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INTRODUÇÃO  

A equipe de Saúde da Família Jardim Profeta 

está localizada em Congonhas, um município 

com cerca de 48.500 pessoas, localizado na 

região metropolitana de Belo Horizonte. A unidade 

é responsável por 3827 pessoas, distribuídas em 

992 famílias. Este estudo de um relato de 

experiência, mostrando as tentativas dos 

profissionais de atenderem a alta e crescente 

demanda espontânea que recorre às unidades 

diariamente, sem perder os princípios 

norteadores do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Conhecer o processo de trabalho da equipe de 

Saúde da Família Jardim Profeta, Congonhas, 

Minas Gerais. 

OBJETIVO 

A classificação de risco organiza a demanda 

espontânea e estabelece prioridades para urgência 

e emergência. Gera fluxo na agenda e humaniza o 

atendimento ao paciente (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010). O processo de acolhimento com 

classificação de risco fornece acesso à população 

e estabelece prioridades para atendimento.  

DESENVOLVIMENTO 
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REFERENCIAL TEÓRICO CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da vivência profissional e dados da 

literatura pôde-se observar que não existe um 

método específico para cada caso, pois o processo 

de trabalho precisa ser contínuo e permanente com 

o planejamento estratégico da equipe.  

O acolhimento é avaliado como estratégia para 

mudar o processo de trabalho em saúde. O ato de 

escuta é um momento de construção, em que o 

trabalhador utiliza seu saber para a construção de 

respostas às necessidades dos usuários, e 

pressupõe o envolvimento de toda a equipe. Por 

sua vez, deve-se assumir postura capaz de 

acolher, de escutar e de dar resposta mais 

adequada a cada usuário, responsabilizando-se e 

criando vínculos (TESSER; NETO; CAMPOS, 

2010). 

Este estudo constituiu-se no diagnóstico da 

Equipe de Saúde da Família Jardim Profeta 

localizada no município de Congonhas, Minas 

Gerais, e a realização de um paralelo com dados 

obtidos a partir de uma revisão bibliográfica. 

METODOLOGIA  
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