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RESUMO 
 

 
 
A Unidade Básica de Saúde é considerada a porta de entrada do usuário dentro do 
Sistema Único de Saúde(SUS) e, portanto, deve estar apta a realizar esta função de 
maneira coordenada e efetiva. As mudanças nas práticas em saúde propostas pela 
Politica de Humanização do SUS reformularam a rotina do Acolhimento dentro da 
equipe de saúde da família, impactando na forma na qual o usuário é recepcionado 
e inserido dentro das redes de atenção. É esperado que a equipe de saúde da 
família exerça as boas práticas do Acolhimento, pautando-se em diretrizes políticas, 
éticas e estéticas. Contudo, inserir estas ideias no contexto da realidade de cada 
comunidade é um desafio constante, principalmente quando levamos em 
consideração os determinantes sociais únicos de cada região. Em função destes 
obstáculos, o Acolhimento pode não ser instituído de maneira eficaz, causando 
prejuízo à assistência e ao bem-estar do usuário. Este trabalho tem por objetivo 
elaborar um projeto de intervenção para aprimorar a rotina do acolhimento para a 
equipe de saúde Florença 1, baseando-se nas Políticas de Humanização do SUS e 
no bem-estar dos indivíduos envolvidos neste processo de trabalho. Para contribuir 
na elaboração do projeto foi realizada uma revisão bibliográfica nos bancos de 
dados da Biblioteca Virtual em Saúde. O Projeto de intervenção foi construído 
seguindo os passos do planejamento estratégico situacional. Espera-se que com as 
ações do projeto possamos melhorar o acolhimento dos usuários da unidade, 
mesmo sabendo que é um trabalho que necessita de um aprimoramento contínuo da 
equipe. 
 

Palavras Chave: Atenção Primária à saúde. Acolhimento. Classificação de risco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

 
The Basic Health Unit is considered the user's entry point into the Unified Health 
System and, therefore, must be able to perform this function in a coordinated and 
effective way. The changes in the health practices proposed by the Humanization 
Policy of SUS reformulated the Reception routine within the family health team, 
impacting on the way in which the user is received and inserted within the attention 
networks. It is expected that the family health team will practice the good practices of 
the Host, based on political, ethical and aesthetic guidelines. However, to insert these 
ideas in the context of the reality of each community is a constant challenge, 
especially when we take into account the unique social determinants of each region. 
Due to these obstacles, the Reception may not be established in an effective way, 
causing harm to the care and well-being of the user. The objective of this study is to 
elaborate an intervention project to improve the reception routine for the Florence 1 
health team, based on the Humanization Policies of SUS and on the well-being of the 
individuals involved in this work process. In order to contribute to the preparation of 
the project, a bibliographic review was carried out in the databases of the Virtual 
Health Library. The Intervention Project was built following the steps of situational 
strategic planning. It is hoped that with the actions of the project we can improve the 
reception of the users of the unit, even knowing that it is a work that needs a 
continuous improvement of the team. 
 

Keywords: Primary Health Care. Reception. Risk classification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município 

O município da Ribeirão das Neves faz parte da região metropolitana de Belo 

Horizonte e dista 32km da capital mineira. Possui uma população estimada para 

2018 de 331.045 habitantes de acordo com o do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2018).  

Por se tratar de um município extenso, apresenta duas sedes administrativas, uma 

na região central e outra na região de Justinópolis, cada uma com aspectos 

socioeconômicos peculiares. A cidade sofreu um crescimento explosivo e 

desordenado nos últimos trinta anos, resultando em uma área de pobreza extrema, 

violência constante e carência de muitos serviços sociais. Grande parte dos 

moradores trabalha em Belo Horizonte e em fábricas localizadas na periferia da 

capital, divisa com o município. 

1.2 A Comunidade da Unidade Básica de Saúde 

O bairro Florença, assim como outros do município de Ribeirão das Neves, não foi 

planejado e sua expansão ocorreu de maneira desordenada e sem apoio da 

prefeitura. Corresponde a uma área muito carente em todos os aspectos, sobretudo 

sociais e econômicos. Não há asfalto na grande maioria das ruas, dificultando o 

acesso, mesmo de carro ou ônibus. O sistema de luz e esgotamento sanitário 

também não abrange todas as casas, principalmente porque há muitas regiões de 

invasões e ocupações irregulares. 

 

A taxa de desemprego é elevada e piorou sobremaneira após a crise econômica 

pela qual o país está passando. A maioria das pessoas trabalha no serviço terciário, 

principalmente em atividades que não exigem nível superior, como faxineiros, 

vendedores e motoristas. A partir da observação dos pacientes que já atendo, boa 

parte dos moradores têm, no máximo, o ensino fundamental completo, sendo que a 

taxa de analfabetismo entre os idosos é consideravelmente alta. 
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O tráfico de drogas é uma realidade diária no bairro, sendo que o “policiamento” é 

feito pelos próprios integrantes das facções. No momento, há poucos registros de 

óbitos e disputas por pontos de venda de drogas, mas há relatos que no passado 

estes conflitos eram constantes e intensos. Ainda assim, a sensação de insegurança 

é uma realidade entre àqueles que frequentam a região. 

 

Por se tratar de uma região extensa, está dividida entre três equipes de saúde da 

família: ESF Florença I, ESF Florença II e ESF Novo Florença. 

 

A comunidade que compõe a ESF Florença I apresenta, portanto, carência em todos 

os aspectos que envolvem a saúde – biológicos, sociais, psicológicos, econômicos, 

etc. Fica evidente para os profissionais que atuam na área que os entraves sociais e 

em menor grau as limitações econômicas, são os grandes desafios enfrentados na 

busca de uma assistência de qualidade. Os desequilíbrios e as insuficiências 

destacam-se de tal maneira que é quase impossível manter um status satisfatório de 

saúde e bem-estar.  

1.3 O sistema municipal de saúde 

A rede de atenção à saúde de Ribeirão das Neves é extensa, porém limitada quando 

se comparada à demanda populacional e às carências da região. O município conta 

com 55 estratégias de saúde da família cadastradas no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) e quatro unidades básicas de referência, 

dispostas nos cinco distritos sanitários da cidade. Possui três centros de atenção 

secundária e terciária: Centro de Especialidades Médica e Odontológica (CEMO), 

Centro Viva Vida (CVV) e Núcleo de Excelência em Oftalmologia de Ribeirão das 

Neves (NEO) e um hospital de médio porte (Hospital São Judas Tadeu). Com 

relação ao serviço de urgência, estão disponíveis duas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), sendo estas: UPA Acrízio Menezes e UPA Joanico Cirilo de 

Abreu. Pode-se dizer que em relação ao campo da atenção primária, parte 

considerável das demandas consegue ser solucionadas e geridas com os recursos 

próprios da cidade. Contudo, apesar de existir uma estrutura de atenção secundária 

e terciária, boa parte dos serviços de média e alta complexidade são encaminhados 

para cidades vizinhas, sobretudo Belo Horizonte. Isto ocorre em função da escassez 
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de recursos técnicos e humanos e das limitações financeiras de Ribeirão das Neves. 

Em geral, quando se faz necessário o encaminhamento intermunicipal de usuários, 

este é regulado pela Secretaria de Saúde ou pela Central de Leitos. 

1.4 A unidade básica de saúde da equipe de saúde da família Florença I, seu 

território e sua população 

A Unidade Básica de Saúde na qual o ESF Florença I localiza-se na região central 

do Bairro Florença, porém em uma rua asfaltada há poucos meses, de difícil acesso 

e com inúmeros buracos. No mesmo prédio também funcionam outras duas equipes 

de saúde da família, Florença II e Novo Florença. O prédio é relativamente novo, 

inaugurado há cerca de quatro anos. É uma unidade própria da prefeitura e foi 

construída no intuito de ser uma Unidade Básica de Saúde. Sendo assim, possui 

boa estrutura física, distribuída entre as três equipes que ali funcionam. A Unidade 

conta com seis consultórios, sendo três para a enfermagem e três para médicos, 

uma sala para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma sala para a equipe do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), uma sala de curativos e outra de 

vacina, bem como uma sala para observação de pacientes. Ainda, há uma pequena 

cozinha e outra pequena sala destinada às refeições. Infelizmente não há um 

espaço destinado às atividades integrativas e de grupos que são promovidos pelas 

ESF. Este entrave vem sendo sanado a partir do uso de outros equipamentos e 

estruturas disponíveis na comunidade. 

Recentemente foi inaugurado um espaço para o consultório odontológico, projeto 

este previsto desde a inauguração da unidade, porém viabilizado, ainda que 

precariamente, há poucos meses. O serviço possui capacidade para atuação de três 

cirurgiões dentistas e seus respectivos auxiliares de saúde bucal. No momento, 

apenas um terço da estrutura está em funcionamento. A UBS Florença também é o 

centro do setor de Zoonoses do distrito sanitário no qual o bairro está inserido. 

Futuramente, pretende-se instalar na unidade uma base de apoio ao Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Contudo, apesar da aparente estrutura adequada, enfrentamos inúmeros desafios 

quanto à precariedade da mesma. Infelizmente, a construção realizada se deteriorou 

muito rápido, resultando em grande perda de patrimônio. Os vidros das janelas estão 
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quebrados e não há grades de proteção, há infiltrações em todas as salas e, quando 

chove, incontáveis goteiras surgem dentro da unidade. O mobiliário está enferrujado 

e já não mais comporta o volume de funcionários e usuários. Os encanamentos 

necessitam de reparos, assim como o sistema elétrico. Há rachaduras nas paredes 

que, aparentemente, revelam que a estrutura do prédio pode estar comprometida. 

Vale ressaltar como aspecto muito positivo da unidade a presença do NASF, bem 

como sua sala sede estar localizada no mesmo prédio. O NASF conta com 

fisioterapeuta, psicóloga, farmacêutica, fonoaudióloga, profissional de educação 

física, assistente social e nutricionista, todas muito atuantes e integradas às equipes 

de saúde da família. As ações integrativas entre as equipes possibilitam colocar em 

prática a assistência multidisciplinar e multidimensional para os pacientes. 

Muitos membros da comunidade frequentam regularmente a unidade e auxiliam na 

realização de atividades integrativas. Contudo, a meu ver a comunidade ainda é 

pouco participativa dentro da unidade, acredito que mais por uma questão cultural 

do que meramente estrutural. Independente das limitações aqui ressaltadas, 

reafirmo que em função do empenho dos funcionários e colaboradores, tem-se 

conseguido ofertar uma atenção primária satisfatória aos usuários. 

1.5 A equipe de saúde da família Florença I 

A UBS Florença abrange cerca de 12.000 usuários, sendo que estão sob a gestão 

da ESF Florença I aproximadamente 3.700 indivíduos. Estes dados estão em 

constante atualização, haja vista o grande fluxo migratório dos munícipes e as áreas 

de invasão em franca expansão. Pode-se dizer que montante majoritário dos 

usuários inscritos na ESF usufrui dos serviços prestados, sendo baixa a parcela 

daqueles que são assistidos pelos serviços de saúde suplementar. 

Com relação aos profissionais que compõem a ESF Florença I, temos um médico da 

Estratégia de Saúde da Família, uma enfermeira, e três técnicos de enfermagem, 

estes distribuídos entre assistência direta ao usuário, sala de vacina e farmácia. A 

área de abrangência é dividida em sete microáreas, cada uma em média com 

aproximadamente 500 a 600 usuários cadastrados. Sendo assim, completam a 

equipe da ESF sete Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
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1.6 O funcionamento da unidade básica de saúde e da equipe de saúde 

Florença I 

A UBS funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados), de 08:00h às 17:00h, 

inclusive durante o horário do almoço. Em sábados programados, são realizadas 

campanhas de vacinas e ações do serviço de zoonoses. Cada ESF possui sua 

própria agenda e estruturação do serviço, porém todas contemplam as áreas 

programáticas, como atenção pré-natal, crescimento e desenvolvimento das 

crianças, vacinação, curativos, atenção aos portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis, visitas domiciliares, práticas de promoção e prevenção em saúde, 

entre outras atividades.  

Com relação à ESF Florença I, os acolhimentos são realizados diariamente, 

preferencialmente no período da manhã. À tarde, o atendimento é disposto na forma 

de agenda, com horários previamente marcados (abrangendo as áreas principais de 

atuação médica e de enfermagem). As atividades de grupo e os eventos de 

promoção em saúde ocorrem nos dias de menor fluxo, preferivelmente no período 

da tarde.  

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

(primeiro passo) 

Quando realizamos o diagnóstico situacional no território da área de abrangência da 

equipe Florença I muitos foram os problemas identificados pela equipe e também 

expressos pela comunidade adscrita. Além dos problemas crônicos que interferem 

no atendimento, como alta demanda de atendimento por consulta médica e troca de 

receitas, pacientes com doenças crônicas descompensadas, surgiram aquelas 

relacionadas à organização do serviço e do processo de trabalho na unidade. Foram 

listados aqueles prioritários muito mais relacionados a organização do serviço e do 

processo de trabalho, a saber: 

 Inexistência de um laboratório municipal e contrato provisório com laboratório 

incapaz de atender o volume de exames solicitados. 

 Inexistência de estrutura física adequada para o correto funcionamento da 

UBS, bem como insumos físicos para a organização e execução das tarefas 
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diárias. Dentre estes, faltam materiais básicos, inclusive relacionados à 

higiene e ao controle de infecções, como papel toalha, sabão líquido e álcool 

gel.  

 Falta de um gerente responsável apenas por questões burocráticas da UBS, 

bem como funcionários destinados apenas às questões administrativas. Na 

falta destes, os demais funcionários: enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

ACS se desviam suas funções para atender a assuntos internos da unidade, 

impedindo que execute outras atribuições obrigatórias. Exemplo: o ACS deve 

ficar como atendente na recepção do posto, além de organizar prontuários e 

marcar exames pelo sistema, ao invés de atuar diretamente em sua 

microárea e realizar as vistas domiciliares necessárias. 

 Falta de protocolos clínicos e assistenciais próprios do município ou a pouca 

divulgação dos existentes. Dessa maneira, a condução dos casos é feita de 

maneira heterogênea e não há uma uniformidade das condutas adotadas.  

 Pouca integração da comunidade à equipe de saúde. Os usuários ainda estão 

muito presos ao modelo medicocêntrico e centrado na doença. Delegam o 

cuidado em saúde aos profissionais da equipe, sobretudo ao médico, além de 

apenas procurarem a unidade no caso de casos agudos ou agudizações de 

casos crônicos. Não há uma linha de cuidado longitudinal bem definida, nem 

uma periodicidade no acompanhamento do indivíduo. Também, relacionada a 

esta dissociação comunidade com a equipe de saúde da família, os usuários 

não participam da construção de instrumentos educativos que estimulam a 

promoção e a prevenção em saúde. Acredito que este problema é 

responsabilidade da comunidade, mas principalmente dos funcionários da 

UBS, que não se empenham verdadeiramente em trazer o usuário para junto 

da equipe de saúde da família estimulando sua participação e o seu 

autocuidado. 

 Inexistência de um prontuário eletrônico, bem como de um sistema que 

integre todos os níveis de atenção dentro do município/polos de referência. 

Sendo assim, o cuidado do paciente fica fragmentado e desorganizado, além 

de aumentar a morosidade para questões administrativas, como, por 
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exemplo, a marcação de consultas. Nesse contexto, a Atenção Primária à 

Saúde (APS) deixa de cumprir seu papel de coordenação da rede de atenção 

à saúde dentro do sistema de saúde.  

 Inexistência de um serviço de acolhimento adequado, além da 

desorganização da agenda. Acredito que este é um ponto chave dentro dos 

problemas da minha equipe, bem como isso impacta no não cumprimento de 

uma das funções cardinais do novo modelo da atenção primária, “o 

acolhimento”.  

A fim de enfrentar as questões elencados acima e aprimorar o atendimento ofertado 

aos usuários, os problemas identificados foram priorizados, seguindo uma ordem 

baseada na capacidade de enfrentamento das disfunções e da governança que a 

equipe tem sobre os mesmos. Esta ordem de intervenção encontra-se descrita no 

quadro 1. 

1.8 Priorização dos problemas (segundo passo) 
 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde Florença I, município de Ribeirão das Neves, 
estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**
** 

Acolhimento 
desqualificado e pouco 
valorizado 

Alta 10 Total 1 

Ausência de prontuário 
Eletrônico 

Média 7 Fora 2 

Falta de protocolos 
clínicos 

Média 5 Parcial 3 

Pequena participação 
da Comunidade 

Alta 4 Parcial 4 

Estrutura Física 
precária  

Média 4 Fora 5 

  Fonte:  
*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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A partir da estimativa rápida dos problemas existentes na ESF, bem como a 

identificação dos pontos prioritários para intervenção, a equipe selecionou o tema 

“acolhimento desqualificado e pouco valorizado” como objeto de intervenção deste 

projeto. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O acolhimento constitui um dos pilares da APS e, portanto, deve ser praticado em 

sua excelência máxima, a fim de cumprir os preceitos deste novo modelo de saúde.  

Na prática, esta tarefa é árdua e esbarramos em diversos “nós críticos”, como são 

de se esperar quando tentamos transpor um modelo teórico para a realidade diária. 

Na unidade onde atuo, acredito que a principal barreira para a correta prática do 

acolhimento seja: 

 Inexistência de um ambiente destinado especificamente para esta rotina, 

como por exemplo, uma sala reservada, na qual o usuário possa expor suas 

demandas e ser ouvido atentamente. 

 Inexistência de protocolos clínicos definidos para facilitar a triagem dos 

usuários e decisão quanto ao direcionamento do indivíduo. Da mesma forma, 

não são empregados sistemas de triagem e classificação de risco já 

consagrados, como o Sistema Manchester. 

  Ausência de um sistema informatizado e integrado, que possa fornecer as 

principais informações do histórico de saúde do paciente, além de sua 

situação dentro da rede de atenção. Isto também dificulta os 

encaminhamentos dentro e fora da Unidade. 

 Grande volume de paciente frente a uma agenda de demandas marcadas 

demasiadamente ocupada. Os usuários apresentam constantes agudizações 

de comorbidades crônicas, bem como agravos agudos sobretudo 

relacionados ao baixo nível sociodemográfico (em sua maioria doenças 

infectocontagiosas). Isto gera uma demanda crescente e constante de casos 

agudos que requerem tempo e espaço físico para o acolhimento dos usuários.  

 Deturpação quanto ao significado do termo “acolher”. Atualmente, entende-se 

esta ação como o mero “ouvir” das queixas dos usuários, não se colocando 

em práticas os preceitos defendidos pela Politica de Humanização do SUS. 

 

Normalmente a rotina do acolhimento na unidade básica de saúde Florença I ocorre 

da seguinte maneira: o usuário chega à unidade em geral pela manhã, antes da 

abertura da UBS (08:00h), aguarda na fila da recepção e expõe sua demanda de 
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maneira pública. O funcionário responsável pela recepção, um ACS, decide se o 

caso demanda avaliação da técnica de enfermagem ou se pode ser agendada 

consulta diretamente (processo realizado de maneira rápida e objetiva). Caso seja 

necessário um atendimento pela técnica de enfermagem, este é realizado na sala da 

profissional. Neste momento, a história é coletada de maneira sucinta e os dados 

vitais são aferidos. Então, as situações que demandam avaliação especializada são 

encaminhadas à enfermeira e, se necessário, ao médico.  Estas consultas são 

encaixadas na agenda do dia. 

 

Os dias nos quais há maior demanda do acolhimento são as segundas e terças-

feiras. Em um dia típico são realizados aproximadamente 25 acolhimentos pela 

equipe de saúde Florença I, sendo que destes, em média, 10 são avaliados pela 

técnica,  sete pela enfermeira e menos da metade pelo médico. Outros tantos casos 

sequer são acolhidos e escutados de maneira empática. Estes números 

aparentemente são irrisórios, mas quando colocados na prática real do trabalho da 

equipe, sem uma linha guia de condutas, em meio às outras rotinas burocráticas da 

unidade e das demandas agendas pré-estabelecidas, causam grande impacto na 

qualidade do atendimento prestado, além de gerar estresse diário para os agentes 

envolvidos. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Geral 
 
Elaborar um projeto de intervenção para aprimorar a rotina do acolhimento para a 

equipe de saúde Florença 1, baseando-se nas Políticas de Humanização do SUS e 

no bem-estar dos indivíduos envolvidos neste processo de trabalho. 

 
 

3.2 Específicos 

 

Expor para equipe de saúde Florença 1, a Política de Humanização do SUS. 

 

Qualificar os funcionários para trabalhar com a metodologia do acolhimento e 

sensibilizá-los de sobre a importância do primeiro contato. 

 

Transpor para a realidade o modelo teórico do acolhimento humano e empático. 

 

Criar uma rotina de atendimento para as demandas agudas, organizando o fluxo de 

pacientes e aprimorando o processo de trabalho. 

 

Instituir uma política de educação permanente e aprimoramento constante dos 

processos de trabalho. 

 

Fornecer ao usuário uma assistência completa e integral, baseados em preceitos 

humanos e voltados para o indivíduo e para a comunidade. 

 

 
 

 
 
 
 
 



20 
 

 
 

4 METODOLOGIA 
 
 

Para a realização da proposta do projeto de intervenção alguns passos foram 

seguidos, a saber: 

 

Realização do diagnóstico situacional por meio do método da estimativa rápida, 

conforme preconizado por Faria, Campos e Santos (2018). No momento da 

realização do diagnóstico, muitos problemas foram identificados no território da 

unidade desde a falta de calçamento até o transporte urbano. Com a discussão junto 

à equipe e usuários foi feito a priorização dos mesmos baseados nos recursos 

disponíveis na comunidade e na unidade e ainda a capacidade da equipe na solução 

dos mesmos. Com base nos critérios de priorização selecionou-se “o acolhimento 

desqualificado e pouco valorizado” realizado aos usuários na unidade, como o 

problema a ser trabalhado pela equipe por meio do projeto de intervenção. 

 

Para contribuir na elaboração da proposta de intervenção foi também realizada uma 

pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

da Biblioteca Virtual do Nescon sobre o problema selecionado. A Busca das 

publicações foi realizada por meio dos seguintes descritores: 

Atenção primária à saúde. 

Acolhimento. 

Classificação de risco. 

 

Foram também objeto de consulta os manuais do Ministério da saúde e da 

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. 

 

A proposta de intervenção foi elaborada atendendo os passos do planejamento 

estratégico situacional trabalhado na disciplina planejamento e avaliação das ações 

em saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
 
5.1 Atenção primária à saúde 
 
O Sistema Único de Saúde do Brasil constitui um avanço no campo das políticas 

sociais, bem como da saúde coletiva. Instituído a partir da Constituição Federal de 

1998, reconhecida como “constituição cidadã”, o inovador programa de saúde 

pública está em um processo contínuo de aprimoramento e adaptação à realidade 

política, econômica, social e epidemiológica brasileira. Possui como princípios a 

universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização e a participação 

social (BRASIL, 2011).  

 

O SUS tem como célula base a Atenção Primária à Saúde (APS), a partir do qual 

todos os fluxos e redes são construídos, bem como a interface com a população é 

estruturada. De acordo com Eugênio Vilaça Mendes, a APS integra às Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) e possui três funções básicas: i) função resolutiva, ou seja, 

solucionar dentro da ESF mais de 80% das demandas trazidas pelos usuários; ii) 

função coordenadora, a partir da qual é responsável por gerir e integrar os cuidados 

sem saúde de seus usuários das redes de atenção do SUS, dentro do nível micro e 

macro assistencial; iii) função de responsabilização pela saúde dos usuários 

pertencentes às unidades de saúde nas quais estes estão vinculados (MENDES, 

2015).  

 

Por se tratar da base do sistema, as ações desenvolvidas dentro da APS irão 

repercutir no cuidado do usuário ao longo do tempo e no decorrer da evolução de 

sua morbidade. 

 

A atenção primária é reconhecida por estar “próximo ao usuário” e pelo uso de 

tecnologias de baixa complexidade a fim de abordar questões complexas e 

intricadas, levando-se em consideração os determinantes de saúde de cada rede de 

assistência, bem como a construção de um modelo de saúde compartilhado entre 

usuários e profissionais de saúde. O enfoque das ações é amplo, não restrito 

apenas à cura e à reabilitação de doentes, mas principalmente prevenção e 
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promoção de saúde para a comunidade e para os usuários. Visa à melhoria da 

saúde e do bem-estar daqueles que são assistidos (STARFIELD, 2002). 

 

A APS é considerada a porta de entrada do usuário dentro do sistema de saúde e, 

portanto, deve ser receptiva e estruturada para recebê-lo e gerir seu cuidado de 

acordo com as demandas apresentadas. É neste ponto que se insere a premissa do 

“Acolhimento”. 

 
 
5.2 Acolhimento 
 
A Política Nacional de Humanização do SUS (BRASIL, 2003) está em vigor desde 

2003 e visa à valorização do usuário enquanto sujeito individual e coletivo, 

reconhecendo-o em todas as suas peculiaridades. Também, tem como premissa a 

interlocução produtiva e multidirecional entre usuários e trabalhadores, permitindo a 

construção conjunta do sistema de saúde. Esta proposta vem na contramão do 

sistema anterior centrado na medicalização, hospitalização e sobrevalorização da 

figura do médico. Com a instituição da PNH, têm-se primado pelas boas práticas de 

humanização, compartilhamento de saberes, incentivo à participação social e 

valorização dos diversos profissionais que compõem a ESF (MOTTA; PERUCCHI; 

FILGUEIRAS, 2014). 

 

A PNH tem como diretrizes: i) o acolhimento; ii) a gestão participativa e cogestão; iii) 

a ambiência; iv) a clínica compartilhada e ampliada; v) a valorização do trabalhador; 

vi) a defesa dos direitos humanos (BRASIL, 2009).  

 

Dentre estes, destaca-se o Acolhimento, uma vez que este consiste em uma 

ferramenta sólida e viável de legitimação da participação e controle social dentro das 

práticas de saúde, bem como integra os diversos profissionais de saúde à rede de 

assistência. 

 

De acordo com a diretriz atual do acolhimento, este tem por finalidade não apenas a 

escuta banal do paciente, tampouco se restringe à recepção do usuário na unidade 

de saúde de maneira genérica. O Acolhimento visa, no seu aspecto amplo e 

moderno, trazer o protagonismo do atendimento para a comunidade, 
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proporcionando-lhes uma escuta qualificada e a resolubilidade das demandas 

questionadas. Ainda, prevê a integração da equipe multidisciplinar a qual compõe a 

ESF, almejando fugir do modelo medicocêntrico outrora em voga, proporcionando 

um cuidado compartilhado e eficaz.  Além disso, permite a vinculação do usuário à 

unidade de saúde, bem como fortalecimento da relação dos equipamentos de saúde 

com os equipamentos sociais presentes da unidade. 

 

O Acolhimento pauta-se principalmente na política de humanização do SUS. Neste 

aspecto, os profissionais comprometidos com esta função devem estar aptos a 

entender as peculiaridades da comunidade, bem como do indivíduo, oferecendo-lhe 

um atendimento solidário e resolutivo para os diversos tipos de demandas dentro da 

APS, desde as mais simples até as mais complexas.  

 

A UBS é notoriamente reconhecida como a “porta de entrada” do usuário dentro do 

SUS. Desta maneira, está sujeita às diversas demandas trazidas pela população, 

desde as mais simples e de fácil resolução, até as mais complexas e que demandam 

atenção especializada. Também, as demandas não se restringem apenas ao 

aspecto biológico do adoecimento, mas perpassam por toda a gama psicossocial, 

econômica e humana do processo saúde-doença, bem como da prevenção e da 

promoção em saúde. A demanda também pode ser classificada como espontânea 

ou programada, envolvendo problemas de saúde crônicos, crônicos agudizados ou 

agudos (BRASIL, 2013) Sendo assim, o acolhimento ao usuário dentro da unidade 

de saúde não pode ser um funil pelo qual as diversas demandas serão analisadas e 

selecionadas.  

 

Na prática, o sistema do acolhimento deve se comportar como um amplo espaço 

receptivo ao infinito espectro de demandas da comunidade, estando apto para a 

gerência, estratificação, encaminhamentos e coparticipação de condutas entre o 

usuário e o profissional. 

 

No intuito de proporcionar um acolhimento eficaz e resolutivo, é fundamental que 

todo o processo de trabalho no qual esta ação está inserida esteja acordado e bem 

estruturado entre a equipe de saúde. Justamente por se tratar de um processo 
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dinâmico e adaptável aos diversos cenários dentro da APS, a rotina e os preceitos 

do acolhimento devem estar consolidados e partilhados por todos os membros da 

ESF. O fluxo do usuário, as estratégias de recepção e primeiro contato, a lógica da 

estratificação de risco e vulnerabilidade e o encaminhamento do indivíduo dentro da 

unidade são alguns dos aspectos dos pontos chaves do processo de trabalho e da 

organização do acolhimento. Não podemos nos esquecer também de questões 

físicas e operacionais relativas ao processo, como por exemplo sala de recepção e 

qualidade do ambiente, insumos materiais para o registro e o exame inicial do 

usuário, entre outros.  

 

Fluxogramas de atendimento, modelos de estratificação de risco e protocolos 

clínicos são fundamentais para a execução de um bom acolhimento, sempre 

respaldado por critérios clínicos e pela boa prática em saúde. É importante salientar 

que, em sua maioria, estes processos são burocráticos e protocolares, não 

permitindo exceções e reinterpretações. No contexto da APS, contudo, estes 

mecanismos precisam ser flexíveis e adaptáveis aos casos enfrentados diariamente. 

Isto não implica ir contra aos modelos consolidados de estratificação do paciente, 

mas sim trazer um novo significado e interpretação do modelo antigo dentro das 

políticas modernas de humanização do SUS.  

 

A implantação dos novos modelos de acolhimento constituiu uma tarefa árdua e 

espinhosa. Ir contra ao modelo centrado na doença e na figura do médico, 

objetivando implantar um novo cenário na qual haja o protagonismo solidário de 

usuários e profissionais pode gerar resistência de todos os atores envolvidos. 

Também, ressignificar o conceito de saúde, além de compartilhar a responsabilidade 

pelo cuidado são exercícios contínuos de aprimoramento.  

 
 
 
5.3 Protocolo 
 

De antemão, é necessário reconhecer que os atendimentos no contexto da ESF não 

se tratam apenas do socorro aos enfermos, mas também deve incluir em sua 

agenda ações primárias da ESF, como promoção e prevenção de saúde. Também, 

as condições atendidas são das mais diversas, incluindo queixas agudas, mas, 
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principalmente, acompanhamento de casos crônicos ou agudizações destes. 

(MENDES, 2015).  

 

A partir do acolhimento e da escuta inicial atenta das queixas dos pacientes, é 

possível categorizar os usuários de acordo com suas demandas: i) crônicas; ii) 

agudas; iii) crônicas agudizadas. Estas necessitam ser estratificadas e avaliadas a 

fim de proporcionar uma assistência pautada na equidade, priorizando-se sempre as 

situações de maior risco social ou biológico.  

 

De acordo com a Portaria 2048 (BRASIL, 2002) do Ministério da Saúde, a respeito 

da assistência à saúde no âmbito da urgência e emergência, foi postulado que o 

processo de classificação de risco:  

 

[...] deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, 
mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-
estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das 
queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o 
atendimento (BRASIL, 2002, p.sp).  
 
 

Há inúmeros sistemas de estratificação de risco disponíveis, sendo que o Sistema 

de Manchester de Classificação de Risco constitui o mais notório deles. Este sistema 

visa organizar e estratificar o fluxo de atendimento do usuário com relação à sua 

demanda aguda e o risco de vida iminente a qual esta está vinculada. A partir da 

avaliação rápida de dados clínico objetivo (parâmetros de dados vitais) e de acordo 

com as queixas apresentadas, os doentes são alocados em discriminadores e 

fluxogramas que culminarão da classificação de risco do mesmo. Desta maneira, em 

linhas gerais, o doente pode ser categorizado em cinco sistemas de cores distintos, 

cada qual associado ao tempo de espera para o atendimento, visando sempre o 

risco de vida ou grau de sofrimento ao qual o usuário está submetido. No Brasil, o 

estado de Minas Gerais foi o primeiro a implantar o Protocolo Manchester dentro de 

sua rotina de atendimento e triagem de usuários (TEIXEIRA; OSELAME; NEVES, 

2014; MINAS GERAIS, 2013). 
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Seja no âmbito dos serviços de Urgência e Emergência, ou dentro da APS, o 

enfermeiro tem sido o profissional de nível superior eleito e qualificado para a 

realização do acolhimento, triagem e classificação de risco dos usuários. 

 

No contexto da ESF, faz-se necessário adaptar as rotinas do Manchester, às 

exigências da Portaria 2048 do Ministério da Saúde e, sobretudo, adequar estas 

informações para a realidade de cada unidade básica de saúde e às demandas da 

Política de Humanização do SUS.  
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6 PROPOSTA  DE INTERVENÇÃO  
 
 

1.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

O Acolhimento não é realizado por uma questão aparentemente simples: ausência 

de um processo de trabalho organizado e estruturado para tal. O acolhimento deve 

ser feito por um membro da equipe de saúde com qualificação para realizar esta 

atividade. Na prática, muitos ignoram sua importância ou não sabem a correta 

maneira e executá-lo, ou, ainda, acreditam que o exercício da atividade de acolher 

deve ser empregado apenas por profissionais de nível superior.  

 

Por muito tempo pregou-se que somente a escuta, mesmo que desatenta, dos 

problemas trazidos pelos usuários seria suficiente para acolher o indivíduo e 

entregar para este uma solução pré-definida e genérica para suas demandas. No 

modelo que estava em vigência, o acolhimento, quando realizado, era feito de 

maneira rápida, no próprio balcão de atendimento. Não havia uma estrutura física 

reservada para tal, bem como um ambiente acolhedor. Sendo assim, ainda que o 

funcionário deseja-se acolher os usuários, não conseguia fazê-lo de maneira plena. 

 

No próximo nível, mas ainda dentro da questão do acolhimento, o manejo da 

demanda espontânea é feito de maneira não protocolar e por funcionários não 

preparados para tal, ou que possuem outras tarefas além desta. Como não havia um 

sistema de classificação de risco, nem todos os usuários que compareciam à 

unidade eram acolhidos ou atendidos. Sendo assim, agravos importantes e agudos 

que requeriam abordagem prioritária corriam o risco de serem menosprezados e 

outras situações passíveis de abordagem em longo prazo eram atendidas 

prontamente.  

 

Anteriormente, o atendimento inicial feito pela técnica de enfermagem, ainda que 

correto e profissional, não era totalmente proveitoso ou regular, pois não se baseava 

em uma classificação de risco estruturada. Sendo assim, apesar de exercer sua 

função corretamente, o processo de trabalho deste profissional estava defeituoso, 

uma vez que ele não possuía embase técnico-científico para tal. 
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Por fim, a construção da agenda médica ainda é precária. Não é realizada de 

maneira conjunta com a enfermeira e não segue critérios de marcação. Em virtude 

disto, são marcadas consultas menos prioritárias, enquanto outros casos que 

necessitam de avaliação rápida demoram a conseguir um horário agendado. Isto 

também dificulta a marcação de retornos clínicos e avaliação rotineira de pacientes, 

por exemplo, diabéticos e hipertensos. Acredito que se as agendas do médico e da 

enfermeira fossem mais bem organizadas e coordenadas, o serviço teria um fluxo 

melhor poderíamos abranger um número maior de usuário, sobretudo os que 

carecem de avaliação prioritária. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
O problema selecionado tem uma relação com a organização do serviço e com a 

capacitação dos profissionais que integram a equipe de saúde. A falta de uma 

definição no processo de atendimento da clientela da unidade acarreta sobrecarga 

de trabalho à equipe e insatisfação dos usuários com a forma de atendimento 

realizado na unidade. Ainda, o modelo vigente afasta-se dos princípios dispostos 

pela Política de Humanização defendida pelo SUS. 

 

 
6.5 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

Os “nós críticos” selecionados são aqueles pontos-chave que têm relação direta com 

os problemas selecionados e que serão alvo das ações que integram a proposta de 

intervenção. São os seguintes “nós críticos” a serem trabalhados: 

 

 Desorganização do processo de trabalho 

 Inexistência de um ambiente destinado especificamente para a rotina do 

acolhimento 

 Não utilização de protocolos clínicos e sistemas de classificação de risco. 

 Desconhecimento da Política de Humanização do SUS 

 
 
6.6 Desenho das operações (sexto passo) 
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Quadro 2- Desenho das operações, projetos, resultados, produtos e recursos 
necessários a realização dos projetos 
 
Nó Crítico Operação/ 

Projeto 

Resultados 

Esperados 

Produtos Recursos 

Necessários 

Estruturação 

do processo 

de trabalho 

Estruturar e 

coordenar o 

processo de 

trabalho 

dentro da 

equipe, 

sobretudo em 

relação à 

rotina do 

acolhimento 

Prover um 

acolhimento 

coordenado e 

organizado, com 

base na PNH. 

Rotina de 

acolhimento 

Recursos humanos 

(profissionais) e 

técnico-científicos 

(literatura base) 

Recursos estruturais 

(ambiente favorável) 

Espaço físico 

destinado ao 

acolhimento 

Criar um 

ambiente 

minimamente 

favorável à 

prática do 

acolhimento 

Espaço físico 

destinado à 

função da 

escuta atenta do 

usuário 

Melhora do 

acolhimento 

e mais 

privacidade 

para tal 

Recursos estruturais 

(ambiente físico) 

Recursos financeiros 

(equipamentos para 

assistência) 

Sistema de 

triagem e 

Classificação 

de risco  

Elaborar uma 

rotina de 

triagem e 

adaptar os 

modelos de 

classificação 

de risco para 

a realidade 

da equipe 

Agilidade, 

equidade e 

normatização da 

triagem 

Sistema de 

triagem 

eficiente 

Recursos cognitivos 

(literatura e protocolos) 

Recursos humanos 

(profissionais 

capacitados) 

Recursos 

estruturais/financeiros 

(equipamentos para 

triagem e classificação) 

Difusão da 

Política de 

Humanização 

Educação 

permanente 

dos 

profissionais 

e dos 

usuários da 

unidade 

Difusão da PNH 

e de seus 

desdobramentos 

Humanização 

do 

atendimento 

e dos 

processos de 

trabalho 

Recursos humanos 

Recursos cognitivos 

 
 
Os processos de trabalho e estratégias para enfrentamento dos “nós-críticos” 

encontrados estão dispostos nos quadros 3 a 6.. Estão também descritos os agentes 
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envolvidos, os recursos necessários utilizados, bem como objetivos esperados e 

alcançados ao longo do projeto de intervenção. 

 

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

Acolhimento, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Florença I, do município Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais 

 

Nó crítico 1 
Estruturação do processo de trabalho 

Operação 

(operações)  

Organização do processo de trabalho dentro da ESF, possibilitando 

agilidade e uniformidades de condutas e atendimentos. Visa-se instituir 

um processo dinâmico e autorregulado de atuação dos  profissionais, a 

partir do qual estes, por meio da autocrítica do serviço prestado, 

poderão adaptar-se às diferentes demandas dentro da ESF. 

Projeto 
Reformulando  o processo de trabalho da equipe 

Resultados 

esperados 

Processo de trabalho dinâmico, multidisciplinar e coletivo, abrangendo 

os diversos atores dentro da ESF (profissionais e usuários), 

possibilitando a melhoria do atendimento e das relações estruturadas 

no âmbito da APS.  

Produtos 

esperados 

Sistema de trabalho eficaz e adequado à realidade local. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: ambiente físico favorável às práticas de saúde e com 

equipamentos para tal (p. ex.: mobiliário, equipamentos médicos, 

material de escritório) 

Cognitivo: construção coletiva das dinâmicas de trabalho, fluxos e 

protocolos internos. 

Financeiro: recursos que possam viabilizar o mínimo de estrutura para 

o atendimento (grande parte deste já disponível na ESF). 

Político: atuação ativa dos usuários (participação social) e dos 

funcionários. 
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Recursos críticos Estrutural: limitações físicas do espaço da ESF (estrutura física 

deteriorada e poucas salas disponíveis para a expansão das 

atividades). 

Cognitivo: aceitação por parte da equipe e da coordenação da 

atenção básica 

Político: incentivo à participação social e mudança do modelo 

medicocêntrico e unidirecional de atendimento. 

Financeiro: escassez de recursos básicos (receituário, mobiliário 

deteriorado, salas mofadas e com vazamentos) 

Controle dos 

recursos críticos 

Avaliação permanente da equipe e da coordenação da atenção 

básica do município 

Ações 

estratégicas 

Reuniões de equipe para partilhar os modelos de processo trabalho 

vigente. Nestas, devem ser feitas análises críticas das condutas e 

elaboração de estratégias de enfrentamento para as demandas, 

baseando-se em modelos teóricos previamente existentes e 

transpondo estes para a realidade da comunidade. 

Prazo Seis meses 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Equipe da ESF (médico, enfermeiro, ACS e técnicos de 

enfermagem). Por se tratar de um sistema multiprofissional e em 

equipe, todos os agentes dentro da ESF devem ser responsáveis 

pelo processo de trabalho. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Reuniões de equipe periódicas (quinzenais) para o aprimoramento 

das ações, feedback dos fluxos até então estabelecidos e análises 

das demandas da comunidade e dos funcionários 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema do 

Acolhimento, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Florença I, do município Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais 

 
 

Nó crítico 2 
Espaço físico destinado ao acolhimento 

Operação 

(operações)  

Viabilizar um espaço físico destinado à prática do acolhimento, 

baseando-se das premissas da PNH e adaptando-as às realidades 

locais.  

Criar dentro da ESF um espaço físico plausível para a rotina do 

acolhimento, no qual se consiga assegurar níveis mínimos de 

privacidade, qualidade de escuta e ambiente seguro agradável. 

Pretende-se que este local possa ser desenvolvido utilizando os 

próprios recursos da ESF, sem a necessidade de mudar 

estruturalmente a unidade. Almeja-se uma reestruturação física e 

ideológica do espaço destinado ao acolhimento. 

Projeto 
Espaço acolhedor 

Resultados 

esperados 

Otimização dos espaços já existentes dentro da unidade, como local 

da recepção e triagem dos usuários. por exemplo, pode-se utilizar a 

sala hoje destinada à sala da técnica de enfermagem para a primeira 

escuta do paciente e classificação de risco do mesmo (ambiente hoje 

já disposto para tal fim). 

Do ponto de vista ideológico, nosso objetivo é reeducar e propor 

novos modelos de abordagem e acolhida do usuário, diferente das 

práticas então em vigor. 

Produtos 

esperados 

Melhoria da qualidade do atendimento inicial e do acolhimento dos 

usuários. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: estrutura física já existente (salas e recepção) 

Cognitivo: mudança do perfil do acolhimento, adaptação dos 

funcionários para a nova rotina de primeiro contato 

Financeiro: nenhum 

Político: difusão ideológica da PNH e dos novos modelos de 

Acolhimento 

 

Recursos 

críticos 

Estrutural: limitações físicas da unidade, necessidade constante de 

utilização dos ambientes para outros fins (p. ex.: grupos, reuniões, 

questões burocráticas). 

Cognitivo: integração de um novo modelo assistencial 

Político: mudanças de paradigma e incorporação de novas ideias. 

Financeiro: nenhum 



33 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle dos 
recursos críticos 

Coordenação da atenção básica do município 
 
 

Ações 

estratégicas 

Após a organização do processo de trabalho e conhecimento dos 

espaços disponíveis na unidade, pretende-se estruturar a atual rotina 

de atendimento desde a abordagem inicial do paciente na recepção 

(tarefe realizada pelo ACS), até o acolhimento/triagem e consulta final 

(médico ou enfermeiro). Mudanças simples como organização da fila, 

senhas de ordem de atendimento e prioridade e escuta atenta do 

usuário (sobretudo quando esta ocorrer em uma sala reservada) 

podem surtir grande efeito. Também, proporcionar o ambiente da 

consulta acolhedor e propício à abordagem multidimensional do 

usuário.  

Vale a pena ressaltar a importância da adaptação das mudanças às 

demandas dos pacientes, visto que estes também são figuras ativas 

dentro da ESF. 

Prazo Um ano  

 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Equipe da ESF, sobretudo enfermeiro, uma vez que este é o gestor 

responsável pela unidade. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Reuniões de equipe (avaliação objetiva); conversas com usuários 

(avaliações subjetivas). 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema do 

Acolhimento, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Florença I, do município Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais 

 

 

Nó crítico 3 
Sistema de triagem e Classificação de risco 

Operação 

(operações)  

Estruturar o Projeto de Classificação de Risco na ESF com base nas 

PNH e utilizando como referência o Protocolo Manchester. 

Melhorar o sistema de acolhimento e triagem dos pacientes atendida 

na ESF, visando realizar uma triagem protocolar e estruturada, com 

base em dados objetivos e discriminadores que possibilitem 

determinar a ordem de atendimento dos casos, bem como a 

gravidade destes. Busca-se que esta triagem seja realizada por um 

profissional de nível superior (Enfermeiro) com o auxílio do técnico 

de enfermagem. 

Projeto 
Sistematizando o acolhimento 

Resultados 

esperados 

Melhoria do sistema de triagem e organização do fluxo do paciente 

dentro da ESF.  

Produtos 

esperados 

Acolhimento estruturado e baseado nas diretrizes da Política de 

humanização do SUS. Espera-se maior resolubilidade dos casos 

agudos e agendamento de acordo com as prioridades dos casos 

crônicos. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: ambiente destinado à triagem (sala de enfermagem), 

instrumentos para aferição de dos vitais. 

Cognitivo: treinamento de rotinas de triagem inspiradas no 

protocolo Manchester. 

Financeiro: viabilidade dos recursos estruturais. 

Recursos críticos Estrutural: melhoria na qualidade do ambiente de trabalho e das 

ferramentas de exame clínico. Computador com sistema de triagem. 

Protocolos de fácil acesso para consultas rápidas. 

Cognitivo: tempo e profissionais habilitados para capacitação ou 

atualização do enfermeiro e do técnico de enfermagem 

Político: propor uma mudança no sistema atual de classificação e 

educação da população quanto ao modelo proposto. 

Financeiro: crise econômica municipal e baixos investimentos na 

APS. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de Saúde e Coordenação da Atenção Primária. 
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Ações 

estratégicas 

Capacitar a enfermeira da unidade PSF Florença 1, já habituada com 

o sistema Manchester, para transpor o modelo teórico do sistema de 

classificação para a realidade da unidade. É fato que não será 

possível seguir o modelo na íntegra, mas sobretudo deve-se enfatizar 

o uso da classificação para a seleção e estratificação dos paciente 

com relação ao seu grau de sofrimento e risco de vida que os agravos 

podem trazer (seja agravos agudos ou crônicos agudizados). 

Possibilitar que a técnica de enfermagem faça a primeira escuta e 

coleta de dados clínicos objetivos os paciente, agilizando o processo. 

Prazo 06 meses 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Médico, Enfermeiro e Gestores. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Avaliações da aplicabilidade e da resolubilidade da triagem em 

reuniões de equipe. 

Opinião de usuários sobre as mudanças realizadas. 



36 
 

 
 

Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 5” relacionado ao problema do 

Acolhimento, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Florença I, do município Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais 

 

Nó crítico 4 
Difusão da Política de Humanização 

Operação (operações)  
Difundir a Política Nacional de Humanização  do SUS para a ESF, 

possibilitando melhorias do atendimento e adaptação do modelo 

teórico da PNH para a realidade da comunidade e do serviço de 

saúde.  

Tonar pública a história da construção do SUS, da criação da 

PNH e de seus impactos para as mudanças de relações dentro 

da APS. Neste momento, as ações serão de cunho educativo e 

expositivo, voltado para os funcionários do posto de saúde. A 

partir de então, por meio da construção coletiva e da 

interpretação do material teórico, a PNH deverá ser interpretada e 

adaptada às situações particulares da ESF (fatores limitantes e 

nós críticos). Deve-se também levar em conta a opinião e 

participação da comunidade na construção deste novo modelo. 

Os processos de trabalho então construídos deverão ser 

dinâmicos e sujeitos a constante aprimoramento. 

Projeto 
 Visibilidade da PNH 

Resultados 

esperados 

Integração da PNH e de seus desdobramentos para a rotina da 

ESF, possibilitando um atendimento eficaz, resolutivo e centrado 

no usuário. Pretende-se, também, mudar o modelo 

medicocêntrico, paternalista e unidirecional antes empregado. 

Produtos esperados 
Prover melhorias na qualidade do atendimento e dos serviços 

ofertados à população, sobretudo com a instauração de um novo 

modelo assistencial. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: nenhum 

Cognitivo: educação continuada dos profissionais da ESF, com 
base no saber coletivo adaptado às premissas da PNH. 

Financeiro: nenhum. 

Recursos críticos Estrutural: nenhum. 

Cognitivo: mudanças de paradigmas e quebras de estereótipos 
vigentes. 

Político: transpor um modelo arcaico para as novas diretrizes da 
PNH. Embate de ideias entre as ESF existentes no mesmo 
ambiente (retomando que na UBS Florença estão estruturadas 
três ESF distintas entre si). 

Financeiro: nenhum. 



37 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Controle dos 
recursos críticos 

 

Ações 
estratégicas 

Reuniões de equipe na qual a PNH será explicitada e interpretada 
de maneira coletiva, levando-se em consideração as opiniões e os 
saberes de cada profissional. 

Prazo Um ano 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Gestor da unidade (enfermeiro), funcionários e usuários 
(participação social). 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Avaliação crítica das mudanças implantadas por meio de reuniões 
de equipe, feedback de usuários e profissionais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A implantação da Política de Humanização do SUS conferiu grandes mudanças com 

relação à maneira com que os usuários e os trabalhadores eram vistos e alocados 

dentro do sistema de saúde. Possibilitou maiores protagonismos dos usuários, 

construção de um modelo compartilhado de cuidado e criação de diretrizes que 

devem ser seguidas a fim de possibilitar uma atenção à saúde mais humana, integral 

e qualificada. Conduto, transpor este modelo teórico para a prática diária consiste 

em uma árdua tarefa, não somente em função das particularidades de cada 

comunidade, mas também em função dos nós críticos e fatores limitantes (sejam 

estes econômicos, políticos, estruturais ou cognitivos) sensíveis a cada ESF. 

 

Neste trabalho almejou-se aprimorar a rotina do acolhimento, uma das diretrizes da 

PNH, sobretudo no intuito de trazer tais conceitos e diretrizes para o contexto da 

realidade do PSF Florença 1. Ficou claro que este é um trabalho contínuo e árduo, 

no qual encontramos diversos nós críticos e entraves para a sua concretização. Por 

outro lado, também foi possível constatar que a ESF é constituída de uma equipe 

multidisciplinar e motivada, que deseja fornecer ao usuário um serviço primário de 

excelência. 

 

Ainda que o processo de aprimoramento não se encerre com este trabalho, grandes 

mudanças foram percebidas, principalmente na mudança do modelo de assistência 

ofertada e na percepção da importância do acolhimento para os processos de 

trabalho dentro da unidade.  

 

Com relação à implementação do Sistema Manchester, ainda não conseguimos 

colocá-lo em prática na sua totalidade, tampouco cumprir todas as exigências de 

fluxos e tempo de atendimentos por ele propostos. Todavia, foi instaurada a ideia de 

organização do s fluxos e como esta pode impactar na qualidade do atendimento. 

Também, a melhoria do sistema de classificação de riscos/agravos possibilitou maior 

satisfação dos usuários com relação ao tempo de atendimento e resposta às 

demandas agudas. 
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