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RESUMO 

 

Paraisópolis é uma cidade com 20.940, localizada na região sudeste e distante 440 
km da capital do Estado. Atualmente, a unidade de saúde deste estudo atende 
aproximadamente quatro mil pessoas e considera-se que cada uma dessas seja 
atendida em sua integralidade e individualidade. Dessa forma, este trabalho 
justifica-se pela necessidade de realizar um plano para intervir no problema da 
grande demanda médica e do tempo insuficiente para aprofundar nas 
necessidades de saúde dos clientes durante a consulta médica a partir do Método 
Clínico Centrado na Pessoa Humana. O objetivo deste trabalho foi elaborar um 
projeto de intervenção para o problema da grande demanda e o pouco tempo para 
consulta médica. A metodologia utilizada foi a Estimativa Rápida para identificar os 
problemas enfrentados pela comunidade adstrita ao território da Estratégia Saúde 
da Família e após foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema com 
pesquisa bibliográfica do tipo revisão narrativa em revistas indexadas na Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), na Scientific Eletronic Libray Online (SciELO), bem como 
no acervo da biblioteca virtual do NESCON. Também foram utilizados manuais do 
Ministério da Saúde, diretrizes, livros texto e materiais didáticos disponibilizados na 
Plataforma ágora, além de dados obtidos na própria Unidade Básica de Saúde. 
Dessa forma, espera-se que as ações propostas neste trabalho possam nortear os 
profissionais médicos que trabalham na ESF para desenvolver seu trabalho.   
 
Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 
Consulta médica. Tempo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT  

 

Paraisópolis is a city with 20,940, located in the southeast region and distant 440 
km from the state capital. Currently, the health unit of this study serves 
approximately four thousand people and it is considered that each of these is 
attended to in its entirety and individuality. Thus, this work is justified by the need to 
carry out a plan to intervene in the problem of great medical demand and 
insufficient time to deepen the health needs of clients during medical consultations 
based on the Human-Centered Clinical Method. The objective of this work was to 
elaborate an intervention project for the problem of great demand and the short time 
for medical consultation. The methodology used was the Rapid Estimate to identify 
the problems faced by the community attached to the territory of the FHS and was 
designed for the same after a literature review was carried out on the subject with 
bibliographic research of the narrative review type in journals indexed in the Virtual 
Health Library (VHL), in the Scientific Electronic Libray Online (SciELO), as well as 
in the collection of the NESCON virtual library. Ministry of Health manuals, 
guidelines, text books and teaching materials made available on the Agora platform 
were also used, in addition to data obtained from the Basic Health Unit itself. Thus, 
it is hoped that the actions proposed this work can guide the medical professionals 
working in the FHS to develop your work. 
 

        Keywords: Family health strategy. Primary health care. Medical consultation. Time. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município  

 

Paraisópolis é uma cidade com 20.940 (estimativa do IBGE para o ano de 

2018), localizada na região sudeste e distante 440 km da capital do Estado. A cidade 

teve um crescimento populacional importante nas duas últimas décadas em função 

do êxodo rural ocorrido na região e da instalação de algumas indústrias. A cidade 

vive com bastantes comércios, conta com algumas empresas, mas o desemprego é 

muito grande entre a população. A cidade sempre teve uma tradição forte na área 

espiritual: movimenta a região com as suas festas religiosas e seus grupos de 

congado (BRASIL, 2018).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde   

 

Na área da saúde, a cidade não conta com a assistência obstétrica, a 

maternidade do município fechou há pouco tempo. A cidade conta com cinco 

Equipes de Saúde da Família. Em relação à atenção especializada, o município tem 

três clínicas especializadas, mas nenhuma pública. A atenção de urgência e 

emergência é no Pronto-Socorro do hospital, sendo apenas um. Existem quatro 

clinicas de apoio diagnóstico do sistema público, e quanto à assistência farmacêutica 

e vigilância em saúde estão presentes na cidade. O município conta com hospitais 

de relação com cidades vizinhas, já que no hospital municipal não existe assistência 

especializada para atender pacientes que necessitam.  

 

1.3 Aspectos da comunidade   

 

O centro de Paraisópolis foi formado principalmente a partir do êxodo rural 

devido ao avanço do plantio de café por grandes empresas, com a consequente 

redução da agricultura familiar de subsistência. Hoje, a população vive basicamente 

do trabalho nas empresas técnicas de tecido. É grande o número de 

desempregados e subempregados. A estrutura de saneamento básico na 

comunidade é principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta 
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de lixo de domicílios urbanos, em vias públicas, têm arborização e com urbanização 

adequada, ou seja, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Parte da 

comunidade vive em moradias precárias. O analfabetismo é elevado, devido à 

quantidade elevada de famílias que viveram na área rural (BRASIL, 2018) 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde  

 

A Unidade de Saúde da Equipe 2 foi inaugurada há cerca de 7 anos e está 

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

casa alugada, adaptada para ser uma Unidade de Saúde. Sua área é considerada 

adequada considerando a demanda e a população atendida (4.000 pessoas) e o 

espaço físico é muito bem aproveitado. A população tem muito apreço pela Unidade 

de Saúde, fruto de anos de luta da associação. A Unidade, atualmente, está bem 

equipada e conta com os recursos adequados para o trabalho da equipe. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 h às 17 horas, conta com o apoio dos 

agentes comunitários, técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico, administração, 

recepção, auxiliar de limpeza. Necessita-se da presença do técnico de enfermagem 

ou enfermeiro em todo o funcionamento da unidade. Esse fato tem sido motivo de 

algumas discussões, principalmente entre o enfermeiro da equipe e o coordenador 

de atenção básica, que justifica a necessidade de se utilizar o trabalho dos ACS 

nessas atividades.  

 

1 .6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe  

 

Há 14 atendimentos médicos pela manhã e 14 à tarde, totalizando 24 

agendamentos e quatro atendimentos espontâneos. No dia de quarta-feira o 

atendimento médico é feito de 12h ás 19h. Há educação permanente todas as 

quintas feiras e o trabalho é bom otimizado.  

 

 



13 

 

1.7 O dia a dia da equipe  

 

Na unidade básica de Saúde é feito acolhimento de todos os pacientes que 

vão ao local e a equipe trabalha multidisciplinarmente. Em todos os horários, sempre 

que necessário, é feito triagem para atendimento médico para melhor separação das 

necessidades dos usuários da UBS.  

 

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

passo)  

 

O município conta com alguns problemas na saúde como a zona rural tem 

muito pouco acesso à saúde, sem assistência especializada, sem assistência 

obstétrica. Existe pouca aceitação da comunidade em participar dos grupos de 

diabetes e hipertensão, muita demanda e pouco tempo para consulta médica, 

mortalidade infantil devido á falta de assistência obstétrica no município. As reuniões 

do hiperdia acontecem somente para renovação de receita. 

Em relação ao território e ambiente, a cobertura de esgoto não é 100%, a 

cobertura de lixo não é 100%. 

Há crianças fora da escola, principalmente as que moram na zona rural, 

sendo que a maioria das pessoas analfabetas também são os que moram na zona 

rural. Há poucas Organizações Não Governamentais (ONG) da comunidade, não 

existindo muitas parcerias e projetos.  

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Foi realizado um diagnóstico situacional do município com várias reuniões de 

equipe, e assim foram levantados dados sobre os atuais problemas que atingem a 

comunidade.  

O Quadro 1 demonstra os problemas identificados, a importância, a urgência, 

a capacidade de enfrentamento e a priorização do mesmo.  
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Quadro 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde 2, Unidade Básica de 

Saúde, município de Paraisópolis, estado de Minas Gerais. 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Muita demanda e 

pouco tempo para 

consulta médica. 

Alta 28 Parcial 1º grau 

Falta de assistência 

Obstétrica. 

Alta 25 Fora  2º grau 

Zona Rural com 

pouco acesso á 

saúde. 

Média 20 Parcial 3º grau 

Pouca participação da 

comunidade nos 

grupos. 

Média 18 Parcial 4º grau 

A cobertura de esgoto 

não é 100%, a 

cobertura de lixo não 

é 100% 

Baixa 13 Fora 5º grau 

Fonte:  Dados da pesquisa (2019) 

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

 

Os problemas dos sistemas fragmentados de atenção à saúde manifestam-

se, no plano micro, pela falência de um sistema de atenção à saúde estruturada com 

base na consulta médica de curta duração. Pesquisas realizadas internacionalmente 

demonstraram que o mero aumento das consultas médicas não é capaz de melhorar 

as condições crônicas. Consequentemente, “as propostas de mudanças da Atenção 

Primária à Saúde (APS) centrada no trabalho médico são insuficientes e 

reducionistas”. Espera-se que para impactar de forma significativa, a agenda de 

reforma da APS seja mais profunda e global (MENDES, 2012, p.77). 

Atualmente a unidade de saúde atende aproximadamente quatro mil pessoas, 

e cada uma apresenta uma individualidade e um problema de saúde que estão 

inseridos no contexto familiar, em uma realidade social, espiritual e financeira.  

Assim, justifica-se que cada uma dessas pessoas seja atendida em sua 

totalidade e individualidade, fato que demanda tempo na consulta médica, para se 

investigar de maneira sucinta todas as necessidades da pessoa naquele momento, 

ou seja, refletir todos os aspectos biopsicossociais e seu impacto no processo de 

saúde e doença. 

Dessa forma, esse trabalho justifica-se pela necessidade de realizar um plano 

para intervir no problema da grande demanda médica e do tempo insuficiente para 

aprofundar nas necessidades de saúde dos clientes durante a consulta médica.  

Considera-se a necessidade de realizar o Método Clínico Centrado na Pessoa 

Humana, método que surgiu da demanda por um atendimento que contemplasse de 

maneira integral as necessidades, preocupações e vivências relacionadas à saúde 

ou doença (STEWART et al.,  2010). 
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3 OBJETIVO 

 

Elaborar um projeto de intervenção para minimizar a grande demanda e 

tempo insuficiente para consulta médica aos usuários da Equipe Saúde 2 da  

Unidade Básica de Saúde , em Paraisópolis, Minas Gerais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

4 METODOLOGIA 

 

Inicialmente durante as atividades do Curso de Especialização foi realizado o 

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

ESF Paraisópolis. A metodologia utilizada foi a Estimativa Rápida para identificar os 

problemas enfrentados pela comunidade adstrita ao território da ESF. Após a 

identificação do problema, ficou definido como sendo prioridade a grande demanda 

e o pouco tempo para a consulta médica e traçado um projeto de intervenção para o 

mesmo.   

Além do mais, foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema com 

pesquisa bibliográfica do tipo revisão narrativa em revistas indexadas na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), na Scientific Eletronic Libray Online (SciELO), bem como 

no acervo da biblioteca virtual do NESCON.  

Também foram utilizados manuais do Ministério da Saúde, diretrizes, livros 

texto e materiais didáticos disponibilizados na Plataforma ágora, além de dados 

obtidos na própria Unidade Básica de Saúde.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica 

no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da 

Família é compreendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial e compatível com as necessidades e demandas de saúde da população, 

devendo considerar as prioridades diante das diversas realidades e necessidades 

dos territórios e das pessoas, em parceria com o controle social (BRASIL, 2017).  

A ESF é uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção 

Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho para ampliar a 

resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além 

de dar uma importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2017) 

A Atenção Básica precisa de diretrizes que apoiem as diferentes atividades 

que são realizadas em sua atuação. O território adscrito coloca-se como estratégia 

central que reorganiza o processo de trabalho em saúde mediante operações 

intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (MONKEN; 

BARCELLOS, 2005), o que permite que os gestores, profissionais de saúde e 

usuários do SUS possam compreender a dinâmica para desvelar as desigualdades 

sociais e as iniquidades em saúde (GONDIM; MONKEN, 2012). Nesse contexto, 

considera-se que o território propicia relações de vínculo, afetividade e confiança 

entre pessoas, famílias e grupos a profissionais de saúde, sendo que estes passam 

a ser referência para o cuidar, garantindo a continuidade e a resolutividade das 

ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 2011).  

A proposta da ESF é dinâmica e contínua já que leva em conta a construção 

do conhecimento, da consciência crítica-reflexiva e de compromisso pessoal e 

profissional, exigindo dos trabalhadores, gestores e usuários tomadas de decisão 

que criem condições para o estabelecimento de mudanças que superem os nós 

críticos existentes, por meio de experiências inovadoras na gestão do cuidado e dos 

serviços de saúde com o objetivo de transformar a realidade (BRASIL, 2011) 

Considera-se que as transformações ocorram  a partir da responsabilização 

de cada um pela organização e pela consecução de atividades de educação 
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continuada que capacitem a equipe de profissionais de forma que se apropriem dos 

conhecimentos necessários para exercer suas atividades de forma resolutiva. Torna-

se fundamental desenvolver a cultura de avaliação, na qual todo processo de gestão 

e cuidado desenvolvido pela equipe multiprofissional para que possa ser avaliado 

com o objetivo de aprimoramento e adequação de rumo (CECCIM, 2005).  

Em relação aos profissionais que trabalham na Estratégia Saúde da Família 

abordaremos primeiro ao enfermeiro que tem como função atender a saúde dos 

indivíduos e famílias cadastradas, realizando consulta de enfermagem, 

procedimentos, atividades em grupo e, conforme protocolos, solicitar exames 

complementares, prescrever medicações e gerenciar insumos e encaminhar 

usuários a outros serviços e também as atividades de educação permanente da 

equipe de enfermagem, bem como o gerenciamento e a avaliação das atividades da 

equipe, de maneira particular do agente comunitário de saúde (ACS), que ocupa na 

ESF papel fundamental para a manutenção do vínculo entre os usuários e a 

Unidade de Saúde (BRASIL, 2011). 

O médico é um profissional responsável pela saúde que promove saúde, 

prevenindo, diagnosticando e tratando doenças, com competência e resolutividade, 

responsabilizando-se pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário. Deve 

realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, de forma 

compartilhada, consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos, quando 

indicado na Unidade de Saúde, no domicílio ou em espaços comunitários, 

responsabilizando-se pela internação hospitalar ou domiciliar e pelo 

acompanhamento do mesmo em ambiente extra-hospitalar. Além disso, em um 

trabalho conjunto com o enfermeiro, realizar e fazer parte das atividades de 

treinamento e educação permanente dos membros da equipe e participar do 

gerenciamento dos insumos (BRASIL, 2011). 

O agente comunitário de saúde (ACS) exerce o papel de ligação entre a 

equipe de saúde e a comunidade, vivenciando o cotidiano das 

famílias/indivíduo/comunidade com mais intensidade em relação aos outros 

profissionais, ele também é capacitado para reunir informações de saúde sobre a 

comunidade e deve ter condição de dedicar oito horas por dia ao seu trabalho, 

realizando visitas domiciliares as suas respectivas áreas, produzindo dados capazes 
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de dimensionar os principais problemas de saúde sua comunidade. (FORTES; 

SPINETTI, 2004).  

Estudos identificam que o ACS tem dificuldade de lidar com o tempo, o 

excesso de trabalho, a preservação do espaço familiar, o tempo de descanso, a 

desqualificação do seu trabalho e o cansaço físico O profissional é responsável por 

cobrir toda a população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 

12 ACS por equipe de Saúde da Família (BRASIL, 2011; MARTINES; CHAVES, 

2007). 

Ao técnico e auxiliar de enfermagem realiza sob a supervisão, procedimentos 

regulamentados no exercício de sua profissão tanto na Unidade de Saúde quanto 

em domicílio e outros espaços da comunidade quando necessário (BRASIL, 2011).  

O cirurgião-dentista é o profissional de saúde que desenvolve com os demais 

membros da equipe atividades referente à saúde bucal, integrando ações de saúde 

de forma multidisciplinar, realizando os procedimentos clínicos, incluindo 

atendimento das urgências e eletivas, pequenas cirurgias ambulatoriais e 

procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias 

elementares, além de realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea e ao controle de insumos (BRASIL, 2011).  

 

5.2 Atenção Primária à Saúde 

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978), a Atenção Primária à 

Saúde (APS) ou Atenção Básica à Saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde 

baseada em métodos e tecnologias práticas ao alcance de todos os indivíduos e 

famílias da comunidade mediante sua plena participação e a um custo que a 

comunidade e o país possam suportar, em todas e cada etapa do seu 

desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e autodeterminação 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

A APS, na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde (RAS), tem suas 

funções ampliadas para cumprir três funções: a função resolutiva de atender a 90% 

dos problemas de saúde mais comuns, a função coordenadora de ordenar os fluxos, 

produtos e informações ao longo das RAS e a função de responsabilização pela 

saúde da população usuária que está adstrita, nas RAS, às equipes de ESF. Só será 
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possível organizar o SUS em redes se a APS estiver capacitada a desempenhar 

bem essas três funções. Só, assim, ela poderá coordenar RAS e instituir-se como 

estratégia de organização do SUS (BRASIL, 2015). 

Só haverá uma APS de qualidade quando os seus sete atributos estiverem 

sendo operacionalizados, sendo eles: Primeiro Contato; Longitudinalidade; 

Integralidade; Coordenação; Focalização na Família; Orientação Comunitária e 

Competência Cultural. Os primeiros quatro são os atributos essenciais e os três 

últimos os atributos derivados (BRASIL, 2015). 

O primeiro contato implica a acessibilidade e o uso de serviços para cada 

novo problema ou novo episódio de um problema para os quais se procura atenção 

básica de saúde. A longitudinalidade constitui a existência do aporte regular de 

cuidados pela equipe de saúde e seu uso ao longo do tempo, num ambiente de 

relação mútua de confiança e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e 

famílias. A integralidade significa a prestação, pela equipe de saúde, de um conjunto 

de serviços que atendam às necessidades da população adstrita nos campos da 

promoção, da prevenção, da cura, do cuidado, da reabilitação e dos cuidados 

paliativos, a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção 

à saúde e o reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e 

sociais que causam as doenças (STARFIELD, 2002). 

A coordenação é a capacidade de garantir a continuidade da atenção, através 

da equipe de saúde com o reconhecimento dos problemas que requerem 

seguimento constante e se articula com a função de centro de comunicação das 

RAS. Com focalização na família que considera a família como o sujeito da atenção, 

o que exige uma interação da equipe de saúde com esta unidade social e o 

conhecimento integral de seus problemas de saúde e das formas singulares de 

abordagem familiar (STARFIELD, 2002). 

A orientação comunitária é reconhecer as necessidades das famílias em 

função do contexto físico, econômico e social em que vivem o que exige uma análise 

situacional das necessidades de saúde das famílias numa perspectiva populacional 

e a sua integração em programas intersetoriais de enfrentamento dos determinantes 

sociais da saúde proximais e intermediários. A competência cultural convoca uma 

relação entre a equipe de saúde e a população que respeite as singularidades 

culturais e as preferências da população. (STARFIELD, 2002). 
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Da mesma forma, uma APS como estratégia só existirá se ela cumprir suas 

três funções essenciais: a resolubilidade, a comunicação e a responsabilização.  

A função de resolubilidade significa que ela deve ser resolutiva, capacitada, 

cognitiva e tecnologicamente, para atender a mais de 90% dos problemas de sua 

população. A função de comunicação expressa o exercício de centro de 

comunicação das RAS, o que significa ter condições de ordenar os fluxos e 

contrafluxos. A de responsabilização implica o conhecimento e o relacionamento 

íntimo, nos microterritórios sanitários, da população adstrita, o exercício da gestão 

de base populacional e a responsabilização econômica e sanitária em relação a esta 

população (MENDES, 2012). 

 

5.3 Método Clínico Centrado na Pessoa Humana 

 

Historicamente, a medicina caminhou no sentido da priorização das doenças 

e de seu processo diagnóstico, em detrimento da pessoa que sofre o padecimento, 

paralelamente à busca de uma ordem ou norma para fundamentar diagnósticos.  

Sendo assim, o modelo de consulta ou método clínico ainda dominante na 

prática médica na atualidade é chamado de "modelo médico convencional" ou 

"modelo biomédico". (STEWART et al., 2010 apud BARBOSA; RIBEIRO, 2016). 

A hegemonia desse método clínico fez emergir críticas e insatisfações, tanto à 

real eficácia em satisfazer as necessidades de saúde das pessoas, quanto em 

promover a satisfação dos próprios médicos que realizam o atendimento 

(FERREIRA et al., 2014 apud BARBOSA; RIBEIRO, 2016). 

 
É importante reconhecer que a manifestação corporal não motiva 
necessariamente o indivíduo a buscar atendimento médico. Isso ocorre 
quando a manifestação causa incômodo por sua presença ou pelas 
interpretações a seu respeito, é imprescindível entender claramente as 
razoes que levaram a pessoa à consulta e desenvolver a entrevista na 
perspectiva do paciente, tentando aprimorar a empatia. (PENDLETON et al, 
2003 apud BARBOSA; RIBEIRO, 2016, p.218) 
 

Tal método dá ênfase à importância de abordar na consulta três aspectos: a 

perspectiva do médico, relacionada aos sintomas e à doença; a perspectiva do 

paciente, que inclui suas preocupações, medos e experiência de adoecer; e a 

integração entre as duas perspectivas, ele descreve quatro componentes interativos 

do processo de atendimento, a saber: “a) explorando a saúde, a doença e a 
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experiência da doença; b) entendendo a pessoa como um todo (indivíduo, família, 

contexto); c) encontrando um terreno comum; d) intensificando o relacionamento 

entre pessoa e médico” (STEWART et al., 2010 apud BARBOSA;RIBEIRO, 2016, p. 

219). 

A exposição da formação médica centrada na pessoa e a alta demanda pela 

qualidade do cuidado colocaram em risco e questionamento a formação médica em 

todo o mundo (ROSSIGNOL, 2015 apud BARBOSA; RIBEIRO, 2016). Também, “o 

modelo biomédico tradicional vem sendo substituído gradativamente pelo ensino do 

MCCP, apoiado no atendimento médico do indivíduo de forma integral e na premissa 

de que comunicação e empatia são habilidades que podem ser ensinadas e 

aprendidas (BALLESTER, 2010 apud BARBOSA; RIBEIRO, 2016, p. 219).  

 “É recomendado que os programas de ensino médico incluam formação 

interdisciplinar que permita uma compreensão da maneira pela qual as pessoas de 

diversas culturas e crenças percebem a saúde e a doença”. (KASUYA; SAKAI, 2013 

apud BARBOSA; RIBEIRO, 2016, p. 219). 

 

5.4 O tempo de consulta médica 

 

Os problemas dos sistemas fragmentados de atenção à saúde 

contemporâneos manifestam-se, na base da consulta médica de curta duração. 

Algumas pesquisas realizadas internacionalmente demonstram que de forma 

inequívoca que o mero aumento das consultas médicas não melhora os desfechos 

clínicos das condições crônicas como indica o senso comum e que um sistema 

baseado na atenção (MENDES, 2012).  

“As evidências mencionadas demonstram, de forma inquestionável, a falência 

de uma das principais instituições sustentadoras dos sistemas fragmentados de 

atenção à saúde, a consulta médica de curta duração” (MENDES, 2015, p.47). 

O Conselheiro Nelson Grizard do Conselho Regional de Santa Catarina 

(CREMESC) diz: "A limitação temporal de uma consulta, via de regra aleatoriamente 

imposta, atenta contra a boa prática médica, tornando-se com frequência 

impedimento mínimo para uma assistência ideal ao paciente, ignorando 

peculiaridades do próprio paciente, da instituição e das necessidades 

biopsicossociais do assistido" (NOGUEIRA, 2002). 
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Já o Conselheiro Ricardo Lacerda Batista do CREMERJ (Conselho Regional 

do Rio de Janeiro) em parecer No 10/91 se pronuncia do seguinte modo: "O médico 

deve utilizar o tempo efetivamente necessário ao bom relacionamento médico-

paciente e à perfeita execução do profissional, em todas as modalidades de 

atendimento" (NOGUEIRA, 2002). 

O CFM (Conselho Federal de Medicina) em parecer consulta No 30/90 relata 

que "não deve ser da competência de nenhum órgão ou entidade a determinação do 

número de atendimentos médicos para qualquer carga horária em qualquer 

especialidade e que o tempo de duração de cada consulta não pode ser 

determinado por instruções, mas pelas circunstâncias que cada caso clínico requer" 

(CFM,2014). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “A grande demanda e pouco 

tempo para a consulta médica”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O problema descrito é: ‘’A grande demanda e o pouco tempo para consulta 

médica’’ se espelham na dificuldade que o profissional médico tem para investigar 

toda uma situação de saúde-doença para descobrir a causa do mesmo como dito 

anteriormente. A priorização de apenas ‘atender’ acaba enfraquecendo a qualidade 

de um bom atendimento. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

A unidade atende quase 4 mil pessoas, e para cada dia de atendimento são 

28 atendimentos, sendo 12 cedo de demanda agendada e 2 de demanda 

espontânea,  o mesmo se repete a tarde, mas pesquisas apontam que o tempo 

utilizado para atender cada um desses pacientes não é suficiente para uma 

investigação devido a grande demanda e as metas necessárias. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Foram selecionados os possíveis nós críticos em relação ao problema, sendo 

eles: 

 Estrutura da Unidade e funcionamento inadequados; 

 Grande número de consultas agendadas por dia e pouco tempo/usuário 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Nos quadros 2 e 3 encontram-se apresentados, para cada nó crítico, os 

projetos, operações, resultados e produtos esperados, dentre outros. 
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Muita 

Demanda e pouco tempo de consulta médica”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família 2, do município Paraisópolis, estado de Minas 

Gerais 

Nó crítico 1 
Estrutura da Unidade e funcionamento inadequados 

6º passo: operação 

(operações)  

Adequar, juntamente com a eSF e gerência da UBS o local e 

horário de atendimento às consultas médicas; 

Privilegiar maior tempo de consulta por paciente. 

6º passo: projeto Consultas médicas e tempo de escuta. 

6º passo: resultados 

esperados 

 

Melhorar a eficácia do atendimento médico.  

Melhorar adesão ao tratamento de usuários crônicos. 

6º passo: produtos 

esperados 

Maior eficácia no tratamento médico;  

Maior adesão aos grupos de hipertensos e diabéticos; 

Diminuir consequências evitáveis de doenças crônicas; 

6º passo: recursos 

necessários 

Organizacional: espaço mais adequado para consultas médicas 

para maior tempo de escuta  

Cognitivo: discutir com gerencia e esquipe de saúde a 

importância de maior tempo para cada consulta.  

Político: Apoio da prefeitura na mudança de funcionamento da 

unidade 

7º passo: viabilidade do 
plano - recursos críticos 

Organizacional: Aceitação do novo funcionamento da unidade.  

Político: Articulação intersetorial e aprovação do projeto.  

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

A médica da Unidade - Motivação Favorável.  

Apresentar projeto á gerencia e aos membros da equipe bem 

como à Secretaria de Saúde 

9º passo; 

acompanhamento do 

plano - responsáveis e 

prazos 

Mensalmente, a médica, em consultas subsequentes verificará 

melhoria nas condições de cada paciente, adesão ao tratamento 

, se está se auto cuidando, se sente efeito colaterais e como lida 

com eles.  

10º passo: gestão do 

plano: monitoramento e 

avaliação das ações 

O monitoramento será efetuado verificando se os casos de 

tratados estão sob controle. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Muita 

Demanda e pouco tempo de consulta médica”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família 2, do município Paraisópolis, estado de Minas 

Gerais.  

Nó crítico 2 Grande número de consultas agendadas por dia e pouco 
tempo/usuário  

Operação 

(operações) 

Verificar a possibilidade de se agendar menos consultas médicas/dia 

para se ter maior tempo de escuta às demandas do usuário.  
 

Projeto Mais é melhor 

Resultados 

esperados 

Diminuir o número de Consultas agendadas. 

Melhorar a eficácia do atendimento médico.  

Pacientes mais satisfeitos com a consulta médica  

Produtos 

esperados 

Maior eficácia no tratamento médico;  

Maior tempo para cada consulta médica 

Diminuir consequências evitáveis de doenças crônicas; 

Recursos 

necessários 

Organizacional: Diminuir número de consultas médicas agendadas.  

Cognitivo: Melhorar atendimento médico para os usuários em cada 

consulta médica.  

Financeiro: Se necessário, contratação de mais profissionais para 

atender a grande demanda.  

Político: Apoio da prefeitura para a contratação de um médico 

Recursos críticos  

Político: Articulação intersetorial e aprovação do projeto.  

Financeiro: Contratação de mais um profissional de medicina  

Prazo 3 meses após início das atividades;  

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico: Identificação da necessidade de alteração no tempo na 

consulta médica;  

Enfermeiro: Receber informação e repassar para Coordenação. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

 

Caso seja possibilitado maior tempo para cada consulta médica 

verificar, após dois meses, como os pacientes estão respondendo ao 

tratamento e orientações  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho apresentou-se um projeto de intervenção para reorganizar o 

processo de trabalho na consulta médica, tendo em vista que o médico deve 

considerar o indivíduo em todos os aspectos biopsicossociais. A tentativa que se faz 

presente é de conduzir um novo funcionamento na unidade de saúde que impacte 

na melhoria do atendimento médico, e consequentemente na saúde das pessoas, 

bem como redirecionar a agenda para pacientes crônicos com renovação de receita 

e de demanda espontânea.  

O intuito é flexibilizar o tempo da consulta para beneficiar o paciente e 

diminuir o número de consultas/hora, para maior eficácia de atendimento que 

beneficiará diretamente a população atendida na unidade de saúde. A proposta é 

subsidiada pelo parecer do Conselho Federal de Medicina (CRM) quando propõe 

que o atendimento médico deve ser orientado pelas circunstâncias que cada 

usuário/paciente traz de demanda relativo ao seu estado de saúde/caso clínico.  

Considera-se que não existe tempo mínimo ou máximo para um atendimento 

médico, mas que o tempo necessário para uma consulta é aquele que o médico 

necessitar para realizar a coleta de dados, exame físico, diagnóstico, prescrever o 

tratamento e orientar sobre ele. O CRM confere como direito do médico, para este 

fim, utilizar o tempo que a sua experiência e capacidade profissional recomendarem.  

Dessa forma, espera-se que este trabalho possa nortear estratégias que 

sejam capazes de auxiliar o profissional médico na ESF, a comunidade e os 

gestores.  
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