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RESUMO 

A problematização deste trabalho de conclusão do curso de pós graduação em 
saúde da família da Universidade Federal do Piauí, faz uma referência comparativa 
com o modelo internacional e nacional de atenção em urgências e emergências, 
usando como base empírica a situação atual da saúde do município de Cajueiro da 
Praia no Piauí, trazendo à tona a necessidade da realização de um correto 
acolhimento na atenção primária a saúde, que é a porta de entrada ao SUS, que 
resultara em uma assistência mais eficaz, visando assim, uma diminuição dos 
processos de agudização de situações crônicas, que por sua vez resultam em 
aumento da demanda reprimida, que reflete diretamente na assistência à população 
adscrita, além da diminuição na assistência ambulatorial dos serviços de media e 
alta complexidade, visto que dessa forma poderíamos minimizar a superlotação dos 
mesmos. Diante disso, torna-se imperativa uma mudança na logística de trabalho do 
acolhimento, objetivando o alcance do êxito da proposta deste estudo, levando em 
consideração todos os fatores mutáveis e imutáveis do sistema público de saúde e 
toda disparidade nos níveis de saúde da sociedade, não esquecendo que 
trabalhamos dentro de uma realidade onde devemos saber o limite de nossa 
governabilidade acima de fatores humanos e matérias, que dispomos para o 
desenvolvimento dos serviços prestados. 

DESCRITORES: Assistência Ambulatorial. Acolhimento. Atenção Primária à Saúde. 
Disparidades nos Níveis de Saúde  

ABSTRACT 

The problematization of this work concluding the postgraduate course in family health 
at the Federal University of Piauí, makes a comparative reference with the 
international and national model of care in urgencies and emergencies, using as an 
empirical basis the current health situation in the municipality of Cajueiro da Praia in 
Piauí, bringing to the fore the need for a correct reception in primary health care, 
which is the gateway to SUS, which will result in a more effective assistance, thus 
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aiming at a reduction in the aggravation processes of chronic situations, which in turn 
result in increased repressed demand, which directly reflects in the assistance to the 
enrolled population, in addition to the loosening of the bottleneck established in 
outpatient assistance for media and high complexity services, since that way we 
could minimize their overcrowding . Therefore, it becomes imperative to change the 
logistics of the host's work, aiming at achieving the success of the proposal of this 
study, taking into account all the changeable and immutable factors of the public 
health system and any disparity in the health levels of society, not forgetting that we 
work within a reality where we must know the limit of our governance above human 
and material factors, which we have for the development of the services provided. 

DESCRIPTORS: Ambulatory Care, Reception, Primary Health Care, Disparities in 

Health Levels 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, define que saúde é um 

direito de todos e dever do estado, e sabendo que os governos têm 

responsabilidade pela saúde de sua população, para que haja um correto 

funcionamento deste preceito, se construiu o SUS (Sistema Único de Saúde), que 

tem como princípio fundamental a integralidade da assistência, embasada na lei 

8.080/1990. (BRASIL, 1990).   No Brasil, desde a sua formulação, o SUS vem com o 
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tempo se renovando, sem perder sua essência, para melhorar sua capacidade de 

integralidade e equidade na assistência à nossa população. Ele está organizado e 

dividido em três níveis de complexidade: básico (primário), médio (secundário), 

avançado (terciário), consagrados legalmente (MENICUCCI, 2009). 

A unidade básica de saúde (UBS) é a porta de entrada no SUS, buscando 

resolutividades às distintas demandas expressadas pela população, deve ocorrer 

uma harmonia entre necessidade e organização do sistema (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE - OPAS, 2011). Os profissionais das unidades devem 

construir condições operativas de serviços que favorecem a atenção como um todo, 

e devem reconhecer os fatores intrínsecos e extrínsecos ao ambiente e a sociedade. 

É preciso que a equipe reconheça o território e compreenda que este é vivo e 

mutável.  

A atenção Primaria da Saúde (APS), fornece assistência ao indivíduo, não 

focando apenas na enfermidade, ela oferece acolhimento integral no sistema, 

abarcando as complexidades deste, não esquecendo que o mesmo faz parte de um 

núcleo familiar, levando em conta que esta família é uma extensão do mesmo e os 

cuidados a ele prestados refletem neste grupo familiar. Com uma equipe 

multidisciplinar trabalhando em conjunto, possibilitando dessa forma, enxergar o 

indivíduo de forma holística, buscando solucionar da melhor maneira as demandas 

que o levaram a procurar a UBS.  

O atendimento aos pacientes dentro das unidades básicas se divide em dois 

grupos, pacientes com demanda agendada, que tem consultas previamente 

programadas para ocorrerem em uma determinada data por um motivo especifico; e 

o grupo das demandas espontâneas, que não tinham consulta marcada, mas que 

por algum motivo, em geral de causa aguda, buscam o serviço de saúde. (BRASIL, 

2011).  

O acolhimento correto desses pacientes é de suma importância, ele nos 

possibilita organizar uma melhor resolução desta demanda, uma avaliação da 

complexidade, hierarquizando e regulando, os recursos e o tipo de serviço que este 

paciente necessita, de maneira continua e articulada, mantendo a integralidade no 

cuidado. (SANTOS; ANDRADE, 2013). 
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Segundo Mendes (2010, p.2012) objetivo de um modelo de atenção às 

condições agudas é identificar, no menor tempo possível, com base em sinais de 

alerta, a gravidade de uma pessoa em situação de urgência ou emergência e definir 

o ponto de atenção adequado para aquela situação, considerando-se, como variável 

crítica, o tempo de atenção requerido pelo risco classificado. Isso implica adotar um 

modelo de triagem de risco nas redes de atenção às urgências e às emergências. 

Devemos dividir o fluxograma do acolhimento em estratificação e 

classificação de risco, no qual, quando bem feito, podemos estabelecer o processo, 

a prioridade e o tempo para que ocorra o atendimento, facilitando a organização dos 

atendimentos e evitando assim o aumento da demanda reprimida e a agudização 

dos pacientes crônicos.  

Não só em âmbito nacional, mas também internacional, hoje vivemos 

momentos difíceis e fora do contexto normal ao qual estamos acostumados, os 

serviços de urgência e emergência com suas altas demandas estão superlotados, 

pacientes de baixa complexidade estão misturados àqueles em real situação de 

urgência e emergência, essa desorganização interfere de forma massiva no 

processo de trabalho e na qualidade da atenção e cuidado prestado a estes 

pacientes. Para evitar o comprometimento desta atenção, o acesso tem que ser 

“filtrado”, triagem equitativa para todos, e não igualitária e excludente, um correto 

acolhimento. (RODRIGUES et al, 2014). 

A construção deste trabalho teve início na experiência profissional da 

pesquisadora, enquanto médica da área de emergência e da estratégia de saúde da 

família na atenção básica, tendo a oportunidade da vivencia dentro da realidade 

tratada neste estudo. Surgindo assim, a inquietação relacionada a este tema, ao 

confrontar os dois lados. Trabalhar na APS inspira ao desafio diário da busca 

continua em melhorar o acesso dos usuários, fornecendo condições resolutivas, 

corretas e otimizando a atenção, utilizando corretamente o tempo e “material” 

especifico, diminuindo filas de esperas e separando atenção básica de urgência e 

emergência.  

 
2.  OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

• Elaborar um modelo assistencial de intervenção integral, tendo o acolhimento 

da atenção primaria da saúde como ordenador fundamental da rede de 

urgência e emergência. 

 2.2 Objetivos específicos 

• Identificar às funções de cada membro da equipe e também os equipamentos 

que compõem a rede de atenção à saúde do município. 

• Analisar os fluxos de atendimento da unidade básica de saúde e a integração 

com serviços de referência e contra referência. 

• Implementar a classificação de risco e um correto fluxograma de atenção na 

unidade básica de saúde. 

• Capacitar a equipe multiprofissional sobre condições de urgência e 

emergência.  

 
3.  REVISÃO DA LITERATURA 

  

As redes de atenção à saúde tiveram sua origem na década de 20, no Reino 

Unido. No início dos anos 90, a atenção à saúde toma forma com os sistemas 

integrados nos Estados Unidos e, a partir daí, com as adaptações necessárias, em 

sistemas de saúde públicos e privados de outros países. Em 2000, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) propõe critérios para o desenho das redes de atenção à 

saúde, sob a denominação de “integração do sistema”.  

 Em sentido ampliado, a integração em saúde é um processo que consiste em 

criar e manter uma governança comum de atores e organizações autônomas, com a 

finalidade de coordenar suas interdependências e permitir cooperação para a 

realização de um projeto coletivo. (MELO,2011, p.17). Partindo dessa ótica, as 

adaptações individuais de cada país, partem dos seus fatores sociais e de 

governabilidade, pensando de forma coletiva e abrangente, de forma a oferecer a 

sociedade um serviço de saúde condizente as suas necessidades, resolutivo e 

eficaz. A realidade da saúde em nosso país, tem potencial para excelência, todavia, 
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experimentamos o caos diariamente, mergulhado em contrastes de realidade que 

confrontam excessos e carências extremas em um mesmo território.  

           A presente situação em que se encontra a saúde pública, em destaque à 

atenção básica, bate de frente com os princípios do SUS da integralidade e da 

equidade, o que nos dá a certeza de que algo está errado, despertando a 

necessidade de rever todo contexto que envolve a assistência ao indivíduo de forma 

integral. Nos chama a atenção, o encharcamento em que se encontram os serviços 

de urgência e emergência, superlotados com atendimentos passíveis de resolução 

em um nível de atenção que encontramos nas UBS. O que nos remete a refletir 

sobre a problemática de que a falha da assistência se encontra de forma intrínseca 

ao processo de trabalho desenvolvido na base da assistência, no âmbito da atenção 

primaria. (BASTOS, et al.,2016) 

A atenção básica é de uma enorme importância dentro do modelo de 

proteção social e da saúde e se resulta da interação entre estatais governamentais e 

sociais. Internacionalmente o conceito da atenção básica de saúde foi criada pela 

OMS como uma modalidade de sistema de saúde encarregado dos cuidados desde 

primários a mais elaborados enquanto a estratégia da concepção de “saúde para 

todos” sendo percebido como elemento fundamental para a promoção de um 

sistema eficiente. (SILVEIRA et al., 2015) 

Segundo Mendes (2002, apud MELO,2011, p.15) afirma que a atenção 

primária à saúde deve cumprir, nas redes de atenção à saúde, três funções: 

resolução, coordenação e responsabilização. Dessa maneira, entende-se que, a 

função de resolução compreende as ações que visam solucionar a grande parte dos 

problemas relacionados à saúde; a função de coordenação contempla a 

responsabilidade de organizar os fluxos e contrafluxos de pacientes e ações dentro 

da teia de atenção à saúde; a função de responsabilização se corresponsabiliza pelo 

englobamento da situação de saúde dos usuários nos diversos pontos da atenção à 

saúde, em que os mesmos se encontrem recebendo assistência. 

De acordo com Mendes (2011, p.13) as situações de urgência e emergência 

chegam a qualquer ponto de atenção da rede de atenção à saúde, por ocorrências 

no domicílio ou em vias públicas. Na grande maioria das vezes, os munícipes, 

devido à proximidade, buscam a primeira assistência em casos de acidentes de 
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pequeno porte ou urgências domestica nas UBS. Para que os profissionais de saúde 

possam prestar assistência no tempo e local corretos e com recursos adequados a 

cada necessidade, é preciso saber como é organizada a rede de atenção, bem 

como os fluxos que essas situações exigem.  Portanto, além de serem capacitados 

para o desempenho de suas funções, os profissionais devem estar cientes e ter em 

mente a estruturação do sistema de saúde e quais seus fluxos de atenção. 

Partindo do ponto que existe a necessidade de organizar a assistência, 

Mendes (2011. 212) afirma que o objetivo da classificação dos riscos é definir não 

um diagnóstico, mas uma prioridade clínica, facilitando a gestão da clínica e a 

gestão do serviço. O diagnóstico não está ligado à prioridade. O método requer que 

o profissional defina o motivo pelo qual a pessoa usuária procura o serviço de 

urgência, a queixa principal. Segue-se a escolha, entre as condições apresentadas 

em fluxogramas, daquele mais pertinente à queixa. Depois procura-se um conjunto 

de sinais e sintomas em cada nível de prioridade clínica, os discriminadores, nos 

fluxogramas de apresentação, compatível com a gravidade apresentada. 

O objetivo do acolhimento com classificação de risco é a melhora do 

atendimento. Os objetivos operacionais esperados são: determinar a prioridade e 

hierarquizar o atendimento conforme a gravidade. (MELO,2011 p.21) 

O conceito de auto-organização refere-se à habilidade de reconfiguração 

organizacional do sistema para lidar com novas informações. Níveis crescentes de 

perturbação no sistema impulsionam a auto renovação, ultrapassando a simples 

estabilidade (WHEATLEY, 2004) mudar e adaptar-se ao novo, faz parte da 

evolução, em qualquer campo, inclusive no que diz respeito à assistência em saúde.  

O município de Cajueiro da Praia, bem como a questão social e as políticas públicas 

que interferem diretamente no atendimento aos munícipes, possui um ponto forte, 

que trata-se da implementação da planificação em saúde, que busca dar uma cara 

nova ao SUS, reavivando sua funcionalidade e melhorando consideravelmente o 

processo de trabalho, buscando formas de reduzir a fila de espera e a demanda 

reprimida, fortalecendo assim a assistência, tornando-a eficaz e evitando o aumento 

das demandas de urgências no serviço da atenção primaria à saúde. 

Para Melo (2011, p.20) acolher é, portanto, escutar de forma qualificada o 

usuário do sistema e prestar atendimento resolutivo e responsável. O ato de acolher 
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engloba, ainda, orientar adequadamente o usuário, visando à garantia da 

continuidade do tratamento, atentando para os limites do serviço. Logo, acolher na 

atenção básica abrange todo os seguintes aspectos da atenção ao indivíduo que 

está ali buscando assistência, que vão desde a sua do entrada na UBS, a forma 

como se dirigir a ele, a atenção dada a demanda que o trouxe, a  resolução do seu 

problema ou a tentativa de minimizar a problemática da situação colocada por ele, 

dentro da governabilidade dos profissionais que ali se encontram e dos manejos que 

possam desenvolver junto a outros setores, até captar o que não foi dito por ele. 

 Inclusive, o acolhimento-diálogo pode funcionar como um operador presente 

em todos os pontos da rede de serviços (encontros com os usuários). O bom 

funcionamento desta rede depende do desempenho da recepção do usuário 

(processo de investigação, elaboração e negociação de suas necessidades), 

atividade não circunscrita a determinados espaços formais. Quanto maior a 

plasticidade dessa rede, maior a quantidade de singularizações possíveis. Assim, a 

possibilidade de diferentes indivíduos realizarem diferentes usos assistenciais 

pressupõe maior adaptabilidade do sistema à diversidade de necessidades 

(TEIXEIRA, 2003). 

           Para que os profissionais de saúde realizem o atendimento à demanda 

espontânea da melhor forma, atendendo às necessidades do usuário, o Ministério 

da Saúde apresenta no mesmo manual quatro formas de se organizar esse 

acolhimento nas UBS, são eles: 

 

1)  Acolhimento pela equipe de referência do 
usuário: a principal característica é que cada usuário é 
acolhido pelos profissionais de suas equipes de referência, de 
modo que um ou mais profissionais de cada equipe realizem a 
primeira escuta, negociando com os usuários as ofertas mais 
adequadas para responder às suas necessidades. 2) Equipe 
de acolhimento do dia: em unidades com mais de uma 
equipe, o enfermeiro e/ou técnico de enfermagem de 
determinada equipe ficam na linha de frente do acolhimento, 
atendendo os usuários que chegam por demanda espontânea 
de todas as áreas/equipes da unidade. O médico da equipe do 
acolhimento do dia fica na retaguarda do acolhimento. Todos os 
profissionais da equipe de acolhimento ficam com suas 
agendas voltadas exclusivamente para isso. Os profissionais 
das outras equipes da unidade, quando não estão “escalados”, 
não precisam reservar agenda para o acolhimento, somente 
atendendo aos casos agudos em situações excepcionais em 
que a quantidade de pessoas com tal necessidade exceder a 
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capacidade de atendimento da equipe do acolhimento do dia. 3) 
Acolhimento misto (equipe de referência do usuário + 
equipe de acolhimento do dia): em unidades com mais de 
uma equipe, estipula-se determinada quantidade de usuários ou 
horário até onde o enfermeiro de cada equipe acolhe a 
demanda espontânea da sua área, bem como uma quantidade 
de casos agudos encaminhados pelo acolhimento que o médico 
irá atender de pacientes de sua área durante o turno. Um dos 
enfermeiros fica a cada dia sem atendimentos agendados, para 
atender à demanda espontânea de todas as áreas, a partir do 
momento que ultrapasse a quantidade ou horário previamente 
estipulados para acolhimento das equipes; um dos médicos 
também sem atendimentos agendados para, 
independentemente da área, atender aos casos agudos 
encaminhados pelo acolhimento que excederem a quantidade 
predeterminada a que cada um dos outros médicos atenderia. 
4) Acolhimento coletivo: no primeiro momento do 
funcionamento da unidade, toda a equipe se reúne com os 
usuários que vieram à unidade de saúde por demanda 
espontânea e, nesse espaço coletivo, fazem-se escutas e 
conversas com eles(...). Para todos os profissionais da equipe 
poderem estar no acolhimento coletivo e atenderem aos casos 
agudos identificados, é necessário que o agendamento seja 
feito por hora marcada, não sendo agendados pacientes para o 
início do turno. Após o momento de acolhimento coletivo 
realizado pela equipe, para garantir acesso a usuários que 
cheguem durante o turno, segue-se o trabalho com outra 
modelagem de acolhimento associada. (BRASIL, 2011, p.29-
30). 
 

 

Castro e Shimazaki (2006, p.11) colocam que “ao ouvir os gerentes e os 

profissionais das unidades básicas de saúde, têm-se como justificativa: a escassez e 

a inadequação dos recursos – humanos, materiais, administrativos e financeiros – 

para atender à demanda”.  Levanta-se então a um resultado negativo para o usuário 

que tem de enfrentar filas enormes, salas e corredores lotados de macas e grandes 

períodos de espera, por vezes sem resposta. 

 Tal fato, gera uma demanda reprimida que vem se acumulando e gerando a 

agudização de patologias crônicas que normalmente seriam atendidas de forma 

eletiva na atenção básica, mas sem assistência e com a fila de espera em constante 

aumento, geram situações que favorecem o aparecimento das urgências na atenção 

básica.  

Foram encontrados na literatura, autores que enfatizam a necessidade de se 

pesquisar o tema urgência e emergência na unidade básica, pesquisadores que nos 

trazem referência em percepções no acolhimento, na atenção e na classificação dos 

pacientes e suas necessidades. (BRASIL,2011) A partir da análise realizada, ocorre 
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o surgimento da necessidade de melhorar a consolidação dos atributos essenciais 

ao acesso, via acolhimento, ordenando a urgência e emergência e mantendo uma 

coordenação do cuidado, integral e longitudinal: 

 

As urgências médicas são caracterizadas como vitais pelos usuários e/ou 

sociedade e apresentam gravidades que ameaçam psíquica ou fisicamente 

a integridade do usuário. Além disso, exigem que sejam resolvidas em curto 

período de tempo e implicam em um estado de exceção social, uma vez 

que determinam prioridade sobre outros casos e o usuário não pode 

esperar em filas (LUMER, 2007). 

 

Dentre as necessidades e as classificações temos um leque de situações que 

nos fazem refletir sobre a importância de se repensar o tema urgência e emergência 

no âmbito da atenção básica. 

 

O enfrentamento da organização do sistema de atenção à saúde, para 

responder às necessidades colocadas pelas condições agudas e pelos 

eventos agudos das condições crônicas, implica, na perspectiva das redes 

de atenção à saúde, a construção de uma linguagem que permeie todo o 

sistema, estabelecendo o melhor local para a resposta a uma determinada 

situação. As experiências mundiais vêm mostrando que essa linguagem 

estrutura-se em diretrizes clínicas codificadas num sistema de classificação 

de risco, como base de uma rede de atenção às urgências e emergências. 

(MENDES 2009, p.337) 

 

             Quando discutimos a condição da urgência e emergência na atenção básica é 

preciso definir os conceitos dessas categorias dentro do âmbito hospitalar, Giglio 

Jacquemot (2005) enumera alguns critérios para justificar a necessidade de serviços 

especializados que tenham prioridade no atendimento e o critério utilizado para 

distinguir o urgente do emergente é sem dúvida o risco de vida, ou seja, a 

manutenção das funções vitais do paciente em questão. Neste caso o risco de vida 

em uma emergência é iminente já na urgência, o risco ainda existe porem não é 

iminente. 
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A urgência e a emergência não são definidas como estado, mas como 
processos que se originam em pontos diferentes de um mesmo continuum, 
cujas extremidades opostas são, de um lado, a total ausência de risco de 
vida – que correspondem aos casos ditos “de rotina”- e, do outro, a 
existência de um risco de vida máximo que correspondem aos casos ditos 
“de emergência”. Entre os dois em um lugar indeferido, intermediário, fica “a 
urgência” e os casos assim considerados. A urgência aparece desse modo, 
como uma questão de graus ou de níveis. (GIGLIO JACQUEMOT, 2005 p. 
18) 

 

A importância da capacitação multiprofissional dos funcionários, sobre 

condições de urgência e emergência na atenção básica de saúde, é uma 

necessidade, visto que a classificação de riscos dos principais motivos que levam a 

essas condições, como a agudização das doenças crônicas, estão presentes na 

rotina desses funcionários, a capacitação estará ligada diretamente como um projeto 

de prevenção aos riscos que levam a emergência e ao atendimento humanizado e 

integral ao indivíduo.    

 

4.  PLANO OPERATIVO 

 

Situação 
problema 

Objetivos Metas/ Prazos Ações/ 
Estratégias 

Responsáveis 

Desconhecimento 
dos profissionais 
em relação as suas 
próprias funções  

Organizar funções  Identificar funções 
de cada membro  
1 semana 

Atividades 
organizacionais 
na UBS, 
delimitando o 
papel de cada 
funcionário.  

Equipe de 
Enfermagem 

O acervo de 
equipamentos não 
esta sendo 
controlado 

Utilização correta 
de equipamentos 

Identificar 
equipamentos que 
compõem a rede 
do município. 
1 semana 

Inventario e 
Checklist 
realizar 
posteriormente 
um controle 
diário e um 
semanal dos 
materiais mais 
utilizados 

Equipe de 
enfermagem e 
Administração 

Protocolos e 
fluxogramas 
utilizados 
incorretamente, 
falta de 
conhecimento e/ou 
negligência 

Aplicação de 
classificação de 
risco em 
fluxograma 

Analisar 
fluxograma de 
atenção  
6 meses 

Atuações dos 
Profissionais, 
fichas de 
atenção, 
atuações 
especificas em 
cada patologia. 

Equipe Médica 

Descontrole da 
atenção continuada 
por sobrecarga do 
SUS e falta de 

Melhorar o acesso 
dos cidadãos  

Analisar a 
integração dos 
serviços dentro e 
fora do município 

Integração entre 
UBS e sistema 
de Regulação, 
priorizando 

Equipe de 
Administração 
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profissionais  6 meses pacientes 

patologias que 
requerem 
atenção 
imediata. 

Descontinuidade de 
capacitação dos 
profissionais pela 
SMS. 

Melhorar a 
qualidade de 
Atenção com um 
correto 
Acolhimento 

Capacitação de 
equipe 
multiprofissional  
6 meses (1x por 
semana) 

Implementação 
de uma correta 
classificação de 
risco, 
fluxograma de 
atenção e 
utilização de 
equipamentos. 
Divididos em 
teoria e pratica 
aplicada a 
atenção básica. 

Equipe Médica e 
de Enfermagem 

 

 

 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É necessário repensar as formas que a urgência e emergência são tratadas 

nas unidades básicas de saúde, além da real importância da formação e reciclagem 

dos profissionais, bem como a formação e informação previa e básica para a 

população. Investir em políticas públicas de saúde para prevenção, diminui o fluxo 

com emergências, sensibiliza a comunidade e reduz os danos para a sociedade. 

 Para suprir essa abertura, a literatura especializada refere-se a educação 

como contribuinte para lidar com esse problema na formação, investir em educação 

continuada,  possibilitando cursos que capacitem a equipe para tal atendimento, 

porém, não basta apenas a formação dos profissionais, sem que as unidades 

básicas de saúde tenham condições mínimas para que esses tipos de ocorrências 

possam ser atendidos no local, sem a necessidade de encaminhamento para outros 

hospitais e unidades, assim sendo, a estruturação das UBS é também um ponto 

chave para que essa realidade venha a ser presente.  

Organizar o acolhimento, treinando a equipe para um atendimento 

padronizado, ágil e eficaz, é uma ação que visa a melhoria na assistência, 
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diminuindo o tempo de espera e a demanda acumulada, otimizando as ações da 

equipe, resultando diretamente na redução dos casos agudizados. 

Espera-se com esse estudo contribuir de forma significativa com pesquisas 

relacionadas a este tema, a partir de cada realidade e perspectiva, melhorando a 

assistência prestada à sociedade, impactando diretamente no aumento da sobrevida 

daqueles que forem atendidos na AB, visto que esta, além de ser a porta de entrada 

do SUS, passe também a ser vista com bons olhos pela população assistida, 

remetendo à eles um sentimento de segurança, amparo e proteção.  
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