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RESUMO 

O acolhimento que vem sendo proposto pelo Sistema Único de Saúde é 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. 
Assim ainda não foi estabelecido adequadamente na rotina da Estratégia da 
Saúde da Família. Por isso neste trabalho propõe elaborar um projeto de 
intervenção para melhorar o acolhimento da demanda espontânea reduzindo-a.  
no Programa Saúde da Família Ana Rosa no município de Bom Despacho, em 
Minas Gerais.  O Ministério de Saúde denomina-se demanda espontânea 
aquele atendimento que não foi agendado anteriormente onde o usuário 
também define, com formas e graus variados, o que é necessidade de saúde 
para ele, podendo apresentá-la enquanto demanda ao serviço de saúde. E é 
importante que a demanda apresentada pelo usuário seja acolhida, escutada, 
problematizada, reconhecida como legítima. Oferecer escuta a quem chega 
ansioso ou nervoso querendo atendimento imediato sem estar agendado. Para 
elaboração do plano de intervenção foi utilizado o Método do Planejamento 
Estratégico Situacional. Foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de 
dados informatizadas.  Acredita-se que o plano de intervenção elaborado 
possibilitará a equipe repensar o processo de trabalho e avaliar as ações 
realizadas garantindo assim maior satisfação do usuário, a equipe satisfeita e 
economia de recursos. 
 
Palavras-chave: Necessidades e demandas de serviços de saúde. Condições 
de trabalho. Estratégia Saúde da família. Atenção Primária à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The “sheltering”, which has been proposed by the Health Unic System, is a 
practice in all care relationships, in real meeting among health workers and 
users, in the practice to receive and listen to people. However, it wasn’t 
adequately established in the routine of Family Health Strategy. Therefore, this 
study proposes to elaborate an intervention project to improve “sheltering” of 
the spontaneous demand reducing it in the Family Health Program Ana Rosa in 
the city of Bom Despacho, Minas Gerais. Health Ministry designates 
spontaneous demand any service that wasn’t previously scheduled in which 
patient also defines, in many ways, what is health need to him, presenting it as 
demand to health service. It’s important that user’s demand may be welcomed, 
listened, problematized, recognized as legitimate. It’s necessary offer listening 
to those who arrive anxious or nervous wanting immediate care without being 
scheduled. To elaborate intervention plan was used Strategic Situational 
Planning Method. Bibliographic research was performed in computerized 
databases. It’s believed that the intervention plan elaborated allows staff to 
rethink the work process and rate the actions taken, thus ensuring greater users 
satisfaction, staffs satisfaction and resource savings. 
 

Key-words: Need and demands in health services. Working conditions. Family 

Health Strategy. Primary Health Care. Sheltering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município de Nova Lima 

 

O município de Bom Despacho está localizado na região Centro-Oeste 

de Minas Gerais e dista cerca de160 km da capital mineira. É considerado polo 

para algumas cidades de pequeno porte próximas tendo recebido em 2015 o 

título de 4ª melhor cidade de pequeno porte de Minas Gerais. Está interligada 

aos principais centros urbanos da região por rodovias asfaltadas como a BR-

262 e MG-164, esta última liga o município a BR-040 (PREFEITURA DE BOM 

DESPACHO, 2015).  

Bom Despacho é uma cidade de ambiente tranquilo, agradável, familiar 

com clima típico do interior mineiro. O município, de acordo com a estimativa 

populacional divulgada pelo IBGE, tinha, em 2015, 49.236 habitantes (IBGE, 

2017). 

 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O município possui como serviços de saúde: um hospital, quinze 

equipes de saúde da família, um centro de saúde, uma policlínica, um serviço 

de atenção à saúde da mulher, um centro de atenção psicossocial, quatro 

centros de saúde bucal, um pronto atendimento 24horas. Como instituição de 

educação conta com 17 estabelecimentos de ensino pré-escolar, 20 

estabelecimentos de ensino fundamental, sete estabelecimentos de ensino 

médio e um estabelecimento de ensino superior (PREFEITURA DE BOM 

DESPACHO, 2016). 

A Equipe de Saúde da Família Ana Rosa foi instalada no dia 05 de 

fevereiro de 2001 e juntamente com mais outras cinco equipes foram às 

pioneiras na atenção básica no município. A Unidade Básica de Saúde da 

Família (UBSF) começou suas atividades na Rua Raquel Paiva de Oliveira, 

onde funcionava a antiga creche Dona Joesse, em 2004 mudou-se para a 

Avenida Ana Rosa 1555 onde já funcionava o Centro de Atenção Integrada à 
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Criança e ao Adolescente (CAIC), atualmente Núcleo de Ensino Integrado 

(NEI). 

A área de abrangência corresponde ao bairro Ana Rosa, Monte Castelo, 

Jardim dos Anjos II, Conjunto Habitacional Geraldo Sábia e parte do centro. As 

condições socioeconômicas são distintas quando comparadas as micro áreas. 

A população é de aproximadamente 3.300 pessoas.  

No Bairro Ana Rosa encontra-se a comunidade quilombola, Quilombo 

dos Carrapatos da Tabatinga contando atualmente com aproximadamente 500 

pessoas. A comunidade quilombola mantém as mesmas tradições, costumes e 

religiosidade da época da escravidão além do dialeto próprio, conhecido como 

“gira da tabatinga”, objeto de estudo de vários pesquisadores. Este dialeto é 

atualmente falado por cerca de 200 pessoas e há esforço da administração 

pública atual em manter os costumes peculiares deste povoado. 

A Equipe de Saúde da Família Ana Rosa conta com um médico, um 

enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, cinco agentes comunitários de 

saúde, um dentista, um auxiliar de saúde bucal. Recentemente a equipe 

enfrentou alguns problemas devido à rotatividade de profissionais médicos e 

enfermeiros e alta demanda espontânea na Unidade Básica de Saúde. A 

população da área de abrangência Santa Rosa, de um modo geral, tem baixo 

poder aquisitivo, baixa escolaridade e necessita muito dos serviços da Unidade 

Básica de Saúde.  

 

 

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

 

No diagnóstico situacional do município de Bom Despacho foram 

identificados vários problemas pela Equipe de Saúde da Família Ana Rosa 

como:  excesso de demanda espontânea; os usuários se queixam que o 

grande problema seria a falta de médicos e consultas; atendimento centrado na 

figura do médico; sobrecarga da equipe e consequentemente insatisfação e 

grande rotatividade do profissional enfermeiro e médico. 
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O Ministério de Saúde denomina-se demanda espontânea aquele 

atendimento que não foi agendado anteriormente onde o “usuário também 

define, com formas e graus variados, o que é necessidade de saúde para ele, 

podendo apresentá-la enquanto demanda ao serviço de saúde. E é importante 

que a demanda apresentada pelo usuário seja acolhida, escutada, 

problematizada, reconhecida como legítima (BRASIL,2013, p.20). 

As equipes de saúde da atenção básica, seus trabalhadores, 
têm que estar abertos para perceber as peculiaridades de cada 
situação que se apresenta, buscando agenciar os tipos de 
recursos e tecnologias (leves, leve-duras e duras) que ajudem 
a: aliviar o sofrimento, melhorar e prolongar a vida, evitar ou 
reduzir danos,(re)construir a autonomia, melhorar as condições 
de vida, favorecer a criação de vínculos positivos, diminuir o 
isolamento e abandono(BRASIL,2013,p.15) 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A Estratégia de Saúde da Família encontra-se consolidada no Brasil 

apesar disto, muitas equipes ainda enfrentam problemas relacionados ao 

excesso de demanda espontânea. No município de Bom Despacho tal situação 

de excesso de demanda espontânea não é diferente, produzindo sobrecarga 

as equipes de saúde apesar da Atenção Primária estar organizada.  

A alta demanda espontânea, além da sobrecarga, faz com que os 

recursos que seriam destinados a atividades de promoção da saúde sejam 

“desviados” para o atendimento desta demanda. Além do mais o excesso de 

demanda produz comprometimento da qualidade do atendimento gerando 

também insatisfação dos usuários e mais procura pela unidade, num ciclo 

vicioso do processo de trabalho. A equipe precisa também oferecer escuta a 

quem chega ansioso ou nervoso querendo atendimento imediato sem estar 

agendado.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para reduzir a demanda espontânea 

no PSF Ana Rosa no município de Bom Despacho – MG. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Melhorar do processo de trabalho da equipe da estratégia da saúde da 

família e satisfação no trabalho; 

- Possibilitar um maior investimento da equipe da estratégia da saúde da 

família em Educação em Saúde. 
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4 METODOLOGIA 

 

Foi realizado o diagnóstico situacional da área de abrangência da equipe 

Ana Rosa no município de Bom Despacho no interior de Minas Gerais 

utilizando a estimativa rápida a fim de identificar os problemas vivenciados pela 

comunidade e pela equipe. Após a priorização dos problemas e escolhido o 

problema que era o mais danoso, foi realizado levantamento bibliográfico de 

artigos científicos, livros e textos indexados sobre o tema. As bases de dados 

informatizadas consultadas foram a Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação 

em Saúde Coletiva (NESCON) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). 

Para a consulta foram utilizados os seguintes descritores: necessidades e 

demandas de serviços de saúde, condições de trabalho e atenção primária à 

saúde. 

Para a elaboração do plano de intervenção foi utilizado o Método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) conforme os textos da seção 1 do 

Módulo de Iniciação a Metodologia Científica: textos científicos (CORRÊA; 

VASCONCELOS; SOUZA, 2013) e seção 2 do Módulo de Planejamento e 

Avaliação em Ações de saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA   

 

Segundo os autores Tesser; Poli Neto; Campos (2010) em 1994 foi 

criado o Programa de Saúde da Família, embasado nos princípios da vigilância 

em saúde, intervenção territorial e abordagem familiar. Mesmo com a 

capacidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de promover melhorias 

na qualidade de vida e nos indicadores de saúde, vêm demonstrando a 

dificuldade encontrada pelos profissionais no atendimento a demanda 

espontânea e na articulação com a demanda programada (FARIA, CAMPOS, 

2012) 

 Sem saber lidar com a chamada “demanda espontânea” ou demanda 

não programada e nem com os imprevistos, as equipes passaram a reproduzir 

no seu processo de trabalho, a organização tradicional de assistência, centrada 

na doença, nas práticas curativas e no saber médico, restringindo a capacidade 

de atendimento e por consequência o acesso ao serviço (PAULINO, 2014). 

Segundo a Política Nacional da Atenção Básica, a ESF é a porta de 

entrada preferencial, para todo o sistema de saúde. No entanto percebe-se que 

persistem entraves burocráticos antigos nesta estruturação da “porta de 

entrada” dos usuários. Estes entraves funcionam com obstáculos ao acesso 

dos mesmos e reforçam ainda mais este modelo de atendimento centrado na 

consulta médica (FARIA; CAMPOS, 2012). 

 Sendo assim, o que fazer com esta população que procura a UBS de 

maneira não esperada pelo serviço? 

 Vários são os problemas provocados pelo excesso da demanda 

espontânea, entre estes citam-se a disponibilidade de várias horas do serviço 

para atendimento a esta demanda em detrimento de atividades de promoção e 

prevenção da saúde; e as equipes trabalhando insatisfeitas, sobrecarregadas, 

sob pressão para “cumprir metas” (BRASIL, 2012). 

Mas o que provocaria o excesso desta demanda? Dentre vários fatores, 

destacam-se escuta não qualificada, o não conhecimento da área de 

abrangência, falta de organização do processo de trabalho, grande rotatividade 

de profissionais e atendimento ainda centrado no médico. 

Em relação à escuta não qualificada ressalta-se que o atendimento da 

demanda espontânea, naquilo que foi denominado “acolhimento”, foi 
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implementado, em substituição ao modelo vigente que era unidirecional, ou 

seja, os usuários eram encaminhados ao profissional médico por ordem de 

chegada. Neste novo modelo, toda equipe participa do processo, assumindo 

postura ativa, principalmente do primeiro contato e da escuta, gerando 

resolutividade maior, menos tempo de espera e maior satisfação do usuário. 

Neste contexto, segundo a Política Nacional de Humanização (PNH) 

[..]acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e 
singular necessidade de saúde. O acolhimento deve 
comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e 
usuários/ populações. Como valor das práticas de saúde, o 
acolhimento é construído de forma coletiva a partir da análise 
dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção 
de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as 
equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede 
socioafetiva (BRASIL, 2003, p.7). 

 
 

 Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca 

pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, 

produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Segundo Gomes e Pinheiro 

(2005) a escuta eficaz e qualificada cria alternativas que tiram do foco a 

consulta médica, tornando sua utilização mais racional. 

 Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às 
necessidades do usuário, é possível garantir o acesso oportuno 
desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, 
ampliando a efetividade das práticas de saúde. Isso assegura, por 
exemplo, que todos sejam atendidos com prioridades a partir da 
avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco (BRASIL, 2013). 

 

Segundo Beraldi e Souto (2011, p.9) o acolhimento é uma estratégia que 

vem sendo proposta para redirecionar “a assistência em saúde por um modelo 

de cuidado ampliado, integral, resolutivo e multiprofissional, mas é preciso 

qualificar o modo como vem sendo aplicado na prática para que contribua com 

esse redirecionamento”. Neste sentido, o acolhimento não pode ser comparado 

a uma triagem pois não favorece suficientemente a melhoria assistencial, 

conforme é esperado desse atendimento. Entretanto, percebe-se que a prática 

do acolhimento que vem sendo proposta pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

ainda não se estabeleceu adequadamente na maioria dos serviços, sendo 

inclusive chamado de “triagem”, estabelecendo horários pré-definidos para a 

procura do usuário, escuta centrada na necessidade e não na demanda.  

O acolhimento, desta forma, tem sido adotado para organizar a agenda 

do médico e realizar a triagem de doenças e não como dispositivo para 



15 

 

reformular os processos de trabalho das equipes (FARIA, CAMPOS, 2012). O 

usuário insatisfeito com sua demanda não ouvida, tende a retornar várias 

vezes na unidade gerando o efeito “bola de neve”, ou seja, gerando mais 

demanda. Destaca-se também, uma limitação da capacidade desta escuta por 

parte de muitos profissionais que não reconhecem as demandas mais 

subjetivas ou demandas “não orgânicas” com demanda legítima aos serviços 

de saúde. Desta forma, tendem a desqualificar tais queixas, dizendo que 

muitos usuários comparem a unidade sem motivo (FARIA, CAMPOS, 2012). 

No tocante ao não conhecimento da área de abrangência destaca-se a 

importância do diagnóstico situacional, para identificar o perfil da população, 

características do território, problemas mais frequentes e se o serviço oferecido 

atende as reais necessidades da população. De posse destas informações, a 

equipe terá condições de planejar as ações de acordo com a demanda. 

No contexto da falta de organização do processo de trabalho nota-se 

que é fundamental que a equipe trabalhe em sintonia e todos os profissionais 

conheçam os fluxos de atendimento a fim de gerar maior resolutividade. 

Problemas de relacionamento nas equipes, falta de diálogo, falta de reuniões e 

de planejamento conjunto das ações entre os profissionais, também são fatores 

que contribuem para baixa resolutividade e consequentemente para a elevada 

demanda espontânea. 

A grande rotatividade de profissionais produz prejuízo no vínculo do 

profissional com o usuário e vice-versa. Segundo Faria e Campos (2012), a 

precariedade dos vínculos de trabalho e a falta de um plano de carreira para os 

profissionais de saúde da família, baixos salários pagos aos ACS e outras 

categorias profissionais contribuem para esta grande rotatividade. 

Em relação ao atendimento ainda centrado no médico observa-se pouca 

resolutividade dos demais profissionais, o que gera ainda, um modelo de 

assistência muito centrado na doença e no saber médico. Muitas vezes a 

consulta médica ainda usada como barganha ou como punição, como se o fato 

de passar ou não pelo médico faria com que o usuário deixasse de vir a 

unidade básica. 

Ainda segundo a Política Nacional de Humanização (PNH)a tentativa de 

sua implantação também foi a de reduzir este atendimento centrado no saber 

médico e na condição orgânica, pois um de seus princípios, o da 



16 

 

transversalidade busca valorização de outras práticas de saúde, transformando 

as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da 

comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das 

relações de poder hierarquizadas. Neste sentindo transversalizar é reconhecer 

que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a 

experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir 

saúde de forma mais corresponsável (BRASIL, 2012).   

Porém percebe-se que apesar desta qualificação, e da sensibilização de 

alguns profissionais, a mesma não foi capaz de provocar uma mudança no 

processo de trabalho e deslocar o atendimento médico para outros 

profissionais não houve continuidade neste projeto de humanização. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “excesso de demanda 

espontânea da atendida pela Equipe de Saúde da Família Ana Rosa”, para o 

qual se registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós críticos, de 

acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

6.1 Priorização dos problemas 

 

A equipe ao analisar os dados levantados no diagnóstico situacional 

identificou como problemas o excesso de demanda espontânea; os usuários se 

queixam que o grande problema seria a falta de médicos e consultas; 

atendimento centrado na figura do médico; sobrecarga da equipe e 

consequentemente insatisfação e grande rotatividade do profissional 

enfermeiro e médico. 

 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adscrita à equipe de Saúde do PSF Ana Rosa em Bom Despacho - 
MG 

 

Problemas Importância* Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Excesso de demanda 
espontânea 

Alta Total Primeiro 

“Falta de médicos” Baixa Total Quinto 

Atendimento centrado 
na figura do médico 

Media Total Terceiro 

Sobrecarga da equipe Media Total Quarto  

Rotatividade de 
profissionais 

Alta Total Segundo 

*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

Para a elaboração de um plano de ação é imprescindível identificar e 

priorizar os principais problemas a serem enfrentados. Aponta-se então a 

necessidade de organizar uma planilha em que os critérios são descritos de 

acordo com a avaliação de prioridades.  Determinando a importância do 

problema se atribui as graduações de alto, médio e baixo. A necessidade de 
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resolução do problema mais prontamente se denomina urgência e são 

distribuídos pontos de 0 a 7 somando um total de 30 pontos, que podem ou 

não ser alcançados. Já definindo a capacidade da equipe e do sistema de 

saúde municipal lidar e solucionar os problemas se atribui total, parcial ou fora 

da capacidade de enfrentamento. Outro critério é a seleção onde os problemas 

são enumerados por ordem de prioridade e sendo analisada de acordo com os 

critérios anteriores (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Seguindo os critérios 

propostos o problema mais relevante é o excesso de demanda espontânea não 

que os outros não sejam importantes, mas a equipe não tem condições 

financeiras e nem recursos humanos para enfrentá-los de uma só vez. 

 

6.2 Descrição do problema selecionado 

 

O município de Bom Despacho, localizado no Centro-Oeste de Minas 

Gerais, a 158 km da Capital Mineira, possui, segundo o IBGE (2015), 49236 

habitantes e atualmente 100 % da população é coberta pelo Programa de 

Saúde da Família. A UBS Ana Rosa possui uma população adscrita de 3300 

pessoas divididas em 5 micro áreas. No momento existem poucas atividades 

voltadas para promoção da saúde e as existentes contam com o esforço da 

equipe para se manter, observa-se agentes comunitários de saúde bastante 

participativos e engajados com a comunidade, a equipe é muito bem entrosada 

apesar de até então, haver bastante rotatividade de médicos e enfermeiros.  

Devido à alta demanda espontânea as ações que seriam direcionadas 

para atividades programadas pela da Equipe de Saúde da Família Ana Rosa 

são destinadas à demanda espontânea produzindo sobrecarga às equipes que 

terminam trabalhando sob pressão e de forma não resolutiva, mas somente 

“apagando incêndios”.  

A elaboração do projeto de intervenção busca contemplar os objetivos 

apresentados, cujas ações possibilitam que o problema priorizado seja tratado.  

Segundo Campos, Faria e Santos (2010, p. 58), ao se desenvolver um projeto 

de intervenção, é possível: “[...] processar os problemas identificados no 

diagnóstico situacional e elaborar um plano de ação para intervenção sobre um 

problema selecionado”.  
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O plano de ação foi elaborado utilizando o método de Planejamento 

Estratégico Situacional (PES). O PES tem a proposta de desenvolvimento do 

planejamento como um processo participativo, possibilitando a incorporação de 

ideias e sugestões dos vários setores e atores sociais, inclusive da população 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

6.3 Explicação do problema 

 

O excesso de pessoas que procura a Unidade Básica buscando um 

atendimento curativo imediato, geralmente médico e a incapacidade da equipe 

de lidar com este “excesso’ tem sido a principal questão da unidade, que não 

consegue se organizar para realizar as atividades de promoção e prevenção da 

saúde. 

 

6.4 Seleção dos nós críticos  

 

A partir da determinação do principal problema foram identificados os 

nós críticos do excesso de demanda espontânea atendida pela Equipe da 

Saúde da Família. Em reunião a equipe discutiu muito sobre o problema 

priorizado e chegou-se ao consenso que o principal nó crítico é o processo de 

trabalho da equipe que necessita de uma reestruturação enquanto isso não 

ocorre vem acarretando o aumento de demanda espontânea devido: 

 

 A demanda espontânea criada em função de problemas crônicos 

não controlados; 

 As atividades de promoção da saúde e prevenção já realizadas na 

unidade, apesar da boa adesão, poderiam ser melhor realizadas 

com grupos operativos e não somente consultas individuais: o 

excesso de demanda gera menor tempo para grupos; 

 Necessidade de outras atividades de grupo como grupo de 

hipertensos, diabéticos, idosos, que de acordo com o perfil da 

população em questão seriam muito valiosos, porem nunca sobra 

espaço na agenda; 

 Falta capacitação da equipe. 
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Diante disso temos que enfrentar as causas do nosso problema, pois 

segundo Campos, Faria e Santos (2010) os “nós críticos” como aquelas causas 

principais e importantes que dão origem ao problema e que merecem ser 

enfrentadas para solucioná-lo. O nó crítico está dentro do espaço de 

governabilidade da equipe, “ou, então, o seu enfrentamento tem possibilidades 

de ser viabilizado pelo ator que está planejando”.  

  

6.5 Ações de intervenção  
                   

A proposta para resolução dos nós críticos é composta de operações 

estruturadas para enfrentar as causas mais importantes do problema. Estas 

operações são para cada nó crítico e vem acompanhada dos resultados 

esperados, dos produtos e dos recursos necessários para sua 

operacionalização (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

A partir da determinação dos nós críticos do problema do excesso de 

demanda espontânea atendida pela Equipe da Saúde da Família foi elaborado 

o plano de ações com desenho de operações, análise de viabilidade, plano 

operativo e avaliação e monitoramento. 

As ações de intervenção propostas para reorganizar e estruturar o 

processo de trabalho incluem: 

Projeto: Capacitação, Educação e saúde. 

Operações 

 Reuniões semanais com a equipe para discutir e reestruturar o processo 

de trabalho, enfatizando o trabalho de equipe e rediscutindo a atribuição 

de cada profissional. Organizando as agendas priorizando a demanda 

espontânea, trabalho em grupos específicos, grupo operativo, consultas 

individuais com o médico e enfermeira e demais profissionais, 

cooperação dos profissionais do Núcleo de Apoio à equipe de saúde da 

Família (NASF).  

 Intensificar o monitoramento dos pacientes com doenças crônicas não 

controladas nas questões referentes ao tratamento e retornos. Aumentar 

o nível de motivação do paciente para despertar nele o desejo de 
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participar das atividades para melhorar seu quadro clínico solicitar o 

envolvimento da família. 

 Investir em educação em saúde, aproveitando sempre os momentos de 

vinda do usuário na unidade (palestras e informes na sala de espera, 

panfletos, etc.). 

 Investir na capacitação da equipe tanto para uma escuta de qualidade, 

gerando assim um bom acolhimento, como também para a realização de 

atividades de promoção e prevenção da saúde. 

 Organizar o fluxo do usuário na unidade. 

 Formar pequenos grupos específicos utilizando como critério de 

prioridade a necessidade do paciente hipertenso e diabético. 

 

A otimização do resultado é dependente de uma rotina, sendo esta 

indispensável à prática direcionada, mantendo sua estrutura e suas funções. 

Então, fica evidente a extrema importância de uma equipe multidisciplinar que 

atue em conjunto. 

 

Resultados esperados 

 Melhoria do quadro clinico, adesão ao tratamento e melhoria na qualidade 

de vida dos pacientes portadores de doenças crônicas e o envolvimento 

da família. 

 Profissionais capacitados, interessados, seguros e empoderados de 

conhecimento. 

 Agendamento de todas as atividades. 

 Espera-se que mais de 20% dos pacientes estejam ativamente 

participando ao menos 2x semana dos grupos específicos. 

 Pacientes com a auto estima mais elevada motivados para participarem 

das atividades programadas.  

 Diminuição da demanda espontânea gradativamente. 

 

Produtos esperados 

 Profissionais mais atuantes e seguros na abordagem dos pacientes. 

 Mudança de comportamento da população. 
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 Redução da demanda espontânea e urgências e aumento gradativo das 

atividades de prevenção e promoção da saúde; 

 Redução do atendimento centrado na doença, passando para um 

atendimento centrado na pessoa e na família. 

 Envolvimento da família. 

 

Recursos Necessários: 

 Organizacional: espaço físico as reuniões e equipamentos audiovisuais. 

Organização os grupos e a agenda em horários que possibilite a 

participação de todos. 

 Político: Apoio da Secretaria de Saúde, liberação de um profissional para 

participar da capacitação da equipe. 

 Apoio financeiro: para aquisição de material audiovisual e recursos para 

folhetos educativos. 

 Cognitivo: repasse de conhecimento. 

 

6.6 Recursos críticos  

 

É importante que a equipe tenha clareza de quais recursos críticos que 

irá utilizar para operacionalizar o projeto, e criar estratégias para que se possa 

viabilizá-los. Os recursos críticos são aqueles indispensáveis para a execução 

de uma operação e que não estão disponíveis (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010). 

Os recursos críticos que precisamos para operacionalizar o nosso 

projeto é o apoio da Secretária de Saúde para disponibilizar um profissional 

para a capacitação da equipe e apoio financeiro para aquisição de material 

audiovisual e recursos para folhetos educativos. Todas as atividades serão 

realizadas com a participação da equipe capacitada. 

 

6.7 Análise de viabilidade 

 

A viabilidade de um plano de ação, na maioria das vezes, depende de 

uma série de fatores: recursos políticos, organizacionais, físicos, cognitivos, 



23 

 

financeiros, além da motivação dos atores com governabilidade das ações 

estratégicas.  

A diretriz de construir ou criar a viabilidade para o plano sustenta-se 

preceitos trabalhados pelo PES, que colocam possibilidades como sendo, até 

certo ponto, possível transformar as motivações dos atores. Nas reuniões era 

sempre questionado se os profissionais estavam dispostos a organizar seu 

processo de trabalho e reestruturar suas atividades eram demonstrados 

motivação e interesse para tais mudanças.  

Segundo Campos; Faria; Santos, (2010), existem ações estratégicas 

que buscam mobilizar, convencer, cooptar ou mesmo pressionar certos atores 

para que mudem sua posição facilitam a motivação dos atores que controlam 

cada projeto. A estratégia de motivação utilizada na Secretaria de Saúde foi 

apresentação da realidade vivenciada pela equipe com uma demanda 

espontânea alta, seu nó crítico e apresentação e discussão do projeto para 

solucionar o problema mencionado. 

 

6.8 Elaboração do plano operativo  

 

Este passo tem a finalidade de designar os responsáveis para cada uma 

das operações, denominado gerente de operação. Além disso, esse passo 

envolve definir os prazos para a execução das mesmas. Neste sentido como 

tínhamos discutido as funções e atividades de cada profissional ficou fácil 

distribuir as ações entre os membros da equipe com a coordenação centrada 

na médica e enfermeira.  

 

6.9 Avaliação e monitoramento 

 

Segundo Campos; Faria; Santos (2010, p.19) é preciso desenvolver e 

estruturar um sistema de gestão que dê conta de coordenar e acompanhar a 

execução das ações, fazendo as correções necessárias. Esse sistema de 

gestão deve também garantir a eficiente utilização dos recursos, promovendo a 

comunicação entre os planejadores e executores. “O sucesso de um plano, ou 

pelo menos a possibilidade de que ele seja efetivamente implementado, 

depende de como será feita sua gestão”. As avaliações foram planejadas para 
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serem quinzenalmente. Foram designados dois meses para elaboração do 

material e um mês para apresentação do projeto. Início das atividades 03 

meses a partir da aprovação do projeto. 

 

6.10 Gestão do plano de intervenção 

   

É preciso desenvolver e estruturar um sistema de gestão que dê conta 

de coordenar e acompanhar a execução das operações, indicando as 

correções de rumo necessárias. Esse sistema de gestão deve também garantir 

a eficiente utilização dos recursos, promovendo a comunicação entre os 

planejadores e executores. Como o resultado deste não é imediato considero 

importante estabelecer um período de seis em seis meses para poder ter 

acesso aos reais resultados desta intervenção.  Acreditamos que o processo 

deva ser contínuo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Historicamente, estamos no caminho de transição do cuidado “curativo”, 

para um cuidado “preventivo”, muito já se conseguiu desde a implantação da 

Estratégia de Saúde da Família, mas ainda se verifica que há muito que 

caminhar. 

 O trabalho em equipe numa Unidade Básica de Saúde é sempre um 

desafio, e, portanto, necessita constante aprendizado.  Repensar o processo 

de trabalho e avaliar as ações realizadas faz-se necessário para otimizar estas 

ações garantindo assim maior satisfação do usuário, da equipe satisfeita e 

economia de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

BARALDI, D. C.; SOUTO, B. G. A. A demanda do Acolhimento em uma 
Unidade Básica de Saúde da Família em São Carlos. Arquivos Brasileiros de 
Ciências da Saúde, v.36, n.1, p. 10-17, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Humaniza SUS: a Política Nacional de 
humanização. [2012]. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/secretarias/sas/humanizasus Acesso em: 20 de maio de 
2017.10-17, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Acolhimento a Demanda Espontânea. Cadernos 
de Atenção Básica, n. 28, v.1. 2013.Brasilia. 

CAMPOS, F. C. C.; FARIA, H. P.; SANTOS, M. A. Elaboração do plano de 
ação. Planejamento e avaliação das ações em saúde. 2 ed. Belo Horizonte: 
Nescon/UFMG, p. 118, 2010. 

CORRÊA, E. J.; VASCONCELOS, M.; SOUZA, M. S. l. Iniciação a 
Metodologia: textos científicos. Belo Horizonte. NESCON/UFMG, p. 142, 2013. 

FARIA, R. C.; CAMPOS, M. S. Demanda espontânea na estratégia de Saúde 
da Família: Uma análise dos fatores que a influenciam e os desafios na 
reorientação do modelo assistencial do SUS. Revista APS, v. 15, n. 2, p. 148-
157, 2012. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Cidades. 
Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3137601. 
Acesso em 20 de maio de 2017. 

PAULINO, J. A. Demanda espontânea X Demanda programada: Lidando 
com a oferta maior do que a procura. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, Belo 
Horizonte. NESCON/UFMG, 2014. 

PREFEITURA DE BOM DESPACHO. História da Cidade. Disponível em: 
http://www.bomdespacho.mg.gov.br/ Acesso em: 20 de mar. 2017. 

TESSER, C. D.; POLI NETO, P.; CAMPOS, G. W. S. Acolhimento e 
(des)medicalização social: um desafio para as equipes de saúde da família. 
Ciência Saúde Coletiva, v. 15, supl. 3, p. 3615-3624, 2010. 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sas/humanizasus
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sas/humanizasus
http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3137601
http://www.bomdespacho.mg.gov.br/

