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Resumo

Ao vivenciarmos diariamente a constante, cansativa e desgastante demanda espontânea
maior que a capacidade de atendimentos médico, de enfermeiro e técnicos de enfermagem
despreparados, em reunião de equipe levantamos este tema e detectamos que toda a equipe
encontrava-se perdida sem saber como abordar e gerenciar esta demanda. Então surgiu a
idéia de abordarmos este assunto e nos deparamos com a insegurança dos colaboradores ao
não saberem para onde e como destinar os clientes. Resolvemos realizar às sextas-feiras ao
final das reuniões semanais de equipe uma capacitação sobre o acolhimento às demandas
abordando as principais queixas, ilustranto e explicando cada uma de forma clara e com
linguagem simples para entendimento de todos. Esperamos que após a capacitação cada
profissional deva estar apto á identificar para onde encaminhar cada caso e conscientizando
que o acolhimento pode ser realizado de forma holística e empática por qualquer profissional
da equipe afim de dar ao cidadão que busca a ESF a certeza de que sua queixa e seu
problema serão de fato solucionados mesmo que não naquele exato instante, mas ser ouvido
e as vezes agendado para o próximo horário ou dia sem ansiedade e destinado ao
profissional adequado ao quadro neste momento. Acreditamos que com isso iremos diminuir
o tempo de espera pelo atendimento e consequentemente gerar mais segurança, elo e
contentamento do usuário. Para a capacitação fizemos uso dos Cadernos de Atençào Básica (
Acolhimento a Demanda Espontânea ) Volumes I e II.
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PROBLEMA/SITUAÇÃO

   A cidade de Cardoso é um munícipio do noroeste paulista que vive basicamente do turismo
regional ligado á natureza, pesca e cargos públicos municipais.Tem uma população de
12.328 habitantes (IBGE/2016). O município é formado pela sede e pelo distrito de São João
do Marinheiro. Infelizmente com grande número de desempregados, limitação de cursos,
cultura e entreterimento.

   É coberto quase que 100% por ESF, conta com o NASF e alguns serviços de especialidade
centrados em uma unidade básica de saúde e AME de referência em município vizinho. A
equipe de minha unidade de saúde ( Santos Reis) é responsável por cerca de 2.525 pessoas,
distribuidas em 440 famílias e composta por um enfermeiro, duas auxiliares de enfermagem,
uma técnica de enfermagem, uma dentista , uma auxiliar odontológica, um farmacêutico,
uma recepcionista, seis ACS, uma profissional em serviços gerais e uma médica.

   Diariamente vivemos uma situação desgastante na ESF Santos Reis (Raimundo Ferreira da
Silva), que é ter que lidar com uma demanda espontânea repetitiva  por parte da população
com queixas agudas e intensificaçao dos agravos crônicos. Notamos uma equipe perdida na
forma de lidar com o acolhimento destes e sem saber a quem competia tal ação. É frustante
e estressante ter uma uma unidade com demandas espontâneas em que apenas um
profissional com uma agenda lotada seja responsabilizado pelo acolhimento e resolução.
Acredito que esta demanda exagerada seja produto de uma visão limitada de ESF por parte
da população que deseja uma solução curativa e imediata.

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE


ESTUDO DA LITERATURA

      O acolhimento à demanda espontânea em ESF são bem diferentes das de um Pronto
Atendimento, devido ao vínculo, o que também gera ou cria a necessidade e expectativa  de
uma rápida resposta e resolutividade. O acolhimento e escuta qualificada pode ser realizada
por qualquer profissional da equipe. 

   Existem várias definições de acolhimento, tanto nos dicionários quanto em setores como a
saúde. A existência de várias definições revela os múltiplos sentidos e significados atribuídos
a esse termo, de maneira legítima, como pretensões de verdade. Ou seja, o mais importante
não é a busca pela definição correta ou verdadeira de acolhimento, mas a clareza e
explicitação da noção de acolhimento que é adotada ou assumida situacionalmente por
atores concretos, revelando perspectivas e intencionalidades. Nesse sentido, poderíamos
dizer, genericamente, que o acolhimento é uma prática presente em todas as relações de
cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e
escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas (“há acolhimentos e
acolhimentos”). Em outras palavras, ele não é, a priori, algo bom ou ruim, mas sim uma
prática constitutiva das relações de cuidado. Sendo assim, em vez (ou além) de perguntar se,
em determinado serviço, há ou não acolhimento, talvez seja mais apropriado analisar como
ele se dá. O acolhimento se revela menos no discurso sobre ele do que nas práticas
concretas. Partindo dessa perspectiva, podemos pensar em modos de acolher a demanda
espontânea que chega às unidades de atenção básica. (Ministério da Saúde, 2013, p.19). 

Uma equipe bem qualificada, que conheça sua população assistida e suas vulnerabilidades
estará apta á escutar e desenvolver um plano de ação ou assistência adequada a cada caso
gerando assim confiaça e resolutividade.

   Dessa forma, pode-se afirmar que o acolhimento é uma ação que deve existir em todas as
relações de cuidado, no vínculo entre trabalhadores de saúde e usuários, na prática de
receber e escutar as pessoas, e deve ser estabelecido como uma ferramenta que: possibilite
a humanização do cuidado; amplie o acesso da população aos serviços de saúde; assegure a
resolução dos problemas; coordene os serviços; e vincule a efetivação de relações entre
profissionais e usuários. (Lopes et al.,2015, p.116). 

   O Ministério da Saúde tem lançado mão de estratégias para adequar os conhecimentos às
novas propostas de estruturação da atenção primária. Dentre elas, destaca-se a Política
Nacional de Humanização (PNH). Esta política atua a partir de orientações éticas, clínicas e
políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Dentre as estratégias que
norteiam esta política, evidencia-se o acolhimento (BRASIL, 2006).

   

 

      

 

 



 



AÇÕES

Como esta é uma realidade diária e cotidiana em nossa Estratégia de Saúde Família (PSF),
propomos realizar durante reunião de equipe, sob a responsabilidade do enfermeiro e
médica, uma capacitação destinada á toda equipe: técnicas de enfermagem, recepção,
pessoal da limpeza, equipe odontológica e Agente Comunitário de Saúde (ACS), uma vez por
semana, ao fim da reunião, às sextas-feiras. Esta qualificação será pautada nas orientações
dos Cadernos de Atenção Básica - Acolhimento a Demanda Espontânea, Volumes I e II. Com o
intuito de dar clareza, segurança e capacidade técnica para um acolhimento real por
qualquer colaborador da equipe e encaminhamento certo ao profissional mais adequado à
queixa do usuário.

Para a primeira etapa, estabeleceu-se a seguinte questão norteadora: Como está nosso
conhecimento sobre o acolhimento na ESF? 

Para a segunda etapa, estabelecemos que faríamos discussões de casos no final das reuniões
de equipe às sextas-feiras e que para a mesma utilizaríamos os Cadernos de Atenção Básica
- Acolhimento a Demanda Espontânea, Volumes I e II.

 



RESULTADOS ESPERADOS

   Esperamos que com a qualificação, a equipe possa oferecer escuta qualificada, holistica,
humanizada e acolhimento eficaz identificando situações de maior vulnerabilidade, urgência
e dar ao cliente a certeza de ser ouvido oportunamente e ser direcionado ao profissional
adequado para sua queixa e seguimento. Com isso diminuirmos o tempo de espera pelo
atendimento, a insatisfação do usuário e a sobrecarga de trabalho e aumentarmos nossa
resolutividade e vínculo com o cidadão. Além de criarmos uma rotina de trabalho mais
organizada, sistematizada, clara e eficaz.

   O acolhimento facilita, dinamiza e organiza o trabalho de forma a auxiliar os profissionais a
atingirem as metas dos programas, a melhorarem o trabalho e executarem um bom
atendimento, predispondo a resolutividade do problema (CARDOSO , 2009).
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