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RESUMO 

 

O acolhimento é essencial para a organização dos serviços de saúde, pois além de melhorar o 

processo de trabalho dos profissionais de saúde, amplia o acesso à atenção básica e aos outros 

níveis de atenção. Na Unidade Básica de Saúde Vale do Jatobá, Belo Horizonte, Minas Gerais, 

a falta de organização do acolhimento acarreta a impossibilidade de prestar um cuidado efetivo 

e humanizado, que impacta negativamente nos vários aspectos da assistência ao indivíduo e 

comunidade no que se refere a promoção da saúde, estímulo a adesão ao tratamento e ao 

autocuidado e a busca pelo controle da doença. Portanto, o objetivo deste trabalho foi elaborar 

uma proposta de intervenção para organização do acolhimento para melhoria do processo de 

trabalho da referida Unidade Básica de Saúde. Foi utilizado o Método da Estimativa Rápida, 

parte do Planejamento Estratégico para levantamento dos principais problemas identificados na 

comunidade e as prioridades para busca de solução. Foi realizada a revisão bibliográfica nas 

bases de dados do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica, o Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde e Scientific Electronic Library Online, além de dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde local e manuais do 

Ministério da Saúde. Foram definidas ações, dentro de um plano de intervenção, capazes de 

solucionar os “nós críticos” do problema a saber: profissionais da equipe de saúde não 

capacitados para o acolhimento, número grande de usuários para atendimento por demanda 

espontânea e programada, conhecimento inadequado da população sobre o acolhimento e o 

fluxo de atendimento e falta de profissionais. Este estudo permitiu planejar ações para reverter 

a realidade do serviço nesta unidade básica, visando organização da demanda e a oferta de uma 

assistência integral e acolhedora. É necessário o envolvimento de toda equipe e da gestão, que 

se mostraram interessadas nessas mudanças. Contudo, compreende-se que esse não é um 

trabalho único, mas que requer continuação, com paciência e comprometimento para que o 

acolhimento ocorra, priorizando a saúde do usuário, sua satisfação e o vínculo com a equipe de 

saúde. 

 

Palavras-chave: Acolhimento. Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Patient’s reception is essential for health services organization, because in addition to 

improving the work process of health professionals, expands access to primary care and other 

levels of care. At the Vale do Jatobá Basic Health Unit, Belo Horizonte, Minas Gerais, the lack 

of organization of the reception causes the impossibility of providing effective and humanized 

care, which negatively impacts the various aspects of the individual’s and the community’s 

health care with regard to health promotion, encouraging adherence to treatment and self-care 

and disease control. Therefore, the objective of this work was to elaborate an intervention plan 

to organize patient’s reception to improve the work process of the Basic Health Unit. The Rapid 

Estimation Method was used, part of the Strategic Planning to survey the main problems 

identified in the community and the priorities for solution. A bibliographic review was carried 

out in the databases of the Online Medical Literature Search and Analysis System, the Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online, Latin American and Caribbean Literature in 

Health Sciences and Scientific Electronic Library Online, in addition to data from Brazilian 

Institute of Geography and Statistics, of the health team of the local Basic Health Unit and 

manuals of the Ministry of Health. Actions were defined, within an intervention plan, capable 

of solving the “critical knots” of the problem, namely: professionals of the health team not 

trained to for reception, large number of users to attend due to spontaneous and programmed 

demand, inadequate knowledge of the population about the reception and the flow of care and 

lack of health professionals. This study allowed to plan actions to revert the reality of the service 

in this basic unit, aiming at organizing the demand and offering comprehensive and welcoming 

assistance. It is necessary to involve the entire team and managers, who were interested in these 

changes. However, it is understood that this is not a single job, but that it requires continuation, 

with patience and commitment for the reception to occur, prioritizing the health of the user, 

their satisfaction and the bond with the health team. 

 

Keywords: User Reception. Primary Health Care. Family Health Strategy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, é o sexto município mais populoso 

do Brasil e possui uma população estimada, em 2019, de 2.512.070 habitantes (IBGE, 2010). 

Possui uma área de aproximadamente 331 km² e uma geografia diversificada, com morros e 

baixadas, cercada pela Serra do Curral (IBGE, 2010). O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) é de 0,810, considerado muito alto (PNUD, 2013). 

Inaugurada aos 12 de dezembro de 1897, Belo Horizonte foi planejada e construída para 

ser a capital política e administrativa do estado de Minas Gerais. O avanço da industrialização 

provocou um inesperado crescimento populacional alcançando a marca de 1 milhão de 

habitantes com quase 70 anos de sua fundação (IBGE, 2010).  

Possui uma das maiores concentrações urbanas do país e é responsável por 1,53% de 

todas as riquezas produzidas no Brasil. A atividade econômica está predominantemente no setor 

terciário concentrando em serviços financeiros, comércio, serviços financeiros, atividades 

imobiliárias e administração pública (IBGE, 2010).   

É conhecida internacionalmente, principalmente como a “capital nacional dos botecos” 

e conta com importantes pontos turísticos como o “Conjunto Arquitetônico da Pampulha” que 

se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade em 2016, o “Circuito Cultural Praça da 

Liberdade”, o “Mercado Central” entre outros.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Na área da saúde, Belo Horizonte dispõe de 36 hospitais, 141 centros de saúde, 150 

ambulatórios e 507 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), que dão cobertura a 

aproximadamente 76% da população da capital. São frequentes a sobrecarga de demanda, falta 

de profissionais da saúde e infraestrutura inadequada, com grandes filas de espera em todos os 

níveis de atenção, o que compromete a qualidade do atendimento. 

Na Atenção Primária à Saúde (APS), Belo Horizonte utiliza a Estratégia Saúde da 

Família como modelo assistencial. O Centro de Saúde é a principal porta de entrada do usuário 

no sistema de saúde e coordenador do cuidado no território.  

Os pontos de atenção à saúde secundários são constituídos por unidades municipais e 

serviços contratados, vinculados à Gerência de Rede Complementar da Secretaria Municipal de 



10 

 

  

Saúde. Esses serviços recebem pacientes encaminhados pelos centros de saúde de Belo 

Horizonte e de outros municípios pactuados, realizam nesses as consultas, exames e tratamentos 

especializados. A Central de Marcação de Consultas realiza a marcação, e comunica data, local 

e hora ao paciente. Os atendimentos e a demanda da atenção terciária são direcionados também 

aos hospitais de referência dos municípios. Na área de abrangência do distrito do Barreiro, onde 

se localiza a comunidade Vale do Jatobá encontram-se os hospitais Metropolitano e Júlia 

Kubitschek. 

Nos sistemas de apoio estão incluídos os sistemas diagnóstico e terapêutico, de 

assistência farmacêutica e de informação em saúde. O principal centro diagnóstico e terapêutico 

responsável pela área de abrangência é o Hospital Metropolitano. A assistência farmacêutica é 

realizada pela farmácia distrital e a farmácia situada na unidade básica de saúde. O município 

conta com todos os sistemas de vigilância em saúde, SINAN (Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação), SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica), SIA (Sistema de 

Informação Ambulatorial) e SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade). 

No que se refere aos sistemas logísticos, tem-se transporte em saúde, acesso regulado à 

atenção, prontuário clínico e cartão de identificação dos usuários do SUS. Os usuários atendidos 

possuem o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), prontuário eletrônico 

integrado em toda a atenção primária do município. O setor de transporte é feito pelo transporte 

sanitário e pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

O sistema de referência é eletrônico e gerido pela equipe de regulação. Os usuários 

podem ser encaminhados como prioridade baixa, média, alta e sob regulação, sendo esta última 

passível de aprovação por equipe responsável por avaliar o caso e a urgência do mesmo. Pode 

ser agendada consulta em até 72 horas caso a regulação aprove.  

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

O bairro Vale do Jatobá encontra-se na região o Barreiro, em Belo Horizonte, o qual 

compreende diversas empresas de vários portes, como por exemplo, a Belo Aço, Mega Chips, 

Brandt Meio Ambiente e AlmavivA do Brasil. Além disso, conta também com um centro 

comercial, e o Centro Esportivo Vale do Jatobá, onde são realizados vários jogos e competições 

de futebol amador. Existem várias escolas no bairro e duas igrejas principais que patrocinam as 

festas religiosas da comunidade. Ressalta-se que os espaços das igrejas são utilizados, também, 

para a realização de grupos operativos, atividades recreativas, de canto entre outras. O bairro 

conta com saneamento básico e coleta diária de lixo.   
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Quanto aos aspectos demográficos, a tabela 1 traz informações sobre o total de 

moradores de acordo com o sexo e a faixa etária. 

Quadro 1 - Distribuição da população da comunidade Vale do Jatobá por sexo e faixa etária, 

Belo Horizonte, MG, 2019. 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1   110    88   198 

1-4   522   531 1.053 

5-14 1.427 1.318 2.745 

15-19   845   917 1.762 

20-29 1.887 1.092 2.979 

30-39 1.773 1.089 2.862 

40-49 1.447 1.718 3.165 

50-59 1.249 1.500 2.749 

60-69    769 1.026 1.795 

70-79     394    645 1.039 

≥ 80     196     327    523 

TOTAL 10.619 12.251 22.870 
Fonte: SIAB, 2019. 

 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Vale do Jatobá 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Vale do Jatobá, inaugurada há aproximadamente 

10 anos, abriga seis equipes de saúde (lilás, vermelha, verde, amarela, laranja, azul) e está 

situada na rua principal do bairro que faz a ligação com o centro da cidade. É uma casa da 

prefeitura, projetada para ser uma unidade de saúde. O local é um espaço bem amplo, com dois 

andares e com bastante salas, adequado para atender a grande população da região. 

A área destinada à recepção comporta, sentados, todos os usuários que aguardam pelos 

atendimentos. A unidade possui sala para reuniões, salas de vacinação, observação e triagem, 

consultórios para médicos e enfermeiros das seis equipes, consultórios para ginecologista, 
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pediatra e psicólogo, consultório de odontologia e refeitório. Um problema é a falta de sala para 

acolhimento e triagem. 

A população que mora próximo a unidade reconhece o esforço dos profissionais para 

atenderem a um maior número possível de usuários. Um problema da região é o alto índice de 

violência existente, particularmente, no novo loteamento denominado Jatobá IV. Essa violência 

atinge a unidade com frequência sob a forma de ameaças aos profissionais, pois não há porteiro 

e seguranças no local.  

Há, também, uma demora para marcação de consultas dos usuários com especialistas e 

realização de exames, em decorrência da grande demanda da população. Um dos principais 

exemplos é a grande demora para consulta com psiquiatra, o que dificulta a assistência à saúde 

mental dos usuários, atualmente frequente nos atendimentos na UBS.  

Na época da epidemia da dengue há um aumento importante no número de 

atendimentos. A UBS é a que tem um dos maiores números de casos atendidos e confirmados 

da regional. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro, responsável pelos 

atendimentos de urgência na região próxima à área de abrangência está com superlotação, com 

tempo médio para atendimento de pacientes com fichas verdes de até nove horas. Essa demora 

no atendimento na UPA faz com que grande número dos usuários com problemas de saúde mais 

urgentes procure os centros de saúde para solução dos mesmos na demanda espontânea. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Vermelha da UBS Vale do Jatobá 

 

A equipe Vermelha é composta por cinco agentes comunitários da saúde (ACS), duas 

técnicas de enfermagem, uma enfermeira e um médico. Além destes, existem os profissionais 

de apoio clínico, tais como ginecologista, pediatra, farmacêutico e equipe de zoonoses. Conta, 

também, com o apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) que inclui fisioterapeuta, 

fonoaudióloga, assistente social, nutricionista, psicóloga e educador físico. 

Todos estes profissionais são responsáveis pela assistência, prevenção de doenças, 

promoção da saúde, coordenação do cuidado, monitoramento e acompanhamento da população 

de sua área de abrangência, em um total de 3.530 usuários. O quadro 2 traz informações sobre 

as condições de saúde dos pacientes atendidos pela Equipe Estratégia Saúde da Família (eSF).  
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Quadro 2 - Condição de saúde dos usuários atendidos na UBS Vale Jatobá, Belo Horizonte, 

MG, 2019. 

CONDIÇÃO DE SAÚDE INDIVÍDUOS (Nº) 

Gestantes 154 

Hipertensos 481 

Diabéticos 181 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 1617 

Pessoas que tiveram doença do aparelho circulatório 519 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 189 

Pessoas com hanseníase Sem registros 

Pessoas com tuberculose 8 

Pessoas com câncer 627 

Pessoas com sofrimento mental 275 

Acamados 32 

Fumantes Sem registros 

Pessoas que fazem uso de álcool 16 

Usuários de drogas 25 

Fonte: Dados da UBS (2019). 

 

1.6 O funcionamento da UBS Vale do Jatobá 

 

A UBS Vale do Jatobá funciona das 07 às 18 horas e, para tanto, existem estagiários e 

recepcionistas responsáveis por abrir e fechar a unidade e realizar o primeiro atendimento ao 

usuário. As equipes possuem horários diferentes de atendimentos, sendo que algumas de 7:00h 

às 16 h e outras de 9:00 às 18:00h. Esse horário estendido facilita o atendimento à população, 

principalmente aqueles de livre demanda. A gestão, focada no atendimento da demanda 

espontânea, muitas vezes prejudica o trabalho da equipe de saúde da família na promoção e 

prevenção da saúde realizada durante as consultas agendadas que tem que ocorrer em tempo 

curto para acomodar os usuários da demanda espontânea.  

 

1.7 O dia a dia da equipe de saúde do Vale do Jatobá 

 

Os atendimentos da equipe são divididos da seguinte forma: das 9:00h às 12:00h são 

realizados atendimentos de consultas agendadas e das 13:00h às 18:00h são realizados os 

atendimentos de demanda espontânea. Não há dias e horários reservados para consultas de pré-

natal, puericultura, saúde da mulher, hipertenso, diabéticos, entre outros. O acolhimento é 

realizado juntamente com a triagem da demanda espontânea no período da tarde. As reuniões 

de equipe e as visitas domiciliares são realizadas às terças-feiras, no período da manhã. Na 

época do aumento de casos de dengue, as reuniões de equipe são suspensas. Outras reuniões, 
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como matriciamento de saúde mental e Núcleo de Apoio à saúde da Família (NASF) ocorrem 

mensalmente. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro passo) 

 

A UBS Vale do Jatobá apresenta alguns problemas muito comuns no serviço de APS 

como, por exemplo, alto número de pacientes com doenças crônicas, como hipertensão arterial, 

diabetes mellitus e doenças cardiovasculares; alto número de idosos com inúmeras 

comorbidades e que fazem uso abusivo de benzodiazepínicos; casos frequentes de gestação na 

adolescência, ocorrendo em faixas etárias cada vez menores, e ainda, a renovação de receitas 

sem uma avaliação completa e adequada.  

Todos esses problemas estão atrelados à qualidade do atendimento, uma vez que a 

demanda é alta e a capacidade de atendimento é insuficiente. Assim, a oferta de uma atenção 

maior para esses grupos prioritários, que necessitam de tratamento contínuo, acaba sendo falha. 

Isso contribui para descontrole clínico de grande parte desses pacientes, uma vez que são 

condições que precisam de boa adesão ao tratamento e de autocuidado adequado, práticas que 

deveriam ser estimuladas em atendimentos completos e em grupos de apoio, que também não 

são realizados nesta unidade. 

 

1.9 Priorização dos problemas – A seleção do problema para plano de intervenção (segundo 

passo) 

 

Diante da atual situação desta UBS foi realizada, durante os meses de abril e maio de 

2019, uma análise juntamente com a equipe, dos prontuários, cadastros e atividades do dia a 

dia da unidade neste período. Com isso, foi possível identificar e elencar os principais 

problemas cabíveis de intervenção. O quadro abaixo traz esses problemas e sua distribuição por 

ordem de prioridade. 
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Quadro 3 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Vale do Jatobá, Belo 

Horizonte, MG, 2019. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

priorização**** 

Falta de organização 

do acolhimento 

Alta 10 Parcial 1º 

Descontrole clínico 

de pacientes com 

doenças crônicas 

Alta 5 Parcial 2º 

Falta de grupos de 

apoio para atender 

aos pacientes com 

doenças crônicas 

Alta 5 Parcial 3º 

Renovação de 

receituários sem 

avaliação adequada 

Alta 5 Total 4º 

Alto número de 

idosos em uso de 

benzodiazepínicos 

Alta 3 Parcial 5º 

Alta taxa de gestação 

na adolescência 

Alta 3 Parcial 6º 

*Alta, Média ou Baixa 

** Total de pontos distribuídos até 30 

*** Total, Parcial ou Fora 

**** Ordenar considerando os três itens 

 

Esses foram os problemas destacados na unidade e todos eles foram considerados 

importantes, com necessidade de enfrentamento para que haja melhor atendimento e promoção 

da saúde. Acredita-se que organizar o acolhimento seja prioritário porque irá também, organizar 

o serviço da UBS e consequentemente a atenção a saúde do usuário em geral. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O acolhimento é essencial para a organização dos serviços de saúde, pois além de 

melhorar o processo de trabalho dos profissionais de saúde, amplia o acesso à atenção básica e 

aos outros níveis de atenção. É responsável por redirecionar o atendimento concentrado no 

médico para a equipe multiprofissional e por promover vínculos com os usuários. Vai além da 

recepção do usuário, buscando a humanização do atendimento (HENNINGTON, 2005). 

Na UBS Vale do Jatobá o acolhimento não está organizado adequadamente. Essa falta 

de organização acarreta dificuldade para prestar um cuidado efetivo e humanizado, que 

considera a atenção integral ao usuário a partir da entrada deste no sistema. Isso impacta 

negativamente nos vários aspectos da assistência ao indivíduo e a comunidade no que se refere 

a promoção da saúde, estímulo a adesão ao tratamento e ao autocuidado e a busca pelo controle 

da doença. 

O acolhimento organiza o processo de trabalho dos profissionais e melhora a 

resolutividade do mesmo. Compreende uma escuta qualificada de forma a estabelecer um 

vínculo com o paciente. Mas apesar da sua importância, a revisão integrativa realizada por 

Coutinho, Barbieri e Santos (2015), mostrou que o processo de acolhimento ainda não está 

totalmente sistematizado nos modelos de atenção à saúde. Os profissionais da eSF reconhecem 

a importância do acolhimento, mas enfrentam uma série de problemas para o seu funcionamento 

adequado. Entre os fatores dificultadores estão a falta de recursos humanos e infraestrutura 

adequada, falta de preparo dos profissionais, sobrecarga de trabalho e de atividades burocráticas 

que impedem acolher o paciente, pressão da demanda que gera um tempo reduzido para o 

acolhimento, impessoalidade na relação entre profissionais e usuários, entre outras. 

Vários destes problemas também ocorrem na UBS Vale do Jatobá. O recebimento do 

paciente se restringe a ações de atendimento aos casos agudos, sem olhar as necessidades 

individuais. Além disso, há uma sobrecarga de trabalho na unidade, causada em grande parte 

pela ausência do acolhimento, que impacta e insatisfação tanto dos profissionais quanto dos 

usuários. Por isso, compreende-se que projetar ações de organização do atendimento e melhora 

do acolhimento são fundamentais para que haja boa resposta do serviço, visando promoção da 

saúde e melhor qualidade de vida dos indivíduos atendidos nesta unidade. 
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3 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar uma proposta de intervenção para organização do acolhimento na Unidade Básica de 

Saúde Vale do Jatobá, Belo Horizonte, como forma de melhorar o processo de trabalho. 

 

 

1.2  Objetivos Específicos 

 

Criar e implantar um novo modelo de agenda médica e de enfermagem. 

 

Capacitar a equipe para realizar o acolhimento aos usuários. 

 

Preparar a equipe para lidar com o fluxo de atendimento com base nos critérios de classificação 

de riscos. 

 

Reduzir o tempo de espera por atendimento médico. 

 

Melhorar a assistência prestada aos usuários. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Neste trabalho foi considerada a realidade da UBS Vale do Jatobá e, com base nisso, 

foram realizadas três reuniões com a equipe de saúde com o objetivo de verificar a situação da 

assistência prestada e os principais problemas enfrentados pela unidade. Para isso utilizou-se, 

além das observações da rotina, os prontuários dos usuários e informações disponíveis no site 

da Prefeitura. Assim, foi possível realizar a análise situacional da unidade e a priorização dos 

problemas mais urgentes. Com base nisso, buscou-se definir ações, dentro de um plano de 

intervenção, que fossem capazes de atender a essa questão para resolução dos chamados “nós 

críticos” do problema. 

Foi utilizado o método Planejamento Estratégico Situacional (PES), desenvolvido por 

Faria, Campos e Santos (2018) que engloba nove passos: Estimativa rápida (passo um), 

priorização dos problemas (passo dois), descrição do problema selecionado (passo três), 

explicação do problema (passo quatro), seleção dos nós críticos (passo cinco), desenho das 

operações (passo seis), definição dos recursos críticos (passo sete), análise da viabilidade do 

plano (passo oito) e plano operativo (passo nove). 

Para subsidiar o projeto, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre “acolhimento na 

atenção primária à saúde”. Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e as bases 

de dados do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica – Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific  Electronic Library Online (SciELO), além de 

documentos do Ministério da Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e da Prefeitura. Foram utilizados os descritores: acolhimento, estratégia de saúde da família, 

serviços de saúde. 

Para solução dos problemas, foi elaborado o plano de ação e o desenho da 

operacionalização. Foram identificados os recursos críticos necessários para a execução das 

operações. Posteriormente identificou-se os atores que iriam dar sustentação a proposta em 

relação a cada operação e elaboradas as ações estratégicas necessárias para o sucesso do projeto.  
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

5.1 O Acolhimento na Estratégia Saúde da Família  

A atenção primária é a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde. É considerada 

a base para o formato da atenção à saúde e, por meio dela, todos os recursos são organizados e 

direcionados para promover, manter e melhorar a saúde dos indivíduos. Na APS, mais 

conhecida no Brasil como Atenção Básica, é possível oferecer à população, maior 

acessibilidade, atenção integral, cuidado humanizado e vínculo entre a equipe e o usuário do 

serviço. A Estratégia Saúde da Família (ESF), criada em 1994 como parte da atenção básica, é 

considerada, hoje, a principal estratégia para a mudança do modelo assistencial e ampliação do 

acesso aos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2013a).  

Nesse modelo de assistência à saúde o formato emergencial e curativo passa a dar 

espaço para a prevenção e a promoção da saúde, tendo como características, a atuação de uma 

equipe multiprofissional, o destaque para a família, o vínculo da equipe com o usuário e a 

família, o cuidado com o tratamento e a reabilitação e o acolhimento (GARUZI et al., 2014). 

Essas características se interligam no processo de trabalho levando a uma atenção integral. Tudo 

isso se assenta na Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, que tem o acolhimento 

como uma de suas principais diretrizes (BRASIL, 2006). 

De acordo com o Ministério da Saúde, embora haja vários conceitos para definir 

acolhimento, genericamente, pode-se considerar que seja: 

 
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. [...] em outras palavras, é uma 

prática constitutiva de relações de cuidado (BRASIL, 2013b, p.19). 

 

Segundo a PNH do SUS o acolhimento funciona como uma ferramenta de intervenção 

que facilita a escuta, a garantia de acesso, a criação de vínculos e a construção de redes no 

processo de produção da saúde (BRASIL, 2006). Em outras palavras, o acolhimento está 

relacionado à forma com que o indivíduo é recebido no serviço de saúde, tem sua necessidade 

ouvida, solucionada e acompanhada, de forma a ser “abraçado” pela equipe de saúde e por todo 

o sistema de atenção à saúde (LOPES et al., 2015). 

O acolhimento é a parte inicial do processo de trabalho na ESF, fundamental para que 

seja criado o vínculo entre profissionais de saúde e usuários do serviço (GARUZI et al., 2014). 

Esse vínculo, expresso numa relação de confiança, é fundamental para a saúde do usuário uma 

vez que estimula o autocuidado, contribui para que haja maior conscientização do estado de 
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saúde, com maior envolvimento do paciente no tratamento proposto, especialmente no contexto 

das doenças crônicas (BRASIL, 2014) 

O vínculo entre o usuário e a equipe se dá a partir do momento em que o profissional da 

saúde se propõe a conhecer e se envolver com a situação de saúde do indivíduo e esse, por sua 

vez, se propõe a fornecer abertura ao profissional, tendo interesse nessa interação. Sobre isso, 

Santos et al. (2013) citam que a visita domiciliar é uma importante ferramenta do acolhimento, 

uma vez que permite conhecer melhor o usuário e o contexto em que está inserido e, como 

consequência, estabelecer esse vínculo entre eles. 

Considerada uma tecnologia leve, o acolhimento é importante para consolidar a 

assistência, organizar o trabalho nas unidades de saúde, efetivar a resolutividade ao sanar as 

necessidades do usuário que procura o serviço, ou ainda, ao direcioná-lo para outros serviços, 

quando for o caso, sem deixar de acompanhar e assistir o mesmo. Isso só é possível quando se 

conhece qual a demanda que o usuário traz consigo, e tal conhecimento só se faz quando há 

uma escuta adequada, ou seja, quando há de fato uma assistência acolhedora (OLIVEIRA; 

MARINUS, 2016). 

Apesar de ser um dispositivo essencial para a qualidade do serviço de saúde oferecido, 

muitas unidades de saúde e suas equipes enfrentam dificuldade em colocar em prática o 

acolhimento. Os principais obstáculos encontrados são: demanda excessiva, que gera uma 

pressão na equipe devido ao reduzido tempo disponível para atendimento; falta de 

conhecimento por parte da equipe sobre o contexto nos quais os usuários estão inseridos, isso 

porque muitos profissionais se limitam ao serviço de dentro da unidade, sem se envolver com 

a realidade da população; a impaciência dos usuários, que muitas vezes não dão abertura para 

maior interação com a equipe, se restringindo apenas a busca de receitas e exames; despreparo 

da equipe de saúde para atuar de forma ampla e integral, necessitando capacitação constante; 

limitações na estrutura física das unidades de saúde; limitação nos horários; e por fim, a falta 

de organização da agenda de atendimento (GARUZI et al., 2014; SILVA et al., 2018). 
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5.2 Organização da demanda na Estratégia Saúde da Família 

 

Inicialmente, cabe mencionar os conceitos de demanda espontânea e demanda 

programada. A demanda espontânea (DE) ocorre quando o usuário procura livremente a 

unidade de saúde buscando tratamento/solução para alguma situação aguda. Ela se dá conforme 

o modelo clássico de saúde que prioriza a medicina curativa e emergencial. Sobre isso, sabe-se 

que “o atendimento com ênfase na livre demanda contraria o objetivo da proposta saúde da 

família de reorientar o modelo de saúde na perspectiva da construção coletiva” (RESTA; 

MOTTA, 2005 apud COSTA et al., 2013, p.71), de forma que a priorização desse tipo de 

demanda deixa em segundo plano a assistência familiar, prejudicando assim o cumprimento 

dos requisitos da ESF. Apesar disso, a DE deve ser acolhida dentro da ESF, por meio de uma 

boa escuta da equipe, sem distinção, a fim de que todos que procuram o serviço dessa forma 

também recebam uma atenção humana e equânime (GUTIÉRREZ et al., 2015). 

Já a demanda programada (DP) se dá por meio de um agendamento anterior, envolvendo 

ações de acompanhamento da saúde e prevenção de agravos. É importante que nos serviços de 

APS, tanto a DE quanto a DP estejam em equilíbrio. Esse equilíbrio é essencial, pois a DE 

nunca deixará de ocorrer, se fazendo necessário, portanto, que a equipe esteja preparada para 

lidar com essas situações sem causar prejuízo na atenção fornecida aos usuários, independente 

da forma como chegam ao serviço (BRASIL, 2013a; GUTIÉRREZ et al., 2015). 

Inicialmente o acesso ao serviço de saúde era baseado em um modelo fragilizado que 

consistia na distribuição de fichas, com vagas para os que chegassem primeiro. Isso gerava 

longas filas, esperas durante a madrugada e dificuldade para conseguir atendimento. A ESF foi 

criada com a ideia de modificar essa realidade e, através da atuação dos Agentes Comunitários 

da Saúde (ACS), passou a organizar o acesso do usuário que chegava por meio de uma demanda 

programada. Porém, o acesso daquele que chegava espontaneamente à procura do serviço ainda 

era difícil, e assim, o usuário que apresentasse queixa aguda, facilmente resolvida pela equipe 

de saúde, muitas vezes não conseguia esse atendimento (BRASIL, 2012). 

É nesse contexto que o acolhimento se mostra como dispositivo primordial para que 

haja equidade, humanização e integralidade na assistência prestada à todos que chegam ao 

serviço de saúde. Não deve ser confundido com a recepção, pois não é algo fixo, que se limita 

a um momento ou ambiente, mas é algo contínuo, que envolve a chegada do usuário e seu 

acompanhamento para promoção da saúde. Assim, quando a equipe atua com uma postura 

acolhedora, independentemente do tipo de demanda, o que deve ser oferecido ao usuário é 
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sempre a escuta adequada e a atenção integral (LOPES et al., 2014; OLIVEIRA; MARINUS, 

2016). 

Muitas vezes, contudo, o que se percebe na APS é a priorização de atendimento aos 

grupos específicos, como hipertensos e diabéticos, não sobrando espaço suficiente na agenda 

para atendimentos que não são programados, gerando assim longas filas de espera e insatisfação 

dos usuários do serviço. Essa situação traz frustração para esse usuário, que fica desmotivado e 

passa a não confiar mais na equipe de saúde, fragilizando ou até mesmo desconstruindo o 

vínculo entre eles (GONÇALVES et al., 2017). 

Diante disso, a organização da agenda de atendimento torna-se uma ação indispensável 

para que haja melhor assistência ao usuário, de forma acolhedora. Com a demanda organizada 

as filas de espera tendem a reduzir, o usuário que chega com alguma necessidade emergente 

consegue ser acolhido e atendido, há melhor desempenho da equipe, uma vez que, não trabalha 

sob pressão com excesso de atendimentos, e o acolhimento se estabelece, visando proteção e 

promoção da saúde (COSTA et al., 2013; WOLLMANN et al., 2014). 

Contudo, muitas vezes, essa organização não ocorre na realidade do serviço, 

impossibilitando assim o acolhimento. Com relação a isso, Coutinho, Barbieri e Santos (2015) 

discutem maneiras de enfrentar essas dificuldades e praticar a assistência acolhedora. Entre as 

estratégias citadas pelos autores, estão a estruturação e a implantação de um sistema prático e 

efetivo para marcação de consultas, a formação de equipes multiprofissionais para atuar no 

acolhimento e capacitação dessas equipes por meio da educação permanente, avaliação e 

definição de prioridades para que haja organização e direcionamento de fluxos. Segundo os 

autores, o acolhimento é capaz de reduzir a demanda muitas vezes reprimida e oferecer acesso 

facilitado a um serviço de saúde humanizado, no qual toda a equipe se torna responsável pelo 

cuidado do usuário (COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015). 

Nesse contexto, tem-se a agenda como um instrumento importante capaz de organizar 

a demanda, tornando-a mais rápida e custo efetiva, sem que seja necessário diminuí-la ou 

represá-la. A agenda deve ser livre, sem priorização de nenhum grupo populacional, 

resguardando apenas a assistência à gestantes e crianças com menos de um ano, que tem direito 

ao atendimento, mesmo quando houver sobrecarga na demanda (GUSSO; CERATTI, 2018). 

Basicamente, as características de uma agenda adequada são: 

 
Organizar o número de consultas disponíveis de forma compatível com a 

demanda; não setorizar ou verticalizar (separar períodos para programas); 

adaptar a variações da demanda; manter e/ou prever espaços entre consultas 

para recuperação de atrasos; alternar a agenda complementar entre médico e 

enfermeiro; individualizar o tempo de consulta (reservar a maior parte para 
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consultas rápidas, deixando espaço para algumas consultas demoradas – 

autorreferenciamento) (GUSSO; CERATTI, 2018, p.241). 
 

A ideia, nesse modelo, é de um trabalho interdisciplinar e em equipe, que valoriza as 

diferentes práticas e utiliza uma abordagem integral e resolutiva envolvendo toda a equipe e 

readequando o processo de trabalho. As demandas que antes eram exclusivamente médicas, são 

executadas também por outros profissionais da equipe. Com isso, o médico passa a estar mais 

disponível para prestar assistência a demanda de agudos, de forma que com a organização da 

agenda, a demanda espontânea converge com a programada e assim o acesso e o acolhimento 

são garantidos. Isso, contudo, não é inflexível, podendo se adequar a realidade de cada unidade 

de saúde, resguardando sempre a importância de uma equipe capacitada nessa atuação para que 

casos urgentes sejam identificados e solucionados (GUSSO; CERATTI, 2018). 

Frente a isso, a implantação da estratificação de risco é uma ferramenta que possibilita 

identificar, pelos riscos, os casos mais urgentes e assim definir as prioridades. Permite orientar 

a melhor intervenção a ser realizada, o momento em que deve ocorrer e o prazo para que se 

estabeleça. Deve iniciar com o acolhimento e a escuta individuais, pensando que muitas vezes 

o usuário não se sente à vontade para colocar suas necessidades. Além disso, é necessário pensar 

para além da questão biológica, pois esse pode ser o momento de dar uma atenção especial a 

quem não procura o serviço de saúde há muito tempo, ou a quem não realiza cuidados de 

prevenção e promoção com a saúde, como por exemplo exames rotineiros. Para todas as 

situações se faz necessário competência técnica, discussão, conhecimento, assim como, o bom 

senso por parte da equipe (BRASIL, 2013a). 

A figura 1 abaixo representa as recomendações do Ministério da Saúde (MS) para que 

seja feita a estratificação das necessidades geradas pela demanda espontânea em uma unidade 

de saúde. Essas recomendações classificam-se em situações agudas e não agudas ou crônicas 

agudizadas. Para essa última, as condutas possíveis se dividem em atendimento imediato (alto 

risco de vida), atendimento prioritário (risco moderado) e atendimento no dia (risco baixo ou 

ausência de risco). 
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Figura 1 – Classificação geral dos casos de demanda espontânea na APS. 

 
Fonte: Brasil, 2013a, p.19. 

 

 

Com a organização do fluxo de atendimento, é possível, então, colocar em prática o 

acolhimento. Sobre isso o Ministério de Saúde (2004) apud Oliveira e Marinus (2016, p. 220) 

relatam que: 

O acolhimento com classificação de risco visa atender os diferentes graus de 

especificidade e resolutividade na assistência realizada aos agravos agudos de 

forma que a assistência prestada seja de acordo com diferentes graus de 

necessidades ou sofrimento e não mais impessoal e por ordem de chegada. 

 

Assim, a organização da demanda visando o acolhimento requer que os profissionais 

estejam capacitados a fazer uma avaliação e escuta adequada, e, sobretudo, sensibilizados para 

que não haja subestimação das condições, limitação da confiança dos usuários para com a 

equipe, e insatisfação geral dos mesmos, para que o acesso ao serviço seja assegurado, facilitado 

e humanizado.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Os próximos tópicos apresentam o plano de intervenção desenvolvido pelo autor em 

conjunto com a equipe para organização do serviço e melhora do acolhimento realizado pela 

equipe Vermelha da UBS Vale do Jatobá. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Na UBS Vale do Jatobá não há planejamento de ações a serem ofertadas à população, 

pois o trabalho está focado nas consultas médicas. A equipe é responsável por uma população 

de quase seis mil usuários e não há horários de atendimentos disponíveis suficientes na agenda 

do profissional médico para suprir essa demanda. O problema já foi relatado à gerência para 

planejamento e possibilidade de reflexão e mudança no processo de trabalho, mas ainda não foi 

apresentada solução. 

Pode-se observar que o processo de trabalho da equipe está desorganizado e os 

profissionais cansados, estressados e sobrecarregados com a grande demanda de atendimento 

da população. O acolhimento apresenta problemas que acabam por sobrecarregar todos os 

profissionais. Devido ao grande número de consultas, tanto por demanda espontânea quanto 

programada, torna-se impossível a realização de ações de prevenção e promoção da saúde. 

Percebe-se que a prioridade é sempre a demanda espontânea, já que qualquer situação 

excepcional ocasiona no cancelamento de atendimentos eletivos, visitas domiciliares e reuniões 

de equipe, fazendo com que a UBS funcione como ponto de apoio as UPA. Ou seja, todo o 

processo de trabalho gira apenas em torno das consultas médicas. 

Isso causa grande insatisfação aos usuários do serviço, uma vez que os princípios da 

atenção básica à saúde não são respeitados, e assim, há deficiência de uma escuta adequada, de 

um acolhimento integral e humanizado e, por consequência, uma grande falha na tentativa de 

resolver os problemas de saúde dessa população e de promover saúde e qualidade de vida. 

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

A sobrecarga de trabalho da equipe Vermelha compromete a atenção a saúde de 

pacientes com doenças crônicas, entre elas a hipertensão e diabetes mellitus. O 

acompanhamento das doenças crônicas são os mais afetados pelo fato de serem as doenças mais 

prevalentes no serviço e aquelas que mais necessitam de acompanhamento adequado e 
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contínuo. Para isso, uma atenção integral é fundamental, uma vez que havendo vínculo entre a 

equipe de saúde e o usuário, o estimulo à adesão ao tratamento é facilitado.  

Acreditamos que com a organização da agenda para um acolhimento real é possível 

programar operações e grupos de apoio para acompanhar esses usuários de forma contínua, 

monitorando o uso de medicamentos, a introdução de medidas não farmacológicas como 

alimentação saudável e prática de atividade física, e o quadro clínico em geral. 

 

6.3Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Acolher de forma integral os usuários do serviço de saúde significa ir além de um 

simples pilar da atenção primária à saúde. É uma peça fundamental para promover saúde e 

qualidade de vida, visando o controle clínico dos pacientes, adesão ao tratamento e melhoria do 

serviço prestado. Dessa forma, o problema definido para ser alvo de um plano de intervenção 

foi “Falta de organização do acolhimento”, pelo qual definiu-se os nós críticos que serão alvos 

de intervenção, a saber: 

 Profissionais da equipe de saúde não capacitados para o acolhimento. A equipe possui 

uma dificuldade em classificar os casos agudos em prioridades, criando, 

consequentemente, uma barreira para a implementação de mudanças no modelo vigente.  

 Número grande de usuários para atendimento por demanda espontânea (DE) e 

programada (DP) o que causa dificuldade para a organização adequada do serviço. O 

atendimento está focado na demanda espontânea, muitas vezes prejudicando o trabalho 

da equipe de saúde da família na promoção e prevenção da saúde realizada durante as 

consultas agendadas que tem que ocorrer em tempo curto para acomodar os usuários da 

demanda espontânea.  

 Conhecimento inadequado da população sobre o acolhimento e o fluxo de atendimento. 

Isso acarreta em uma dificuldade de aceitar a proposta. A população possui uma rotina 

de procurar a UBS quando apresenta problemas de saúde agudos o que congestiona o 

atendimento gerando insatisfação. A demanda é alta e a capacidade de atendimento é 

insuficiente e assim, a oferta de uma atenção maior para grupos prioritários, que 

necessitam de tratamento contínuo, acaba sendo falha. Isso contribui para descontrole 

clínico dos pacientes crônicos, uma vez que são condições que precisam de uma atenção 

especial para adesão ao tratamento. 

 Falta de profissionais. Há frequentemente uma falta de médicos, o que contribui para 

sobrecarga e consequente redução da qualidade do serviço prestado. 
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Os quadros abaixo trazem o desenho das operações, os recursos críticos, a análise da 

viabilidade do plano e o plano operativo. 

Quadro 4 - Operação sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Profissionais da equipe 

de saúde não capacitados para o acolhimento”, na população sob responsabilidade da Equipe 

Vermelha da Unidade Básica de Saúde Vale do Jatobá, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Nó crítico 1 Profissionais da equipe de saúde não capacitados para o 

acolhimento 

Operação Desenvolvimento de uma proposta de capacitação dos 

profissionais 

Projeto Capacitando para acolher 

Resultados esperados Atendimento realizado de acordo com classificação de risco e 

vulnerabilidade identificados pelo acolhimento 

Produtos esperados Modelo de acolhimento integral implantado  

Recursos necessários Estrutural: Profissional para realizar capacitação e salas para 

as aulas 

Cognitivo: informações sobre o tema e uso de recursos 

audiovisuais para aulas 

Político: concordância de toda a eSF e gestores Financeiro: 

aquisição de material para aulas 

Recursos críticos Estrutural: Profissional qualificado e sala para oficinas 

Político: aceitação da eSF e dos gestores 

Controle dos recursos críticos Secretaria de Saúde, ESF, NASF 

Ações estratégicas Utilizar o documento do Ministério da Saúde sobre acolhimento 

e classificação de risco para orientar a equipe 

Fornecer certificado de participação 

Prazo Início: Setembro de 2020 

Treinamento nos meses de agosto e outubro quinzenalmente 

Responsáveis pelo 

acompanhamento das ações 

Médico e Enfermeira 

Processo de monitoramento e 

avaliação das ações 

Observação da postura da equipe nos atendimentos 

Pesquisa de satisfação dos usuários 

Fonte: Autor (2019). 
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Quadro 5 - Operação sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Número grande de 

usuários para atendimento a DR e DP”, na população sob responsabilidade da Equipe Vermelha 

da Unidade Básica de Saúde Vale do Jatobá, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Nó crítico 2 Número grande de usuários para atendimento a DR e DP 

Operação Criação de um fluxograma de atendimento da demanda 

espontânea adequado  

Organização da agenda DP do médico e enfermeiro de acordo 

com programas do MS 

Projeto Acolhimento: organizando o trabalho da eSF 

Resultados esperados Melhoria nos atendimentos prestados aos usuários da UBS, 

buscando, com organização, suprir as necessidades de todos 

que ali chegarem. 

Produtos esperados Acolhimento implantado  

Nova agenda de atendimento organizada e implantada 

Recursos necessários Estrutural: Profissional responsável por organizar as 

reuniões com o pessoal sobre o novo modelo de acolhimento, 

sala para as reuniões 

Cognitivo: Informações sobre a importância dessa ação  

Político: Envolvimento da gestão e da eSF 

Recursos críticos Estrutural: profissional qualificado e sala 

Político: aceitação da equipe para o novo fluxo e cooperação 

dos gestores  

Controle dos recursos críticos Secretaria de Saúde, eSF, NASF 

Ações estratégicas Realizar rodas de discussão para mostrar à equipe a 

importância dessa mudança, providenciar sala e 

equipamento audiovisual 

Prazo Início: Setembro de 2020 

Duas reuniões com a equipe 

Implantação da agenda no início de agosto 

Responsáveis pelo acompanhamento 

das ações 

Médico e Enfermeira 

Processo de monitoramento e 

avaliação das ações 

Estabelecimento de um cronograma e observação do fluxo de 

atendimento 

Fonte: Autor (2019). 
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Quadro 6 – Operação sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Conhecimento 

inadequado da população sobre o acolhimento e o fluxo do atendimento”, na população sob 

responsabilidade da Equipe Vermelha da Unidade Básica de Saúde Vale do Jatobá, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais. 

Nó crítico 3 Conhecimento inadequado da população sobre o acolhimento 

e o fluxo do atendimento 

Operação Orientar a população sobre os novos fluxos de atendimento 

como forma de garantir o acolhimento integral dos usuários 

que procuram a UBS tanto para demanda espontânea quanto 

para a programada. 

Projeto Utilização consciente do serviço de saúde 

Resultados esperados Melhor acolhimento e maior satisfação dos usuários que 

procuram a UBS 

Produtos esperados Fluxo de acolhimento implantado 

Recursos necessários Estrutural: Profissional para realizar material educativo e 

para acompanhar a nova rotina 

Cognitivo: conhecimento para utilização dos serviços 

Político: envolvimento de toda a eSF 

Financeiro: recursos para confecção de folder e/ou folhetos 

educativos 

Recursos críticos Estrutural: Profissional para realizar material educativo  

Cognitivo: conhecimento para utilização dos serviços 

Político: Boa aceitação e envolvimento da equipe. 

Financeiro: autorização dos gestores para liberação de 

recursos para confecção do material educativo 

Controle dos recursos críticos Secretaria de Saúde, PSF, NASF 

Ações estratégicas Realizar bate-papos na sala de espera, oferecer brindes. 

Prazo Início: Setembro de 2020 

Treinamento nos meses de julho a agosto, quinzenalmente. 

Responsáveis pelo acompanhamento 

das ações 

Toda a eSF.  

Processo de monitoramento e 

avaliação das ações 

Observação da postura da equipe nos atendimentos 

Pesquisa de satisfação dos usuários 

Fonte: Autor (2019). 
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Quadro 7 - Operação sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema "Falta de Profissionais", 

na população sob responsabilidade da Equipe Vermelha da Unidade Básica de Saúde Vale do 

Jatobá, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Nó crítico 4 Falta de Profissionais 

Operação Articulação com a Gestão da Saúde  

Projeto Melhor qualidade do serviço de saúde 

Resultados esperados Aumento do número de profissionais da saúde envolvidos 

na eSF Vermelha 

Produtos esperados Organização do serviço e maior qualidade do serviço 

prestado 

Recursos necessários Político: Gestão da Unidade 

Recursos críticos Político: Aceitação do projeto 

Controle dos recursos críticos Secretaria de Saúde, PSF, NASF 

Ações estratégicas Solicitação junto aos gestores, com apresentação das 

necessidades locais 

Prazo Início: Agosto de 2020 

Responsável pelo acompanhamento das 

ações 

Médico 

Processo de monitoramento e avaliação 

das ações 

Acompanhamento do requerimento de novos profissionais 

para a equipe 

Fonte: Autor (2019). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realidade da UBS Vale do Jatobá mostrou falha na organização da demanda do 

serviço e do acolhimento oferecido dentro da assistência à saúde. Ao identificar essa grande 

falha surgiu o interesse em propor esta intervenção a fim de que pudesse melhorar essa 

realidade. Para tanto, foi necessário um constante diálogo com a equipe, com paciência e 

perseverança, uma vez que a cultura instaurada no referido serviço de saúde era de priorização 

da demanda espontânea, indo contra os princípios da atenção primária à saúde. 

Assim, ao buscar na literatura sobre o assunto, foi possível compreender que essa 

realidade é comum a muitas unidades de saúde, e que sem uma organização do acolhimento o 

atendimento à população ficaria comprometido. Os estudos analisados mostraram que a 

compreensão da comunidade sobre o acolhimento e a capacitação da equipe para a implantação 

de uma agenda organizada e da estratificação de riscos são maneiras de enfrentar os obstáculos 

que impedem a organização do serviço e seu carácter acolhedor.  

Nesse sentido, este estudo buscou aplicar ações capazes de reverter a realidade do 

serviço na UBS Vale do Jatobá, com vistas a organização da demanda e a oferta de uma 

assistência integral e acolhedora. Foi necessário o envolvimento de toda equipe e da gestão, as 

quais se mostraram interessadas nessa mudanças. Contudo, compreende-se que esse não é um 

trabalho único, mas que requer continuação, com paciência e comprometimento para que o 

acolhimento ocorra, priorizando a saúde do usuário, sua satisfação e o vínculo desse com a 

equipe de saúde. 
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