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RESUMO 
 
 

A população assistida pela Estratégia de Saúde da Família Atalaia no município de 
Governador Valadares, em Minas Gerais, possui o hábito de procurar a Unidade de 
Saúde por demanda espontânea para problemas ditos corriqueiros, em uma grande 
quantidade diária de atendimentos. Isso prejudica o andamento da Unidade, o 
cumprimento da agenda adequada e consequentemente a qualidade da assistência 
prestada à comunidade. Este trabalho objetiva a elaboração de uma proposta de 
intervenção para resolução do excesso de demanda espontânea da população 
adscrita à Estratégia de Saúde da Família Atalaia. A Equipe se reuniu para a 
realização do diagnóstico situacional, com levantamento de problemas prioritários, 
que foram organizados em ordem de urgência e capacidade de enfrentamento. A 
proposta se baseou no Planejamento Estratégico Situacional e em pesquisa 
bibliográfica realizada na SciELO, com os descritores: Estratégia Saúde da Família. 
Demandas e serviços de saúde. As ações propostas giram em torno da Educação 
em Saúde para os usuários do serviço, organização da agenda por parte da Equipe 
e estabelecimento de um sistema de triagem de pacientes adaptado à Atenção 
Básica. Espera-se, então, que a partir da intervenção, o volume de atendimentos por 
demanda espontânea seja reduzido e que a agenda adequada seja seguida, para a 
melhoria da qualidade do serviço de Atenção Básica. 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Demandas. Serviços de saúde.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
The population assisted by the Atalaia Family Health Strategy in the municipality of 
Governador Valadares, Minas Gerais, has the habit of seeking the Health Unit by 
spontaneous demand for so-called commonplace problems, in a large daily number 
of consults. This impairs the progress of the Unit, the fulfillment of the adequate 
agenda and consequently the quality of the assistance provided to the community. 
This work aims at the elaboration of an intervention proposal to solve the excess of 
spontaneous demand of the population assigned to the Atalaia Family Health 
Strategy. The Team reunited to carry out the situational diagnosis, with a survey of 
priority problems, which were organized in order of urgency and coping capacity. The 
proposal was based on Situational Strategic Planning and a bibliographic research 
carried out in SciELO, with the descriptors: Family Health Strategy. Demands and 
health services. The proposed actions revolve around the Health Education for the 
users of the service, organization of the agenda by the Team and establishment of a 
system of screening of patients adapted to Basic Care. It is expected, therefore, that 
from the intervention, the volume of consults by spontaneous demand will be reduced 
and that the appropriate agenda will be followed, to improve the quality of the Primary 
Care service. 
 
 
 
 

Key words: Family health strategy. Demand. Health Services Needs and Demand. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município de Governador Valadares 

Governador Valadares é um município brasileiro no interior do estado de Minas 

Gerais, região Sudeste do país. Localiza-se no Vale do Rio Doce, a leste da capital 

do estado, distando desta cerca de 320 km (IBGE, 2017). 

No século XIX, houve a repartição do Vale do Rio Doce em Divisões Militares como 

estratégia de guerra ofensiva aos índios Botocudos, que habitavam a região. Os 

principais objetivos dos quartéis eram a ocupação do território, promover a 

perseguição sistemática aos indígenas, expulsando-os das margens dos rios, e, 

principalmente, dar proteção aos colonos e garantir a navegação e o comércio no 

Rio Doce. Neste contexto surgiu a localidade que, mais tarde, deu origem ao distrito 

de Figueira, atual Governador Valadares (ESPÍNDOLA, 2017). 

 
No ano de 1940 a cidade recebe um avanço econômico devido à exploração de 

recursos naturais, como: madeira, pedras preciosas, mica e solos férteis. Sua 

população aumentou consideravelmente, recebendo imigrantes de diversas 

localidades. A cidade não ofertava a infraestrutura adequada e sofreu um 

crescimento desordenado; diversas doenças epidemiológicas surgiram, sendo 

implantado o Serviço de Saúde Pública (SESP), que resolveu algumas das doenças 

infecciosas (ESPÍNDOLA, 1998). Com a implantação do Serviço de Saúde Pública 

(SESP), em 1942, os problemas da água e das endemias foram resolvidos, 

principalmente a malária. 

No Produto Interno Bruto (PIB) de Governador Valadares, destaca-se a áreas de 

prestação de serviços. De acordo com dados do IBGE, relativos a 2014, o PIB do 

município era de R$ 5.072.185 mil, R$460 361 mil eram de impostos sobre produtos 

líquidos de subsídios a preços correntes e o PIB per capita era de R$ 18.311,47. O 

seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,727, considerando como alto 

em relação ao estado (IBGE, 2017). 
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Em 2010, de acordo o último censo, a população do município foi contada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 263 689 habitantes com estimativa 

de 280.901 habitantes em 2017 (IBGE, 2017). 

1.2 O sistema municipal de saúde 

Em 2009, o município possuía 127 estabelecimentos de saúde. Dentre eles: 

hospitais, pronto socorro, postos de saúde e serviços odontológicos. A cidade 

possuía 410 leitos para internação em estabelecimentos de saúde (IBGE, 2017). A 

cidade conta ainda com a Rede do Sistema Único de Saúde (SUS), três hospitais 

especializados e sete gerais, sendo um público, dois filantrópicos e quatro privados.       

O Hospital Municipal funciona com atendimento 24 horas, incluindo atendimento de 

urgência e emergência e conta, ainda, com rede de ajuda de uma unidade de Pronto 

Atendimento (UPA 24 horas). Entretanto, os serviços prestados se encontram em 

condições inadequadas devido ao congestionamento da rede pública de saúde local, 

uma vez que é uma Regional de Saúde e atende aos pacientes de municípios da 

microrregião, totalizando 83 municípios de abrangência, aproximadamente.  

O Departamento de Atenção à Saúde ainda conta com os seguintes Centros de 

Referência: Centro de Apoio ao Deficiente Físico (CADEF) Dr. Octávio Soares, 

Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde (CRASE) Dr. Ladislau Salles, 

Centro Viva Vida (CVV), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-

AD), Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM), Policlínica Municipal, 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de Referência em 

Oftalmologia Social (CROS), Centro de Saúde Ruy Pimenta Filho e Centro de 

Referência em Doenças Endêmicas (CREDE). 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Atalaia, seu território e sua população 

A Unidade de Saúde Atalaia situa-se no bairro Atalaia, localizado na periferia de 

Governador Valadares. Funciona de 07:00h às 17:00h e é composta por um médico, 

um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um auxiliar de serviços gerais, sete 
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agentes comunitários de saúde, um cirurgião dentista e um auxiliar de dentista. 

Contamos ainda com o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

composta por uma assistente social, um farmacêutica, uma profissional de educação 

física, uma nutricionista, porém, com a limitação de que o mesmo NASF atende de 

forma rotativa outras três unidades em bairros diferentes, o que limita os dias de 

atendimento para cada local. 

A estrutura física da unidade é uma casa antiga, sem reforma ou adaptação. A 

recepção é pequena, sem sala de espera adequada, nem quantidade ideal de 

cadeiras.  Não há salas para a realização de reuniões socioeducativas e preventivas 

com a Equipe e a comunidade. Todas as salas de atendimentos são improvisadas e 

não há acessibilidade aos deficientes físicos. 

Ainda nos deparamos com uma grande procura pelos pacientes na demanda 

espontânea. Então, foi necessária a instalação de triagem realizada pela equipe de 

enfermagem que segue como base o protocolo de Manchester, que é voltado para 

serviços de Urgência e Emergência e nem sempre supre a necessidade da atenção 

básica. Assim, os quadros agudos ou crônicos agudizados, que necessitam de 

atendimento imediato e que não podem aguardar agendamento, são atendidos e 

referenciados, caso necessário.  

Porém, o número de funcionários ainda é insuficiente para uma população de 4073 

habitantes, em um total de 1261 famílias cadastradas. De acordo com a Portaria 

2355, de 10 de outubro de 2013 (BRASIL, 2013), uma Equipe de Saúde da Família 

deve atender a uma população de 3000 a 4000 habitantes, o que demonstra a 

necessidade de estabelecimento de uma nova Equipe para atendimento em atenção 

básica. 

A população cadastrada na Unidade é distribuída por faixa etária conforme a Tabela 

1. O território populoso, somados à falta de estrutura e demora na realização de 

exames, eleva o índice de insatisfação do serviço por parte da comunidade, que 

conta com apenas uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família. 

 Quadro 1 – Distribuição da população Atalaia por faixa etária 
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FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-1 ANO 42 52 94 

1-4 ANOS 79 65 144 

5-14 ANOS 275 245 520 

15-19 ANOS 152 139 291 

20-29 ANOS 227 280 507 

30-39 ANOS 274 248 522 

40-49 ANOS 198 255 452 

50-59 ANOS 158 157 315 

60-69 ANOS 110 146 256 

70-79 ANOS 93 72 165 

80 ANOS E MAIS 24                 38 62 

TOTAL 1632 1697 3328 

Fonte: Programa Viver (base de dados da Equipe) 

Dos problemas identificados na Unidade, o número de atendimentos por demanda 

espontânea seria o principal, que ocorre acima do previsto nas Unidades, com 

sobrecarga de trabalho dos profissionais. A excedente procura por consultas 

médicas e de enfermagem nas UBS limita o desenvolvimento das ações 

programáticas e a ênfase na promoção da saúde e a prevenção de doenças 

(LITWINSKI, 2011).   

Na Unidade também são realizadas consultas agendadas semanais e reuniões 

informativas a grupos operativos: hipertensos e diabéticos, puericultura, pré-natal, 

puérperas, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, e saúde do homem. Também 

é ofertado à população coleta de preventivos, realização de curativos e aplicação de 

medicações na Unidade. 

Apesar das limitações, a equipe da ESF é bem recepcionada e respeitada pela 

comunidade, a qual é composta por indivíduos de baixa renda, sem plano de saúde 

em sua maioria, que necessita dos serviços da Atenção Básica fornecida pelo SUS. 

O grau de alfabetização dos moradores é majoritariamente até o ensino 

fundamental. A população mais antiga, em sua maioria, é analfabeta ou 

semianalfabeta. Existe um grande abandono dos estudos na adolescência. É uma 
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população vulnerável socialmente, porém as moradias são de alvenaria. Entretanto, 

o número de casas inacabadas habitadas é expressivo.  

A população tem acesso à água encanada da empresa Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto (SAAE) e saneamento básico. Ainda assim, o diagnóstico de verminoses 

em pacientes do território adscrito é comum. O bairro possui ainda duas microáreas 

sem captação de esgoto, onde são utilizadas fossas ou esgoto a céu aberto.  

 

1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

Os problemas dentro de uma comunidade são inúmeros, principalmente naquelas 

onde a população é de classe socioeconômica baixa, somado ao alto índice de 

analfabetismo. É importante definir o perfil da comunidade para traçar metas a 

serem alcançadas. Toda a equipe tem fundamental importância na definição do 

diagnóstico situacional, sendo os Agentes de Saúde um meio de proximidade com 

a comunidade. A estimativa de problemas não informa a real dimensão da situação. 

Torna-se importante o levantamento de dados e o aprofundamento no problema 

para melhor entendê-lo, aprofundar os conhecimentos e poder traçar meios de 

intervenção. 

Na área territorial da Unidade onde atuo existem diversos problemas como: 

infraestrutura deficiente, falta de alguns equipamentos de trabalho, dificuldade de 

acesso pelos deficientes físicos, baixo nível de escolaridade, doenças crônicas 

descompensadas, alto índice de vaginoses bacterianas.  

É importante destacar o alto índice de demanda espontânea na Unidade, o que 

impede o desenvolvimento correto das atividades propostas pela equipe e a 

dificuldade na efetividade da prevenção e promoção em saúde. Isso se deve 

principalmente à sobrecarga da equipe, o que exige os atendimentos mais rápidos 

e transversais, o que assemelha a serviços de Pronto Atendimento. 

 
1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 
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Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 
comunidade adscrita à equipe de Saúde Atalaia, Unidade Básica de Saúde Atalaia, 
município de Governador Valadares, estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta prevalência 

de doença crônica 

descompensada 

Alta 5 Parcial 3 

Infraestrutura 

deficiente 

Média 3 Nenhuma 4 

Nível baixo de 

escolaridade/ 

analfabetismo 

Média 3 Nenhuma 6 

Áreas sem 

saneamento 

básico e rede de 

esgoto 

Alta 5 Nenhuma 5 

Alta prevalência 

de vaginoses 

Média 5 Parcial 2 

Intensa procura 

de pacientes na 

demanda 

espontânea 

Alta 9 Parcial 1 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou nenhuma 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

A escolha da temática abordada está relacionada a problemas gerados a partir do 

excesso da demanda espontânea, com necessidade de maior resolutividade da 

agenda da Estratégia de Saúde da Família. É importante que haja um equilíbrio 

entre a demanda espontânea e programada para o bom funcionamento da ESF 

como preconizado.  

O aumento da demanda espontânea é uma preocupação dos gestores de saúde e 

sobrecarrega toda a equipe de saúde, de forma que compromete a qualidade do 

atendimento prestado à população e interfere no desenvolvimento das ações 

programáticas da Unidade, com prejuízo da promoção e prevenção à saúde. 

Buscar compreender a dinâmica que insere tal demanda e utilizá-la como recurso 

para reorganizar o processo de trabalho vigente é fundamental para que o modelo 

assistencial imediatista e centrado na figura do médico se reverta a tal ponto que 

ações multidisciplinares, centrando-se na prevenção de doenças e promoção de 

saúde, possam ser efetivadas (SANTANA, 2011). 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral: 

 

Elaborar uma proposta de intervenção para resolução do excesso de demanda 

espontânea da população adscrita à Estratégia de Saúde da Família Atalaia, em 

Governador Valadares, Minas Gerais. 

 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

Garantir a integralidade e longitudinalidade de atendimento aos pacientes da 

comunidade.  

Promover organização de atendimentos de demanda programada e demanda 

espontânea e triagem de pacientes, além do investimento na qualidade do 

acolhimento desses pacientes. 

Promover ações de Educação em Saúde para orientar melhor a população sobre o 

funcionamento da Atenção Básica e serviços de atendimento de urgência e 

emergência. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
Para a elaboração do plano de intervenção a respeito do excesso da demanda 

espontânea da ESF Atalaia foi realizado o diagnóstico situacional por estimativa 

rápida, correlacionando os problemas levantados com a literatura (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

Foi feita, então, a priorização dos problemas, com avaliação de urgência, 

capacidade de enfrentamento e importância. A partir da discussão dos nós críticos, 

foi elaborado um plano de ação na tentativa de mitigar as situações e melhorar a 

qualidade do serviço prestado à população, de acordo com a metodologia do 

Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018) 

A montagem desse estudo ocorreu através de pesquisa na base de dados da 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), em publicações (artigos, resumos, 

revisão bibliográfica) da língua portuguesa, disponíveis eletronicamente, com títulos 

relacionados ao tema. A busca foi realizada no mês de março de 2019. 

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foram utilizadas na 

construção e formatação do texto, de acordo com o preconizado no módulo Iniciação 

à Metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; 

SOUZA, 2017). Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram utilizados para 

a seleção das palavras-chave. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem se estabelecido como estratégia 

prioritária para assistência à saúde desde 1978, com a Declaração de Alma-Ata, 

emitida pela Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde, na 

antiga União Soviética. A Declaração se tornou, então, um marco para a saúde 

pública no século XX (STARFIELD, 2002). 

Esse documento, principal diretor para a consolidação global da APS, 

orientou os cuidados primários em saúde como estratégias à promoção de uma vida 

social e economicamente produtiva, seja no nível individual ou coletivo. Estabeleceu, 

ainda, que os cuidados primários: refletem a realidade de cada comunidade; devem 

interagir com diversos outros setores e serviços de referência; devem promover e 

proteger a saúde da população; devem educar e assistir às pessoas; e requerem 

participação comunitária no próprio cuidado de saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 1978).  

 Partindo da máxima de que “todos os governos devem formular políticas, 

estratégias e planos nacionais de ação para lançar/sustentar os cuidados primários 

de saúde em coordenação com outros setores” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE ,1978), diversos países começaram a organizar seus sistemas de saúde 

com protagonismo da APS (STARFIELD, 2002). No Brasil, os serviços primários – 

teoricamente – se estabeleceram como porta de entrada para a maioria da 

população através do Programa Saúde da Família, implantado em 1994, e depois se 

constituindo como a Estratégia Saúde da Família (BRASIL, 2006). 

Entretanto, atender a toda essa demanda com efetividade e qualidade tem 

sido complexo, o que prejudica o acesso aos serviços públicos de saúde e 

desacredita a APS no conceito popular (ESPERANÇA; CAVALCANTE; 

MARCOLINO, 2006). A fragilidade de acolhimento às demandas é um nó crítico de 

vários sistemas de saúde latino-americanos; longas filas de espera e dificuldades de 

encaminhamento a serviços de especialidade são causas da perda de credibilidade 

do usuário pela APS (HAGGERTY; YAVICH; BÁSCOLO, 2009). 

A demanda programada é de fácil administração pelos serviços de APS. A 

demanda espontânea, entretanto, tem sido o principal desafio à organização do 

processo de trabalho das equipes, já que pode ser volumosa e imprevisível. Além 
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disso, alguns profissionais da APS são resistentes ao atendimento de demandas 

espontâneas, já que há a visão de que o serviço primário não deve contemplar 

atendimentos de urgência (ALMEIDA; FAUSTO; GIOVANELLA, 2010). Entretanto, é 

consensual que a APS possui os atributos necessários para assumir e coordenar o 

percurso terapêutico dos pacientes, seja em casos de urgência ou não (STARFIELD, 

2002). 

O Brasil apresenta uma multiplicidade de modelos de entrada ao sistema de 

saúde. As Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), por exemplo, são heranças de 

modelos walk in clinics, que atendiam puramente a demandas espontâneas. As 

unidades de saúde da família tradicionais, que contém ginecologista, pediatra e 

clínico geral, apresentam a lógica de ações programáticas e atendimento biomédico, 

tanto em demandas espontâneas como programadas. As Estratégias de Saúde da 

Família (ESF), por outro lado, possuem apenas uma equipe generalista para 

recepção de todos os casos da comunidade. Ao unificar as ações de vigilância e 

assistência à saúde, a ESF é o modelo aconselhável para melhor gestão da clínica 

(GUSSO; LOPES, 2012). 

A realidade brasileira é de grande pressão assistencial, principalmente para o 

médico, que atende entre 2000 e 3500 habitantes nas ESF (BRASIL, 2017). Por 

isso, ainda se trabalha com a tradição de atendimento verticalizado e prioritário a 

alguns grupos populacionais, como gestantes, puérperas, hipertensos, diabéticos, 

crianças, entre outros (GUSSO; LOPES, 2012). Isso resulta em um atendimento 

primário de baixa qualidade, já que a APS reduz a assistência a outros grupos 

populacionais (STARFIELD, 2002). 

Além do alto número de habitantes na responsabilidade de cada equipe de 

saúde, é consenso internacional que cada habitante tenha entre três e quatro 

consultas médicas por ano, aumentando ainda mais a pressão assistencial (GUSSO; 

LOPES, 2012). Numa série de 1995 a 2005, o número de consultas 

médicas/habitante/ano no Brasil não passou de 2.5, sendo pior nas regiões Norte e 

Nordeste (BRASIL, 2009). Esse número baixo não se trata de menor necessidade 

pública de assistência, mas sim de uma demanda reprimida (GUSSO; LOPES, 

2012). 

Apesar dessa pressão assistencial, a APS tem a responsabilidade legal e 

consensual de ter resolutividade e de se configurar como porta aberta para o serviço 
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de saúde público brasileiro. Em alguns municípios, o matriciamento entre a ESF e 

alguma UPA pode solucionar a falta de qualidade de unidades de saúde no 

recebimento de demandas espontâneas (ALMEIDA; GIOVANELLA; NUNAN, 2012). 

Em regiões menos favorecidas, entretanto, o acolhimento com classificação de risco 

e a organização da agenda são estratégias para gerenciamento da demanda 

(ALMEIDA; FAUSTO; GIOVANELLA, 2010). 

Cada município estabelece suas estratégias próprias de acolhimento: alguns 

definem prioridade de atendimento às demandas espontâneas que mais necessitam 

de atenção; outros encaminham a serviços de referência, de acordo com a 

necessidade; outros, ainda, reservam determinado número de vagas diárias para a 

demanda espontânea (ALMEIDA; FAUSTO; GIOVANELLA, 2010). Algumas 

unidades preferem deixar o médico responsável por lidar com patologias e queixas 

mal definidas, restando ao resto da equipe os trabalhos de rotina, como o pré-natal e 

a puericultura (GUSSO; LOPES, 2012). 

A organização da agenda, por outro lado, deve respeitar alguns conceitos 

fundamentais. Geoffrey Rose, epidemiologista britânico, publicou um trabalho notório 

em 1985, no qual discute as vantagens da abordagem individual sobre a abordagem 

populacional, dentro do âmbito da medicina preventiva. Segundo o autor, a análise 

individual dos riscos é superior às intervenções em grupos populacionais para a 

prevenção de agravos à saúde (ROSE, 1985).  

Por exemplo, em um grupo de pessoas com hipercolesterolemia, há aqueles 

que já sofreram infarto agudo do miocárdio (IAM) e os que nunca sofreram (GUSSO; 

LOPES, 2012). Estabelecer condutas preventivas nas pessoas que já sofreram IAM 

é mais eficaz do que estabelecê-las a todo o grupo em foco, pois os riscos de 

reinfarto são maiores naqueles que já passaram por esse evento cardiovascular 

(ROSE, 1985).  

A organização da agenda é, portanto, a estratégia mais importante na 

prestação de um atendimento de qualidade a demandas espontâneas e 

programadas (GUSSO; LOPES, 2012). Para isso, a agenda médica na APS deve 

ser a mais aberta possível, evitando priorizar grupos populacionais, para que haja 

maior qualidade da assistência (STARFIELD, 2002).  

Uma agenda restrita possivelmente terá filas de espera muito longas e baixa 

qualidade da assistência, já que não assimila oportunamente os casos de urgência e 
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torna os prontos-socorros cada vez mais abarrotados. Além disso, as taxas de 

insatisfação pelo serviço são altas, assim como as de não comparecimento (ROSE; 

ROSS; HORWITZ, 2011). 

Uma agenda ideal na APS possui características esclarecidas. A equipe deve 

disponibilizar o número de consultas de acordo com a demanda do território; 

adaptar-se às variações de demanda; não “setorizar”, ou seja, não reservar espaços 

para programas; e prever espaço entre consultas para compensação de atrasos 

(GUSSO; LOPES, 2012).  

Importante destacar que a APS funciona de forma multiprofissional, portanto, 

as responsabilidades devem ser compartilhadas. Por exemplo, agenda 

compartilhada entre médico e enfermeiro ajuda a assimilar melhor as demandas; e 

grupos de orientação à saúde podem ser conduzidos por técnicos de enfermagem, 

liberando o médico e enfermeiro para atender a outras demandas. O NASF é muito 

importante no papel multiprofissional e atendimento integral ao paciente (GUSSO; 

LOPES, 2012).  

 Diz-se que a maior dificuldade em implantar uma agenda organizada é o 

medo da equipe de que haja aumento da demanda. É de se esperar que no início 

das mudanças realmente aconteça sobrecarga de atendimentos, mas, com o tempo, 

a própria comunidade se ajusta à nova rotina e a agenda se organiza de forma mais 

eficaz (GUSSO; LOPES, 2012). 

Com uma agenda bem elaborada, espera-se que a equipe não restrinja as 

demandas (programadas e espontâneas), mas sim, organize-as. É essencial 

reservar espaço para realização de trabalhos burocráticos, como atender a 

telefonemas, renovar receituários, entre outros. A equipe também deve buscar 

reduzir o número de consultas de “rotina” de pacientes crônicos que estejam 

estáveis, abrindo espaço na agenda para melhor recepção das demandas (GUSSO; 

LOPES, 2012). Assim, é possível que a APS alcance suas metas de acessibilidade, 

integralidade, coordenação e longitudinalidade (STARFIELD, 2002). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Elevado número de atendimentos 

por demanda espontânea”, para o qual se registra uma descrição, explicação e 

seleção de seus nós críticos. 

O número de atendimentos por demanda espontânea na ESF Atalaia aumentou de 

maneira significativa nos últimos meses. Uma hipótese é que esse aumento seja 

devido à nova instalação da Unidade, que desperta a curiosidade e interesse da 

população em conhecer o novo espaço e a Equipe que divide o espaço, posto que 

passou a funcionar em uma unidade casada. 

Com isso, o cumprimento da agenda previamente definida ficou comprometido. Com 

a sobrecarga do serviço, o atendimento integralizado dos pacientes adscritos fica 

aquém do ideal, o que reduz a qualidade do serviço de saúde e por consequência, a 

qualidade de vida da população. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Nos últimos meses, temos registrado uma média de nove atendimentos diários por 

demanda espontânea, além dos pacientes agendados para consultas. Dessa forma, 

o formato da agenda não é devidamente seguido e a qualidade do atendimento 

individual sofre prejuízo, posto que a procura é superior ao número ideal, que 

permite um atendimento mais minucioso, como deveria ser. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
A comunidade adscrita à ESF Atalaia possui baixo nível sociocultural e econômico, 

de maneira que procuram a Unidade Básica de Saúde para atendimentos de 

urgência e emergência, que deveriam ser direcionados a Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA). O município conta com uma UPA relativamente próxima à ESF, 

porém os usuários a procuram apenas em casos de maior urgência. 
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Existe o comportamento quase cultural de procurar atendimento na ESF para 

quadros crônicos, que poderiam aguardar consulta agendada. A Equipe carece 

também de treinamento para triagens e redirecionamento de pacientes que não se 

adequam aos casos de demanda espontânea em nível de Atenção Básica. 

A soma dos fatores resulta em uma Unidade sobrecarregada, com acúmulo de 

pacientes por turno, com consultas rápidas e pouco características de UBS. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

A nível de Atenção Básica, os problemas selecionados como passíveis de 

intervenção para mitigar a situação atual foram: 

1) Agenda desorganizada e pouco adaptada à realidade local; 

2) Pacientes com baixa informação sobre o fluxo de atendimento; 

3) Deficiência no processo de triagem da ESF. 

 
 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 
Nos próximos quadros 3, 4 e 5 encontram-se apresentadas, para cada nó crítico, as 

respectivas operações/projetos, resultados e produtos esperados, além dos recursos 

e responsáveis pelas atividades programadas. 
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Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
 
 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Agenda 

desorganizada e pouco adaptada à realidade local”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Atalaia, do município Governador 

Valadares, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Agenda desorganizada e pouco adaptada à realidade local 

 

Operação  

 

Organizar a agenda semanal da Equipe. 

Projeto Organização é prioridade. 

Resultados 

esperados 

Agenda da ESF organizada de acordo com as necessidades da 

população. 

Processo de trabalho da ESF Atalaia fluindo de forma sistematizada e 

de qualidade  

Produtos 

esperados 

Agenda estruturada às necessidades dos usuários e da própria equipe 

de saúde  

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissionais para o planejamento da agenda. 

Cognitivo: equipe compreendendo a importância de organização da 

agenda 

Recursos críticos Estrutural: Motivação dos profissionais.  

Controle dos 
recursos críticos 

ESF Atalaia 

Favorável. 

Ações 
estratégicas 

Expor o problema e solução viável à equipe e suas repercussões no 
atendimento. 

Prazo 1 mês após o início das ações. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Enfermeiro da unidade e Médico. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Acompanhamento e discussão dos resultados pela equipe durante as 
reuniões semanais. 
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Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Pacientes 

com baixa informação sobre o fluxo de atendimento”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Atalaia, do município Governador 

Valadares, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Pacientes com baixa informação sobre o fluxo de atendimento 

Operação  Orientar usuários sobre o funcionamento da Unidade e o fluxo de 

atendimento. 

Orientar acerca da necessidade de buscar atendimento quando 

necessário 

Projeto Educando para melhorar. 

Resultados 

esperados 

85% da população orientada a respeito dos locais de atendimento e 

suas respectivas finalidades em 3 meses. 

Produtos 

esperados 

Grupo semanal de Educação em Saúde para conscientização dos 

usuários, além de palestras em sala de espera. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissionais para ministrarem as palestras. Local para a 

realização dos eventos. 

Cognitivo: Informações sobre o tema discutido. 

Político: mobilização da população. 

Recursos críticos Estrutural: disponibilidade dos profissionais da sala de reuniões. 

Político: mobilização da população. 

Controle dos 
recursos críticos 

Estrutural: favorável 

Cognitivo: favorável. 

Político: indiferente. 

Ações 
estratégicas 

Apresentar o projeto à equipe e gerência da UBS 

Prazo 3 meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Acompanhamento e discussão dos resultados pela equipe de saúde da 

família durante as reuniões semanais. 
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Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Deficiência no 

processo de triagem da ESF”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Atalaia, do município Governador Valadares, estado de Minas 

Gerais 

Nó crítico 3 Deficiência no processo de triagem da ESF. 

Operação  Estabelecer um padrão de triagem para pacientes de demanda 

espontânea da Atenção Básica. 

Projeto Triar para melhorar. 

Resultados 

esperados 

Triagem de pacientes em andamento dentro de um mês do início das 

ações. 

Produtos 

esperados 

Criação de um algoritmo de triagem para os pacientes recepcionados 

pela ESF Atalaia. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional médico e enfermeiro para a criação do 

algoritmo. Aplicação pelo técnico de enfermagem.  

Cognitivo: Informação e estudos sobre o tema. 

Recursos críticos Estrutural: Adesão dos profissionais.  

Controle dos 
recursos críticos 

Estrutural: Favorável. 

Ações 
estratégicas 

Orientação aos profissionais. 

Prazo 1 mês. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

A médica e enfermeira da ESF Atalaia. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Acompanhamento e discussão dos resultados pela Equipe durante as 
reuniões semanais.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dado o prejuízo ao atendimento da comunidade adscrita, a intervenção se faz 

necessária na ESF Atalaia para reduzir o impacto na qualidade de vida da 

população.  

 

Outras unidades possuem o mesmo problema; então o plano de intervenção pode 

ser aplicado em demais localidades onde for necessário. Sua execução é de relativa 

facilidade e conta com o apoio da equipe de saúde da família e da comunidade, o 

que pode fortalecer ainda mais o vínculo entre as partes.  

 

Com a execução do plano, espera-se que haja maior organização da agenda de 

atendimentos e melhor direcionamento de horários para que a assistência seja de 

ainda melhor qualidade.  
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