da melhor forma possível, não há um plano de trabalho e sim um processo de tentativas
e erros na organização da demanda atendida nas unidades (SANTANA, 2011). O acesso
dos serviçs está ligado diretamente à disponibilidade de consultas de cuidado continuado
e de demanda espontânea, além de atividades coletivas, procedimentos de enfermagem,
disponibilidade de medicamentos, exames, entre outros. A ampliação do horário de fun-
cionamento da UBS também se configura como uma estratégia de aumento do acesso,
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principalmente dos trabalhadores do sexo masculino.(DANIEL, 2017)
Quinze trabalhadoras do serviço de atenção básica do município de Campinas foram

entrevistadas sobre o processo de acolhimento das unidades. Elas referiram que a im-
plementação da proposta do acolhimento ampliou o acesso ao serviço e diminuiu filas.
Porém, foi observado que houve um aumento da demanda de trabalho já que os trabalha-
dores afirmavam que todos deviam ser atendidos, além de serem necessárias alternativas
de encaminhamento para essa demanda, resultando em aumento do trabalho na unidade.
O acolhimento acabou por favorecer somente o atendimento da demanda espontânea e
configurou-se muito mais como um pronto-atendimento para as queixas agudas (TAKE-
MOTO; SILVA, 2007) .

O descontentamento dos usuários e a baixa qualidade da assistência prestada reflete
que o usuário tem o desejo de se sentir acolhido com respeito, que sejam atendidas suas ne-
cessidades e que no cotidiano das UBS ocorrem frustrantes experiências, as quais revelam
situações de exclusão e negação do direito à saúde. Esses fatores denotam que essa prática
não está em consonância com os princípios da universalidade no acesso, da integralidade
na atenção e da garantia do direito à saúde (BREHMER; VERDI, 2010).

Almeida, Fausto e Giovanella (2011)chegaram a conclusão de que para efetivar a fun-
ção de porta de entrada e serviço de uso regular nas UBS, são necessárias ações para
equalizar o atendimento das demandas programada e espontânea, sendo este o maior de-
safio à organização do processo de trabalho das equipes. Os pesquisadores sugerem que são
necessárias iniciativas para divulgar a Estratégia de Saúde da Família entre a população,
profissionais de todos os níveis e organizações da sociedade civil.

Em contradição com o que se observa em muitas reclamações em jornais, Silveira et
al. (2004) observou em sua pesquisa que apesar das limitações institucionais, profissionais
e sociais, estes profissionais vivenciam diariamente a prática do acolhimento da forma
mais humana de sua concepção, indo até mesmo além da sua formação profissional. O
desenvolvimento de estudos sobre o perfil da população configura-se como uma boa alter-
nativa para determinar estratificações entre as diferentes regiões, considerando dados de
mortalidade, morbidade, violência, redes de serviços públicos e privados,entre outros, as-
segurando que as equipes responsáveis por populações mais vulneráveis acompanhem uma
quantidade menor de pessoas. O acesso e acolhimento passam por um sistema complexo
de mudanças e necessitam de tempo para ser efetivados, assim, é importante fortalecer e
garantir a educação permanente com o intuito de adquirir resolubilidade e integralidade
no cuidado da população (DANIEL, 2017). A demanda espontânea precisa ser organizada
de uma forma que esteja incluída no planejamento de saúde dos municípios para que as
ações da atenção básica sejam realizadas de acordo com seu objetivo e que os usuários
possam dar entrada na rede de atenção a saúde sendo bem acolhidos e recebendo o aten-
dimento integral que lhes é garantido na constituição federal. A partir dessas observações,
percebe-se a relevância do projeto em questão, considerando a necessidade de uma me-
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lhor organização do processo de trabalho da equipe, com o intuito de que o serviço de
saúde possa responder de forma mais efetiva às necessidades dos usuários, gerando maior
satisfação aos mesmos e aos profissionais de saúde.
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4 Metodologia

Este plano de intervenção destina-se a melhorar a organização da demanda espontânea
atendida na USF Bertolina May Kichele, trazendo benefícios diretos aos usuários que a
procuram e melhor organização do trabalho dos profissionais. A primeira ação consiste em
estudar o modelo de Manchester de classificação de urgências com toda a equipe, quinze-
nalmente nas reuniões, e adaptá-lo para a UBS em questão para melhor atendimento da
demanda espontânea. O sistema de triagem Manchester nasceu na cidade de Manchester
na Inglaterra e foi utilizado pela primeira vez no Brasil em 2008, no estado de Minas
Gerais (SEMUS, 2010).

O protocolo Manchester identifica os níveis de prioridade clínica, tempo de espera para
o atendimento médico, a reavaliação de enfermagem e o método de avaliação da queixa
principal, estratifcando o risco em cinco níveis distintos e que têm sido referidos por cores
para facilitar a visualização. O processo de aplicação é dinâmico e deve ser apliacdo por
profissional qualificado e treinado (SOUZA et al., 2011). CRONIN (2003) refere as fases
que devem ser seguidas na aplicação do protocolo: identificação do problema; colheita e
análise das informações relacionadas com a solução, avaliação de todas as alternativas e
seleção de uma delas para implementação; implementação da alternativa selecionada; mo-
nitorização da implementação e avaliação dos resultados. Estas reuniões de planejamento
da intervenção deverão ocorrer a partir do mês de setembro deste ano na própria UBS e
neste momento será, então, solicitado ao gestor da UBS o cadastramento dos profissionais
para realização da capacitação online sobre o Protocolo de Manchester, disponibilizado
pelo Ministério da Saúde. Considera-se importante a elaboração e análise deste protocolo
serem realizadas conjuntamente por representantes de todas as categorias profissionais do
serviço, pois isso permite a ampliação na identificação de problemas, assim como propostas
de mudanças mais legítimas. (BRASIL, 2009)(BRASIL, 2009)

Durante este processo de organização, pretende-se reservar um número pré-determinado
de atendimentos para demanda espontânea por período, porém com flexibilidade, consi-
derando as situações que possam surgir referentes à demanda da população e à própria
implementação do projeto. A classificação de risco deve ser realizada pela enfermeira da
UBS. A UBS conta no momento com duas médicas, cada médica deverá atender oito
pacientes previamente agendados e dois pacientes da demanda espontânea por período,
totalizando 10 pacientes por período. O cronograma previsto é de que os passos para
implementação do sistema seja iniciado em novembro de 2017 e finalizado em julho de
2018. A figura 1 demonstra os critérios de urgência a serem considerados:

Fonte: Prefeitura Municipal São Luís- MA
Na sequência da implementação do acolhimento com classificação de risco, manteremos

as reuniões bimestrais para avaliar o processo do mesmo e analisar as prioridades de
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Figura 1 –

atendimento da demanda que chega na UBS a fim de organizar melhor o serviço e o
acolhimento de forma apropriada, rápida e eficaz. Os responsáveis por esta ação são todos
os trabalhadores da unidade.

Nas reuniões que ocorrerão a partir de setembro, as ações de promoção da saúde e
prevenção de doenças também serão colocadas em pauta. A definição dos temas e grupos
específicos se darão a partir da maior necessidade da população identificada pela equipe
e organizadas conforme tema, interessados e cronograma, com previsão para início em
novembro. Como tema inicial, já temos a proposta de falar sobre a identificação de formas
de violência contra a mulher e contra a criança por meio de rodas de conversa na sala
de visita durante uma semana, nos dois períodos do dia. Outras ideias de ações incluem
reuniões de sala de espera e formação de grupos específicos de doentes crônicos como
diabéticos e hipertensos. Pretende-se envolver toda a equipe nessa proposta, sendo que
cada pessoa poderá ficar responsável por alguma atividade.
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5 Resultados Esperados

Na USF Bertolina May Kichele, a grande procura por atendimento da demanda espon-
tânea gerou uma sobrecarga cotidiana aos profissionais e grandes complicações para um
atendimento integral e eficaz da população como um todo. Observa-se assim, uma grande
necessidade de reorganizar o serviço para que os atendimentos ocorram de forma a atender
resolutivamente a demanda que procura a UBS para atendimento imediato e a demanda
agendada previamente. Espera-se que, em nossa UBS, a implantação do modelo Manches-
ter de classificação de urgências possa organizar a demanda, verificando a prioridade do
atendimento a ser realizado, organizando o atendimento, tratando o usuário com respeito
e equidade, permitindo que todos os usuários sejam atendidos e que, assim, possamos cum-
prir os princípios básicos da atenção primária no SUS. Partindo desses objetivos, alguns
estudos contextualizam a situação-problema em questão, como um relato de experiência
que apresenta o uso do sistema de triagem Manchester no serviço de uma Unidade de
Pronto Atendimento, no qual pode se observar a ocorrência de um processo de ordenação
dos atendimentos com maior necessidade, diminuição do tempo de espera pelo paciente,
diminuição de ocorrências indesejadas nas filas de espera, melhoria no prognóstico dos
pacientes associada a uma intervenção mais rápida (SOUZA; BASTOS, 2008) Em outro
estudo realizado em uma ESF, que também instituiu um protocolo de acolhimento com
classificação de risco baseado no sistema de triagem Manchester, os autores concluíram
que é imprescindível o uso do mesmo para melhor organização do serviço prestado pela
unidade, sendo que esse acolhimento permite que a ESF atenda os pacientes de forma
a contemplar os princípios do SUS, com destaque à equidade (ZANETTI et al., 2012).
Reservar um número pré-determinado de atendimentos para a demanda espontânea pode
fornecer à UBS uma forma de melhorar o atendimento e o tempo de espera pelos pacien-
tes que foram previamente agendados. Esta ação evita iniquidades, pois todos os usuários
que estão aguardando necessitam de atendimento de forma integral, além de priorizar o
atendimento aos usuários que estão mais necessitando no momento. No entanto, a equipe
tem consciência de que, se houver o surgimento de casos urgentes além do número de
vagas pré-definido, estes pacientes deverão ser acolhidos e atendidos, ou encaminhados.
Contudo, pela vivência na UBS, tem-se conhecimento de que isso não é rotina no serviço.
As reuniões com a equipe permitem uma melhor discussão dos problemas enfrentados e
como solucioná-los. Entender quais são os problemas enfrentados diariamente pela uni-
dade, traçar metas e verificar se as metas são eficazes transformam o serviço a fim de
obter melhor resolução na qualidade do serviço ofertado, além de fazer parte de qualquer
estratégia de planejamento. Espera-se, que nestas reuniões, seja possível observar se o
sistema de acolhimento da demanda espontânea está eficiente e de acordo com as neces-
sidades da USF e se não estiverem, que a equipe possa modificar essas ações a fim de se
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tornarem eficientes aos usuários e trabalhadores. Entre os principais objetivos da atenção
básica estão a promoção da saúde e prevenção de agravos. Devido à grande demanda
que chega para a equipe de ESF, poucas vezes são possíveis realizar essas atividades com
esses focos tão importantes para a população. Definir uma ação específica de promoção
da saúde e prevenção de doenças gera uma motivação maior na equipe para trabalhar
essas questões com os usuários, além da transformação nos conceitos de saúde e doença
da população assistida a médio e longo prazos. As ações, quando são construídas de forma
lúdica e de acordo com as culturas e crenças da comunidade, são capazes de promover a
autonomia do paciente em escolher o que fazer com sua própria saúde, modificar hábitos
que prejudiquem a mesma e, assim, atingir o objetivo de prevenir os agravos antes que
eles ocorram (SALCI et al., 2013). Os materiais neste projeto de intervenção referem-se
aos computadores para treinamento dos profissionais, internet, panfletos e cartazes para
orientação da população e informativos na unidade de saúde. O custo de cada item está
descrito abaixo, somando um orçamento total para o projeto de R$ 3.250. - 1 Computador
– R$ 2.000,00 - 2.000 panfletos – R$ 600,00 -  15 cartazes- R$ 60,00 - 50 canetas- R$ 50,00
- 2 Resmas de papel sulfite– R$ 40,00 - 1 Tablet – R$ 500,00
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