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RESUMO 

 

 

A demanda espontânea desorganizada se mostra um problema central na atenção 

primária à saúde. A busca por atendimento de urgência/emergência e o alto fluxo 

podem prejudicar a qualidade do atendimento prestado. O grande número de 

consultas médicas geradas e o pouco tempo das mesmas, comumente centra o 

atendimento na queixa do usuário e deixa de lado o método clínico centrado no 

paciente. Essa dificuldade de atendimento da demanda espontânea é algo 

frequentemente observado na Unidade de Estratégia de Saúde da Família Três 

Cruzes no município de Leopoldina, localizado na Zona da Mata no estado de Minas 

Gerais. O presente trabalho tem como objetivo elaborar um plano de ação para 

organização da demanda espontânea no intuito de melhorar a qualidade do 

atendimento e cumprir os objetivos e as diretrizes da Estratégia de Saúde da Família. 

Para esse projeto, foi realizada uma breve revisão de literatura por meio da Biblioteca 

Virtual em Saúde utilizando os descritores: Atenção Primária à Saúde; Estratégia 

Saúde da Família e Acolhimento. Para compilação de informações e construção de 

uma proposta de intervenção foram utilizados os seis passos do método simplificado 

de Planejamento Estratégico Situacional. Espera-se com esse trabalho a otimização 

do atendimento visando um atendimento eficaz e humano, melhora do acolhimento e 

resolubilidade dos problemas da comunidade. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Estratégia Saúde da Família; 

Acolhimento.



 

  

ABSTRACT 

 

 

 

Disorganized spontaneous demand is a central problem in primary health care. The 

search for urgent / emergency care and the high flow can impair the quality of care 

provided. The large number of medical consultations generated and their short time, 

usually center the service on the user's complaint and leave aside the patient-centered 

clinical method. This difficulty in meeting spontaneous demand is something that is 

frequently observed in the Três Cruzes Family Health Strategy Unit in the municipality 

of Leopoldina, located in Zona da Mata in the state of Minas Gerais. This work aims to 

develop an action plan for organizing spontaneous demand in order to improve the 

quality of care and comply with the objectives and guidelines of the Family Health 

Strategy. For this project, a brief literature review was carried out through the Virtual 

Health Library using the descriptors: Primary Health Care; Family Health Strategy and 

Reception. To compile information and build an intervention proposal, the six steps of 

the simplified method of Strategic Situational Planning were used. This work is 

expected to optimize care in order to provide an effective and humane service, improve 

reception and resolve community problems. 

 

Keywords: Primary Health Care, Family Health Strategy; Reception. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Leopoldina localiza-se na Mesorregião da Zona da Mata e Microrregião de 

Cataguases e ocupa uma área de 942 km², o que o torna o mais extenso de sua 

microrregião, representando 0,161% do território de Minas Gerais, 0,102% da Região 

Sudeste e 0,011% de todo o território brasileiro. Em 2010, a população do município 

foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) em 51 136 

habitantes, com uma densidade populacional de 54,27 habitantes por km². Segundo 

o censo de 2010, 47,99% da população eram homens (24 545 habitantes), 52,01% 

mulheres (26 591 habitantes), 89,39% (45 712 habitantes) viviam na zona urbana e 

10,61% (5 424 habitantes) na zona rural De acordo com o IBGE (2010), Leopoldina 

possuía 37 685 eleitores em 2006. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Leopoldina é considerado 

alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Seu valor é de 0,726, sendo o 102° maior de todo estado 

de Minas Gerais (em 853) e o 1133° de todo o Brasil (entre 5.570 municípios). 

Considerando apenas a educação (IDHM-E), o valor do índice é de 0,854, enquanto 

o do Brasil é 0,849 (LEOPOLDINA, 2018). 

O índice da longevidade (IDHM-L) é de 0,867 (o brasileiro é 0,885) e o de renda é de 

0,696 (o do Brasil é 0,734). A renda per capita é de 994,55 reais, a taxa de 

alfabetização adulta é 89,56% e a expectativa de vida é de 72,35 anos. Segundo o 

IBGE, o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social é de 0,45, sendo que 

1,00 é o pior número e 0,00 é o melhor. A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, 

é de 30,46%, o limite inferior da incidência de pobreza é de 22,02%, o superior é de 

38,90% e a incidência da pobreza subjetiva é de 26,38%. Leopoldina tem a indústria 

e o setor de serviços como principais atividades econômicas, os quais representam, 

respectivamente, 29% e 62% do PIB do município. Na indústria, destacam-se a 

fabricação de têxteis, artigos de vestuário, alimentos e bebidas, produtos de metal, 

artigos de borracha e plástico e minerais não-metálicos. Atualmente, desenvolve-se 

no município o turismo ligado à natureza (LEOPOLDINA, 2018). 
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1.2 Aspectos da comunidade 

 

É uma comunidade de cerca de 3315 habitantes, localizada no município de 

Leopoldina, abrangendo também parte da zona rural (Serra dos Netos, Fortaleza e 

Jacareacanga). Hoje, a população empregada vive basicamente do trabalho da 

prestação de serviços, em pequenas indústrias e da economia informal. A estrutura 

de saneamento básico na comunidade continua avançando, presença constante de 

coleta de lixo municipal, investimentos no que se refere ao esgotamento sanitário 

distrital. A comunidade distrital vive em boas moradias. Observam-se dentro de nossa 

população atendida realidades bastante distintas. Dentro do Bairro São Cristóvão e 

Três Cruzes temos alguns pontos em que o nível social é mais elevado e não depende 

fundamentalmente de serviços públicos, contrastando com outra parte da população 

que é mais carente. Em meio a esses dois grandes grupos, temos as comunidades 

do Bairro Fortaleza, que é uma população mais rural, vivem em situação mais 

precária, o acesso é difícil até a cidade, bem como a comunidade da Serra dos Netos. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

A Secretaria Municipal de Saúde está estruturada da seguinte forma: Gestão da 

Atenção Básica, Gestão da Média Complexidade, Gestão Atenção Terciária, Gestão 

Administrativa e Gestão Contábil. Cabe salientar que, segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2019) a principal atribuição da Secretaria é participar da elaboração de 

políticas de Atenção Básica e especializada, garantindo a implementação das 

mesmas de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).   

 

A organização da assistência à saúde está concebida enquanto rede articulada entre 

a Atenção Básica, Média e Alta complexidade. Ainda de acordo com o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1990), o acesso da população a rede de saúde deve acontecer por 

meio dos serviços de Nível Primário de Atenção, que devem estar qualificados para 

resolução e atendimento dos principais problemas que demandam serviços de saúde. 

Os que não forem resolvidos neste nível deverão ser referenciados para os serviços 

especializados. Segundo MENDES, 2011 essa concepção hierarquizada dos serviços 

de saúde deve ser substituída pelas redes poliárquicas de atenção à saúde, onde se 
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respeitam as diferenças de níveis tecnológicos, porém rompem com as relações 

verticalizadas entre os níveis de atenção, formando as redes de atenção poliárquicas, 

com linhas horizontais. 

 

Figura 1: Modelo da Pirâmide Hierarquização X Modelo de Redes Poliárquicas (MENDES, 2011) 

 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Três Cruzes 

A equipe de saúde da família (eSF) Três Cruzes está situada na Rua Rodrigo 

Schettino, S/N no Bairro São Cristóvão. O local foi construído para suportar uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que por falta de recursos acabou não vindo 

para o município, sendo o prédio aproveitado para a ESF, que divide espaço com o 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Contamos ainda com um ponto de apoio no 

Bairro Três Cruzes, devido à grande área de abrangência e a dificuldade de 

locomoção das pessoas idosas e mais debilitadas. 

A área destinada à recepção não está adequada, o espaço é pequeno, não comporta 

os pacientes em espera e não possui computadores. O espaço da recepção possui 

cadeiras, banheiros e filtro para os usuários. Não possuímos uma sala própria para 



4 

 

  

reuniões, para grupos e por vezes utilizamos o consultório médico ou áreas da 

comunidade, como escolas e praças. A população tem muito apreço pela Unidade de 

Saúde, fruto de anos de luta e participação política e administrativa. A Unidade, 

atualmente, está bem equipada apesar de faltar alguns recursos devido à crise política 

que o Município se encontra, contamos ainda com apoio de um carro para atenção a 

comunidade apenas uma vez na semana. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família X, da Unidade Básica de Saúde Três Cruzes 

A equipe de saúde da família (eSF) Três Cruzes é formada pelos profissionais 

a seguir: 

· 1 médico 

· 1 enfermeiro 

· 1 técnico de enfermagem 

· 1 cirurgião dentista 

· 1 auxiliar de dentista 

· 5 agentes comunitários de saúde (ACS) 

· 1 auxiliar de serviços gerais 

 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Três Cruzes 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) funciona das 7:00 h às 16 horas de segunda a 

sexta-feira com atendimento médico, odontológico e de enfermagem agendado e de 

demanda espontânea. Não contamos com sala de vacinas, portanto as mesmas são 

realizadas no Polo Municipal de Saúde. 



5 

 

  

Por falta de um recepcionista na unidade, é necessário o apoio dos agentes 

comunitários, que se revezam durante a semana, segundo uma escala, em atividades 

relacionadas como recepção e arquivo. O despreparo técnico para avaliar os casos é 

um dos fatores que desorganiza a demanda espontânea na unidade, gerando uma 

sobrecarga nos horários de atendimento, o que interfere negativamente na 

organização e qualidade dos atendimentos prestados. 

Outro fator dificultador do atendimento à população tem sido a fragmentação do 

atendimento da unidade em dois locais, principalmente por se tratar de bairros 

diferentes, apesar de adjacentes, e a equipe precisa se desdobrar para organizar e 

atender da melhor maneira possível toda a comunidade. 

1.7 O dia a dia da equipe Três Cruzes 

O tempo da Equipe Três Cruzes está ocupado quase que exclusivamente com as 

atividades de atendimento da demanda espontânea (maior parte) e com o 

atendimento de alguns programas, como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, 

controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos, 

e acompanhamento de condições crónicas de agravos à saúde. A equipe também 

desenvolve outras ações de saúde, como por exemplo, grupos de hipertensos e 

diabéticos, de gestantes, antitabagismo e da terceira idade que, com o tempo, se 

mostraram bem aceito. Com o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

nas reuniões em grupo com a comunidade tem-se o fortalecimento das ações dos 

serviços em promoção da saúde. A “troca de receitas” nos grupos de hipertensos e 

diabéticos foi condicionada à participação em reuniões, e apesar de provocar 

questionamentos da população, vem alcançando resultados satisfatórios.  

Uma queixa geral é a falta de tempo, devido à demanda de atendimento; os serviços 

administrativos acabam por ficar pendentes, visto que existe a cultura de que o 

atendimento deve ser realizado no momento, caso o médico esteja na unidade, 

impossibilitando a realização de digitação, por exemplo, visto que nossos prontuários 

ainda são manuais, por falta de equipamento adequado. Com o passar dos anos essa 

situação e a falta de perspectivas de mudanças tem despertado certa angústia em 

parte da equipe por não conseguir mudar a realidade e em todas as reuniões 

semanais da equipe este assunto tem sido uma das pautas. 
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade  

 

Após uma estimativa rápida participativa, feita entre a equipe Três Cruzes, elencamos 

os principais problemas que enfrentamos no nosso dia-a-dia. Dentre eles, observamos 

que o dentre os principais problemas temos a demanda espontânea desorganizada 

com a frequente formação de filas para marcação de fichas (herança dos antigos 

INPS); modelo hospitalocêntrico ainda predominante, com a procura frequente das 

UBS para prática curativa, sem a promoção e prevenção de saúde como pilar principal 

da ESF; uso abusivo de benzodiazepínicos e antipsicóticos e falta de interesse dos 

usuários em cessar o uso, apesar de conhecimento dos efeitos adversos e projetos 

anteriores com enfoque nesta temática; dificuldade nos processos de referência e 

contra-rreferência do Município. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção  

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Três Cruzes, Unidade 

Básica de Saúde Três Cruzes, município de Leopoldina, estado de Minas 

Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Demanda espontânea 

desorganizada com a 

frequente formação de 

filas para marcação de 

fichas; 

Alta 10 Total 1 

Uso abusivo de 

benzodiazepínicos e 

antipsicóticos e falta de 

interesse dos usuários em 

cessar o uso; 

Alta 8 Total 2 

Modelo hospitalocêntrico 

ainda predominante; 

Alta 6 Total 3 

Dificuldade nos processos 

de referência e contra 

referência do Município; 

Alta 6 Parcial 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A incipiente organização da demanda espontânea tem sido um dos pontos que mais 

causa danos à funcionalidade da atenção primária. Na eSF Três Cruzes a elevada 

busca por pacientes em demanda espontânea eleva o número de atendimentos, 

diminuindo a qualidade da consulta. As marcações são feitas por ordem de chegada, 

e as vagas se esgotam assim que iniciam as marcações. Assim, atendemos, como 

urgentes, pacientes que poderiam ter suas consultas agendadas. 

Sendo assim, os casos que realmente se tratam de urgência, acabam por ser 

acrescentados sem muito critério. 

A redução no número de atendimentos ou qualquer mudança que venha a ser 

sugerida não são bem aceitas pelos usuários, que mesmo insatisfeitos, não estão 

abertos a mudanças. 

Desta maneira, faz-se necessário uma melhor organização dessa demanda 

espontânea, melhor organização da agenda e treinamento e alinhamento da equipe, 

a fim de fornecer a população um atendimento de qualidade. Para tal, se faz 

necessário a organização em várias esferas de governabilidade. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de ação para a organização de atendimento da demanda 

espontânea da Estratégia de Saúde da Família Três Cruzes, no Município de 

Leopoldina, MG. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Apresentar os nós críticos da desorganização da demanda espontânea na ESF 

Três Cruzes; 

• Identificar estratégias relacionadas à demanda espontânea, elencando as mais 

viáveis para o contexto da unidade; 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização desse trabalho, foi utilizado o Método de Estimativa Rápida que 

contou com: o levantamento de dados e informações do município e da unidade de 

saúde, observação ativa do cotidiano da eSF, e consulta com informantes-chave 

(agentes comunitários de saúde, enfermeiros e usuários). Atrelado a isso, foi 

empregado o método de Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2017). O PES possui 10 passos: o primeiro é descrever os 

problemas de saúde do território e da comunidade, segundo é a priorização dos 

problemas, selecionar o problema para plano de intervenção, terceiro descrever o 

problema, quarto explicar o problema, quinto selecionar os nós críticos do problema e 

por último o sexto passo que é o desenho das operações. Os outros passos dizem 

respeito aos recursos, responsáveis pelas ações, estratégias e monitoramento 

dessas. 

Para dar sustentação teórica ao trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica por 

meio da Biblioteca Virtual em Saúde utilizando descritores: Atenção Primária à Saúde, 

Estratégia Saúde da Família e Acolhimento. Foram usados artigos científicos da área 

além de documentos, manuais e protocolos do Ministério da Saúde, dentre outros. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) nasce com o objetivo de reorientar o modelo 

assistencial de saúde, buscando assim a promoção de qualidade de vida da 

população e a intervenção nos fatores que interferem na saúde. A ESF visa o cuidado 

integral do indivíduo e comunidade, se firmando como a porta de entrada do Sistema 

Único de Saúde (BRASIL, 2017). 

 

A ESF deve ser composta por uma equipe mínima de profissionais de saúde (médico 

generalista ou especialista em saúde da família e comunidade, enfermeiro, técnico ou 

auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS)), que deve 

estabelecer vínculo com os usuários da comunidade o que visa garantir a adesão da 

comunidade às ações propostas pela equipe, objetivando uma maior resolução de 

problemas de saúde na Atenção Básica (BRASIL, 2017). Para o planejamento e 

organização do processo de trabalho, a equipe tem a função de identificar a realidade 

da população local bem como as demandas da comunidade, para assim construir 

planos de intervenções (FARIA et al., 2010). 

 

É de extrema importância que além da equipe de saúde o indivíduo tenha consciência 

de sua corresponsabilidade na formação e transformação da saúde, integração essa 

que gera em longo prazo a consciência de que a saúde também é uma questão social, 

o que possibilita o desenvolvimento de projetos para o bem-estar individual e coletivo 

(BRASIL, 2012).  

 

Segundo O Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), na ESF cada equipe de saúde deve 

ser responsável por no máximo 4000 pessoas de uma determinada área e realizar 

atividades básicas como conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis e identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco 

aos quais a população está exposta, executar os procedimentos de vigilância à saúde 

e epidemiológica nos diversos momentos da vida, respeitando a qualificação de cada 
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profissional, garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso, 

prestar assistência integral ao indivíduo e comunidade, promover ações e parcerias 

com organizações formais e informais da comunidade para enfrentamento conjunto 

dos problemas, bem como discutir junto à equipe e comunidade o conceito de 

cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam e 

incentivar a participação da comunidade nos conselhos locais de saúde e Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

5.2 Atenção Primária à Saúde  

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978), IV:  

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 
baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 
universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena 
participação e a um custo que a comunidade e o país podem manter 
em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 
autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 
1978). 

 

Barbara Starfield (2002) considera que as principais características da atenção 

primária à saúde (APS) são construir a porta de entrada do serviço, garantir 

continuidade do cuidado, coordenação do cuidado e integralidade. 

 

Segundo a Portaria Nº 648 GM/2006 (BRASIL, 2006a), que aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o 

Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), define Atenção Básica como: 

 

[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 
da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais 
e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 
Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que 
devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e 
relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com 
os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, 
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da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e 
continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2006a, 
sp.). 

 

5.3 Acolhimento 

 

A Atenção Básica tem recebido destaque na saúde, sendo um dos principais eixos do 

SUS, entretanto ainda temos muitos desafios, destacando os relativos ao acesso e 

acolhimento, à efetividade e resolutividade das suas práticas, à capacidade de 

gestão/coordenação do cuidado e, de forma mais ampla, às suas bases de 

sustentação e legitimidade social (Ministério da Saúde, 2011). 

 

Ainda segundo o Ministério da Saúde, acolhimento é uma diretriz da Política Nacional 

de Humanização (PNH), que não tem local nem hora certa para acontecer, nem um 

profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de 

saúde (BRASIL, 2009; BRASIL, 2017).  

 

PRESTES, 2012 define o acolhimento como: 

[..]uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas 
queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de 
saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com 
ativação de redes de compartilhamento de saberes. Acolher é um 
compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que 
procuram os serviços de saúde (PRESTES, 2012a, sp.) 

 

O acolhimento não cabe somente à recepção, ou apenas um funcionário, deve ser 

realizado por toda a equipe de saúde, em toda a relação saúde-pessoa, segundo o 

dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, acolher e o ato ou efeito de acolher; acolhida, 

acolho, guarida. 

 

O acolhimento como postura no dia a dia das ações de atenção e gestão nas unidades 

de saúde propicia a construção de uma relação baseada na confiança e compromisso 

entre usuários e as equipes e os serviços prestados, contribuindo para o fomento da 

cultura de solidariedade e legitimação do sistema público de saúde. Beneficia, 

também, a união entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do 

SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

A elaboração de um plano de ação tem como finalidade a resolução da 

desorganização da demanda espontânea na Estratégia de Saúde de Família Três 

Cruzes no Município de Leopoldina, MG. 

O plano de ação é uma ferramenta que permite gerenciar estratégias para solucionar 

o problema determinado. Neste trabalho, o problema priorizado através do diagnóstico 

situacional foi: desorganização no atendimento da demanda espontânea. 

Para seu enfrentamento, precisamos reconhecer quais são os “nós críticos”. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado  

 

Após algumas reuniões de equipe e observando o dia a dia da unidade, foi 

diagnosticado que nossa principal deficiência era o tratamento da demanda 

espontânea e a desorganização da agenda, fato esse que já foi abordado pela equipe 

no passado, entretanto o problema permanece sem solução, ocasionando 

superlotação e consultas com tempo e qualidade reduzidos.  

 

O problema é multifatorial, além de acolhimento ineficaz, temos uma demanda 

espontânea elevada, por vezes representada por usuários muito frequentes no 

serviço, prejudicando o acesso de boa parte da população que não tem 

disponibilidade de tempo para a marcação de fichas diárias. 

 

A unidade se baseia no modelo antigo de atendimento. A promoção de saúde tem 

pouco significado e o médico ainda é a figura principal, erroneamente, dentro deste 

cenário, sendo a equipe multidisciplinar coadjuvante no processo. 

 

Estratégias de educação permanente têm sido implantadas, entretanto, vários outros 

fatores estão envolvidos e podem ser melhorados, como por exemplo, o fato de a 
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unidade não contar com um recepcionista e ainda dividir a equipe em um ponto de 

apoio que fica a cerca de 2,5 km da unidade e é aberto diariamente. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado  

 

A principal causa dessa deficiência se encontra na história recente da criação da 

Estratégia da Saúde da família, tanto a sociedade usuária quanto a equipe ainda tem 

em mente que a unidade está para que queixas agudas sejam sanadas, sem entender 

o papel da promoção de saúde e prevenção de doenças. Esse entrave é agravado 

pelo acolhimento falho, sem diálogo efetivo para resolução do problema em tempo 

programado. 

 

A falta de recepcionistas ainda é outro agravante, pois diariamente, duas ou três das 

cinco Agentes Comunitárias de saúde (ACS) precisam estar na recepção, isso porque 

contamos com um ponto de apoio que fica aberto diariamente e nos revezamos e nos 

dividimos para atender nas duas localidades.  

 

 

6.3 Seleção dos nós críticos   

 

Nós críticos da demanda espontânea, após reunião e discussão com a equipe, 

chegamos a consenso em relação ao problema que foi considerado mais relevante na 

unidade e que causa mais desgaste da equipe como um todo. Em relação à população 

é notável que a população ainda não compreende os princípios da atenção primária, 

nota-se dificuldade da distinção entre o que se trata de urgência/emergência de um 

atendimento médico em ESF. Isso ocorre, pois ainda temos a herança cultural, de um 

passado recente, do modelo hospitalocêntrico e dos “postos de saúde”. O pronto 

socorro da cidade também é sobrecarregado, devido ao fato de grande parte da 

cidade ainda não possuir cobertura de ESF. Assim, a população entende a ESF como 

um meio mais ágil de buscar atendimento. Outro fator importante que vem sido 

discutido com a equipe desde o início do ano é sobre a eficácia de um bom 

acolhimento. Infelizmente, o mesmo ainda é praticamente inexistente, sendo que as 
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consultas são marcadas (quando demanda livre) por ordem de chegada, na maioria 

das vezes. Há uma triagem quando esse número excede, entretanto, a enfermeira 

tem outras funções na unidade, não podendo ficar apenas nesta.  

Não há recepcionista no município, sendo assim, o serviço de marcação de consultas 

fica por conta das ACS, que tem uma relação mais direta com a população, o que gera 

indisposição quando se torna necessário dar uma negativa. Politicamente não há tanto 

interesse em mudar essa cultura. A classe política visa satisfazer “desejos” da 

população, e não uma melhor qualidade no atendimento, sendo assim, a quantidade 

de consultas acaba por ser mais interessante do que a qualidade da mesma. 

Quadro 2 - Seleção dos nós críticos 

Problema  Nós Críticos  

Demanda espontânea desorganizada  Falta de conhecimento da população  

Eficácia do acolhimento  

Falta de recepcionista (acúmulo de funções)  

Interesses políticos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Desenho das operações  
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Selecionados os nós críticos, torna-se necessário desenhar as ações para o 

enfrentamento das causas, resultados e recursos necessários para que as operações 

tornem-se efetivas.  

 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Demanda espontânea 

desorganizada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Três Cruzes, município de Leopoldina, estado de Minas Gerais. 

O Quadro 3 enfatiza a importância de educar a população sobre a importância do uso 

adequado da unidade, se bem desenvolvido, proporcionará o maior conhecimento da 

população acerca dos princípios e objetivos da ESF. 

Nó crítico 1 Educação da população 

6º passo: operação 

(operações)  

Educar a população no sentido de quando e para que buscar a 

ESF 

6º passo: projeto EDUCAR PARA ADEQUAR” 

6º passo: resultados 

esperados 

Consultas com objetivo concreto e melhor distribuição de 

atendimentos. 

6º passo: produtos esperados Sala de esperas, grupos operativos, confecção de folders. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Definição de atenção primária e quando buscar 

atendimento. Diferenciar atendimento eletivo de Urgência e 

emergência.  

Organizacional: incluir salas de espera na agenda. Distribuição 

dos folders na sala de espera e pelas ACS no domicílio. 

Político: Autorização para verba destinada a produtos gráficos. 

Financeiro:  incluir salas de espera na agenda. Distribuição dos 

folders na sala de espera e pelas ACS no domicílio. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Médico e enfermeiro. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Promover grupos e salas de espera, além do envolvimento da 
equipe para distribuir os folders em domicílio. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico e enfermeiro  

Três meses para início das atividades. 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Planilhas para acompanhamento de atividades e prazos 

preestabelecidos. 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Demanda espontânea 

desorganizada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Três Cruzes, município de Leopoldina, estado de Minas Gerais  

 

 

Destaca-se no Quadro 4 a importância do diálogo eficiente, que busca esclarecer e 

beneficiar ambas as partes, sem geração de insatisfações e excesso de pacientes, 

que reduzem temo e qualidade das consultas médicas. 

 

 

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Demanda espontânea 

Nó crítico 2 Eficácia no acolhimento. 

6º passo: operação 

(operações)  

Capacitação das ACS (que atuam na recepção). 

6º passo: projeto “ACOLHIMENTO, UMA POSTURA.” 

6º passo: resultados 

esperados 

Melhora do diálogo entre paciente e recepcionista, favorecendo a 

compreensão e oferecer alternativas mesmo quando a resposta 

for negativa.  

6º passo: produtos esperados Capacitação da equipe, com ênfase nas ACS. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Exposição de teoria e prática em curso  

Financeiro: Gráfico 

Organizacional:  Tempo na agenda para realização da atividade  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Médico e enfermeiro e Equipe NASF. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Capacitação com ênfase na postura do profissional e as bases do 
acolhimento. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Sessenta dias para início das atividades. 

Médico e enfermeiro 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Avaliação semestral com questionários aplicados aos usuários 
acerca de qualidade no atendimento. 
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desorganizada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Três Cruzes, município de Leopoldina, estado de Minas Gerais  

Nó crítico 3 
Sobrecarga de serviço às Agentes Comunitárias de Saúde. 

6º passo: operação (operações)  Propor à gestão a contratação recepcionistas para as UBS. 

6º passo: projeto Criação do cargo de recepcionista de ESF. 

6º passo: resultados esperados Apresentar um ofício aos vereadores e a atual gestão 

explanando os principais benefícios dessa contratação.  

6º passo: produtos esperados Levar ao conhecimento da gestão o funcionamento da Unidade 

e a função de cada um dentro da mesma, enfatizando a 

importância de manter a ACS em sua função primordial.  

6º passo: recursos necessários Político: acesso aos representantes públicos do município  

7º passo: viabilidade do plano - 

recursos críticos  

 
Toda a equipe da ESF. 

8º passo: controle dos recursos 

críticos - ações estratégicas 

Capacitação com ênfase na postura do profissional e as bases 

do acolhimento. 

9º passo; acompanhamento do 

plano - responsáveis e prazos 

Médico. 

Trinta dias para confecção do ofício. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação das 

ações 

Avaliar resposta da câmara dos vereadores. 

 

 

O Quadro 5 traz talvez, a estratégia com maior dificuldade de enfretamento, visto que 

o resultado depende de recursos financeiros e reestruturação do quadro de 

funcionários em dado setor, entretanto, a proposta tem intenção tornar público, e 

principalmente trazer ao legislativo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação de projetos educacionais para os usuários e o acolhimento adequado 

da equipe mostram-se capazes de sanar parte dos problemas citados e são pontos 

onde nossa capacidade de enfrentamento é bem possível. A melhora no atendimento 

e acesso à unidade, humanização de relações entre equipe e usuários seriam uma 

ferramenta para estruturação da unidade de acordo com as diretrizes nacionais da 

Atenção Básica e sua legitimação. 

 

A expectativa do projeto é envolver toda a equipe e dar a oportunidade da população 

de contar com atendimento multidisciplinar de qualidade, melhora nos indicadores 

locais de saúde e maior resolubilidade dos problemas que nos são trazidos. 
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