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RESUMO 
 
 

 
A unidade de saúde da família, essencial componente da rede no que tange a 
promoção da saúde, é a mais importante porta de entrada do usuário no sistema 
de saúde e tem sido objeto de preconizações que incluem também as situações 
relacionadas com os atendimentos a urgências. O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgências (SAMU 192), pelas suas especificidades constitui-se como o 
componente que sob regulação médica realiza os atendimentos e 
encaminhamentos perpassando pelos serviços. O processo de trabalho das 
equipes de saúde da família tem sido historicamente construído por usuários, 
gestores e profissionais como relativamente limitado às ações de promoção e 
prevenção da saúde, adequando-se de forma incipientes às normas e portarias 
que tratam do atendimento a urgências neste nível de atenção. O presente 
trabalho teve por objetivo geral analisar a situação dos atendimentos de urgências 
nestas unidades à luz do preconizado nas políticas de saúde, e como objetivos 
específicos, conhecer esta demanda e os respectivos tipos de atendimentos 
realizados em algumas destas unidades do município de Salvador e identificar 
junto aos gestores e profissionais de saúde a experiência com os casos de 
urgências registrados e eventuais dificuldades de atendimento, seus respectivos 
motivos e condutas adotadas. Trata-se de uma investigação do tipo exploratória 
de abordagem quali- quantitativa. Inicialmente foi realizada uma pesquisa 
documental nas Políticas de Atenção Básica e de Atenção ás Urgências e os 
desdobramentos relacionados com este tipo de atendimento, em seguida a coleta 
de dados quantitativos e qualitativos. A coleta de dados ocorreu no período de 
outubro a novembro de 2013, por pesquisa documental “in loco” dos sistemas de 
informação da atenção básica e de regulação das urgências e por meio de 
questionário semi-estruturado numa amostra de unidades de saúde da família que 
tiveram seus profissionais de saúde capacitados em suporte básico de vida e 
atendimentos de urgências na atenção básica. Os sujeitos da amostra foram os 
11 médicos, 06 enfermeiros e 03 técnicos de enfermagem que passaram por pelo 
menos uma das capacitações e estão exercendo atividades em USF, e também 
12(doze) gerentes que totalizaram 32 entrevistados. Os resultados da pesquisa 
evidenciaram que há discrepâncias nas condutas adotadas pelos profissionais, 
reforçando a idéia de que as preconizações não têm estabelecido a clareza 
necessária para modificar preconceitos da atenção básica como executora restrita 
de ações de promoção e prevenção da saúde, e mostraram que as 
recomendações quanto ao curso introdutório e as capacitações não vêm sendo 
satisfatoriamente adotadas nem recebidas por profissionais de saúde e gerentes 
de serviços. 
 
 
 
Palavras- chave: Atendimentos a urgências; Capacitação de profissionais da 
USF; Preconizações e condutas em situações de urgências; 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 
The essencial family health unit of the, network component regarding the health 
promotion, is the most important gateway to the users in the health system, has 
been the subject of preconizations which also include situations related with the 
attendances to urgencies. The Mobile Service Emergencies care (SAMU 192),by 
its specificity constitutes as the component that under medical regularization 
realize the attendances  and referrals passing by the services. The  work process 
of healthcare teams and family process has been built historically by users , 
managers and professionals as relatively limited the promotion and prevention of 
health  , adapting in an incipient form to the rules and orders that deal of the 
treatment the urgencies in this level of attention . The present work had as general 
objeticve to analyze the situation of urgencies cares in these units by light of the 
recommendations in the health policies and as specific objectives, to know this 
demand and the respective types of care realized in some of these units in the city 
of Salvador and identify with managers and health professionals the experience 
with  registered emergency cases, your casual difficulties of care the motives and 
behaviors . This is an investigation of exploratory type of quali-quantitative 
approach. Initially it was realiazed a documental research in the Policies and 
Primary Attentions the  Care to urgencies and the  developments related to this 
type of care,then collection of quantitative and qualitative datas. Data collection 
took occured  between October and November of 2013 , for documental research 
of basic care information systems and regulation of emergency " in situ "  and 
through semi -structured questionnaire in a sample of family  health units that had 
its health  professionals trained in basic  support of life and emergence attendance 
care and emergencies in básica care The subjects of the sample were sample 
subjects were 11 doctors, 06 nurses and 03 nursing technicians who passed at 
least one of the capabilities and are performing activities in USF , and also twelve 
(12 ) managers who totaled 32 interviewed.The reaserch results showed that there 
are discrepancies in the conduct adopted by professional, restoring the idea that 
the recommendations don´t have established the necessary clarity to modify 
preconception of basic care as restricted executor to promotion and health 
prevention actions, and showed that the recommendations for the introductory 
course and the skills are not being satisfactorily adopted or received by health 
professionals and service managers . 
 
 
 
Keywords : Attendance to urgencies ; Professionals Training of  USF ; 
Preconizations and conduct in emergencies situations ; 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo analisa a situação dos atendimentos de urgências 

realizados em Unidades de Saúde da Família (USF). O interesse em aprofundar 

os conhecimentos a respeito da temática surgiu do trabalho como assessora 

técnica na Coordenação de Urgência da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. 

As atividades na gestão de implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU-192) no Estado da Bahia suscitaram a presente pesquisa. 

O conhecimento das portarias e preconizações ministeriais vigentes, 

juntamente com as preocupações com a necessidade de racionalização do 

sistema de saúde, instigou a desvendar as perspectivas e papéis das Equipes de 

Saúde da Família (ESF). 

 A motivação para conhecer e ter a oportunidade de analisar a situação dos 

atendimentos de urgências instigou a busca de informações a respeito da origem 

das chamadas para atendimento do SAMU192 e o aprofundamento do 

conhecimento sobre a resolubilidade das USF’s diante da necessidade destes  

atendimentos. 

Diante da origem das chamadas do SAMU 192 e da superlotação das 

portas de entrada das unidades de atendimento ás urgências, Abrahão, 2013 

chama atenção para a importância do trabalho conjunto dos componentes da rede 

de atenção á saúde e mais especificamente das responsabilidades de cada nível 

de atenção, principalmente do primário. 

Problemas como inadequadas condições de trabalho, baixa remuneração, 

desmotivação dos profissionais, falta de comprometimento político e profissional, 

precariedade de vínculos, centralização excessiva de planejamento, incipiente 

participação social e falta de credibilidade dos cidadãos podem estar  contribuindo 

com práticas de saúde desagregadas e consequentemente pouco efetivas. 

O Programa Saúde da Família (PSF) foi lançado pelo Ministério da Saúde 

em 1994, influenciado pelo êxito do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), visando à expansão e qualificação da Atenção Básica (AB) através do 

atendimento oferecido com base em mecanismos democráticos e participativos 

voltados para a integralidade da atenção á saúde (LUMER, 2007). 

O PSF tornou-se a partir da década de 90, em estratégia prioritária de 

reformulação do modelo assistencial estando já com cerca de 33.400 (trinta e três 
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mil e quatrocentos) equipes de saúde da família implantadas em todo o país. Tais 

números evoluem em ritmo dinâmico, ocupando importante espaço para o 

exercício de práticas preventivas e assistenciais (DATASUS, 2013). 

A implantação deste Programa contribuiu para a expansão da promoção, 

prevenção e assistência à saúde, e avançou de forma representativa no sentido 

de garantir o acesso do cidadão no Sistema Único de Saúde (SUS), porém esta 

garantia de acesso universal e integral tem demandado a construção de redes 

assistenciais que através do sistema de referência e contra referência tem 

influenciado positivamente no atendimento das necessidades de saúde.  

Os serviços básicos de saúde, responsáveis pela promoção e prevenção 

da saúde, como importantes componentes da rede, têm papel fundamental na 

construção da atenção, o que inclui estarem preparados para também realizar o 

atendimento inicial em situações consideradas de urgências. BRASIL, (2011). 

Pelas possibilidades de provocarem sofrimento, agravamento e até 

seqüelas, estas situações requerem providencias imediatas que parecem pouco 

compreensíveis para algumas pessoas. A falta de clareza por parte da população 

e também de profissionais de saúde a respeito dos conceitos de urgências e 

emergências ainda provoca desencontros que interferem diretamente na 

efetividade e na qualidade da assistência. 

A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº. 1.451/1995 ao 

definir urgência” como a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem 

risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”, e 

“emergência como a constatação médica de condições de agravo à saúde que 

impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, 

tratamento médico imediato”, aponta como estes conceitos são frequentemente 

confundidos, inclusive pelos profissionais de saúde que na maioria das vezes 

ofertam a assistência de acordo com o entendimento e experiência próprios de 

cada situação.  

A interpretação própria destes termos pode levar a equívocos e a condutas 

diversas, uma vez que o consenso previamente acordado e normatizado através 

de protocolos clínicos é que a assistência qualificada e a atenção igualitária e 

universal de urgência e/ou de emergência devem ser garantidas para todos os 

usuários em todos os níveis de atenção. (CFM, 1995) 
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No caso da atenção básica a Equipe de Saúde da Família (ESF), composta 

por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde, deve estar capacitada para desenvolver ações de 

promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico e tratamento precoce, 

reabilitação e manutenção da saúde de indivíduos e famílias, inclusive prestando 

socorro inicial e imediato em situações de urgência (BRASIL, 2006). 

A Portaria GM/MS nº. 648/2006 recomendou que os profissionais da USF 

realizassem também os atendimentos das “pequenas urgências clínico-cirúrgicas” 

da sua população adstrita visando também reduzir o estrangulamento das portas 

de entrada dos serviços de urgências e emergências.  

 Segundo Lumer (2007) 
O atendimento de urgência no PSF se impõe pela necessidade tanto da 
integralidade da atenção, quanto do cliente ser acompanhado de forma 
contínua pela Equipe de Saúde da Família (ESF). Nos casos 
considerados de emergência deve-se dar um primeiro atendimento e 
transferir para um serviço especializado (LUMER 2007:4). 
 

No Artigo 6º do seu Capítulo II, a Portaria GM/MS nº 2.048/2002 já 

destacava o cuidado inicial às urgências e emergências, a ser realizado na 

atenção básica, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção 

sempre que necessário. Daí, a importância da implantação do acolhimento com 

avaliação de riscos e vulnerabilidades, além dos encaminhamentos necessários 

naquele componente. 

Frequentemente as ESF’s se deparam com a necessidade de realizar 

atendimento a situação de urgência e/ou emergência e encontram obstáculos 

decorrentes de fragilidades organizacionais e deficiências relacionadas a 

materiais, equipamentos e recursos humanos (BRASIL 2006). 

A organização de um fluxo assistencial que contemple todos os 

componentes da rede e a disponibilização de educação continuada e permanente 

para os profissionais, incluindo o atendimento em circunstâncias de urgências, 

podem contribuir com as ações de promoção, prevenção e assistência na atenção 

básica por proporcionar integralidade da atenção em determinado território. 

(CEARÁ, 2004). 

O desenvolvimento das ações do PSF, de acordo com a Portaria GM/MS 

Nº 373/ 2003, previa também a incorporação e o acompanhamento da saúde da 

sua população adstrita incluindo a habilitação para atendimento inicial ás 
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urgências até a chegada do suporte avançado de vida (PAIVA; DAMASCENO; 

TIMERMAN, 1997). 

As consultas médicas de demanda imediata /urgência constantes na 

Política Nacional de Atenção Básica e na Política Nacional de Atenção às 

Urgências, são definidas como os “agravos à saúde que apresentam risco de vida 

e, por isso, necessitam de assistência imediata para recuperação do estado de 

saúde ou estabilização/suporte de vida e encaminhamento a outro ponto da rede”, 

e que “as equipes devem garantir acolhimento e resolutividade às urgências 

básicas e funcionar como porta de entrada para o primeiro atendimento às 

emergências quando necessário” (BRASIL, 2011). 

O atendimento aos casos de descompensações hipertensivas e diabéticas, 

ferimentos superficiais, estados de choque, hemorragias, traumas, lesões ósteo-

articulares discretas, queimaduras leves, convulsões, alcoolismo, parto súbito e 

picadas de animais  peçonhentos, dentre outras, podem de acordo com 

algoritmos ou protocolos previamente pactuados junto à rede de referencia e 

contra referencia, compor atividades a serem desenvolvidas na USF (BRASIL, 

2006). 

Considerando-se a disponibilização de uma rede assistencial como 

fundamental para garantir a organização, gestão e avaliação de serviços, o 

contexto das políticas de atenção, quando incorporado ao  desenvolvimento de 

habilidades específicas, torna-se significante na  busca da  eficiência e do 

fortalecimento das estratégias de promoção e recuperação da saúde. 

Para contemplar uma atenção integral, o modelo hierarquizado do SUS, de 

acordo com Starfield (2002) preconiza que as unidades básicas de saúde devem 

funcionar como responsáveis pela organização do cuidado à saúde por serem 

consideradas como verdadeiras “portas de entrada” e serem capazes de 

responder por cerca de 85% das necessidades de saúde de indivíduos, famílias e 

comunidades. 

Entretanto, uma infinidade de casos e situações que poderiam ser 

acolhidos e mesmo atendidos neste nível de complexidade, continuam sendo 

responsáveis pela sobrecarga dos serviços de média e alta complexidade, 

gerando insatisfação de usuários e pouca efetividade das ações. Desta forma, os 

estabelecimentos de saúde deverão dispor de recursos humanos, materiais e 

gerenciais que contemplem atenção integral. 
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Giovanella, (2000), diz que a integralidade pressupõe atuar sobre os 

determinantes e os riscos de adoecimento conceituando-a como: 

[...] primazia das ações de promoção e prevenção; a garantia de atenção 
nos três níveis de complexidade da assistência médica; a articulação das 
ações de promoção, prevenção, cura e recuperação; a abordagem 
integral do indivíduo e famílias (GIOVANELLA, 2000:13). 

A integração da atenção básica com os diferentes níveis de atenção, 

segundo Starfield, (2002) além de  proporcionar a entrada do usuário no sistema, 

permite  o acompanhamento do processo saúde- doença, valorizando o  

diagnóstico, o tratamento e  a reabilitação, inclusive quando se trata de situações 

que requerem atendimento imediato. 

A atenção integral valoriza e fortalece ações e recursos capazes de 

identificar necessidades e responder a demandas, o que proporciona aos serviços 

de atenção básica se apresentarem como fundamentais quando devidamente 

apoiados pelos diferentes níveis de cuidados. Para ter o acesso garantido e de 

qualidade, o indivíduo deve ser devidamente acolhido pelo serviço, que deve 

lançar mão de práticas na perspectiva da integralidade do cuidado. 

Desafios como delimitação de territórios, estabelecimento de vínculos com 

a comunidade e promoção da saúde tendem a interferir na prática assistencial 

tornando-a fragmentada o que reflete nas melhorias das condições de saúde. Daí 

a necessidade de consolidação das redes de forma articulada a partir de planos 

regionais integralizados no quais os determinantes sociais, ambientais, 

epidemiológicos e sanitários e seus reflexos no processo de saúde– doença 

propõem o envolvimento dos profissionais, do usuário e da gestão (BRASIL, 

2001). 

Para que a integralidade da atenção seja praticada, o acolhimento deve  

acontecer e ser capaz de proporcionar  atenção, desencadear o cuidado e 

qualificar a assistência. Holanda, (2010:7), define acolhimento como: “ato ou 

efeito de acolher; recepção, atenção, consideração, refúgio, abrigo, agasalho”. O 

caráter humano e participativo do acolhimento possibilita a construção de 

relações saudáveis com a responsabilização dos profissionais e dos usuários.  

Considerando a importância e as possibilidades das USF’s dentro da rede 

de atenção á saúde, o Ministério da Saúde lançou em 2011, o volume um do 

Caderno da Atenção Básica nº 28 que estabelece um conjunto de práticas e 

processos de trabalho que retratam o acolhimento, os protocolos e fluxogramas a 
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serem adotadas por estes serviços, incluindo situações e atendimentos de 

urgência. 

O referido caderno estabelece que o acolhimento proporcione escuta 

qualificada e aplicação de medidas organizacionais capazes de ampliar o acesso, 

reorganizar o processo de trabalho e resolver as demandas sem burocratizar o 

fluxo BRASIL, (2011). 

O acolhimento pode ser realizado de forma individual, quando um membro 

da equipe posiciona-se na linha de frente, atendendo os usuários que chegam por 

demanda espontânea de todas as áreas e equipes da unidade ou de forma 

coletiva, “quando” no primeiro momento do funcionamento da unidade, toda a 

equipe se reúne com o usuário que comparece à unidade e, nesse espaço 

coletivo, fazem-se escutas e conversas com ele” (BRASIL, 2012). 
(...) é fundamental que a atenção primária e o Programa Saúde da 
Família se responsabilizem pelo acolhimento dos pacientes com quadros 
agudos ou crônicos agudizados de sua área de cobertura ou adstrição 
de clientela, cuja complexidade seja compatível com este nível de 
assistência (BRASIL, 2002:3). 
 

Situações como anafilaxia, cefaléia, crise epiléptica, descompensação de 

diabetes, diarréia e/ou vômito, disúria, edema agudo de pulmão, doenças de pele, 

dor abdominal, lombar, dor torácica, crise hipertensiva, intoxicação alimentar, 

afecções respiratórias agudas, sangramentos e transtornos mentais, poderiam ser 

prevenidas através da educação em saúde, mas quando instaladas, inicialmente 

acolhidas e acompanhadas no âmbito da USF ou de outro componente da rede. 

BRASIL, (2011). 

Os profissionais de saúde que fazem parte do corpo assistencial da 

atenção básica e neste caso mais especificamente da unidade de saúde da 

família, independentemente da formação, devem estar aptos para prestar socorro 

inicial e imediato em situações de urgência no espaço físico do referido serviço 

assim como na comunidade. 

O processo de trabalho das equipes de saúde da família, conforme 

preconizado nos cadernos de atenção básica inclui o acolhimento, a avaliação de 

necessidades de saúde, a assistência resolutiva e também o primeiro 

atendimento às urgências, entretanto os dados estatísticos e a sobrecarga nas 

portas de entrada dos serviços de emergências indicam dificuldades das unidades 

de saúde da família em assumir o atendimento das urgências de forma 
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organizada e segura, submetendo o cidadão a situações de insatisfação e os 

profissionais de saúde a frequente sobrecarga de trabalho. 

A inclusão do atendimento às urgências no conjunto de ações e serviços 

desenvolvidos nestas unidades demanda um modelo assistencial e organizacional 

integrado em rede para que a proteção e o cuidado à saúde em um determinado 

território avancem no sentido da integralidade da atenção. A utilização de 

protocolos clínicos elaborados em consonância com a rede assistencial e 

baseados nas especificidades da população adstrita, apesar de recomendada em 

portarias ministeriais e manuais específicos, parece ainda estar sendo feita de 

forma limitada (LUMER, RODRIGUES, 2007). 

  Os casos caracterizados como de pequenas urgências e, portanto, 

passíveis de serem atendidos na atenção primária, são frequentemente 

direcionados pelos profissionais e pela própria população para as unidades de 

atendimento de urgência. Tal fato decorre da insuficiente adesão dos profissionais 

das unidades de saúde da família aos atendimentos de urgências e pode ter 

grande relação com o desconhecimento, com condições de trabalho inadequadas, 

com a carência de capacidade técnica e/ou com a inobservância das 

preconizações das políticas de saúde vigentes (CONASS, 2007). 

 De acordo com Vilaça (2007), dentre os determinantes da incipiente 

qualificação da assistência á saúde nos seus diversos componentes, os 

fenômenos culturais juntamente com as fragilidades na conformação da rede de 

atenção á saúde, têm sido associados às questões gestoras e de interesses 

políticos partidários e como explicação para o insuficiente atendimento das 

urgências neste âmbito da atenção. 

Segundo Lumer e Rodrigues (2007), também as normas e portarias que 

tratam da atenção às urgências no conjunto de ações e serviços, continuam 

deixando algumas lacunas que favorecem a desarticulação das ações. 

Nesta perspectiva a importância da utilização de fluxogramas e protocolos 

devidamente organizados a partir do envolvimento da rede de serviços e da 

capacitação dos profissionais e as possibilidades da atenção básica, na qual 

estão inseridas as unidades de saúde da família, será evidenciada neste trabalho 

considerando-se que pode contribuir com a promoção e recuperação da saúde, a 

redução dos índices de morbi- mortalidade e com a organização do processo de 

gestão da saúde em seus diversos componentes. 
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Para viabilizar este tipo de atenção, a Portaria GM/MS nº 2.488/ 2011, 

revisou as diretrizes e normas da atenção básica citando a capacitação de 

recursos humanos, a estruturação do sistema de referencias e a disponibilização 

de estrutura física, materiais e equipamentos como fundamentais (BRASIL, 2002). 

  Este trabalho estuda também  as questões relacionadas com a atenção 

dispensada ao indivíduo nas unidades de saúde da família, especificamente 

quando a demanda do mesmo requer atendimento imediato e quando necessário 

encaminhamento para o ponto da rede assistencial mais indicado para a sua 

necessidade de saúde. 

Buscando correlacionar as preconizações estabelecidas nas Políticas de 

Atenção Básica e de Atenção ás Urgências, o presente estudo, evidenciando os 

fatores interferentes, investiga também, como as capacitações em Suporte Básico 

de Vida e Atendimento às Urgências na Atenção Básica disponibilizadas para os 

profissionais de Unidades de Saúde da Família do município de Salvador nos 

anos de 2010 e 2011, têm contribuído com as posturas e condutas destes 

profissionais diante de situações de atendimentos de urgências. 

Esta dissertação está organizada em seis partes: A primeira consiste na 

introdução com os objetivos. A segunda parte contextualiza a atenção básica 

como componente da rede assistencial, ressalta a importância, possibilidades e 

limites desta na integralidade da atenção e sinaliza a capacitação dos 

profissionais como ferramenta indispensável para a qualificação da assistência. A 

terceira parte apresenta as fragilidades da atenção básica no que diz respeito às 

dificuldades, obstáculos, carência de capacitação dos profissionais e a incipiente 

clareza com relação ás ações e atendimento ás urgências neste nível de atenção. 

A quarta parte apresenta o município de Salvador, sua organização político 

administrativa e rede de serviços de saúde salientando as Unidades de Saúde da 

Família e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU 192). A quinta 

parte apresenta a metodologia onde constam o tipo, e cenário do estudo além dos 

sujeitos da pesquisa e a forma como foi realizada a coleta de dados. A sexta parte 

apresenta os resultados e discussão a partir da caracterização do campo e dos 

entrevistados, enfatiza os dados disponíveis no Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB) e no Sistema de Regulação das Urgências e mostra as 

experiências e percepções dos profissionais no atendimento a urgências em 

Unidades de Saúde da Família. A última parte traz as considerações finais. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

 O presente estudo tem como Objetivo Geral: 

 Analisar a situação dos atendimentos a urgências nas unidades de saúde 

da família, à luz do preconizado nas políticas de saúde.  

Tendo como objetivos específicos: 

Conhecer a demanda e os tipos de atendimentos de urgências realizados 

em unidades de saúde da família do município de Salvador que têm um ou mais 

profissionais que foram contemplados com capacitação Suporte Básico de Vida 

e/ou Atendimentos de Urgências na atenção básica. 

Caracterizar junto aos gestores e aos profissionais das equipes de saúde 

da família a experiência com os casos de urgências registrados, eventuais 

dificuldades de atendimento e condutas adotadas. 
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2 A ATENÇÃO BÁSICA NA REDE ASSISTENCIAL 
 

Apontada como estruturante e organizadora de práticas de cuidado, a 

atenção básica favorece o estabelecimento de vínculos entre os serviços de 

saúde e a comunidade, proporcionando o exercício de cidadania e o atendimento 

das necessidades de saúde das populações BRASIL, (2011). 

A efetivação dos programas de saúde constitui os desafios e as 

perspectivas de organização do processo assistencial. Dentre estes programas, o 

de Saúde da Família tem a capacidade de interferir positivamente na saúde-

doença através do foco na promoção e prevenção sem segmentar o cuidado.  

A atenção básica através do PSF tem a capacidade de garantir o acesso, 

reordenar e reorganizar os recursos da rede para satisfazer as necessidades do 

usuário. Esta prática além de influenciar dinâmica e operacionalmente o 

protagonismo do usuário no seu contexto social, tem a capacidade de 

proporcionar a redução de danos e sofrimentos (BRASIL, 2012).  

Na rede de atenção à saúde, o componente Atenção Básica (AB), 

juntamente com os demais, tem a capacidade de “identificar riscos, necessidades 

e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado 

individual e coletivo (...)”, de forma a “acompanhar e organizar o fluxo dos 

usuários entre os pontos de atenção” (BRASIL, 2011). 

 
 2.1 A integralidade, o acolhimento e o atendimento inicial dos 

casos/situações de urgências na Atenção Básica. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta a importância da integração 

entre a prevenção e a atenção á saúde ao enfatizar a organização dos serviços, 

dos recursos profissionais e das práticas de saúde no "atendimento integral, com 

prioridade para as atividades  preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. BRASIL, 1988, ART.198). 

Desta forma, é compreensível que cada um dos componentes 

responsáveis pela atenção á saúde cumpra de forma integrada com os demais, 

os compromissos de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde. 

Esta integração impede a fragmentação dos cuidados propondo a integralidade 

da atenção, que Mattos (2004), resolveu também de acordo com a Constituição 

de 1988, esclarecer utilizando três sentidos: 
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O primeiro sentido, relacionado às práticas dos profissionais de saúde, 

necessidades dos indivíduos, famílias e comunidades e a capacidade de 

incluírem no seu cotidiano, as tentativas de atendimento de sua população. Este 

sentido envolve a formação profissional com características voltadas para o 

contexto social e coletivo do individuo (MATTOS, 2004). 

O segundo sentido, relacionado com a gestão, organização e os processos 

de trabalho nos respectivos serviços, de forma que as ações e práticas 

preventivas e assistenciais se desenvolvam a partir da utilização de protocolos e 

rotinas capazes de propiciar melhorias (MATTOS, 2004). 

O terceiro sentido está relacionado com as respostas da população aos 

resultados da organização, das políticas de saúde e consequentemente com as 

diversas ações de cada uma. (MATTOS, 2004). 

O autor afirma também que: 

o que caracteriza a integralidade é obviamente a apreensão ampliada 
das necessidades, mas principalmente essa habilidade de reconhecer a 
adequação de nossas ofertas ao contexto específico da situação no qual 
se dá o encontro do sujeito com a equipe de saúde (MATTOS, 2004: 
1413). 

A integralidade desta forma pode ser traduzida na possibilidade de articular 

ações nas quais profissionais de saúde, utilizando o conhecimento e as 

recomendações vigentes interfiram positivamente no processo saúde – doença. 

A idéia de que nenhuma pessoa que entra num serviço de saúde deve 
sair dele sem alguma resposta concreta, [...] enfatiza a necessidade de 
uma escuta atenta por parte de todos os profissionais que atuam nos 
serviços de saúde, do segurança ao médico. (MATTOS, 2004:1415). 

Para exemplificar esta realidade, as USF’s, diante dos princípios e 

diretrizes do SUS, devem funcionar de forma horizontalizada, sem fragmentações 

e devidamente articuladas com os demais componentes da rede assistencial para 

dar conta das demandas programadas e espontâneas de determinado grupo ou 

comunidade (BRASIL, 2012). 

De acordo com Sá (2003), a capacidade da equipe superar obstáculos e 

inovar procedimentos e condutas no cotidiano do serviço, tem importante 

significado na organização dos cuidados ofertados o que evidentemente culmina 

na valorização das demandas e necessidades do individuo.  

Para este alcance, as discussões, capacitações, prática da escuta 

qualificada, utilização de protocolos e reorganização dos serviços deve ser 

permanentemente buscada, de forma reconhecer tais estratégias e práticas como 



30 
 

garantias de acesso que contemplam o acolhimento, vínculos e a 

responsabilidades de profissionais e de usuários. 
A lógica de melhor atender às necessidades da população desencadeou 

um movimento que enfocou a importância de atender ás necessidades do 

individuo considerando o seu contexto social e coletivo. Neste cenário a 

integralidade prevê a organização dos serviços com abordagens e ações 

educativas e preventivas envolvendo atividades relacionadas com o ambiente de 

convívio do usuário, através também da articulação com os setores 

indispensáveis (MATTOS, 2004). 

Giovanella (2000), entretanto, defende a integralidade a partir da 

estruturação da rede garantindo ações de promoção, prevenção, cura e 

recuperação da saúde nos três níveis de complexidade. 

Neste sentido, os serviços de saúde e mais especificamente as unidades 

de saúde da família se apresentam como fundamentais quando devidamente 

apoiados e complementados pelos diferentes níveis de cuidados.  

Esta integração entre os componentes assistenciais, segundo Starfield 

(2002), proporciona a entrada do usuário no sistema, o acompanhamento de sua 

problemática relacionada como o processo saúde- doença, o seu diagnóstico, 

tratamento e reabilitação, inclusive quando se trata de situações que requerem 

atendimento imediato. 

Para a garantia do acesso de qualidade, o indivíduo deve ser devidamente 

acolhido pelo serviço, que deve lançar mão de práticas na perspectiva da 

integralidade do cuidado. Este acolhimento, de acordo com o Dicionário Aurélio, 

p.56, significa “atenção, consideração, abrigo, receber, atender, dar crédito a, dar 

ouvidos a, admitir, aceitar, tomar em consideração, oferecer refúgio, proteção ou 

conforto físico, ter ou receber alguém junto a si”. 

O acolhimento deve ser praticado e visto como um poderoso dispositivo 

capaz de disponibilizar atenção, desencadear o cuidado, qualificar a assistência e 

organizar a rede. O caráter humano e participativo do acolhimento possibilita a 

construção de relações saudáveis e a responsabilização entre profissionais e 

usuários. 

Considerando a importância e as possibilidades das USF’s dentro da rede 

de atenção á saúde, o Ministério da Saúde, cumprindo o seu papel de gestor, 

lançou em 2012, dentre outros, o volume um do Caderno da Atenção Básica nº 
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28, que estabelece um conjunto de práticas e processos de trabalho que 

proporciona escuta qualificada e aplicação de medidas organizacionais e 

normativas. Por proporcionar escuta qualificada, medidas organizacionais e 

normativas, estas medidas são capazes de “direcionar o usuário”, não 

burocratizar o fluxo, ampliar a capacidade de cuidado e consequentemente o nível 

de resolutividade da demanda, (BRASIL, 2012). 

Além do acolhimento, o caderno propõe a classificação de risco e 

vulnerabilidades, o diagnóstico, o tratamento, esclarecimentos necessários e 

direcionamento do usuário para serviço e/ou unidade de referencia mais indicado 

para a problemática. 

Dentre as queixas comuns no atendimento à demanda espontânea e a 

urgências o referido caderno considera a anafilaxia, a cefaléia, a crise epiléptica, 

a descompensação de diabetes, diarréia e/ou vômito, disúria, edema agudo de 

pulmão, doenças de pele, dor abdominal, lombar, torácica, crise hipertensiva, 

intoxicação alimentar por plantas, medicamentos ou substancias químicas, 

picadas de animais, queimaduras, afecções respiratórias agudas, hemorragias ou 

sangramentos, transtornos mentais, afecções respiratórias, vasculares e 

traumáticas, como situações que podem ser prevenidas, atendidas e também 

acompanhadas no âmbito da USF e da comunidade. 

 A Constituição Brasileira (1988) no artigo nº198, afirma que as ações e 

serviços de saúde devem estar organizados e integrados em níveis de 

complexidade progressivos no contexto de uma rede devidamente regionalizada e 

hierarquizada. 

A Norma Operacional de Assistência á Saúde (NOAS) 01/02, já havia 

estabelecido que as crises e as complicações do Diabetes e da Hipertensão, os 

agravos como a asma, a diarréia aguda, a convulsão, a febre alta, as 

queimaduras leves, as convulsões, o alcoolismo, o parto súbito, as picadas de 

animais e a desidratação poderiam receber a atenção devida ainda na UBS 

(BRASIL, 2002). 

 A norma acima propôs o atendimento inicial e o encaminhamento para 

outro nível de complexidade, os casos e situações de crises hipertensivas, hiper 

ou hiperglicêmicas, complicações e intercorrencias resultantes de patologias 

crônicas, e ressaltou que os agravos emergenciais, como Paradas 

cardiorrespiratória (PCR), Edema Agudo de Pulmão (EAP), Infarto Agudo do 



32 
 

Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e síndromes hemorrágicas, 

por se instalarem de forma súbita e imprevisível também não poderiam aguardar 

o suporte mais complexo sem uma intervenção imediata com algoritmos ou 

protocolos previamente pactuados junto á rede de referência e contra referência 

(BRASIL, 2001). 

 A Portaria GM/MS nº 2.048/ 2002, que teve como objetivo organizar os 

serviços de urgência estabeleceu que o acolhimento e o atendimento das 

urgências de baixa gravidade poderiam ser desempenhados pelas unidades 

básicas de saúde, pois estas se constituem como integrantes do Atendimento 

Pré- Hospitalar Fixo do Sistema de Atenção ás Urgências (BRASIL, 2002). 

 O acesso aos serviços básicos considerados como “porta de entrada“ e 

integrados aos outros níveis de atenção, garante a prestação da assistência 

adequada ”(...) a quem  dela necessitar e no momento em que necessitem por 

meio da equipe de saúde especializada. 

Desta forma, as atividades desenvolvidas na USF devem estar 

subordinadas a protocolos operacionais e fluxos de referências com unidades 

especializadas (SERRA, 2003) e ancoradas em preconizações, pois desde o ano 

de 2006, a Portaria GM/MS nº 648 já havia estabelecido a Unidade de Saúde da 

como prioritária para possibilitar o acesso e disponibilizar serviços de saúde de 

qualidade definindo áreas estratégicas em cujo processo de trabalho está 

incluído, dentre outros, a realização do primeiro atendimento à urgência (BRASIL, 

2006). 

As ações desenvolvidas pelas equipes de saúde no âmbito da USF devem 

ser obrigatoriamente registradas no Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB) com vistas a não somente propiciar os dados estatísticos e 

epidemiológicos como também proporcionar apoio técnico e incentivos financeiros 

no sentido de qualificar este, e consequentemente os demais níveis de atenção 

(BRASIL, 2011). 

O SIAB envolve a utilização de vários relatórios que envolvem informações 

sobre o desenvolvimento dos diversos programas inerentes ao componente da 

atenção básica, sendo que o de Produção e Marcadores para Avaliação (PMA2) é 

utilizado para sistematizar os procedimentos, acompanhar as ações e resultados 

das atividades realizadas pelas equipes e consolidar mensalmente a produção de 
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serviços e a ocorrência de eventos ou situações indesejáveis em determinada 

área do PSF (BRASIL, 2012). 

Os relatórios do SIAB (anexo1) requerem o preenchimento correto do 

campo destinado aos encaminhamentos médicos e dos atendimentos de 

urgência/emergência e subsidia informações relacionadas com as demandas dos 

usuários e condutas adotadas, contribuindo para garantir o acesso humanizado e 

integral assim como para documentar os procedimentos realizados (DATASUS, 

2013). 

A Portaria GM/MS nº1600/2011, que reformulou a Política Nacional e 

instituiu a Rede de Atenção às Urgências (RAU), considerando os quadros 

agudos ou crônicos dos usuários, recomenda que, mediante acesso a todas as 

portas de entrada dos serviços de saúde do SUS, estes devem ter sua 

problemática de saúde inicialmente atendida e/ou resolvida dentro de um sistema 

hierarquizado e organizado em redes regionais. Seu Art. 4º estabelece que RAU 

seja constituída pelos seguintes componentes:  

 
Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde; 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU 192 e suas Centrais 
de Regulação de Urgências; Sala de Estabilização; Força Nacional de 
Saúde do SUS; Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto 
de serviços de urgência 24 horas; Hospitalar; e Atenção Domiciliar 
(BRASIL, 2011:3). 

 

Esta rede deve ser gradativamente implantada priorizando as linhas de 

cuidado cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica, e esta priorização 

deve-se ao fato destas patologias constituírem-se como responsáveis pelas 

maiores causas de morbi- mortalidade no país nos últimos anos (BRASIL, 2011). 

Ela afirma também que tais patologias requerem consultas médicas de 

demanda imediata, sendo, portanto “agravos à saúde que apresentam risco de 

vida” que necessitam de assistência imediata para recuperação do estado de 

saúde ou estabilização/suporte de vida além de encaminhamento a outro ponto 

da rede. Daí a pretensão das Políticas Nacionais de Atenção Básica e de Atenção 

ás Urgências juntas desempenharem importante significado na ampliação e 

qualificação do acesso dos usuários, inclusive através do acolhimento e 

resolutividade das urgências básicas (BRASIL, 2011). 

Sobre atendimento de urgência, trata-se de casos sem agendamento 

prévio no qual o usuário tem sua necessidade assistencial atendida, podendo 
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utilizar medicação, ter o seu quadro estabilizado, ser encaminhado para outro 

ponto da rede ou liberado para a residência (BRASIL, 2011).  

Neste contexto, o Manual Instrutivo do SIAB, Brasil, 2011, recomenda o 

preenchimento dos relatórios PMA2-C e PMA2 (Anexos 1 e 2), nos quais os 

registros das consultas de urgência com observação, dos procedimentos e dos 

encaminhamentos são consolidados, avaliados e enviados para a secretaria de 

saúde onde são reavaliados com vistas a contribuir com a qualificação das ações 

e o gerenciamento de recursos. O processo organizacional dos diversos 

componentes de atenção à saúde possibilita a busca de formulações e o 

financiamento das políticas de saúde de maneira que as diretrizes do SUS sejam 

respeitadas pelos gestores e usufruídas pelos usuários BRASIL, (2011). 

Neste sentido, em discurso proferido na Rede Vida em maio de 2012, o 

então Secretário de Atenção á Saúde/MS, Helvécio Miranda, afirmou que: 
 

(...) as Equipes de Saúde da Família têm a responsabilidade de ofertar 
uma atenção integral que vai da promoção da saúde, passa pela 
prevenção de doenças, inclui a recuperação da saúde desde a primeira 
atenção aos casos agudos e urgências, até o cuidado longitudinal dos 
agravos crônicos (REDE VIDA, 2012:2). 

 
Sobre a responsabilidade da atenção básica com a urgência o Secretário 

também comentou publicamente que a intenção da gestão pode ser visualizada 

através das recomendações a respeito do acolhimento dos casos agudos no 

âmbito primário, ou seja, com a realização do primeiro atendimento dos casos de 

urgência até a chegada da ambulância do SAMU ou a remoção do usuário para 

outro ponto da rede, defendendo desta forma a integralidade da assistência 

(REDE VIDA, 2012). 

Segundo Mendes (2010), a Rede de Emergência com modelagem 

adequada para atenção á urgências, deve, dentro da sua proposta de 

regionalização, contemplar a triagem, sendo que nos pontos de atenção básica o 

acolhimento e a integração com as unidades da rede devem proporcionar o 

preconizado como diretriz do SUS (MENDES, 2010). 

A Portaria GM/MS nº 2.488/2011, revisando as diretrizes e normas para 

organização da Atenção Básica, ressaltou o PSF na Rede de Atenção á Saúde 

(RAS) como primordiais para garantia da integralidade da assistência por: 
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Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, 
avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo 
em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda 
espontânea e o primeiro atendimento às urgências (BRASIL, 2011:3). 

 

Este nível de atenção é desenvolvido através do acesso, do acolhimento e 

da resolução das demandas do indivíduo, considerando o seu âmbito social e a 

responsabilidade político-social de prestar assistência resolutiva com base em 

fluxos e protocolos preestabelecidos. Na Unidade de Saúde da Família o usuário 

deve dispor de informações sobre a prevenção, o manejo com problemas de 

saúde e os demais fatores que os influenciam, mas também deve obter a ajuda 

necessária na elucidação do diagnóstico, no tratamento e na reabilitação 

(BRASIL, 2011). 

Ao se deparar com a necessidade de atender pessoas em situação de 

instabilidade de funções vitais na sua população adstrita, com ou sem risco de 

morte imediata ou mediata, a equipe de Saúde da Família, na sua prática diária 

tem também a função de conhecer a plena realidade do território e 

especificidades desta população. Tal enfrentamento está diretamente relacionado 

com a situação epidemiológica local e também com determinantes como 

violência, tráfego, disponibilidade de serviços e transporte, pactuações, referência 

e contra referência com seus respectivos limites (MELO 2011). 

A autora acima comenta que os profissionais da equipe de saúde da família 

devem estar devidamente capacitados para reconhecer os sinais e sintomas 

sugestivos e relacionados com instabilidade das funções vitais. Estes 

profissionais têm também como função, a prestação do atendimento inicial e a 

busca da estabilização do quadro para posterior encaminhamento para serviços 

específicos ou de maior complexidade. O suporte básico de vida tem a 

intervenção precoce e a manutenção da estabilidade circulatória e respiratória 

como grande forma de evitar a evolução do quadro (MELO 2011). 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 3, p. 11: ”a equipe deverá 

estar preparada para dar suporte básico de vida em situações de urgências e de 

emergências clínicas e cirúrgicas (BRASIL, 2OOO) 

Em entrevista concedida á Revista Emergência, o Coordenador de 

Urgências do Ministério da Saúde, Dr. Paulo de Tarso, ressalta que: 
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Promover saúde [...] é passar por todos os segmentos de atenção na 
rede assistencial, desde a atenção básica, regulação, todas as portas 
hospitalares, humanização, pós-hospitalar, entre outros. Tem-se uma 
urgência eu preciso ser acolhido num ponto de atenção da saúde, seja 
ele qual for [...] eu vou ser acolhido nesta unidade, estabilizado e 
encaminhado para o ponto certo, de acordo com o risco do meu agravo 
(REVISTA EMERGENCIA, 2013:5) 
 

Desta forma, o acolhimento do usuário, o atendimento inicial, a realização 

dos procedimentos e, se necessário, o encaminhamento para serviços de 

diferentes complexidades, incluem o atendimento às urgências como uma das 

contribuições importantes para efetivação dos princípios e diretrizes do SUS. 

As condutas acima visam o cumprimento das preconizações vigentes, 

ainda que requerendo adequações gestoras e profissionais dos pontos de vista 

estruturais e operacionais. 

 

 2.2 Possibilidades e limites da atenção básica na rede assistencial. 

O conjunto de recomendações estabelecidas pela gestão do SUS, aliado à 

garantia de infra-estrutura e recursos humanos necessários para o funcionamento 

e o desenvolvimento das ações propostas para as Unidades Básicas de Saúde, 

conforme Malik e Shiesari (1998) vão além da existência de profissionais, 

equipamentos e insumos.  

Estas ações perpassam pelo processo organizacional dos diversos 

componentes da rede de serviços de saúde, na qual a capacitação das equipes, o 

apoio dos gestores e a participação da população, tendem a potencializar as 

competências e qualificar o cuidado. 

A Portaria GM/MS 2048/2002 já ressaltava o acolhimento e o atendimento 

de urgências nas USF’s, enumerando as atribuições básicas da equipe, do 

médico e dos enfermeiros respectivamente, como as seguintes: 
Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências; Realizar o 
pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Realizar 
cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, 
fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada 
(BRASIL, 2000, p. 9). 

 

Lumer e Rodrigues (2007), afirmam que o atendimento de urgência não 

impõe a necessidade de elevadas tecnologias, apenas requer a existência de 

hierarquização clara das ações e serviços de forma que valorize a competência 
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técnica e disponha dos demais componentes da atenção á saúde em forma de 

rede. 

O atendimento dos casos clínicos e cirúrgicos passíveis de serem 

controlados e tratados sem a necessidade de alta tecnologia, e a estabilização 

inicial de quadros que requeiram o encaminhamento para serviços de maior 

complexidade, podem ser realizados na USF, desde que os profissionais estejam 

devidamente capacitados, a estrutura física compatível com os procedimentos a 

serem realizados e os equipamentos e insumos disponíveis (LUMER, 2007). 

O atendimento das demandas do indivíduo nas proximidades de sua 

residência no contexto de uma rede de cuidados capaz de ofertar ações integrais, 

comprovadamente garante a integralidade de forma responsável e respeitosa.  

Visando a articulação e integração entre os serviços e objetivando a 

qualificação e agilização do acesso, a Portaria GM/MS nº 2488/2011, definiu o 

acolhimento, a intervenção e a resolubilidade como indispensáveis em casos 

agudos nos diversos componentes da rede que são: Promoção, Prevenção e 

Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; Sala 

de Estabilização; Força Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA 24h); Hospitalar e a Atenção Domiciliar (BRASIL, 2011). 

A organização regional como estruturante da integralidade da atenção á 

saúde, depende do conjunto de compromissos sociais dos gestores e da 

capacitação técnica dos profissionais, que de acordo com as necessidades da 

população utilizam mecanismos de regulação e logística para priorizar os riscos e 

as vulnerabilidades através de cuidados que perpassam pela prevenção e 

seguem até a reabilitação (LUMER e RODRIGUES, 2007). 

 Os componentes e interfaces da Rede de Atenção às Urgências (RAU)-

(Figura1), preconizados pela Portaria 1600/2011 visam a garantia dos princípios 

do SUS (universalidade, equidade e integralidade) no atendimento às urgências 

clínicas, cirúrgicas, gineco - obstétricas, psiquiátricas, pediátricas, incluindo as 

lesões por causas externas (traumatismos, violências e acidentes) através da 

efetiva articulação e regulação entre os componentes da rede, conforme figura 

abaixo (BRASIL, 2011): 
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Figura 1: Rede de Atenção às Urgências. 

Fonte: Portal da Saúde, MS. 
 A atenção básica como o componente responsável pela promoção e 

prevenção da saúde deve dispor de estrutura física, recursos humanos e 

materiais capazes de atender as necessidades da sua população no contexto da 

rede. Para tanto deve dispor de unidades e serviços que cumpram as 

recomendações do Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde 

2008, que em conformidade com a Resolução Diretoria Colegiada (RDC) nº. 

50/2002 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) orienta a 

estruturação física e organizacional de unidades de saúde da família e estabelece 

as características dos espaços destinados à realização de procedimentos tais 

como administração de medicação parenteral, terapia inalatória, rehidratação oral 

e permanência de pacientes em observação, dentre outros (BRASIL, 2002). 

Tratando-se de recursos humanos, o Guia Prático do PSF (2002), 

estabeleceu que as equipes de saúde da família devem desempenhar seu papel 

de forma a garantir atendimentos, medicamentos e exames complementares em 

locais apropriados inclusive para as urgências e emergências (BRASIL, 2002).  

Corroborando com o guia, o Curso Introdutório de Saúde da Família do Rio 

de Janeiro ressalta que temas como: “Atendimento médico de urgência com 

observação, Atividades de demanda espontânea e programada em clínica 

médica, pediatria, gineco obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências 

clínicas cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos além de assistência 

ao parto sem distócia”, devem fazer parte do seu conteúdo (RIO DE JANEIRO, 

2011, p.16). 

O conjunto de sinais e sintomas da anafilaxia, motivo de preocupação de 

gestores e profissionais da ESF, pois envolve a instalação súbita de quadro 
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instável de dados vitais podendo levar o indivíduo a evoluir para uma parada 

cardiorrespiratória, requer que o médico, mesmo generalista, tenha capacidade 

técnica para identificar o nível de gravidade e providencie junto com a equipe, o 

primeiro atendimento, a estabilização e o subsequente encaminhamento de forma 

a contribuir com a garantia da sobrevida (BRASIL, 2006). 

Em casos de intoxicação exógena, medidas iniciais como descontaminação 

do trato gastro intestinal através de lavagem gástrica, utilização de carvão ativado 

e administração de drogas específicas, podem num primeiro momento significar a 

não evolução para o óbito (BRASIL, 2006). 

No caso de dor em região torácica, a elucidação do quadro requer 

atendimento direcionado e tomada de decisão para condução da terapêutica. Daí 

a importância da necessidade de condições estruturais, materiais e de recursos 

humanos capacitados para garantir o tratamento adequado (BRASIL, 2006). 

De acordo com a American Heart Associacion (AHA), (2010), a 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP) adequada e se necessário, a desfibrilação 

precoce podem reanimar o paciente com sucesso em até 33% dos casos e 

consequentemente salvar a sua vida. O sucesso deste procedimento 

evidentemente só se torna alcançável quando se dispõe de equipe devidamente 

capacitada com processo de trabalho bem organizado em infra-estrutura 

adequada. 

Apesar do modelo assistencial utilizado na USF estar voltado para ações 

de promoção e prevenção da saúde com atendimentos agendados e eventos 

previamente programados, desvalorizando o acolhimento de usuários vítimas de 

casos agudos ou mesmo crônicos agudizados de baixa complexidade, o Código 

Penal Brasileiro estabeleceu desde 1940, no artigo 135, que até mesmo o 

cidadão leigo deve estar preparado para oferecer os primeiros socorros em casos 

de urgências e emergências. A academia e os órgãos de classe profissionais são 

enfáticos ao informar que esta responsabilidade aumenta quando se trata de um 

profissional de saúde em uma unidade que é parte integrante do sistema. 

A AHA (2010) salienta neste cenário, que o treinamento de todos os 

profissionais de saúde, seja atualizado semestralmente juntamente com a revisão 

do processo organizacional da instituição. Em casos de urgências, diante da 

fragilização do indivíduo, uma resposta prontamente qualificada tende a 

proporcionar melhores vínculos profissionais /comunidade. 
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Além das atualizações dos treinamentos, os profissionais de saúde 

conforme Brasil (2011), devem estar previamente preparados ainda no curso de 

graduação para atuar nos casos de urgência, cada um com seu papel específico 

e com capacidade técnica e pessoal para desenvolver estes tipos de atividades 

no contexto de equipe multiprofissional. 

Considerando os recursos materiais necessários para o funcionamento de 

uma USF, desde 2006, a Portaria GM/MS nº 648 preconizou que os serviços 

devem dispor de macas, bancadas, pias, mobiliários e equipamentos como foco 

de luz, instrumentais cirúrgicos, suporte de soro, estetoscópio, 

esfigmomanômetro, cilindro de oxigênio e glicosímetro, respiradores, 

reanimadores manuais e máscaras respiratórias, além de desfibrilador externo 

automático (DEA) – figura 2, que constituem suportes indispensáveis para 

possibilitar o tipo de atendimento focado neste trabalho (BRASIL, 2006). 

Com base nas preconizações vigentes, o uso do Desfibrilador Externo 

Automático (DEA), a realização de pequenas suturas, a entubação, hidratação 

nos casos de diarréias e vômitos, analgesia na dor crônica e aguda, imobilização 

de lesões ósseas ou musculares e as pequenas suturas, são procedimentos 

passíveis de serem realizados no âmbito da USF e, caso necessário 

encaminhados para outro nível de complexidade (LUMER, 2007). 

 
Figura 2- Desfibrilador Externo Automático- DEA. 

Fonte: Portal da Saúde, MS 

 

Conforme a autora acima, o município de Campinas que assume o papel 

recomendado para atendimento às urgências nas unidades básicas de saúde, 

desenvolve esta atividade de forma organizada e segura através da utilização de 

protocolos clínicos elaborados em consonância com a rede assistencial e 

baseados nas especificidades da população adstrita de suas unidades de saúde, 

reforça as possibilidades acima, ao afirmar que: 
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As UBS devem ser responsáveis pelos atendimentos eletivos e primeiro 
atendimento de urgências, enquanto os serviços de urgência/emergência 
[...] pelas verdadeiras emergências e urgências (BRASIL, 2007:255). 

 

A estrutura dos sistemas públicos de saúde de países como Cuba e 

Espanha têm mostrado experiências exitosas de implantação de redes integradas 

de serviços, enquanto que o Brasil, apesar dos avanços que tem repercutido 

positivamente em importantes indicadores de saúde, tem enfrentado dificuldades 

para tornar as preconizações propostas realmente consolidadas (BRASIL, 2011). 

Ao destacar os aspectos organizacionais da gestão de redes e serviços de 

alguns países, Rodrigues (2011), informa que na Espanha, os investimentos na 

saúde da família, com ênfase na formação da Medicina de Família e Comunidade, 

geraram autonomia e eficiência do sistema de saúde. 

Lumer (2007) afirma que o sistema de saúde deste país, dispõe de 

recursos humanos com especialização, carga horária suficiente e educação 

continuada direcionada para a gestão e atividades assistenciais que visem 

também o atendimento das urgências a nível da atenção básica. 

Em visita de estudo à Espanha, Koury (2007) informa que pôde observar o 

reforço do papel da atenção primária, tendo a unidade de saúde da família 

integrando atividades de saúde pública e assistências por meio das suas equipes, 

sendo que as urgências são atendidas sem dificuldades, pelo fato dos 

profissionais terem concepções de visibilidade deste tipo de atendimento no 

âmbito de seus currículos de graduação. 

Estes autores afirmam que o sistema implantado de forma descentralizada 

e organizada, com a atenção primária como “porta de entrada”, leva a considerar 

a USF como significante para a composição da rede de serviços de saúde. 

Em Cuba, a prática do Programa de Assistência á Família possibilita a 

promoção, prevenção e acessibilidade aos serviços de saúde de forma que a 

comunidade pode usufruir de equipe constituída por médico e enfermeira que 

busca solucionar os problemas de saúde mobilizando recursos disponíveis. Com 

participação ativa da comunidade, tais mecanismos de gestão conseguiram 

proporcionar cobertura de quase 100% da população, propiciar melhorias de infra- 

estrutura, equipamentos e recursos humanos e garantir ações preventivas e 
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comunitárias articuladas com os demais níveis assistenciais (LUMER e 

RODRIGUES, 2007). 

Uma Unidade de Saúde da Família do Paraná, ao agregar de forma 

organizada o atendimento médico das urgências e emergências ao seu processo 

de trabalho, passou a avaliar e estabilizar o usuário antes do encaminhamento 

para a rede. Tal conduta demandou a atualização dos conhecimentos, a utilização 

de protocolos e gerou o fortalecimento do sistema de saúde naquela localidade 

(BRASIL, 2012). 

O Protocolo de Manchester, segundo Mendes, 2010, consiste num método 

de avaliação de prioridades de atendimento e utilização de protocolos técnicos e 

operacionais sob a forma de cores, que permeando os três níveis da rede não 

privilegia componentes, valoriza as especificidades e resolutividade de cada um 

tendo como base também a necessidade. 

Em Belo Horizonte, a utilização dos protocolos clínicos de atenção ás 

urgências em todos os níveis do sistema de saúde, significa a “essência da 

gestão da clínica”, sendo que a integração das USF’s na rede de assistência à 

saúde conforma uma das primeiras experiências do Brasil. (VILAÇA, 2007).  

Neste contexto, como um dos essenciais componentes da Rede de 

Atenção á Saúde, a Atenção Básica requer a estruturação e operacionalização do 

processo de trabalho valorizando os protocolos e fluxos assistenciais em 

consonância com a regulação e conforme recomendações ministeriais (BRASIL, 

2011). 

O Manual Instrutivo para estrutura de USF reformulado por Brasil, 2008 

preconiza a ambiência contemplando ventilação, iluminação, higiene, sinalização 

e espaços específicos garantidos por investimentos e financiamento de forma a 

facilitar o fluxo das atividades específicas da Estratégia de Saúde da Família, sem 

pormenorizar espaços como sala de procedimentos e /ou sala de observação. 

BRASIL, (2008) 

Estes espaços destinados a realização de curativos, inalações, 

administração de medicações e também de atendimento ás urgências com ou 

sem observação, devem dispor conforme figuras abaixo, de mobiliários 

equipamentos e instrumentais preconizados em portarias ministeriais e diversos 

documentos. 
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A sala de observação deve ser preparada para manter o usuário sob 

observação e/ou durante intervenções até que haja melhora ou cessação dos 

sinais e sintomas manifestados ou até a transferência do mesmo.  

A sala de procedimentos como pode ser vista no projeto a seguir (FIGURA 3) 

preferencialmente em área contígua, deve dispor de insumos e equipamentos 

(FIGURA 4) indispensáveis para a prestação dos cuidados. 

 

Figura 3- Projeto arquitetônico da sala de Procedimentos de USF 

Fonte: Brasil, 2008 

 
 

FIGURA 4 -  Mobiliários e equipamentos imprescindíveis na USF 

Fonte: Brasil, 2008 

Os Cadernos de Atenção Básica nº 28 e 30, ancorados na integralidade, 

acesso, qualidade e resolutividade, abordam detalhadamente os procedimentos 
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que devem ser realizados no ambiente das USF’s e a lista dos materiais e 

equipamentos necessários para que este tipo de atendimento seja efetivamente 

realizado neste nível assistencial (BRASIL, 2012). 

O Volume dois do Caderno nº 28, ao recomendar o atendimento da 

demanda espontânea incluindo as urgências nestas unidades, propõe a 

realização de ações nos diversos pontos de atenção, no sentido de que a equipe 

utilize também o processo de Educação em Saúde para informar á população 

sobre a disponibilidade e a forma de utilização dos serviços nos diversos níveis 

assistenciais. Desta forma, recomenda que além de profissionais capacitados, as 

USF sejam providas de materiais para atendimento ás urgências como: 

 
Torpedo de oxigênio; Ampolas de adrenalina, atropina, hidrocortisona, 
glicose, terbutalina, prometazina, haloperidol, antitérmicos, diazepam, 
insulina, ipatrópio; Seringas; Cateter para punção periférica, esparadrapo 
comum; Garrote; Equipos para soro; Conexões de duas vias; Frascos de 
soro fisiológico e glicosado; Sistema bolsa-máscara adulto, pediátrico e 
neonatal transparente (AMBU); Máscaras de nebulização pediátrica; 
Cateteres para oxigênio; Aparelho para nebulização; Colar cervical 
adulto e infantil; Comprimidos de isossorbida, anti-hipertensivos, 
antibióticos, hipoglicemiantes, analgésicos Máscaras descartáveis; Luvas 
de procedimentos e estéreis descartáveis; Óculos e Avental (BRASIL, 
2012:247). 

 
Consultando estes cadernos, pode-se constatar que se trata de 

preconizações que envolvem as competências e responsabilidades comuns e de 

cada uma das esferas de governo no sentido de implantar, programar e garantir 

financeira, técnica e operacionalmente o funcionamento dos diversos 

componentes da rede. 

O mobiliário e os equipamentos considerados indispensáveis para o 

trabalho de uma equipe de saúde da família, de acordo com a RDC50/2000, 

prevêem: 
Foco de luz, Balança antropométrica, Instrumentais cirúrgicos Balde 
cilíndrico porta detritos com pedal Escada de dois degraus, Mesa 
auxiliar, Mesa para exames Suporte de soro, Armário vitrine 
Estetoscópio Esfigmomanômetro Cilindro de oxigênio, Nebulizador, 
Glicosímetro, Suporte de soro e Cadeira de rodas. BRASIL, (2002:27). 
 

As equipes de Saúde da Família, desta forma, devem ser habilitadas 

através de capacitação inicial específica e disponibilidade de materiais/insumos e 

equipamentos que as torne aptas para diagnosticar os sinais de gravidade e 

prevenir a evolução do quadro para um desfecho mais grave. O atendimento 
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inicial adequado e o encaminhamento para o ponto de atenção mais indicado 

também caracterizam a qualificação da atenção (BRASIL, 2011). 

O SAMU 192, um dos componentes da Rede de Atenção ás Urgências, de 

acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências, tem como finalidade 

proteger a vida das pessoas e garantir a qualidade no atendimento em casos de 

urgências/emergências. Tem o seu foco operacional centrado em diversas ações 

inclusive a de também contribuir com a organização destes atendimentos em 

serviços de pronto-atendimentos, unidades básicas de saúde /unidades de saúde 

da família, grandes urgências, retaguardas hospitalares e pós-hospitalares 

(BRASIL, 2011). 

Como componente da rede assistencial desempenha importante papel no 

atendimento pré-hospitalar funcionando também como porta de acesso imediata 

para os usuários que realmente requerem assistência complexa e urgente. As 

preconizações vigentes ressaltam o espaço da USF com recursos humanos, 

estrutura e insumos para dar conta dos programas de saúde e do atendimento 

inicial a casos de urgências da sua comunidade. 

O Sistema de Regulação das Urgências do SAMU 192 registra através do 

software disponibilizado nacionalmente pelo Ministério da Saúde, os dados 

quantitativos de atendimentos a partir da origem das chamadas, orientações 

médicas, envio de ambulâncias, atendimentos realizados pela equipe e destino do 

usuário. De acordo com o perfil e as necessidades, este usuário, pode ser 

atendido em qualquer local e ter a continuidade do atendimento garantida através 

do encaminhamento para um dos componentes fixos da rede (BRASIL, 2012). 

As chamadas para o SAMU 192 são inicialmente recebidas por um Técnico 

Auxiliar de Regulação Médica (TARM) que ao presumir pertinente (não tratar-se 

de informações não urgentes, “trote” ou outro), encaminha a chamada para o 

médico regulador (MR) que julga, gerencia e operacionaliza os meios disponíveis 

e necessários usando protocolos técnicos com critérios de classificação de risco, 

acionando ambulância de suporte básico ou avançado conforme a demanda. O 

funcionamento do SAMU está na dependência da efetividade dos diversos 

componentes da rede que tem as unidades básicas como imprescindíveis 

(BRASIL, 2002). 

 Os conceitos estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 2488/2011 e pela 

RDC 50/2000 para USF’s contemplam ambiência acolhedora, disponibilidade de 
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equipamentos e medicamentos necessários e profissionais de saúde 

permanentemente capacitados para utilização de fluxogramas e protocolos 

devidamente pactuados e articulados em rede e também sensibilizados para as 

questões da integralidade da assistência.  

 

       2.3 A capacitação dos profissionais como ferramenta para a qualificação 

da assistência. 
 

A responsabilidade prática da atenção básica como uma porta de entrada 

do usuário no sistema de saúde, como é do conhecimento dos gestores e 

profissionais de saúde, deve proporcionar cuidados, mas também envolver 

estímulos e orientações sobre o auto - cuidado da população de sua área adstrita 

(BRASIL, 2002). 

De acordo com as Diretrizes Operacionais do Trabalho em Saúde da 

Família, a formação profissional acadêmica deve contemplar a oferta teórica e 

prática de conhecimentos suficientes para possibilitar o desenvolvimento das 

atividades específicas da atenção básica e a realização do atendimento inicial a 

situações de urgência neste nível de atenção/assistência á saúde (BRASIL, 

1997). 

     A implantação da Estratégia de Saúde da Família suscitou a realização 

de treinamento(s) específico(s) e temporário(s) para habilitar os profissionais de 

saúde para atuar conforme as características, especificidades e necessidades de 

determinada população, porém neste processo, evidentemente parece que pouco 

enfoque foi dado ao atendimento de urgências e emergências.  

O Ministério da Saúde regulamentou “Curso Introdutório de Saúde da 

Família” para previamente instrumentalizar os profissionais para o exercício das 

atividades na USF, estabelecendo carga horária mínima de 40 horas e os 

seguintes conteúdos:  

1. A Atenção Básica no contexto das políticas públicas de saúde e as 
estratégias de implementação: a) políticas de seguridade social e saúde 
como direito; b) evolução das políticas públicas de saúde no Brasil; c) 
sistemas de Saúde e Atenção Primária em Saúde; d) princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde; e) Marcos Legais: Normas 
Operativas, Pacto de Gestão, Política Nacional de Atenção Básica e 
Estratégia Saúde da Família. 
2. A organização dos sistemas locais de saúde, com ênfase no 
planejamento de base em territorial: a) organização de sistemas locais 



47 
 

de saúde; b) caracterização dos serviços componentes e redes de apoio; 
c) recursos disponíveis e fluxos estabelecidos; d) análise da Situação de 
Saúde; e) Marcos da Programação e da Avaliação: Sistema de 
informações em Atenção Básica; e Ações Programáticas Estratégicas; e 
Vigilância em Saúde. 
3. O processo de trabalho das equipes: a) território: mapeamento e 
dinâmicas da organização social; b) cadastramento e visita domiciliar; c) 
acolhimento e Humanização; d) ciclo vital individual e familiar; e 
atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos no processo de 
trabalho; f) Marcos Operativos: coleta e análise de dados; ações 
educativas, preventivas e assistenciais [grifo meu; g) instrumentos e 
ferramentas para o trabalho com famílias. 
4. Atuação interdisciplinar e participação popular: a) ferramentas para 
atuação interdisciplinar; b) participação popular e controle social; c) 
promoção da saúde; d) ações intersetoriais e áreas transversais; e) 
gestão por resultados dos serviços, equipes e profissionais. (BRASIL, 
2006:1) 
 

Estes conteúdos, foram agregados e adaptados ás peculiaridades de vários 

municípios como proposta metodológica, “problematizadora /construtivista, 

usando concentração/dispersão” e recursos pedagógicos centrados na aplicação 

de estudos de caso, exposição dialogada e capacitação técnica para 

minimamente atender situações de urgências (RIO DE JANEIRO, 2011). 

As ações assistenciais do item três quando detalhadas contemplam o 

atendimento a situações de urgências e os profissionais indicados para assumir 

as atividades da USF, além de trazer conhecimento teórico e prático do curso de 

graduação e/ou de cursos e capacitações realizados, devem, antes de assumir as 

atividades, receber e/ou atualizar conhecimentos que envolvam atendimentos a 

situações de urgências.  

No Brasil, a “dificuldade para atrair e fixar médicos na Saúde da Família”, 

citada por Rodrigues et al (2013), provocou a carência destes profissionais no 

programa, o que juntamente com a incipiente formação e/ou afinidade destes para 

exercer atividades na atenção básica tem sido motivo de diversas discussões e 

movimentações, que culminaram com a importação de profissionais estrangeiros 

através do” Programa Mais Médicos”. 

Este Programa, vale ressaltar, segundo BRASIL 2013, tem a intenção de 

disponibilizar médicos brasileiros ou estrangeiros em localidades com carência 

destes profissionais oferecendo bolsa mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) 

reais por 40 horas semanais de trabalho e dotar os serviços de saúde de estrutura 

de equipamentos e de pessoal para o suficiente funcionamento. 
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O Programa prevê também a obrigatoriedade dos alunos ingressantes em 

faculdades de medicina a partir de 2015, a realizarem especialização sob a forma 

de residência em saúde básica com duração de 02(dois) anos independente da 

especialização desejada (BRASIL, 2013). 

O Estado da Bahia recebeu no ano de 2013 cerca de 780(setecentos e 

oitenta) médicos para atuar em unidades básicas de saúde, sendo que o 

município de Salvador, diante da insuficiência de profissionais para ocupação 

destes postos de trabalho, foi um dos contemplados e está recebendo 

profissionais de nacionalidade cubana para exercer atividades nas USF’s (SMS, 

2013). 

Além do módulo de acolhimento e avaliação, com carga horária de 120 

horas, após receberam aulas sobre a atenção básica no Brasil, língua portuguesa 

e expressões regionais, os médicos foram distribuídos nos serviços das zonas 

periféricas da cidade a fim de familiarizarem-se com a realidade local da rede 

pública de saúde e com as características epidemiológicas da população e 

exercerem as atividades (SESAB, 2013). 

Considerando as possibilidades de desempenho das atividades inerentes a 

Estratégia de Saúde da Família, o Ministério da Saúde, juntamente com alguns 

pólos de capacitação do país, identificou a necessidade de intensificar o processo 

de qualificação dos profissionais. Esta iniciativa buscou a consolidação de 

conteúdos e informações técnicas em protocolos e rotinas de trabalho com vistas 

a instrumentalizar os profissionais da saúde da família no sentido de 

operacionalizar as ações da estratégia de forma a propiciar uma assistência de 

qualidade, através do Curso Introdutório para profissionais da Saúde da Família 

que foi regulamentado através da Portaria GM/MS nº 2527/ 2006 (BRASIL, 2006). 

O Caderno da Atenção Básica nº 30, informa que: 

Não se pode admitir que um usuário que procure um serviço de atenção 
primária, sobretudo os casos de urgência e emergência, 
independentemente se este faz parte ou não da sua área adstrita, deixe 
de ser acolhido na unidade e tenha que recorrer a outro serviço sem ser 
referenciado pela equipe de atenção primária/Saúde da Família” 
(BRASIL, 2011: 11) 

Neste cenário o Município do Rio de Janeiro listou os procedimentos que 

devem ser oferecidos neste nível de atenção, ressaltando a sutura de lesões 

superficiais de pele; a retirada de corpo estranho em olho, ouvido, nariz, vagina e 
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tecido subcutâneo; o tamponamento de epistaxe; a aplicação de medicação 

parenteral, assistência ao parto domiciliar por médico e o acolhimento e a 

consulta/ atendimento de urgência em clinicas básica e com observação dentre 

outros. 

A apostila do Curso Introdutório Saúde da Família, adotando metodologias 

dinâmicas e conteúdos específicos da estratégia busca também capacitar os 

profissionais para lidar com as situações e procedimentos que podem ser 

considerados de urgência por necessitarem de atendimento o mais imediato 

possível (RIO DE JANEIRO, 2011). 

A referida apostila chama atenção para as atividades desenvolvidas por 

médicos: “atendimento de demanda espontânea e programada, de pequenas 

urgências clinicas e cirúrgicas e encaminhamento de usuários a serviços de 

média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência” e 

por enfermeiros: assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção 

de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos 

indivíduos e família. 

 Tais ações quando desenvolvidas em conjunto com as atividades típicas da 

atenção básica são capazes de reduzir número de exames complementares e de 

internações hospitalares por causas clínicas, significando ganhos para a saúde 

(RIO DE JANEIRO, 2011:11). 

Os incentivos operacionais e financeiros para implantação e capacitação 

de equipes exigiram mudanças estruturais desde a formação profissional, o que 

contribuiu para o estabelecimento de parcerias entre instituições de ensino, 

secretarias de saúde e Ministério da Saúde, como de fundamental importância 

para garantir a consonância entre a academia e a realidade prática (VILAÇA, 

2012) 

Para formar especialistas capazes de atuar na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde como também na reabilitação de doenças e agravos de 

acordo com suas realidades sociais e econômicas, houve necessidade de 

capacitar profissionais para exercer cargos de direção, gerência, liderança, 

planejamento, assessoria e avaliação na área de Saúde da Família. Esta 

demanda gerou a qualificação da formação profissional como a criação de 

residências, especializações e mestrados nesta área em várias universidades 

públicas e privadas do país (BRASIL, 2001). 
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Com a idéia de abranger o trabalho em equipe, atenção integral à saúde e 

articulação entre os serviços de saúde, de educação e do controle social, a 

Portaria n°198/GM/MS/2004 que trata da Política de Educação e 

Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente, instituiu e 

regulamentou a Residência Multiprofissional em Saúde, pois desde 1976 já 

existiam programas de residência em medicina comunitária que chegaram a 

sofrer ampliações e se tornaram multiprofissionais com financiamento e apoio do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2004)  

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família surgida em 1997 com 

estrutura curricular voltada para articulação ensino- serviço vem avançando no 

sentido de às necessidades de formação de pessoal qualificado para atuar na 

execução das práticas individuais e coletivas, e também na coordenação e gestão 

dos serviços no PSF (BRASIL, 2004). 

Segundo Vilas Boas (2006:11) esta residência, existente em diversos 

municípios do país, é destinada a médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, 

assistentes sociais, fisioterapeutas e nutricionistas, com duração de 02(dois) anos 

em regime integral com 60 horas semanais de atividades clínicas, educativas e de 

gestão, inclusive com estágios presenciais em unidades assistenciais e serviços 

de referencia a exemplo do SAMU 192. 

O curso utiliza Manual de Treinamento Introdutório para Equipes de Saúde 

da Família, Protocolos de Atenção Básica, Programação da Atenção Básica, 

como instrumentos que possibilitam o desenvolvimento de práticas e de gestão 

que primam pela integralidade e vigilância em saúde com processo organizacional 

da atenção básica. 

Alguns profissionais egressos destes cursos exercem atividades 

assistenciais, no gerenciamento ou gestão de secretarias municipais ou estaduais 

de saúde e também a nível de Ministério da Saúde, enquanto outros avançaram 

na carreira acadêmica prosseguindo para o mestrado e doutorado e, portanto 

exercendo atividades como docente em universidades públicas e privadas 

(VILASBOAS, 2006). 

O Curso de Especialização em Saúde da Família, com carga horária de 

cerca de 390 horas, foi inicialmente oferecido pela UNASUS (Universidade Aberta 

do SUS) e atualmente por várias instituições públicas e privadas de ensino, o 

referido curso tem a intenção de capacitar profissionais de saúde para atuarem 
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em unidades de saúde da família utilizando a abordagem coletiva, individual e 

clínica, formando-os para a prestação de assistência familiar integral e o pronto e 

adequado diagnóstico das doenças, bem como a tomada de decisões (BRASIL, 

2011). 

O NESCON (Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais) disponibiliza o Curso de 

Especialização em Saúde da Família na modalidade Educação à Distância com 

carga horária geralmente superior a 350 horas, englobando temas de promoção, 

prevenção e vigilância á saúde, acompanhamento do indivíduo nos seus diversos 

ciclos de vida e gênero, organização e gestão de serviços e trabalho de conclusão 

de curso, contando com disciplinas como “Urgências e Emergências no Contexto 

da Equipe de Saúde da Família e Ferimentos, Corpos Estranhos e Pequenos 

Traumas” (UFMG, 2012). 

O Mestrado em Saúde Coletiva, totalizando cerca de 800 horas de 

atividades teóricas e práticas, implantado inicialmente em 2001 no Instituto de 

Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), visava 

proporcionar conhecimento e desenvolvimento de práticas em saúde coletiva em 

profissionais atuantes neste nível de atenção, e, no decorrer dos anos, foi 

sofrendo desdobramentos e sendo disponibilizado por outras universidades, 

dando origem também ao Mestrado Acadêmico e ao Profissional em Saúde da 

Família (BRASIL, 2011). 

O Mestrado Acadêmico da Universidade Federal do Ceará, iniciado em 

março de 2010, no município de Sobral, tem como objetivos promover a 

qualificação acadêmica de docentes, pesquisadores e gestores, com vistas na 

interdisciplinaridade e no desenvolvimento de pesquisas e formação de recursos 

humanos direcionada para a promoção, atenção, educação e gestão em saúde da 

família. O mesmo tem como linhas de pesquisa: “Gestão de Sistemas e Serviços 

de Saúde” e “Estratégias de Educação Permanente e Desenvolvimento 

Profissional em Sistemas de Saúde” (UFCE, 2012). 

O Mestrado Profissional em Saúde da Família- UNESA, criado e 

recomendado para funcionamento desde 2004, foi reconhecido pela Portaria MEC 

1.919/2005, tendo como objetivos a capacitação e formação de profissionais para 

desenvolver atividades de implantação, supervisão e produção de conhecimento 
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de equipes de saúde da família. As linhas de pesquisa: “Diagnóstico local e 

vigilância em saúde da família, Práticas e tecnologias em saúde da 

família, Processo de trabalho e desenvolvimento profissional em saúde da 

família  e Gestão e integração da saúde da família à rede SUS”, contribuem de 

forma significativa para enfatizar o desenvolvimento profissional e aprimorar as 

habilidades no âmbito da gestão e da operacionalização das atividades em 

unidades de saúde da família (UNESA, 2013). 

Sobre a formação em urgência o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

estabeleceu através das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação 

2011, as competências e as habilidades a serem inicialmente desenvolvidas e 

mantidas com a educação permanente para todos os profissionais de saúde em 

suas diversas áreas de atuação BRASIL (2011). 

 Em consonância com as diversas iniciativas de propiciar a integralidade da 

atenção á saúde, o Ministério da Saúde, concordando com as recomendações da 

RBCE (Rede Brasileira de Cooperação em Emergência), lançou em 2006, o 

Manual de Regulação de Urgências Médicas, estabelecendo os níveis de 

gravidades e de riscos, determinando as intervenções iniciais e o transporte 

necessários a partir de protocolos e fluxogramas, lembrando que a estruturação 

de recursos humanos e físicos numa rede de referencia organizada, como 

preconizados, são fundamentais para a obtenção de um processo de regulação 

desejável conforme abaixo: 

• Nível 1: Prioridade absoluta - casos com risco imediato de morte e/ou 

possibilidade de perda funcional grave, imediato ou secundário.  

• Nível 2: Urgência de prioridade moderada – há necessidade de 

atendimento médico, não necessariamente imediato, mas em poucas 

horas.  

• Nível 3: Urgência de prioridade baixa – há necessidade de uma avaliação 

médica, mas não há risco de vida ou de funções, podendo aguardar várias 

horas.  

• Nível 4: Urgência de prioridade mínima – sem risco de vida, necessitando 

apenas de orientações sobre uso de medicamentos e pode aguardar 

agendamento. 
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Nos dois últimos níveis não há necessidade de referenciar o paciente à 

unidade de pronto atendimento, pois isto apenas dificultaria o acesso além de 

superlotar os serviços de urgências. Nestes casos uma unidade básica de saúde 

pode realizar o atendimento inicial, promover estabilização e após conseqüente 

avaliação encaminhar para residência ou outra unidade de saúde de maior 

complexidade. BRASIL (2002). 

             Numa pesquisa realizada por Koury em 2010 que visava conhecer a 

capacidade técnica dos profissionais das equipes de saúde da família com 

relação a atendimento de urgências, foi aplicada uma prova objetiva a médicos de 

família atuantes nas USF de Petrópolis-RJ, que mostrou a necessidade de 

disponibilizar capacitação para atendimento inicial e prestação de cuidados para 

salvar uma vida, dentre outras competências técnicas.  

Considerando a demanda dos atendimentos realizados em domicílios e no 

interior de algumas unidades básicas de saúde, o componente pré- hospitalar 

móvel –Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), de acordo com 

preconizações e recomendações do Ministério da Saúde e das demais esferas de 

governo tem buscado alternativas no sentido de proporcionar ao usuário o direito 

de usufruir das diretrizes e princípios do SUS. 

Para que a atenção básica ocupe a sua real posição na rede de atenção á 

saúde e também contribua com a redução da sobrecarga dos serviços de 

urgências, a integração desta com os outros componentes é indispensável para 

resolução das demandas específicas e também do atendimento aos casos de 

urgências (BRASIL, 2011). 

Vieira e Mussi (2008:794), evidenciaram o SAMU 192 como mecanismo de 

resposta ás demandas de urgência “ocorridas no domicílio, no local de trabalho, 

em vias públicas ou onde o indivíduo vier a precisar do SUS, com recursos 

necessários e adequados para a complexidade da condição do paciente”, 

lembrando que a reorganização da rede assistencial nos diversos níveis, a 

orientação adequada da população e a capacitação dos profissionais são 

desafios a serem enfrentados.  

Neste contexto, na apresentação do Panorama das Urgências no Município 

de Salvador no ano de 2008, a coordenação do SAMU de Salvador, demonstrou a 

preocupação com a dissociação entre as estratégias e níveis de atenção (atenção 

básica, assistência/internação domiciliar), com a superlotação das emergências. 
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A incipiente qualificação de recursos, equipamentos e insumos, coma falta 

de acolhimento dos quadros agudos de baixa complexidade e com a 

incapacidade das unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família 

para prestar o primeiro atendimento às urgências (atendimento só com hora 

marcada) foi evidenciada como determinante da necessidade de implementação 

de capacitação.  

                O reconhecimento da USF como estruturante da rede de atenção 

integral possibilitou a esta coordenação relacionar os fatores abaixo como 

influenciadores dos problemas acima: 
Falta de qualificação (recursos humanos, área física, equipamentos e 
insumos) das unidades básicas de saúde para prestar o primeiro 
atendimento às urgências graves que possam acorrer às unidades 
básicas de saúde e/ou do programa saúde da família (SMS, 2010:58). 
 

Objetivando contribuir com a “organização do atendimento de urgência nos 

pronto-atendimentos, unidades básicas de saúde e nas equipes do Programa 

Saúde da Família”, e com o conhecimento e habilidade dos profissionais da 

atenção básica, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU 192 de 

Salvador em parceria com o Projeto Viva Coração, disponibilizou nos anos de 

2010 e 2011, para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, inclusive os 

atuantes nas unidades de saúde da família, capacitação em Suporte Básico de 

Vida e Atendimento a Urgências na Atenção Básica respectivamente, ambos com 

carga horária de 08 (oito) horas.  

O Projeto Viva Coração, é uma iniciativa da Escola de Medicina Anhembi 

Morumbi em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e o 

Instituto do Coração de São Paulo (INCOR-SP), que tem realizado capacitações 

em suporte básico de vida para estudantes, guias turísticos, policiais, bombeiros, 

profissionais dos diversos serviços de saúde, além de disponibilização e 

instruções para uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) pelo público 

em geral (SMS, 2011). 

Visando qualificar seus profissionais e capacitá-los como multiplicadores, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Salvador proporcionou parceria entre o Projeto 

Viva Coração e o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU, realizando 

estes cursos em 2010 e 2011, contemplando temas como Política Nacional de 

Humanização, Acolhimento com Classificação de Risco, PCR/RCP e atendimento 

inicial a urgências (SMS, 2012).  
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De acordo com as folhas de frequência, do Curso de Suporte Básico de 

Vida participaram 35 (trinta e cinco) médicos, 63 (sessenta e três) enfermeiros e 

07(sete) técnicos de enfermagem, e do Curso de Atendimento a Urgências na 

Atenção Básica, participaram 41(quarenta e um) médicos e 07(sete) enfermeiros.  

Ambos totalizaram a participação de 163 (cento e sessenta e três) profissionais. 

Destes, apenas 23 (vinte e três), de acordo com Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) consultado em outubro de 2013, estão 

atuando no âmbito das USF’s. Parte destes profissionais, pelo fato de terem sido 

contratados em regime de prestação de serviço ou terceirizações temporárias, 

diante da convocação dos concursados, foi desligada do serviço.  

A iniciativa das capacitações, evidentemente potencializou a perspectiva de 

contribuir com a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da 

saúde, e também reduzir a demanda nos demais componentes da rede (SMS, 

2011). 
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3 FRAGILIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO ATENDIMENTO DE 
URGÊNCIAS  

 

A oferta adequada de serviços na atenção básica reflete nos serviços da 

rede e mais significativamente nas portas de entrada dos serviços de atendimento 

fixo de urgências. A demanda desordenada para estes serviços repercute na 

qualidade e requer aprimoramento na reorganização da rede e na melhoria da 

resolutividade nível de atenção. 

De acordo com Simons (2010), os serviços de urgência são utilizados na 

medida em que a cobertura da atenção básica mantém-se pouco eficiente, o que 

gera a procura pelo SAMU-192 e a superlotação nas UPA’s e emergências 

hospitalares. 

A demanda e utilização dos serviços públicos e privados de urgências 

evidenciam as fragilidades do nível de atenção básica, que tem esta situação 

incrementada pelo descontrole das doenças crônicas, aumento dos índices de 

violência, piora das condições de vida e ineficiente uso de verbas públicas, que 

culminam com a desqualificação dos serviços de saúde e a consequente 

insatisfação de usuários e de trabalhadores COELHO, (2010). 

Desta forma, é desejável que o usuário procure atendimento na unidade de 

saúde de referencia de sua área de abrangência e o mais próximo da sua 

residência. 

Um estudo realizado em cinco serviços públicos de urgência da cidade do 

Recife em 2009, revelou que cerca de 60% dos usuários atendidos apresentavam 

problemas de saúde solucionáveis na rede básica e que os casos não 

emergenciais absorvidos por aqueles serviços poderiam ser atendidos nesta rede. 

O estudo mostrou também que o maior número de atendimentos nos serviços de 

urgências ocorreu no período da manhã, quando as unidades básicas de saúde 

estão em pleno funcionamento e deveriam, portanto absorver parte desta 

demanda (SIMONS, 2010). 

 Tal problemática constitui preocupante motivo de superlotação das portas 

de entrada das emergências e consequente redução da qualidade da assistência 

prestada, confirmando também que as dificuldades de acesso a consultas, as 

fragilidades na resolução dos problemas eletivos e urgentes assim como questões 
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culturais e sociais, têm grandes influencias na organização dos fluxos 

assistenciais e consequentemente na resolubilidade do SUS (SIMONS, 2010). 

Estudos como este têm mostrado a relevância da sensibilização e atitudes 

de gestores, profissionais e usuários, além de adequações estruturais e 

organizacionais necessárias e permeadas por um processo de educação que 

pode contribuir para a efetivação dos princípios do SUS e da cidadania do 

usuário.  

As políticas de saúde consideram as unidades básicas como 

indispensáveis para a estruturação e organização da rede assistencial e salientam 

que atenção básica deve se responsabilizar pelo acolhimento dos pacientes com 

quadros agudos ou crônicos agudizados de sua área de cobertura ou adstrição de 

clientela (BRASIL, 2002:3). 

Para viabilizar este tipo de atenção, o Ministério da Saúde, através da 

Portaria GM/MS nº 1600/2011 preconizou a necessidade de capacitação dos 

recursos humanos e a estruturação do sistema de referencias nos seus diversos 

componentes, estabelecendo que o acolhimento e atendimento das “urgências de 

baixa gravidade/complexidade” e dos casos agudos e crônicos agudizados de 

naturezas clínicas, traumáticas e psiquiátricas devem ser realizados por Unidades 

de Saúde da Família (USF) (BRASIL, 2011). 

Mesmo com a insuficiente clareza com relação aos níveis de gravidade e 

complexidade das urgências e das patologias associadas a serem tratadas no 

âmbito da USF, a necessidade de inclusão destes tipos de atendimentos chama a 

atenção para a necessidade de maiores intervenções no sentido de suprir as 

necessidades de saúde da população através de capacitação efetiva dos 

profissionais e esclarecimentos dos gestores. 

Conforme Lima e Marcon (2012) as USF’s enfrentam inúmeras dificuldades 

e obstáculos a exemplo de carência de capacitação, desconhecimento da 

realidade e da problemática das famílias, déficit de profissionais, sobrecarga de 

trabalho, insuficiência de recursos materiais e de transporte para deslocamento, 

além do montante de atividades burocráticas que interferem sobremaneira na 

acessibilidade e qualidade da atenção deste nível. 

Este tema, ainda pouco disseminado na literatura e relativamente 

negligenciado principalmente por gestores e também por profissionais de saúde, 

tem sido, no decorrer dos anos pós implantação da Estratégia de Saúde da 
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Família, alvo de inúmeras portarias ministeriais e resoluções, porém sem 

importantes repercussões nas condutas de profissionais e gestores dos serviços e 

muito menos a nível de informações para a população. 

O conjunto de ações relacionadas com a atenção às 

urgências/emergências parece ainda não totalmente implementado 

provavelmente pela carência de interesse e cobrança por parte da sociedade. e 

tem se limitado á incipiente dotação de recursos materiais, instalações e 

equipamentos, que juntamente com a escassez e fragilidades nas capacitações 

não permitem que as incipientes tentativas de organização alcancem os avanços 

necessários e possibilitem a efetivação de condutas já preconizadas. 

A associação da baixa cobertura da Estratégia de Saúde da Família no 

município de Salvador, com a restrição do acesso do indivíduo e um processo de 

trabalho centrado nas rotinas e nos programas clássicos da atenção básica 

constitui o conjunto de fatores determinantes da falta de resolutividade de 

algumas redes. Além de que a alta rotatividade de profissionais e as carentes 

condições de estrutura determinam um processo de trabalho incipiente que 

tendem a não proporcionar o estabelecimento de vínculo com a comunidade 

A busca de atendimento “mais rápido” em unidades hospitalares e de 

emergência foi sendo construída ao longo do tempo em que o nível básico 

assistencial mostrou parte de sua incompetência na prontidão de determinados 

atendimentos. Deste modo, os usuários buscam o atendimento para as urgências, 

ainda que as consideradas de pequeno porte, nos lugares que sabem que serão 

bem e prontamente atendidos. 

Visíveis esforços das esferas de governo no sentido de qualificar a atenção 

á saúde nos seus diversos âmbitos, requerem ainda incrementos e investimentos 

para organizar a oferta de ações e serviços de acordo com as necessidades da 

população (RODRIGUES e SANTOS 2011). 
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4 O MUNICÍPIO DE SALVADOR NO PANORAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA  

 

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) informa que o 

Estado da Bahia dispõe de cobertura populacional de Saúde da Família próxima 

de 95%. No Brasil, Piauí, Paraíba e Tocantins respectivamente, são os estados 

com maior cobertura, enquanto que o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília 

figuram como os estados com menor cobertura desta estratégia (CNES, 2013, 

BRASIL, 2013). 

 De acordo com MS/SAS/DAB e IBGE, em outubro de 2013, o Estado da 

Bahia contava com 2.882 (duas mil oitocentos e oitenta e duas) destas equipes, 

sendo137 (cento e trinta e sete) distribuídas nas 60 (sessenta) unidades de saúde 

da família. 

A cidade de Salvador (FIGURA 5) com uma população estimada em 

2.883.682 no final de 2013, tem área territorial de 693.276 km² e uma densidade 

demográfica de 3859,35 habitantes por km² (IBGE, 2013). Dispõe de uma 

proporção de cobertura da estratégia de saúde da família estimada em 17,43% 

(MS/SAS/DAB/2013). 

 

Figura 5-Vista aérea do Elevador. Lacerda, Mercado Modelo e Forte de São Marcelo 

Fonte: www.google.com.br. 

 
A organização político administrativa da capital está baseada (FIGURA 6) 

em 12(doze) Distritos Sanitários (DS), que são Itapagipe, Liberdade ,  Barra / Rio 

http://www.google.com.br.
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Vermelho, Boca do Rio, Itapuã, Cabula / Beiru, Pau da Lima, Subúrbio 

Ferroviário, Cajazeiras, Centro Histórico e Brotas. (SMS, 2010). 

 
Figura 6-Mapa dos distritos sanitários de Salvador- Ba 

Fonte: www.informes.conder.com.br acessado em 13 de maço de 2013 

 

Nestes DS estão distribuídos, de acordo com as especificidades da 

população e as necessidades locais, CS (centros de saúde), USF (unidades de 

saúde da família), CAPS (Centro de Atenção Psico Social), CEO (Centro de 

Especialidades Odontológicas), CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento de 

DST/AIDS, CTM (Centro Terapêutico de Saúde Mental, UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento), UAO (Unidade de Atendimento Odontológico), CAE (Centro de 

Atendimento a Especialidades), Centros de Referencias e Residência terapêutica 

(SMS, 2010). 

A oferta de USF’s nos bairros de menor poder aquisitivo e 

conseqüentemente de baixos índices sociais e educacionais tem importante papel 

no processo saúde – doença, pois nestes locais as condições precárias de 

higiene e nutrição, a prostituição, situação de rua, dependência de drogas e 

marginalidade aumentam a vulnerabilidade e dificultam o acesso aos serviços de 

saúde, além de proporcionarem a incidência de patologias diversas.  

As USF’s de Salvador, a exemplo dos demais municípios, de acordo com 

DATASUS (2013), trabalham com o nível de atenção básica ambulatorial e de 

média complexidade com demanda espontânea e referenciada, em instalações 

físicas compostas basicamente de consultórios, sala de enfermagem, sala de 

curativos e sala de imunização desprovidos de equipamentos e materiais 

indispensáveis para atendimentos de urgência. 

  

http://www.informes.conder.com.br
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5 MÉTODOS  

 
5.1. Tipo do Estudo 
 

 Este estudo se interessou pelo universo de motivos, valores e atitudes 

relacionados com o tema (MINAYO e MARCONI, 2000), mas buscando nas bases 

de dados quantitativos dar contexto à interpretação dos dados qualitativos. Os 

métodos utilizados foram entrevistas com roteiros semi-estruturados e consultas 

às bases de dados.  

Esta pesquisa exploratória de natureza quali- quantitativa sobre a prática 

da atenção a urgências foi realizada nas 17 (dezessete) unidades de saúde da 

família em funcionamento em novembro de 2013 que contou no seu quadro, com 

profissionais de saúde que participaram de uma das capacitações (Suporte 

Básico de Vida e/ou Atendimento a Urgências na Atenção Básica) realizadas pelo 

Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU de Salvador nos anos de 2011 

e 2012. 

Informações sobre atendimentos de urgências em unidades de saúde da 

família constantes no SUISS-SMS (Sub-coordenação de Sistema de Informação 

da Secretaria Municipal de Saúde) e no Sistema de Regulação das Urgências do 

SAMU de Salvador também foram obtidas para subsidiar a pesquisa. 

 

5.2.  Cenário do Estudo 
 

 Salvador, Capital do Estado da Bahia, cidade-sede da Região 

Metropolitana, encontra-se vizinha de mais outros doze 

municípios: Camaçari, Candeias, Dias D'ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre 

de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do 

Passe, Simões Filho e Vera Cruz. 

Do ponto de vista de rede de saúde, de acordo com o Plano Municipal de 

Saúde 2010-2013, Salvador pertence à macrorregião Leste do Estado, sede de 

microrregião pertencente á 1ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES), órgão no 

qual exerço as atividades na gestão da vigilância epidemiológica dos municípios 

da região metropolitana de Salvador, como enfermeira.  
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Os casos considerados de urgência e /ou emergência, principalmente os 

clínicos, são histórica, cultural e comportamentalmente canalizados pela 

população e pelos demais componentes da rede para as unidades de pronto 

atendimento (UPA’s) e hospitais, mas os traumas e acidentes que requerem 

atendimentos de alta complexidade, normalmente são encaminhados para o 

Hospital Geral do Estado (HGE) e Hospital do Subúrbio, considerados como de 

referencia para grandes traumas (SESAB, 2013), deixando desta forma a rede de 

serviços básicos  limitada  à operacionalização dos programas de promoção e 

prevenção da saúde. 

As situações  de dependência química de drogas, agravos de saúde sexual 

e reprodutiva, doenças degenerativas e auto-imunes, stress, acidentes de 

trabalho, doenças ocupacionais, doenças cardiovasculares e renais, violência e  

transtornos mentais, segundo SMS (2010), ainda indicam fragilidades no 

processo de gestão e de controle social que necessitam de intervenções como 

capacitação de profissionais e oferta adequada de infra-estrutura, equipamentos e 

insumos (BRASIL, 2010). 

Neste cenário, o Plano Municipal de Saúde 2010-2013 identificou a 

necessidade de elaborar e implantar protocolos de intervenção, acolhimento e 

classificação de risco com garantia de atendimento humanizado inclusive às 

urgências em todos os níveis de complexidade, juntamente com a reestruturação 

dos serviços (SMS, 2010). Istoé, diante das especificidades, necessidades e 

demandas, o município de Salvador passou a complementar a sua rede com 

serviços privados, reorganizar o processo de regulação e fazer pactuações  com 

os municípios que encaminham pacientes para atendimento.  

No caso das unidades de saúde da família, as equipes realizam 

predominantemente as atividades voltadas para a promoção e prevenção de 

agravos nos diversos ciclos de vida e gênero (saúde da mulher, da criança, do 

adulto, do idoso) a exemplo dos programas de atenção ao pré-natal, à 

puericultura, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, vigilância 

epidemiológica, combate ao tabagismo, dentre outros.  

Estas equipes direcionam as atividades para a população geral, escolares 

e também aos grupos de quilombolas muito presentes nesta capital (SALVADOR, 

2012), enquanto que as situações que requerem ações e procedimentos 
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considerados de média e alta complexidade são atendidas nos ambulatórios, 

policlínicas e hospitais. 

O SAMU 192 é um dos componentes da Política Nacional da Rede de 

Atenção às Urgências com a finalidade de proteger e garantir o atendimento de 

urgência através da estruturação do atendimento pré hospitalar móvel e das 

contribuições para reorganização desta rede, utilizando o atendimento nas 

Centrais de Regulação, as ambulâncias e também as palestras, cursos e outras 

atividades que levam informação e aproximam profissionais, comunidade e 

serviços de saúde (BRASIL, 2012). 

Realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: 

residências, locais de trabalho e vias públicas após chamada gratuita, através do 

telefone 192 a situações como ocorrência de problemas cárdio respiratórios, 

intoxicação exógena, queimaduras graves, maus tratos, trabalho de parto em que 

a mãe ou o feto estejam em risco de morte, surto psiquiátrico, crises 

hipertensivas, acidentes/trauma, afogamentos, choque elétrico, acidentes com 

produtos perigosos e transferência inter hospitalar, dentre outros.  

 O SAMU Municipal de Salvador foi implantado em julho de 2005 e 

posteriormente ampliado como Regional abrangendo os municípios de Lauro de 

Freitas, Vera Cruz, Itaparica, Candeias, Simões Filho, São Francisco do Conde, 

Madre de Deus e Santo Amaro, na capital, conta com 14 (quatorze) bases 

operacionais descentralizadas onde as ambulâncias permanecem em prontidão, 

aguardando as demandas da Central de Regulação (SMS, 2013). 

 

5.3 Sujeitos da Pesquisa e Amostra 
 

Foram investigadas as 17(dezessete) unidades de saúde da família do 

município de Salvador, nas quais existe pelo menos um profissional de saúde que 

participou de uma das capacitações (Suporte Básico de Vida e/ou Atendimento a 

Urgências na Atenção Básica) ministradas pelo Núcleo de Educação Permanente 

do SAMU 192 em agosto e outubro de 2010 e outubro de 2011. 

Os profissionais foram identificados através do cruzamento das listas de 

presença dos cursos com a consulta destes no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) em outubro de 2013. 
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A consulta dos nomes nas listas de presença nos cursos e a localização 

do nome destes profissionais na lista de estabelecimentos cadastrados no CNES 

propiciaram a localização de 22 (vinte e dois) destes entrevistados. 

Os sujeitos identificados para a amostra foram 12 (doze) médicos, 07(sete) 

enfermeiros e 03 (três) técnicos de enfermagem, além de 12 (doze) 

gestores/gerentes de serviços que têm na USF sob sua gerencia um ou mais 

profissionais que participantes da referida capacitação, totalizando 34 (trinta e 

quatro) entrevistados previstos nesta pesquisa. Todos concordaram em participar. 

Não foi possível entrevistar um médico e uma enfermeira, que capacitados 

e exercendo atividades em unidade de saúde da família, encontravam- se em 

férias e licença de gestação respectivamente. 

Foram excluídas deste estudo as unidades de saúde da família e os 

gestores/gerentes que não têm profissionais que receberam as referidas 

capacitações, e os profissionais que estão atuando nas mesmas, porém também 

não receberam estas capacitações.  

Para compor o conteúdo, informações relacionadas com o processo de 

gestão, organização e operacionalização dos serviços foram obtidas a partir de 

entrevista com roteiro semi-estruturado específico aplicada aos médicos, 

enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que participaram dos  referidos 

cursos e estão atuando  diretamente na USF, e também aos responsáveis 

técnicos, gestores e/ou gerentes das referidas unidades. 

Para complementar as informações, foram consultados os dados de 

produções referentes aos encaminhamentos para urgências e emergências 

segundo unidades (PMA2), consultas médicas de demanda imediata e urgência 

com e sem observação (PMAC-2) registrados no Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB) e o número de chamadas para 192 originadas nas 

unidades de saúde da família registrados no Sistema de Informação da Central de 

Regulação do SAMU 192de Salvador. O acesso a estes dados aconteceu ás 

custas de solicitação prévia e consulta presencial nos respectivos serviços.  

Após explicação sobre o propósito, justificativa da pesquisa e garantia do 

anonimato das declarações, de acordo com a disponibilidade e aceitação, os 

entrevistandos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

e passaram a responder o questionário com roteiro estruturado (APÊNDICE B). 
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5.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 
 

De acordo com os critérios de inclusão, foram selecionados os profissionais 

que participaram de pelo menos um dos referidos cursos e de acordo com o 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), estão atuando em 

unidades de saúde da família do município de Salvador. 

Os agentes comunitários de saúde (ACS), não foram incluídos por 

exercerem atividades de interlocução junto à comunidade e não terem atribuições 

previstas em situação urgência e emergência. 

Os profissionais da equipe de saúde bucal (dentistas e auxiliares de 

higiene dental) também foram excluídos pelo fato de não terem passado por estas 

capacitações.  

 

5.5.  Coleta de dados 
 

O acesso da pesquisadora aos profissionais foi feito através de solicitação 

prévia e oficial á Secretaria Municipal de Saúde de Salvador-Bahia 

(APENDICEA), que após autorização e cuidadoso encaminhamento, direcionou a 

pesquisadora para as Unidades de Saúde da Família selecionadas e aos serviços 

de informações da Secretaria Municipal de Saúde e da Central de Regulação do 

SAMU. 

A coleta de dados primários utilizou o roteiro de entrevista semi- 

estruturado, quede acordo com Minayo (2007), combina perguntas fechadas e 

abertas sendo que o entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o tema e o 

pesquisador pode fazer perguntas adicionais. Após ter sido pré – testado o roteiro 

com uma enfermeira de outra USF, as entrevistas foram aplicadas no ambiente 

de trabalho dos profissionais e gerentes das unidades selecionadas. 

Os roteiros foram elaborados com a intenção de caracterizar a demanda, 

as condições de trabalho e as condutas diante dos casos de atendimentos de 

urgências nas USF’s. O conjunto de questões abertas e fechadas buscou 

identificar a percepção e/ou compreensão dos entrevistados com relação ás 

preconizações vigentes, e suas respectivas dificuldades de operacionalização. 

 Os dados coletados buscaram conhecer as características da demanda de 

atendimentos de urgências a partir da percepção dos profissionais bem como as 
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características da oferta de atenção realizada nestas unidades. Tais informações 

buscaram identificar nos profissionais e nos serviços, os fatores que contribuem 

para a operacionalização destes atendimentos com base nas preconizações 

vigentes.  

Como fonte acessória, buscando quantificar as ações de atenção a 

urgências, dados secundários foram obtidos em consultas ao sistema de 

regulação de urgências do SAMU 192 e aos relatórios de Produção e Marcadores 

para Avaliação (PMA2-SIAB) do município de Salvador no ano de2012. 

Foi realizada consulta na Sub - coordenação de Informações em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SUIS/SMS- Salvador) quando foram 

obtidos dados constantes do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) e 

no Sistema de Tecnologia e Informação da Central de Regulação de Urgências do 

SAMU 192 que inclui as chamadas originadas nas unidades de saúde da família. 

Informações sobre os tipos de atendimentos de urgências/emergências 

realizados nas unidades estudadas foram coletados nos sistemas de informações 

da Secretaria Municipal de Saúde, da Central de Regulação das Urgências e em 

web sites da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde. 

Considerando-se a importância da integração entre as equipes e a gestão 

no processo de trabalho, as unidades com pelo menos um profissional 

contemplado com o referido curso teve também o seu gerente entrevistado com a 

finalidade de propiciar o conhecimento das condições estruturais e das condutas 

diante de situações de urgências. 

Vale ressaltar que algumas unidades na época da pesquisa estavam em 

processo de substituição de gerentes e /ou tinham no seu quadro, profissionais 

recentemente admitidos através do concurso realizado em 2012 e que, portanto 

não participaram das capacitações ocorridas em 2010 e 201. 

As entrevistas tiveram uma média de duração de 40 minutos e 

transcorreram de forma harmoniosa com demonstração de interesse na 

participação sem recusas. 

O acesso aos registros das chamadas para 192 originadas nas unidades 

de saúde da família não transcorreu de acordo com o esperado. A sub-

coordenação do Sistema de Informação do SAMU mudada recentemente, estava 

em fase de adaptação e a pouca disponibilidade da subcoordenação anterior 
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gerou atraso na obtenção dos dados refletindo negativamente no cumprimento do 

cronograma. 

 

5.6 Análise dos dados 

Após a realização das entrevistas, foi feita a transcrição das respostas 

obtidas ordenando-as em quadro e tabelas de frequência, considerando-se as 

informações mais importantes. As respostas abertas foram ordenadas, 

categorizadas e sistematizadas de forma a permitir interpretação e a organização 

textual na perspectiva da análise de conteúdo. 

Como recomendado por Bardin (1977), a análise de conteúdo, neste caso, 

tenta através da organização do texto e da disposição dos quadros e tabelas, 

contextualizar o processo organizacional e ações técnicas que envolvem a 

atenção ás urgências no âmbito das unidades de saúde da família, preconizado, 

como mais um dos mecanismos de desenvolvimento do trabalho de promoção e 

prevenção da saúde através do estabelecimento de vínculos. 

A interpretação dos dados busca desvelar os significados dos conteúdos 

estudados atribuídos pelos participantes, permitindo que as respostas obtidas nas 

entrevistas confirmem ou refutem as expectativas da pesquisa sobre percepções, 

papéis, conhecimento das preconizações e das condições de trabalho dos 

profissionais de saúde e gerentes de serviços (BARDIN 2002). 

Considerando-se que o tratamento das respostas envolve as reflexões e 

inferências, o pesquisador parte do conteúdo manifesto e busca conhecer os 

conteúdos e significados implícitos e explícitos dos dados, mediante o referencial 

teórico que inclusive orientou  as conclusões. (BARDIN, 2006).  

A análise de conteúdo “é um método que pode ser aplicado tanto na 

pesquisa quantitativa como na qualitativa. Possibilita a confirmação dos objetivos, 

o enriquecimento da leitura e da interpretação dos dados além da manifestação 

do conhecimento. Se organiza em três fases: Pré- análise, que é a organização 

do material; Exploração do material, que significa a definição de categorias e a 

identificação das unidades de registro visando à categorização/ contagem 

frequencial e Interpretação dos resultados, que consiste na manifestação das 

inferências cabíveis (BARDIN, 2006). 
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Como proposto por Bardin (2006), este tipo de análise é feita a partir da 

ordenação das transcrições das entrevistas e da classificação dos dados por 

temas, e interpretando os significados semelhantes que foram agrupados de 

forma a propiciar inferências e interpretações compatíveis.  

A análise de conteúdo, como uma metodologia em permanente revisão 

possibilita a abordagem qualitativa, que segundo Moraes (1999), mediante 

categorização, descrição e interpretação, “abrem as portas ao conhecimento de 

aspectos e fenômenos da vida social de outro modo inacessível”. 

Os dados secundários obtidos na consulta de dados da Central de 

Regulação de Urgências – SAMU 192 e do SIAB foram tabelados e 

correlacionados como referencial teórico e os dados primários para propiciar as 

inferências e a melhor compreensão do contexto.  

 

5.7 Aspectos Éticos 
 

Após apresentação, qualificação e aprovação do projeto na UNESA, o 

mesmo foi cadastrado na PLATAFORMA BRASIL, sendo que após submissão e 

Parecer Consubstanciado do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) da 

Universidade Estácio de Sá (UNESA), a pesquisa avançou no sentido de 

obedecer aos prazos regulamentados. 

A solicitação de acesso ao campo de pesquisa foi encaminhada para a 

Coordenação de Desenvolvimento e Recursos Humanos da Secretaria Municipal 

de Saúde de Salvador juntamente com a cópia do Parecer Consubstanciado do 

CEP, aprovado sob nº 437.797 (ANEXO3) gerou a autorização e 

encaminhamento para as USF’s a serem pesquisadas (ANEXO 4). 

Depois de concluída, a presente dissertação deverá ser apresentada à 

Sub- coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal e caso 

solicitada à Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Com a expectativa de 

proporcionar subsídios para a qualificação da atenção á saúde, pretende-se, 

inclusive como solicitado, expor os resultados e considerações deste trabalho 

para a Sub-coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal, para a 

Secretaria Municipal de Saúde de Salvador e também para os entrevistados que 

gentilmente participaram e contribuíram. 
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A assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido também foi 

indispensável para o acesso da pesquisadora aos profissionais e aos dados dos 

sistemas de informação da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, e, 

portanto providenciados junto aos profissionais e gestores/gerentes. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo III), em duas vias 

de igual teor foi lido e assinado por cada entrevistado sendo que uma via 

permaneceu em poder do mesmo e a outra com o pesquisador.  

Para a apresentação dos resultados desta pesquisa, os nomes dos 

entrevistados e suas unidades de atuação foram omitidos, sendo todos 

identificados pelas letras M1 a M12 (médico), E1 a E7(enfermeiro), TE 01 a T03 

(técnico de enfermagem), G1 a G12 (gerente) e USF 1a USF17(unidade de saúde 

da família).  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, em 

outubro de 2013, das 60 unidades de saúde da família registradas no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2013, 42 estavam em pleno 

funcionamento, 10 em processo de reforma e 08 funcionando de forma incipiente 

por problemas de recursos humanos.    

O concurso público para provimento de vagas de profissionais de saúde 

realizado em 2011 iniciou a convocação em 2012 contemplando médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem para estas unidades provocando a 

substituição de profissionais anteriormente treinados pelos concursados. SEPLAG 

(2012). 

O município de Salvador, a exemplo de vários outros do país, aderiu ao 

Programa Mais Médicos como forma de proporcionar o suprimento destes 

profissionais na rede de serviços da atenção básica. 

As 17(dezessete) USF selecionadas para o estudo, como dito, são as que 

têm no seu quadro, profissionais de saúde que participaram dos cursos de 

Suporte Básico de Vida e de Atendimento a Urgências na Atenção básica 

realizados pelo NEP-SAMU em parceria com o Projeto Viva Coração nos anos de 

2010 e 2011. 

Os entrevistados foram selecionados a partir das listas de frequências nos 

referidos cursos, sendo que as entrevistas foram realizadas nas respectivas 

unidades com duração variando entre vinte e quarenta minutos. Estas entrevistas 

foram precedidas de esclarecimento quanto aos aspectos éticos e legais e 

garantia de anonimato, em conformidade com a Resolução CNS 196/96 sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos.  

Foram analisados também os dados constantes no Sistema de 

Informações da Atenção Básica (SIAB), na Sub- coordenação de Informações em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SUISS) e no Sistema de 

Regulação das Urgências do SAMU 192. 

Inicialmente são apresentados a caracterização do campo e dos 

entrevistados e a motivação dos mesmos para exercer atividades em unidade de 

saúde da família. Em seguida as informações obtidas no Sistema de Informações 

da Atenção Básica (SIAB) e na Central de Regulação de Urgências e por fim as 
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experiências e percepções dos entrevistados a respeito do atendimento de 

urgências em unidades de saúde da família. 

 

6.1 Caracterizações do campo e perfil dos entrevistados  

.  

A maioria das USF’s selecionadas está situada em bairros periféricos da 

cidade: 14 em áreas tipicamente suburbanas, formadas por populações de baixo 

poder aquisitivo. Três estão localizadas nas proximidades de bairros de classe 

média, tendo também no seu entorno geográfico comunidades carentes adstritas. 

Foram entrevistados médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que 

(a demais dos agentes comunitários de saúde) compõem a equipe básica de 

saúde da família. Os gerentes assumem as funções administrativas e de 

coordenação das unidades. 

A tabela 1 lista as USF’s (sem identificá-las) e o quantitativo de 

profissionais contemplado com pelo menos uma capacitação, portanto 

entrevistados. Do total de 34 pessoas selecionadas, uma encontrava-se afastada 

por motivo de férias e uma por motivo de licença de gestação, resultando em 32 

(trinta e dois) entrevistados, sendo 20 (vinte) profissionais de saúde e 12(doze) 

gerentes, sendo estes incluídos por serem responsáveis pela coordenação 

administrativa e operacional de cada unidade. Das 17(dezessete) unidades, cinco 

estavam sem gerente na época da pesquisa. 
Tabela 1 - Distribuição das USF e entrevistados 

UNIDADES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

MÉDICOS ENFERM. TÉC. ENF. GERENTE TOTALPOR 

USF 

USF 1 1 -- -- 1 2 

USF 2 1 1 -- 1 3 

USF3 1 -- 1 -- 2 

USF4 1 -- -- -- 1 

USF5 1 -- -- 1 2 

USF6 1* -- -- 1 1 

USF7 1 -- -- 1 2 

USF8 -- 1 -- -- 1 

USF9 1 -- -- 1 2 

USF10 -- 1 -- 1 2 
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USF11 1 -- -- 1 2 

USF12 1 -- -- -- 1 

USF13 -- 1 + 1* -- -- 1 

USF14 1 -- 1 1 3 

USF15 -- 1 -- 1 2 

USF16 -- 1 1 1 3 

USF17 1 -- -- 1 2 

TOTALPOR 

CATEGORIA  

11 6 3 12 32 

* Afastados por motivo de férias e licença de gestação respectivamente. 

Fonte: Borges, 2014 

6.1.1. Sexo e faixa etária vínculos e tempo de atuação dos entrevistados 
 

Dos 32 (trinta e dois) entrevistados, 24 (vinte e quatro) são do sexo 

feminino e 08 do sexo masculino. A predominância do sexo feminino chama 

atenção para as questões de gênero e a crescente ocupação de mulheres no 

mercado de trabalho, o que será discutido adiante. A tabela 2 indica a faixa etária 

dos entrevistados que varia de 24 a 72 anos com metade destes na idade entre 

30 e 39 anos que corresponde a adultos com maturidade profissional que pode 

ser considerada suficiente para o exercício das atividades da atenção básica. 

A existência de quatro profissionais médicos, na faixa etária superior a 60 

anos chama atenção para os motivos que podem ter determinado a migração 

destes profissionais para este nível de atuação profissional num momento em que 

a oferta e faixa salarial para esta categoria nas áreas de medicina especializada 

ultrapassam as da atenção primária. Nas entrevistas, esta migração foi explicada 

por alguns como a preferência por desenvolver trabalho com comunidades. 

 
Tabela 2-Faixa etária dos entrevistados 

FAIXA ETÁRIA 

EM ANOS  

MÉDICOS ENFERMEIROS TÉCNICOS DE 

ENFERMAGEM 

GERENTES TOTAL 

Até 29 2 2  2 6 

De 30 a39 1 5 1 9 16 

De 40a 49 1  2  3 

De 50 a 59 4   1 5 

Acima de 60 4    4 

Fonte: Borges, 2014 
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Com relação aos vínculos empregatícios, a pesquisa identificou 07 médicos 

com vínculos garantidos através de concurso público e 05 contratados através de 

prestação de serviço. Na categoria de enfermeiros verifica-se que a maioria é 

prestador de serviço. Dos 03 técnicos de enfermagem 02 são concursados e 01 é 

prestador de serviço. A maioria dos 12(doze) gerentes tem cargo de confiança. 

 
Tabela 3 - Quantitativo de entrevistados conforme vínculos 
Profissional  Concursado Prestação de  

serviço 
Cargo de 

confiança 
Total 

Médico 07 04 00 11 

Enfermeiro 01 05 00 06 

Técnico de enfermagem 02 01 00 03 

Gerente 00 03 09 12 

Total 10 13 09 32 

Fonte: Borges, 2014 

Os prestadores de serviço somam 40% e esta situação indica que a 

estabilidade funcional necessita adequações pois pode comprometer a 

continuidade das ações junto ás comunidades. O tempo de atuação na atenção 

básica apresenta 13 pessoas com mais de cinco anos, 13 com dois a cinco e seis 

com menos de dois anos. A tabela 4 apresenta a distribuição das categorias 

profissionais por tempo de serviço. 
Tabela 4 - Porcentagem dos profissionais por tempo de serviço 
 Mais de 5 

anos 

De 2 a 5 anos  Menos de 2 

anos  

Médicos 10 02 00 

Enfermeiros 02 04 00 

T.E 00 02 01 

Gerentes  01 05 05 

Porcentagem por tempo de serviço 

 

39% 39% 22% 

Fonte: Borges, 2014 

Os profissionais das unidades de saúde da família nesta pesquisa são 

predominantemente do sexo feminino e na faixa etária entre 20 e 40 anos, o que 

conduz a reflexão a respeito da atuação deste grupo que pode ser considerado 

como jovem nos diversos postos de trabalho e a constatação da progressiva 

ocupação do mercado pelas mulheres. 
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Na pesquisa, foi identificado que a faixa etária dos enfermeiros atuantes 

neste nível de atenção era predominantemente entre 25 a 40 anos. 

Quando se tratada categoria médica, esta predominância chama atenção 

para a importância da remuneração diferenciada e da atração pelas atividades 

desenvolvidas na atenção básica, que o CREMESP (2011) cita como 

historicamente masculinas, mas que nos últimos 30 (trinta) anos tem evidenciado 

as mulheres, que diante do processo de emancipação têm sido direcionadas para 

o espaço fora do domicílio, ocupando cargos antes exclusivos de homens. Em 

estudos como o de Rocha (2007), as mulheres têm sido citadas como mais 

direcionadas para o processo do cuidado, principalmente com a saúde e a 

educação. 

Vale ressaltar que os conteúdos disciplinares da academia podem também 

estar estimulando a busca e atuação neste âmbito, em conformidade com as 

recomendações e funcionamento do Programa de Valorização da Atenção Básica 

(PROVAB) e de outros programas de atenção á saúde. 

Estudos têm mostrado que USF’s com equipes consolidadas contribuem 

com a redução de indicadores de saúde e de internações hospitalares de 

determinadas comunidades. Rocha, 2007 afirma que a permanência de 

profissionais por mais de três anos nas ESF’s, proporciona contatos efetivos e 

melhor conhecimento das necessidades da comunidade e maiores possibilidades 

de dar continuidade aos programas o que requer um “olhar cuidadoso da gestão”. 
 

6.1.2 Motivação para atuar na atenção básica 

 

Considerando o cumprimento de recomendações estabelecidas como 

também resultantes da motivação para o trabalho, os profissionais de saúde 

foram investigados neste sentido. A maioria declara acreditar e cumprir as 

preconizações vigentes exercitando as afinidades desenvolvidas durante a 

formação acadêmica. O crédito nas diretrizes do PSF e no potencial de alcançar 

comunidades estabelecendo vínculos e proporcionando satisfação são citados 

como motivadores. Os motivos para atuar na atenção básica são detalhados nas 

falas abaixo: 
“Por identificação com os princípios e diretrizesdo 
SUS e por considerar a ESF um inteligente avanço 
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nas práticas de promoção e prevenção da saúde”. 
(M1) 
 
“Pelo interesse por saúde pública e por acreditar nas 
diretrizes do programa”. (E2) 
 
Pela possibilidade de atuação com vínculo junto á 
clientela, me possibilitando contribuir com a 
resolutividade dos problemas de saúde da população. 
”(M6) 

 

Médicos e enfermeiros ressaltam o interesse em desenvolver atividades de 

promoção e prevenção da saúde de comunidades: “A liberdade de fazer um 

trabalho com clientes simples e honestos.” (M6), “Afinidade pelo trabalho com 

comunidades.” (M4) e “Atuar na prevenção das principais patologias da atenção 

básica”. (E5). Os técnicos de enfermagem enfatizaram os aspectos relacionados 

com as características do emprego e a remuneração, respondendo: 
“Por ter sido aprovado o no processo seletivo para o 

PSF”. (TE2).    

“Pela remuneração diferenciada”. (TE3). 

 

           A motivação dos profissionais de nível superior para atuar na atenção 

básica, parece sofrer influência de estímulos recebidos durante a formação 

acadêmica. Para os que têm tempo de atuação na atenção básica inferior a cinco 

anos, a pesquisa possibilita inferir que o conteúdo e práticas desenvolvidas 

durante a vida acadêmica podem ter sido motivadores da opção pela atenção 

básica, enquanto que profissionais com mais de cinco anos atuando nesta área 

demonstram identificação própria ou até mesmo resultante da acessibilidade às 

informações. 

A aptidão profissional, o desejo de desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 

coletivo, o compromisso com o trabalho comunitário, o vínculo entre usuários e 

profissionais e a continuidade do cuidado, estão diretamente relacionados com a 

motivação vivenciada principalmente na fase da graduação (BRASIL, 2011). 

Os técnicos de enfermagem têm no conjunto de disciplinas do curso, saúde 

coletiva, profilaxia e saúde, dentre outras que guardam certa relação com a 

atenção básica. A remuneração diferenciada, citada por apenas um profissional 
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pode retratar o direcionamento para esta atividade por falta de opção para o 

exercício da aptidão d pessoal. 

O trabalho desenvolvido por profissionais da equipe de saúde da família 

tem aspectos favoráveis relatados além da remuneração, como a proximidade 

com as famílias, a intermediação dos agentes comunitários de saúde, as 

possibilidades de escuta, acolhimento, vínculo e educação em saúde. BRASIL, 

(2001). 

 
6.1.3 Formação profissional dos gerentes e especialidades dos 

profissionais de saúde. 

 

O conhecimento do processo de trabalho das ESF, a liderança, a 

habilidade com planejamento, sistemas de informação e trabalho com 

comunidades, além da capacidade técnica são fundamentais para a efetividade 

da atenção básica. Sabendo da importância das habilidades administrativas do 

gerente, investigou-se a formação profissional dos gerentes. Foram encontrados 

quatro gerentes com formação em Enfermagem, quatro em Administração e os 

demais em Biologia, Contabilidade, Educação Física e Fisioterapia 

respectivamente. Destes, sete fizeram especialização ou pós-graduação em 

áreas relacionadas com gestão de serviços de saúde. 

Sobre as especializações dos médicos, a pesquisa mostra oito em 

Medicina de Família, quatro em Clínica Médica / Medicina Interna e três sem 

especialização. Na categoria de enfermeiros quatro possuem Especialização e 

dois Mestrado em Saúde da Família, como mostra o quadro abaixo.  

 
Tabela 5- Especialização e pós -graduação dos entrevistados 

 Especialização em 

Saúde da Família 
Outros  Mestrado 

Médicos 8 3 1 
Enfermeiros 4 -- 2 

Fonte: Borges, 2014 

A formação do profissional de saúde e do gerente de uma USF deve levar 

em consideração as especificidades do serviço e, portanto a familiarização deste 

com o processo de coordenação administrativa e as questões assistenciais para o 

alcance de metas e a busca da melhoria de indicadores de saúde. 
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Mesmo diante de um mercado de trabalho composto de exigências quanto 

à qualificação e a experiência se alternando com os cargos de confiança, nos 

quais as indicações pessoais pormenorizam a valorização do profissional que 

busca se capacitar, a aptidão individual e os estímulos recebidos durante a 

graduação e até a pós-graduação tendem a direcionar o profissional para o 

exercício de atividades em áreas preferidas. 

O cargo de gerente tem sido ocupado por profissionais que propõem a 

agregar conhecimentos e práticas administrativas, tecnológicas e assistenciais. A 

disponibilidade de cursos de pós graduação na rede pública e privada, 

principalmente para recém formados têm contribuído para consolidar a ocupação 

nestas funções. 

Sobre as especializações dos profissionais de nível superior, o exercício de 

atividades profissionais no segmento da rede de atenção á saúde requer 

habilidades técnicas específicas, mas no caso da atenção básica é fundamental 

agregar um perfil que esteja em consonância com necessidades de saúde 

coletiva. 
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6.2 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E O SISTEMA DE 
REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS: DADOS DISPONÍVEIS. 

 

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é um sistema 

informatizado nacional que consolida dados e informações obtidas a partir dos 

registros de situação de cadastros de famílias, condições de moradia e 

saneamento, de saúde e produção das equipes de saúde em instrumentos e 

formulários específicos que subsidiam a produção e a avaliação. O 

cadastramento das famílias é realizado na ficha A, o acompanhamento de 

gestantes na ficha B-G, de hipertensos na ficha B-HA, de diabéticos na ficha B- 

DIA, de tuberculose na ficha B- TB, de hanseníase na ficha B – HAN e o de 

crianças na ficha C - Cartão da Criança (ANEXOS 4,5,6,7, 8, 9 e 10). 

Os registros de atividades, procedimentos e notificações são realizados 

diariamente por todos os profissionais na ficha D (anexo 3), e mensalmente 

agregados e consolidados em relatórios que possibilitam a construção e 

monitoramento de indicadores e a avaliação da produção e dos resultados de 

cada unidade no SIAB. Os tipos de atendimentos médicos e de enfermagem, 

encaminhamentos médicos, atendimentos de urgências e procedimentos são 

consolidados mensalmente nos Relatórios de Produção de Marcadores para 

Avaliação (PMA-2) (anexo 1) e de Produção de Marcadores para Avaliação 

Complementar (PMA2-C) (anexo 2) a fim de subsidiar discussões, avaliações e 

indicadores. 

O Relatório PMA2 é um instrumento do SIAB que registra as atividades, os 

procedimentos e encaminhamentos realizados. O desenvolvimento dos 

programas específicos da atenção básica, as inalações, suturas, terapia de re-

hidratação oral (TRO) e os encaminhamentos médicos para urgências são 

consolidados no sistema de informações da unidade e encaminhados 

mensalmente para a Secretaria Municipal de Saúde. Estas condutas demandam 

intervenções o mais imediatamente possível e, portanto, neste estudo, foram 

consideradas como de urgências. 

O Relatório PMA2-C consolida as consultas médicas consideradas de 

demanda imediata e as de urgência com observação atendidas na própria 

unidade ou no domicílio do paciente, sem encaminhamento para outros serviços 

SIAB, (2013).  
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Foram coletados os dados de documentos e dos sistemas de informação 

com recortes dos diretamente relacionados com situações de atendimento 

considerados de urgências disponíveis no SIAB e no Sistema de Informação do 

SAMU de Salvador. 

Como o estudo foi realizado no ano de 2013, foi pesquisado o ano de 2012 

por estar consolidado, além de ser o imediatamente posterior ás capacitações que 

ocorreram em 2010 e 2011. Estes dados referem-se à série histórica da produção 

complementar da atenção básica no SIAB, no período compreendido entre 

01/01/2012 a 31/12/2012, e registra 14.513 (quatorze mil quinhentos e treze) 

consultas médicas de demanda imediata e 961 (novecentos e sessenta e um) 

atendimentos de urgência com observação no município de Salvador (TABELA 6) 

As USF’s pesquisadas foram responsáveis pela realização de7527 (sete 

mil quinhentos e vinte e sete) consultas médicas de demanda imediata e 426 

(quatrocentos e vinte e seis) atendimentos de urgências com observação. 

As inalações, suturas e Terapia de Re-hidratação Oral somaram 1468(um 

mil quatrocentos e sessenta e oito) procedimentos que podem ser considerados 

como de urgência. 

A tabela 6 mostra a ausência total de consultas, procedimentos e 

encaminhamentos em algumas unidades que nos remete a investigar as 

características da população cadastrada em cada uma das unidades, assim como 

a qualidade das informações. As USF’s 9 e 12 permaneceram desativadas 

durante todo o ano de 2012.  
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Tabela6- Consultas, procedimentos, encaminhamentos e chamadas SAMU das USF 
pesquisadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ás consultas com demanda imediata e de urgência com 

observação, verifica-se respectivamente uma alta variação inter-unidades (entre 0 

e3082 e 0 e 234), o que leva a refletir sobre as condições de atendimento e 

condutas adotadas em cada uma das unidades.  

O total de 7527 (sete mil quinhentos e vinte e sete) consultas médicas de 

demanda imediata sugere que uma grande maioria destas pode ter sido resolvida 

no momento, na própria unidade. Somando-se as consultas de demanda 

imediata, de urgência com observação com os três procedimentos (inalações, 

suturas e Terapia de Rehidratação Oral- TRO) obtém-se 9421(nove mil 

quatrocentos e vinte e um) atendimentos. Os 1728 (um mil setecentos e vinte e 

oito) encaminhamentos e chamadas para o SAMU sugerem que a diferença de 

7693 (sete mil seiscentos e noventa e três) corresponde a condutas que foram 

adotadas na própria unidade sem encaminhamento e sem chamada ao SAMU.  

 

 

USF 

CONSULTAS

MÉDICAS 

(PMA2-C) 

  PROCEDIMENTO

S (PMA2) 

 ENCAMINHAMENTOS 

MÉDICOS 

URGENCIA/EMERGENCI

A 

CHAMADA

S PARA O 

SAMU 192 

 DEMANDA 

IMEDIATA 

URGENCIA 

COM 

OBSERVAÇÃ

O 

INALAÇÕE

S 

SUTURAS TR

O 

  

USF1 358 40 3 0 6 10 24 

USF2 751 17 0 0 10 6 05 

USF3 0 0 1 0 7 28 03 

USF4 715 37 75 1 1 5 25 

USF5 0 0 0 0 6 15 152 

USF6 0 0 22 0 2 30 9 

USF7 151 51 04 0 6 17 18 

USF8 9 14 78 2 18 4 02 

USF9 0 0 0 0 0 0 0 

USF10 141 0 152 0 13 4 15 

USF11 0 0 30 16 0 59 01 

USF12 0 0 124 0 0 0 01 

USF13 0 0 0 4 10 585 75 

USF14 164 19 7 0 0 30 26 

USF15 1991 14 77 0 0 26 86 

USF16 165 0 91 6 3 15 10 

USF17 3082 234 672 0 21 442 05 

TOTA
L 

7527 426 1336 29 103 1276 452 

Fonte: SIAB /SMS/SUISS/SAMU 192-2012 
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.As inalações realizadas em cada uma das unidades sofreram 

consideráveis variações entre zero e 672, podendo retratar as diferentes 

demandas de cada uma das comunidades, acolhimento destas por parte do 

serviço  ou até  distorções nos registros. 

As suturas de tecidos superficiais, de acordo com as preconizações, 

poderem ser realizadas a nível de unidades de saúde da família, porém somente 

as USF’s 4, 8, 11,13 e 16 realizaram suturas num quantitativo que pode ser 

considerado insignificante (entre 01 e 16) e as demais não realizaram este 

procedimento durante todo o ano de 2012. 

Perfazendo um total de 103 (cento e três) em todo o ano de 2012, a TRO 

apresenta uma variação de 01 a 21, não tendo sido realizada em 05 (cinco) das 

unidades (BRASIL, 2006). 

O número de encaminhamentos realizados pelas USF’s variando entre 13 

e 17 - 585 (quinhentos e oitenta e cinco) e 442 (quatrocentos e quarenta e dois) 

respectivamente, comparado com os 04 realizados pelas USF’s 8 e 10 nos 

remete a refletir sobre as características e riscos a que está exposta a população 

adstrita e o nível de compreensão de cada uma destas comunidades.  

Das unidades de saúde da família pesquisadas, apenas as USF 1, 4 e 16 

têm proximidade inferior a 500(quinhentos) metros de UPA. As demais estão 

localizadas com distancia superior tanto de UPA’s como de hospitais. 

Com relação ás chamadas para o SAMU 192 originadas nas USF’s, a 

tabela 6 mostra também o total de 452 (quatrocentos e cinqüenta e duas), 

enquanto que os encaminhamentos médicos de urgências constantes no SIAB 

totalizaram 1276, o que pode denotar que outros tipos de transportes como 

ambulâncias de políticos, veículos próprios, coletivos e/ou da comunidade devem 

estar sendo utilizados para os encaminhamentos (SIAB/SAMU, 2013).  

Os dados do SAMU constantes nesta pesquisa referem-se apenas ás 

chamadas para 192 originadas nas USF pesquisadas  durante o ano de 2012. As 

informações com relação à ”identificação dos motivos dos chamados”, 

continuidade do atendimento e destino do usuário não estavam disponíveis no 

sistema de informação por motivo do mesmo encontrar-se em fase de 

implantação, testes e adaptações.   

A USF 9, segundo informações do atual gerente, permaneceu desativada 

durante todo o ano de 2012. 
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Novamente percebe-se uma disparidade entre o número de chamadas 

para o SAMU 192originadas em cada uma das USF’s, chamando atenção a USF 

5 que realizou 152 (cento e cinqüenta e duas) chamadas, o que pode ser 

explicado pelos tipos de riscos e agravos da população, pela ausência de 

unidades de pronto atendimento nas redondezas, mas também pelo 

conhecimento, adesão e condições dos profissionais e do serviço. 

As USF 13 e 15 que têm registrado respectivamente 75 (setenta e cinco) e 

86 (oitenta e seis) chamadas respectivamente estão localizadas em áreas com 

vulnerabilidades sociais, inclusive com grupos comunitários que relutam o 

acionamento do SAMU para não chamar a atenção da polícia. 

As USF’s 1,4 e16, próximas de UPA’s têm números de chamados entre um 

e 25 (vinte e cinco), o que pode retratar a chamada do SAMU após ou sem o 

acolhimento e/ou o atendimento inicial. Os atendimentos de urgências com 

observação das USF 1 e 4 (40 e 37) mostram que uma parte foi atendida na 

unidade. A realização de encaminhamentos por ambulâncias de políticos não 

descartam os motivos de não acionamento do SAMU. 

A ausência total de demanda imediata, urgência com observação inalação 

e sutura associados aos 152 (cento e cinqüenta e dois) acionamentos do SAMU 

pela USF 5, chamam atenção para o processo de trabalho e as condutas dos 

seus profissionais e, portanto requerem melhor investigação 

Os dados numéricos instigam a investigação do nível de resolutividade de 

cada uma das unidades, bem como das demandas e da fidedignidade dos 

registros de atendimentos de urgências nas mesmas. Tomando-se como exemplo 

os procedimentos realizados, é preconizado por Brasil (2006), que a inalação 

deve ser ofertada à população em espaço físico específico e com base na 

garantia de atendimento às prescrições internas e externas. 

A TRO que de acordo com a necessidade, pode ser iniciada na unidade 

com continuidade na residência sob a supervisão direta dos ACS, deve ser 

garantida o mais imediatamente possível principalmente para crianças e idosos 

com quadro de desidratação por vômitos e/ou diarréias. 

Esta situação também instiga a compreender a relação entre as demandas, 

condutas dos profissionais e condições estruturais como os recursos materiais e 

organização de fluxos na rede.  



83 
 

A existência de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou de serviços de 

urgências hospitalares nas proximidades da USF se associada ao processo de 

trabalho da USF também pode influenciar na relação 

atendimentos/encaminhamentos e chamadas do SAMU. 

A pesquisa ajuda a refletir sobre o número de atendimentos e 

encaminhamentos, induzindo a uma melhor investigação a respeito das reais 

possibilidades de atendimento a urgências na atenção básica e à fidedignidade 

destes registros.  

Das unidades investigadas, as localizadas em áreas próximas de 

comunidades que evitam chamar atenção da polícia, uma delas tem um 

profissional que tem larga experiência em atendimentos de urgências e, portanto 

é freqüentemente solicitado para prestar este tipo de atendimento na própria 

comunidade.  
Percebe-se uma significativa quantidade de atividades relacionadas com as 

urgências realizadas no âmbito das unidades de saúde da família, porém os 

dados do sistema não possibilitam a identificação das situações em que o mesmo 

usuário é atendido, submetido a um dos procedimentos, mantidos em observação 

e encaminhados para dar continuidade à assistência em outro serviço da rede.  

A compreensão do fluxo utilizado para cada um dos usuários é prejudicada 

pela fragilidade dos dados, mas as informações obtidas conduzem a necessidade 

de qualificação dos registros, de melhorias tecnológicas nos sistemas de 

informação e de sistematização de fluxos no contexto de rede. 
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6.3 PERCEPÇÃO DO ATENDIMENTO A URGÊNCIAS NA UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Os dados obtidos nas entrevistas foram obtidos a partir de questões 

abertas. Estes foram transcritos, organizados e em seguida codificados e 

classificados de acordo com os seus respectivos conteúdos e posteriormente 

categorizados utilizando-se os critérios que de acordo com Minayo “abrangem 

elementos e aspectos com características comuns e se relacionam entre si” como 

pode ser visualizado no quadro abaixo: 
Quadro 1 - Temas e categorias  

CATEGORIAS TEMAS 
Motivação  Motivação para atuar na atenção básica 

 
 
Atendimentos de urgências 

Demandas e condutas 

 Acionamento do SAMU e encaminhamentos 
 

 
Capacitação 

Curso Introdutório em Saúde da Família e Conhecimento das preconizações 
sobre atenção ás urgências 
 
 

Algoritmos, fluxogramas e 
protocolos 

Utilização e avaliação de algoritmos, fluxogramas e protocolos 

 
Recursos para atendimento a 
urgências 

Recursos materiais e humanos para atendimento a  urgências 
 

 Fatores que dificultam e Apoio institucional recebido para a realização de 
atendimentos na USF 
 

Fonte: Borges, 2014 

De acordo com as categorias e temas identificados, para melhor atingir os 

objetivos desta pesquisa, serão descritos a seguir os resultados obtidos através 

das entrevistas aos profissionais de saúde e gerentes das USF selecionadas. 
 

6.3.1 Atendimentos de Urgências, demandas e condutas 

A atenção básica, como porta preferencial de entrada, encontra-se exposta 

a questionamentos e indagações quanto ao seu verdadeiro papel quando se trata 

de atendimento às urgências.  

Demonstrando reconhecimento das fragilidades que permeiam a 

assistência quando o assunto é atendimento de urgências em unidades de saúde 

da família, alguns gerentes de unidades e profissionais de saúde, questionaram a 

pertinência da realização deste tipo de atendimento no ambiente da USF.  
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Sobre a experiência pessoal de atendimento de usuário em situação 

considerada de urgência / emergência na unidade de saúde da família, a maioria 

dos profissionais de saúde foi unânime na afirmativa, sendo que 15(quinze) 

destes informaram já ter realizado avaliação e atendimento inicial. 

 Dentre as condutas adotadas que abordam a limitação dos recursos 

disponíveis, destacam-se as demandas do SAMU: 
 
“Utilização dos recursos disponíveis e do 
conhecimento pregresso, socorro inicial, estabilização 
e transferência para outra unidade através do SAMU” 
(M1) 
 
“Utilizei o máximo dos recursos possíveis, contatei o 
SAMU para transferência e atendimento adequado” 
(E2)   
 
“Chamar o SAMU para encaminhar ou avaliar o 
paciente”. (M9) 
 
“Como não havia condições para o atendimento, 
fizemos o que era possível e encaminhamos”. (M12) 
 
“Feito atendimento básico com verificação de PA, 
punção venosa, glicemia capilar, administração de 
medicamento anti-hipertensivo, posterior 
encaminhamento para unidade de pronto 
atendimento”. (E4) 
 
“O médico prescreveu medicamento oral e eu como 
enfermeira administrei. entre outros casos como 
glicemia acima do ideal, encaminhamos os pacientes 
para a UPA mais próxima. Não dispomos de muitos 
recursos para os primeiros socorros”. (E7) 
 
 

Apenas três informaram ter realizado o atendimento e mantido o paciente 

em observação, sendo que um médico e um enfermeiro não citaram as condutas 

adotadas. Na USF 16 presenciamos a realização de exame clínico inicial com 

verificação de pressão arterial e de freqüência cardíaca por médico e enfermeira, 

que em seguida acionaram a ambulância “de político”. Tratava-se, segundo os 

profissionais de um caso suspeito de infarto agudo do miocárdio. Nenhuma outra 

medida ou intervenção foi implementada. O SAMU 192 não foi acionado. A 

ambulância que realizou o transporte, segundo profissionais, permanece 

diariamente bem próxima da unidade. 

A respeito do volume de atendimentos de urgências na unidade, oito 

gerentes informaram o quantitativo médiomensal de 01 a 10, dois informaram um 
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quantitativo de 11 a 20 e dois um quantitativo acima de 20, como mostra tabela a 

abaixo. 
Tabela 7-Média mensal da demanda de atendimento, segundo gerentes 

QUANTITATIVO MÉDIO MENSALDE ATENDIMENTOS DE URGENCIAS   

01 A 10 8 

11 A 20 2 

ACIMA DE 20 2 

Fonte: Borges, 2014 

Ao serem indagados sobre os tipos destes atendimentos considerados 

como de urgências de acordo coma freqüência, os gerentes, sem consultar os 

registros informaram conforme o quadro abaixo: 

 
Quadro 2 – Atendimentos de urgência conforme frequência, segundo gerentes 

Hipertensão/picos hipertensivos 10 
Diabetes/hiper ou hipoglicemia 5 
Queda/trauma 3 
Dispnéia 2 
Dor abdominal/diarréias 2 
Mordedura de animais 1 
Processo alérgico 1 
Perfuração por arma de fogo 1 
Hipertermia 1 
Queimadura 1 
Odontalgia 1 
Crise convulsiva/crise epiléptica 1 
Mal estar/estresse 1 
Cefaléia 1 

Fonte: Borges, 2014 

Quanto às condutas adotadas nas circunstâncias acima 04informaram que 

é feita avaliação do caso e encaminhamento para a UPA, 04informaram o 

atendimento inicial e acionamento do SAMU, 01informou o encaminhamento 

imediato para a UPA mais próxima, 01 informa a realização do exame inicial e 

orientação para o usuário procurar uma UPA. Três informaram a realização do 

atendimento por médico ou enfermeiro na sala de procedimentos. 

Nos casos em que o usuário receba o atendimento inicial e necessite 

permanecer em observação após a estabilização, os gerentes ao serem 

indagados sobre as providências tomadas neste sentido, informam que é 

realizado encaminhamento através do SAMU, de ambulância de políticos do 

bairro ou de veículos de usuários.  
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Apenas um gerente informou a manutenção do usuário em observação e a 

comunicação aos familiares, sem no entanto esclarecer o quadro clínico 

apresentado e as intervenções realizadas durante esta observação. 

Sobre as informações /orientações habitualmente fornecidas aos usuários 

com relação a atendimentos em casos de urgência/emergência, os gerentes 

destacaram a falta de condições das USF’s através das falas: 
 
“Que a USF não tem suporte para atendimento de 
urgências tipo suturas e queimaduras, que deverão 
ser levadas para uma UPA.” (G4) 
 
“Que se urgência grave, uma UPA ou hospital devem 
ser procurados.” (G5) 
 
“O PSF não dá suporte atendimentos de urgências”. 
“Deve-se procurar uma UPA”.” (G11)” 
 
“Orientamos a comunidade que a USF não atende 
urgência”. (G6) 
 
O PSF não dá suporte a atendimentos de urgências. deve-
se procurar uma UPA”. (G12) 
 
“Informações sobre o real papel do PSF.” (G12) 
 
“Quais os serviços prestados pela USF e que em caso de 
urgência deve-se procurar a UPA.” (G4) 
 
“Que será acolhido encaminhado para UPA através do 
SAMU.” (G7) 
 
“Orienta-se sobre as características e objetivos da USF e 
que em caso de urgência deve-se procurara UPA mais 
próxima.” (G10) 

 
 As carências e fragilidades presentes no enfrentamento das situações de 

urgências na atenção básica e especificamente em unidades de saúde da família 

se devem, dentre outros, ao processo histórico de incipiente resolutividade de 

uma parcela das unidades básicas, que, detendo as atividades centradas no 

desenvolvimento de programas de saúde, de forma limitada e burocrática, 

seleciona os tipos de atendimentos sob a argumentação das carências de 

profissionais treinados, da infra-estrutura suficiente e das demandas próprias da 

mesma. 

As justificativas de parcos recursos disponíveis e o encaminhamento 

destes atendimentos para unidades de maior complexidade através do SAMU ou 

de outros tipos de transportes tendem a contribuir com a problematização da 

atenção á saúde   e  suas repercussões. 
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Atendimentos que passíveis de serem realizados no nível primário de 

atenção, podem desencadear  superlotação dos serviços de atenção secundária e 

terciária e, consequentemente  queda da qualidade dos serviços nas unidades de 

maior complexidade.  

O interesse dos profissionais de encaminhar o mais imediatamente 

possível o usuário que necessita de atendimento de urgência e seus familiares 

das dependências da US, pode significar  transferência de  responsabilidade e 

desconsideração  das questões do contexto sócio-familiar,  entretanto há de se 

considerar que a capacitação dos profissionais  e as condições estruturais para o 

atendimento também são decisivos. 

Considerando-se o processo cultural de atendimento a urgências em 

serviços de emergências construído pela própria população  no decorrer dos 

anos, a procura por  estas, ainda que em situações de urgências   consideradas 

como “pequenas”, “leves” ou ”não graves”, ainda perdura mesmo diante de 

recentes processos organizacionais na saúde, a exemplo da hierarquização, 

regionalização e  estabelecimento da rede de atenção.Desta forma, urge uma 

revisão  junto à população, profissionais e gestores.  

A questão da demanda assistencial citada por 07 entrevistados (33%), 

demonstra que apesar das diversas ações programáticas e atividades 

desenvolvidas nas unidades de saúde da família, o atendimento por vezes 

pontual de situações consideradas como de urgências, não necessariamente 

interfere negativamente no processo de trabalho nem no alcance de metas 

próprias da estratégia.  

As demandas programada e espontânea  devidamente organizadas 

tendem a proporcionar garantia dos atendimentos na medida em que o  

cumprimento efetivo de prerrogativas  como horário de funcionamento da unidade 

das 8 às 17 horas de segunda a sexta feira, carga horária mínima semanal de 40 

horas para todos os profissionais e otimização do agendamento e da 

operacionalização das ações, inclusive com a sistematização de instrumentos 

pactuados na própria unidade e junto aos componentes da rede e a gestão seja 

obedecido.  

O atendimento a situações de urgências de forma ordenada e humanizada 

deve considerar a necessidade, o acolhimento e o risco como determinantes da 
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priorização do atendimento tendo-se o cuidado de repercutir o mínimo possível 

nos atendimentos programados.  

O atendimento inicial, no horário de funcionamento e com a perspectiva de 

encaminhamento sob regulação para serviço de maior complexidade, evitando-se 

informações como: “Procure hospital ou serviço específico em casos de 

urgências”. O ideal é que o trabalho educativo continuamente desenvolvido na 

comunidade propicie o usuário a conhecer o verdadeiro papel e a capacidade da 

USF com relação ás atividades, atendimentos e procedimentos preconizados. 

A compreensão das preconizações vigentes no contexto da rede de 

atenção á saúde por parte de gestores, profissionais e usuários, pode ser decisiva 

para que medidas tomadas repercutam na efetividade das ações. 
 

6.3.1.1 Acionamento do SAMU e encaminhamentos 
 

Com relação aos atendimentos que têm demandado acionamento do 

SAMU, dois médicos não responderam e um enfermeiro informa que na sua 

unidade não há necessidade de acionar o SAMU, pois junto á mesma tem uma 

UPA 

O quadro abaixo mostra o quantitativo de situações consideradas como de 

urgências citadas pelos 20(vinte) profissionais de saúde como demandantes de 

acionamento do SAMU.  
Quadro 3- Situações de urgências demandantes de acionamento do SAMU, conforme 
profissionais de saúde 

Arritmias/angina/Precordialgias/IAM/AVE/Fibrilação atrial/PCR 12 
Crise hipertensiva 8 
Convulsões/crises convulsivas 5 
Descompensação de diabetes /hiperglicemia/hipoglicemia 5 
Agressões/traumas/TCE 5 
EAP/asma brônquica/dispnéia 5 
Trabalho de parto 3 
Distúrbios psiquiátricos 1 
Envenenamento 1 

Fonte: Borges, 2014 

Dois enfermeiros chamam atenção para a problemática de casos de 

urgências de grau considerado moderado a grave, que, portanto requerem 

acionamento do SAMU192 e /ou encaminhamento para unidade de maior 

complexidade, após atendimento inicial e estabilização do quadro, que são 

freqüentemente encaminhados para o domicílio por se tratar de lesões 
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envolvendo delitos decorrentes da violência na comunidade. Isto porque alguns 

membros da comunidade são enfáticos com relação a não permitir que a polícia 

tome conhecimento de alguns fatos, como relatos a seguir: 
“O SAMU não é acionado, pois o usuário recusa ser removido do local”. 
(E3) 

                                       “A maioria não “pode” ser encaminhado para emergências. ”(E6). 
 

Percebe-se que as alterações cárdio vasculares que, foram responsáveis 

por 2669 (dois mil seiscentos e sessenta e nove) internações no município de 

Salvador no ano de 2012 são citadas por 12 dos entrevistados como 

demandantes do acionamento do SAMU. As repercussões, conseqüências e 

possibilidades de seqüelas da hipertensão tem sido motivo de grandes 

preocupações da gestão, e, portanto determinando a utilização de programas, 

protocolos e recursos tecnológicos específicos na prevenção, controle e 

tratamento. 

Oito dos entrevistados citam a crise hipertensiva como também 

demandante de acionamento do SAMU como relatado a seguir. 
“Agudização de crise hipertensivas e diabéticas”. (M5) 
 
“Precordialgia, AVE, traumas, Crise hipertensivas não responsivas as 
medidas básicas”. (M6) 
 
“Hipertensão grave sem melhora do quadro após intervenção e 
dificuldade de locomoção do paciente”. (M7) 
 
“Edema agudo de pulmão, Fibrilação Atrial aguda e Insuficiência 
respiratória”. (M11) 
 
“Envenenamento,PCR,EAP, Crise hipertensiva grave”. (E2) 
 

Em se tratando dos atendimentos resolvidos na própria unidade sem a 

necessidade de encaminhamento para os serviços da rede de saúde, 

14(quatorze) profissionais de saúde entrevistados citam as crises hipertensivas, 

05citam as crises convulsivas, as hiper e/ou hipoglicemias e as alterações 

respiratórias como a asma, o bronco-espasmo e as infecções de vias aéreas 

superiores como mostra o quadro abaixo: 
 
Quadro4- Atendimentos resolvidos na USF, sem acionamento do SAMU, conforme 
profissionais 

CRISES HIPERTENSIVAS 14 
CRISES CONVULSIVAS 5 
 HIPER OU HIPOGLICEMIAS  5 
ASMA/BRONCOESPASMO/INFECÇÃO DE VIAS AÉREAS SUPERIORES (IVAS) 5 
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VÔMITOS/ESTOMATITE/DOR ABDOMINAL 3 
FEBRE 3 
TRAUMAS 3 
REAÇÕES ALÉRGICAS 2 
ARRITMIA, ANGINA, DOR PRECORDIAL 2 
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU) 1 
ERISIPELA 1 
CONJUNTIVITE 1 

Fonte: Borges, 2014 

As situações e/ou atendimentos que são encaminhados para outros 

serviços são citados pelos entrevistados como: 

 
“AVC, IAM, Cólica Renal, Colecistites agudas e traumas.” (M6) 
 
“Tratamentos em especialidades e serviços de média e alta 
complexidade.” (M10) 
 
“As que exigem observação contínua devido ao risco de instabilidade 
(IAM, EAP, Insuficiência respiratória).” (M11) 
 
“Distúrbios psiquiátricos, HAS e DM descompensado e associados à co-
morbidades.” (M13) 

 
“Traumas, necessidade de sutura, dispnéia, desidratação e 
sangramentos.” (E4) 

 
Ao se comparar os tipos de atendimentos citados como resolvidos na 

unidade sem necessitar acionamento do SAMU e os que são encaminhados para 

a rede, verificamos que M6, M11 e E3 comentam situações patológicas que 

requerem esclarecimentos diagnósticos e recursos terapêuticos que não fazem 

parte do rol de insumos e equipamentos da atenção básica. Nestes casos a 

utilização também de protocolos técnicos que incluam o acionamento do SAMU é 

indispensável para garantir uma assistência de qualidade. 

Os distúrbios e descompensações que chegam às USF’s, segundo alguns 

entrevistados também provocam a utilização de ambulâncias de políticos e de 

veículos da própria comunidade. 

        O município de Salvador fortaleceu sua rede de atenção a saúde pela 

ampliação da cobertura de saúde da família através do funcionamento efetivo, 

implantação de novas unidades e também pela instalação de unidades de pronto 

atendimento (UPA’s), ampliação do SAMU 192 e modernização de hospitais. A 

proximidade geográfica entre a unidade de saúde da família e a base operacional 

do SAMU tende a propiciar o acionamento, agilizar a chegada da ambulância e 

facilitar os encaminhamentos. No caso das USF’s pesquisadas apenas a USF 9 
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conta com uma base de SAMU localizada há menos de 500 metros. (Disponível 

em: www.googlemaps.com.br, acessado em 22/03/2014 as 14:20 hs.). 

Em seu estudo sobre as percepções dos profissionais da USF sobre o 

SAMU, Rocha, (2009) descreve as necessidades e possibilidades de realizar o 

acolhimento, a avaliação e o atendimento inicial de urgências, pois os conflitos de 

interpretação da gravidade ou não, tendem a gerar não só resistência de 

profissionais como dificuldades de enfrentamento da situação que repercutem na 

sobrecarga das chamadas e atendimentos do serviço móvel. Estas informações 

instigam alguns questionamentos e nos leva a refletir sobre os recursos 

necessários para o atendimento inicial que seria a junção de disponibilidade, 

competência técnica, protocolo específico, equipamentos de baixa a média 

complexidade e algumas medicações.  

O êxito no atendimento inicial e a realização de procedimentos e  

encaminhamentos necessários  por parte de alguns profissionais podem retratar o 

perfil profissional, a satisfação com as atividades realizadas e a compreensão do 

processo de trabalho  destes.  

A segurança transmitida pela existência do SAMU como um dispositivo 

resolutivo que tem uma repercussão definida na rede faz com que os profissionais 

da USF, possam receber orientações de um médico regulador que está lidando 

no dia a dia com as ocorrências que requerem urgências no atendimento. 

6.3.2 Capacitação e Curso Introdutório 

As ações desenvolvidas em nível da USF, pelas suas especificidades 

requerem que todos os profissionais mesmo antes de assumira ocupação sejam 

submetidos a um processo específico de capacitação, o treinamento introdutório 

desenhado para apresentar os princípios e diretrizes do PSF e instrumentalizar a 

organização e operacionalização do programa. 

Além do Curso Introdutório Estratégia Saúde da Família, os profissionais 

atuantes neste nível de assistência devem ter oportunidades de treinamentos 

específicos relacionados com os diversos programas, vigilância a saúde e 

sistemas de informações dentre outros, através de um processo de educação 

continuada. 

http://www.googlemaps.com.br,
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Dos profissionais de saúde entrevistados, oito médicos, três enfermeiros e 

um técnico de enfermagem afirmaram participação no Curso Introdutório de 

Saúde da Família e nove informaram não terem sido contemplados com este 

treinamento. 

Dos12(doze) que participaram, dez informaram a duração do curso como 

de 40 a 120 horas, um informou menos40 horas e um informou mais de 120 

horas, demonstrando que praticamente houve unanimidade no cumprimento da 

carga horária recomendada para o curso que é de pelo menos 40 horas. Sobre os 

temas abordados no curso, os relacionados com atendimentos de urgências são 

citados pelos profissionais de saúde como mostra o quadro abaixo: 

 
Tabela 8: Temas abordados nos cursos introdutórios, segundo profissionais de saúde 

  Profissionais  L 

Temas Abordados  Médicos 
 

Enfermeiros 
Técnicos de 
enfermagem  

 

Acolhimento humanizado 8 2 2 12 
Triagem 7 2 1 10 
Classificação de risco  3 1 1 5 
Atendimento a urgências básicas com observação 4  1 5 
Suporte básico de vida 1  1 2 
RCP/PCR 1  1 2 
 Atuação da ESF diante de crises convulsivas 2  1 3 
Manejo da crise asmática 2   2 
Terapia e Re-hidratação Oral (TRO) 3   3 
Atendimento inicial ao trauma 1  1 2 
 Primeiro atendimento a lesões ósteo- articulares 1  1 2 
Algoritmos de situações de urgências 1   1 

Fonte: Borges, 2014 

A tabela mostra que o acolhimento humanizado, a triagem e a classificação 

de risco são citados pela maioria dos profissionais como contemplados no Curso 

Introdutório, entretanto temas fundamentais para profissionais de saúde, como 

Suporte Básico de Vida, Reanimação Cárdio Pulmonar (RCP) /Parada Cárdio 

Respiratória (PCR), Atendimento Inicial ao Trauma, Lesões ósteo-articulares e 

Algoritmos de Situações de Urgências, foram citados por apenas um profissional 

da cada categoria de entrevistados como abordados no curso introdutório 

O tema Atendimento a urgências básicas com observação, recomendados 

na Portaria GM/MS nº 2527/2006 como indispensáveis no Introdutório, foi citado 

por apenas 04 médicos como constantes no conteúdo do referido curso, porém 10 

dos profissionais de saúde entrevistados negam o estudo deste tema além de no 

período de vida acadêmica, enquanto que 11(onze) relatam treinamento teórico 

/prático em outras capacitações oferecidas durante o período de atuação na ESF.  
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Nas outras oportunidades de capacitação, temas como PCR/RCP e 

Suporte Básico de Vida se fizeram presentes para seis médicos, cinco 

enfermeiros e um técnico de enfermagem.  

Com relação à capacitação em Drogas utilizadas em Crises Hipertensivas, 

metade dos médicos, um terço dos enfermeiros e apenas um TE informaram ter 

passado por este processo que foi oficializado sob forma de protocolo no Caderno 

da Atenção Básica nº 15/2006 e republicado no caderno nº28/ 2013. 

A correção de ceto-acidose diabética foi tema citado por dois médicos e 

dois enfermeiros dos entrevistados. Quando indagados sobre a inclusão do tema 

Suporte assistencial ao trauma, apenas dois enfermeiros afirmam ter recebido na 

capacitação. Nenhum profissional foi contemplado como tema Correção de 

distúrbios hidro-eletrolíticos. 

Os profissionais da USF, devem se familiarizar com as características 

sociais e epidemiológicas da comunidade, o processo de trabalho e também ter 

competência e habilidade para realizar procedimentos que incluem atendimentos 

de urgência e encaminhamentos, dentre outros, como está esboçado no 

formulário próprio (PMA 2(ANEXO 2). 

6.3.3 Conhecimento das preconizações sobre atenção ás urgências 
 

Considerando-se o conteúdo curricular de cursos de graduação e pós-

graduação além do acesso e possibilidades de consultas a portarias ministeriais, 

sites, manuais e demais publicações, atualmente facilitados pelas tecnologias da 

informática, espera-se que os profissionais de saúde estejam familiarizados com 

os objetivos da proposta da atenção básica e seus desdobramentos. 

 
               Ao serem indagados sobre o conhecimento do que está preconizado 

sobre atenção ás urgências, cinco entrevistados não conhecem o preconizado. 

Os demais demonstraram algum conhecimento, porém sem aprofundamento, 

informaram: 
 
“Conheço o conteúdo trabalhado na especialização realizada em 2001.” 
(M2) 
 
“Tem na Portaria 2048. Não lembro o ano.” (M5) 
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“Consta na Política Nacional de Atenção as Urgências.” (E2) 
 
“Sei pouco sobre as portarias preconizadas nas urgências.” (E5) 

 
“Conheço algumas portarias e o sistema de funcionamento da regulação 
da rede.” (T1) 
 

Dos demais entrevistados apenas três médicos, dois enfermeiros e um 

técnico de enfermagem assumiram o atendimento a urgências como também de 

suas responsabilidades enquanto profissionais deste serviço. Estes informaram 

conhecer: 
Que o primeiro atendimento deve ser realizado na Atenção Básica. ”(M7) 
 
“Que o primeiro socorro deve ser garantido em qualquer circunstancia.” 
(M8) 
“Que o acolhimento e intervenção devem ser dentro das condições 
ofertadas.” (M11) 
 
“Que deve ser feito atendimento de urgências clínicas.” (E4) 

 
“Sobre algumas portarias e o sistema de funcionamento da regulação da 
rede.” (E6) 

 
“Sobre triagem e classificação de risco (Protocolo de Manchester).” 
(TE3) 

.  

 Conhecimento pouco compatível com as preconizações vigentes sobre 

atendimento a urgências na USF, é demonstrado por um dos profissionais 

entrevistados ao informar que: “Quando o PSF foi implantado o atendimento era 

demanda organizada e não incluía urgência e emergências.” (M12). 

O treinamento da equipe, citado pela maioria dos profissionais de saúde 

(85%), como um dos principais fatores dificultantes da adesão ao atendimento de 

urgências, nos remete a mais uma vez reconhecer o processo de educação 

permanente citado também por Brasil, (2011) como “estratégia de gestão”, capaz 

de desencadear mudanças no cotidiano das atividades e repercutir positivamente 

na resolutividade da rede e na qualificação da atenção. 

A aquisição do conhecimento e o aprendizado obtidos durante a academia, 

complementados e atualizados no processo de educação permanente têm 

impactos indiscutíveis nas práticas junto á comunidade mesmo que  questões 

gestoras e as possibilidades do serviço não sejam satisfatórias.  
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Os temas do curso introdutório, como recomendado por Azoury, (2003), 

Brasil, (2006) e Rio de Janeiro, (2011), devem ser focalizados nos objetivos 

primordiais do trabalho educativo, preventivo e de promoção da saúde específicos 

da atenção básica, porém a desvinculação deste aos possíveis agravos e 

demandas aos quais a população adstrita está exposta, vai de encontro aos 

intuitos da prática da integralidade da assistência contrariando a hierarquização 

da mesma no contexto da rede de atenção.  

O quantitativo de profissionais que revelaram conhecimento dos temas 

considerados importantes, torna-se pouco representativo diante dos 20 (vinte) 

entrevistados, pois o atendimento inicial em situações de urgências é decisivo 

para a recuperação e sobrevivência da vítima, e quando se trata de profissional 

de saúde, a capacitação técnica aliada às condições estruturais é fundamental no 

ambiente da USF. O desconhecimento das preconizações vigentes e a 

insuficiente sistematização de procedimentos em unidades de saúde da família 

têm gerado conflitos entre os diversos componentes com repercussões às vezes 

irreparáveis para o usuário.  

O Ministério da Saúde e outros níveis de gestão disponibilizam 

capacitações, atualizações e aperfeiçoamentos periódicos, decorrentes da 

identificação de necessidades por parte de profissionais e serviços dos diversos 

componentes da rede e da sinalização da comunidade. Estas ações estimulam o 

desenvolvimento das atividades específicas do PSF, mas também fortalecem as 

iniciativas de contemplar a integralidade e acompanhar o dinamismo das políticas, 

programas e campanhas de saúde. 

Neste contexto, capacitações com conteúdos voltados para o atendimento 

a urgências podem compor cursos, palestras e eventos disponibilizados para os 

profissionais da atenção básica.   

No caso do município de Salvador, a capacitação citada nesta pesquisa, foi 

destinada aos profissionais da atenção básica apenas em 03 turmas nos anos de 

2010 e 2011, sob iniciativa do NEP do SAMU. Vale ressaltar que grande parte dos 

profissionais contemplados com estes cursos, com vínculos precarizados, foram 

dispensados tendo suas vagas de trabalho ocupadas por concursados e diante da 

mudança de gestão, por cargos de confiança.  
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A Resolução CIB (Comissão Intergestora Bipartite) do Estado da Bahia nº 

91/2008 recomendou que o Curso Introdutório das ESF fosse o acolhimento inicial 

do profissional para a organização das ações e o desenvolvimento do processo 

de trabalho de todos os profissionais de unidades de saúde da família 

independente do nível de experiência e do vínculo empregatício.  
O aporte de recursos humanos, estrutura e materiais disponibilizados de 

forma organizada e sistematizada, de acordo com a resolutividade exigida por 

cada nível e de acordo com as necessidades da população de sua área de 

abrangência, é fundamental para o exercício das atividades por parte dos 

profissionais devidamente treinados. Os diversos investimentos no sentido de 

oportunizar promoção da saúde e prevenção de doenças, principalmente através 

do componente saúde da família, impõem ações paralelas que envolvem 

conhecimentos, condições e condutas específicas.  

Percebe-se na pesquisa que o desconhecimento de alguns profissionais a 

respeito das preconizações e recomendações das diversas portarias ministeriais a 

exemplo da GM/ MS nº 2048/2002, considerada como pioneira e esclarecedora 

na regulamentação da atenção ás urgências; da GM/ MS nº 648/2006, 

responsável pela regulamentação, implantação e organização do Programa de 

Saúde da Família no país; da GM/ MS nº4279/2010, que normatizou a 

integralidade do cuidado através da regulamentação da Rede de Atenção á 

Saúde e da GM/ MS nº2488/2012 que recentemente divulgou as diretrizes e 

normas para a organização da atenção básica para a ESF e PACS, tem influencia 

negativa nas posturas e condutas assistências (BRASIL, 2013). 

As referidas portarias como já dito, detalham as características, atribuições 

e recursos necessários adequados para o funcionamento de cada um dos 

componentes da rede assistencial, porém precisam ser integradas de forma 

atualizada aos conteúdos de consulta dos profissionais e processo de trabalho no 

cotidiano, tornando-as de livre acesso, mas também utilizando-se de estratégias 

motivadoras para agregação destes conhecimentos. 

A pesquisa sugere que estes assuntos podem ser abordados, ainda que de 

forma superficial, nos módula Organização do Serviço e Processo de Trabalho de 

Saúde da Família de forma a suscitar o aprimoramento do conhecimento e a 
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compreensão da importância destes detalhamentos no cenário do trabalho com 

comunidades (BRASIL, 2000). 

Pressupõe-se que os temas PCR e RCP, recomendados por AHA, 2010, 

como indispensáveis para o exercício de atividades assistenciais na saúde, com 

de treinamentos preferencialmente semestrais, sejam abordados no introdutório. 

Mesmo com as iniciativas de importação de estrangeiros, o déficit de 

médicos, principalmente para atuar a nível  da atenção básica no país, ainda é um 

dos grandes problemas da saúde da atualidade. 

De acordo com a Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE, 2013), o pais 

tem aproximadamente um enfermeiro para cada 1000(um mil) habitantes, sendo 

que o recomendado seria de quatro profissionais, isto é, as carências de recursos 

humanos, considerando-se as especificidades de cada profissão e as 

necessidades populacionais, urge ainda a ampliação de vagas nas universidades 

e o incentivo de especializações, residências multiprofissionais, mestrados e 

doutorados. 

As medidas de contratação através do PROVAB, a ampliação de vagas e 

os estímulos para o acadêmico migrar para a atenção básica ainda não têm 

mostrado resultados significativos. Como Salvador vem sofrendo uma 

reorganização da atenção básica, com reformas, recomposição de equipe USF’s 

e alocação de equipamentos, insumos e materiais, que pôde ser observado 

durante a realização das entrevistas, acredita-se que este  conjunto de melhorias 

aliado ás vivencias/experiências dos médicos cubanos, possam juntamente com 

as mudanças acadêmicas, contribuir com a qualificação da atenção á saúde nos 

seus diversos componentes, com ênfase na atenção básica. 

Os conteúdos adotados nos cursos de medicina e de enfermagem, 

segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, 2007, estabelecem o treinamento 

em serviço, exclusivamente na atenção básica à saúde no âmbito do SUS para 

todos os alunos destes cursos. Em ambos, as recomendações do Ministério da 

Educação para o período da graduação associadas ao cumprimento de 

exigências como o exercício de atividades de profissionais de saúde como 

componente da equipe de saúde da família somente após ter sido contemplado 

com o curso introdutório podem efetivamente contribuir para que o profissional, de 
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acordo com suas identificações pessoais,busque migrar para a referida área de 

trabalho, logo no início da vida profissional. 

Por fim cabe destacar que as portarias ministeriais, regulamentações de 

políticas de saúde e as recomendações vigentes estão em constante atualização 

e disponíveis nos diversos meios de comunicação. 

6.3.4. Utilização e avaliação dos Algoritmos, Fluxogramas e Protocolos 

 

Os Algoritmos, Fluxogramas e Protocolos são instrumentos utilizados de 

forma sistemática e organizada para obedecer aos fluxos pré-estabelecidos na 

rede de atenção a saúde. Eles podem favorecer a otimização dos recursos nos 

seus respectivos níveis de complexidade, sendo então recomendados e 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde e entidades de classe. O uso destes 

pode organizar o processo de trabalho, proporcionar segurança e confiança além 

de contribuir com o fortalecimento de cada um dos níveis de atenção. 
Sobre a utilização de algoritmos, fluxogramas e protocolos na unidade, 

17(dezessete) negaram e apenas cinco responderam positivamente (80%). 

Dos 05 (cinco) que afirmaram a utilização de protocolos, apenas um refere 

o uso também de outros protocolos: Manejos da crise convulsiva, da asma 

brônquica, de picadas de insetos, da dengue e da prevenção da raiva além do 

Atendimento inicial ás queimaduras. Os quatro limitaram-se em informar apenas a 

utilização do protocolo de Manejo da hipertensão arterial.  

Com relação à avaliação pessoal sobre os algoritmos, fluxogramas e 

protocolos, os entrevistados foram praticamente unânimes em informar que estes 

instrumentos “Auxiliam o processo assistencial, interferindo positivamente”, sendo 

que apenas M1avaliou como: “Interferem negativamente no processo 

assistencial”. Apesar desta quase unanimidade, percebe-se o quanto é incomum 

o uso destes instrumentos. 

A falta de adesão dos profissionais a estes instrumentos perpassa o 

desconhecimento, mas também denota a possível discordância com o papel da 

atenção básica que inclui sua relação com a necessidade de envidar esforços no 

sentido de motivar a sistematização da assistência através dos mesmos. 

O Caderno da Atenção Básica nº 28, editado em 2013, recomenda o 

acolhimento da demanda espontânea, baseado em protocolos de classificação de 
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riscos sob a forma de cores e disponibilizado na rede, salientando a importância 

da escuta e o estabelecimento de fluxogramas como imprescindíveis para 

organizar o processo de trabalho e contemplar as necessidades das 

comunidades. 

A utilização sistemática de instrumentos como algoritmos, fluxogramas e 

protocolos, que trazem detalhamentos sobre conceitos, etiologia, caracterização, 

abordagem clínica, diagnóstico e planos imediatos e mediatos de tratamento, 

possibilita padronização e segurança nas condutas.    

Apesar das recomendações do Ministério da Saúde e entidades de classe, 

a adesão a estes instrumentos e as possibilidades de adaptações destes 

instrumentos ás realidades de cada serviço, inclusive dos relacionados com 

atendimentos a situações de urgências em todos os componentes da rede de 

atenção á saúde, nesta pesquisa, é evidenciada com certa resistência 

principalmente pelos profissionais de saúde. 

Segundo Abrahão (2013), os conceitos de urgência devem ser pensados 

também a partir de necessidades diferentes entre pessoas, variando de acordo 

com gravidade avaliada por elas e a valência social do agravo, de forma que os 

profissionais de saúde “encarem a urgência de uma maneira mais verdadeira e 

mais humana” (REVISTA EMERGENCIA, 2013). 

Lumer e Rodrigues (2011) chamam atenção para a importância do 

esclarecimento sobre os tipos de agravos e a definição concreta das 

responsabilidades de cada componente da rede. 

Neste cenário, a utilização de algoritmos, fluxogramas e protocolos 

nacionalizados, evidentemente podem contribuir de forma substancial para 

padronizar o atendimento, nivelar a assistência nos diversos componentes e, 

portanto sistematizar o atendimento, a referência e até a contra- referência. 

 
6.3.5. Recursos materiais e humanos para atendimento a urgências. 

A Atenção Básica, para cumprir com as funções demandadas pela rede, 

necessita: “ser base [...] ser resolutiva [...], coordenar o cuidado [...] e ordenar a 

rede”, o que pode ser fortalecido pela familiaridade com a comunidade (BRASIL, 

2013). Isto inclui a disponibilização de espaço, medicamentos e materiais 

necessários para o primeiro atendimento/estabilização de urgências na área 
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adstrita pelo menos até o encaminhamento para unidade de complexidade 

compatível com o caso como está preconizado.  

Os gerentes das unidades, responsáveis pela previsão e provisão de 

condições para realização dos atendimentos, foram indagados sobre os recursos 

disponíveis na sua unidade. Dos 12cinco afirmaram dispor de espaço físico e sete 

informaram não dispor do mesmo. 

Sobre os equipamentos, medicamentos e insumos indispensáveis para 

efetivar os atendimentos, os gerentes afirmam a existência dos mesmos, como 

mostra o quadro abaixo, (QUADRO 5). 

 Não há relato de falta de seringas, entretanto faltam ampolas de atropina, 

adrenalina, hidrocortisona, dispositivo de punção venosa e respirador manual tipo 

Ambú em quatro unidades; Soro glicosado e DEA em duas unidades. Só há 

material de sutura e fios cirúrgicos para pele em quatro das unidades. O aparelho 

de ECG, equipamento de baixo custo e fácil manuseio, é imprescindível no 

diagnóstico inicial de alterações cardíacas agudas e crônicas, mas aparece em 

apenas três unidades. 

Quadro 5 – Materiais disponíveis nas USF’s, segundo gerentes 

MATERIAL 
Nº DE GERENTES QUE AFIRMOU A 
EXISTENCIA  

EQUIPO SORO 11 
SERINGAS 10 E 20 ML  12 
SERINGA INSULINA 12 
AMPOLAS ATROPINA 08 
FRASCOSSORO GLICOSADO 10 
AMPOLASADRENALINA 08 
MATERIAL SUTURA 04 
AMP. HIDROCORTIZONA 08 
FIOS CIRÚRGICOS PELE 04 
DISP. PUNÇÃO VENOSA 08 
APARELHO ECG 03 
DEA 10 
RESP. MANUAL TIPO AMBU 08 
MACA 11 
SUPORTE DE SORO 11 

Fonte: Borges, 2014 

Durante a permanência nas unidades, foi possível adentrar em sala 

designada para realização de procedimentos e constatar a inexistência de 

estrutura insuficiente para realizar estes tipos de atendimentos. Foi constatada 

também a existência de maca, suporte para soro, Desfibrilador Externo 
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Automático e medicações de urgências como atropina, adrenalina, hidrocortisona 

e material descartável 

A indisponibilidade nas unidades, de materiais indispensáveis para o 

funcionamento de qualquer serviço de saúde e principalmente da falta de 

medicações essenciais para junto com as manobras de suporte básico de vida 

contribuir com a reversão de uma parada cárdio respiratória, como as ampolas de 

atropina e adrenalina em quatro das USF pesquisadas, chama atenção para a 

necessidade de medidas imediatas. A ausência de respirador manual tipo Ambu 

em quatro unidades nos leva a refletir sobre como fica a manutenção do paciente 

após uma reanimação e aguardo da chegada do SAMU.  

Foi observado durante as entrevistas que as unidades estão passando por 

processo de reforma e reorganização devido à mudança da gestão municipal. Nas 

respostas das entrevistas dos profissionais de saúde, há uma unanimidade com 

relação ás informações sobre condições materiais, estruturais e capacidade 

técnica dos profissionais, isto é, nove médicos, os seis enfermeiros e os três 

técnicos de enfermagem consideram que a unidade não dispõe de recursos 

adequados para realização de atendimentos a urgências. Estes totalizam 85 % 

dos entrevistados, sendo que um dos médicos emitiu a fala abaixo de forma 

enfática: 
“As USF não estão estruturadas para atendimento a 
urgências”. È contra- censo teórico-
técnico!”PROMOÇÃO Á SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS SE CONTRAPOEM ÁS URGENCIAS” 
(M1) 
 

Alguns profissionais condicionam este tipo de atendimento na USF à 

aquisição de materiais e equipamentos junto com a adoção de treinamentos 

apropriados para todos os profissionais e educação da população. Eles 

salientaram que a reorganização da rede de serviços juntamente com a melhorias 

no processo de trabalho na USF, também são fundamentais para que este tipo de 

atendimento seja efetivado.  

Sugestões de redução da demanda, ampliação do horário de 

funcionamento e disponibilidade de ambulância na USF também foram emitidas 

pelos profissionais de saúde entrevistados. 

Apenas três médicos relatam que a estrutura física e a disponibilidade de 

profissionais capacitados, cilindro de oxigênio, DEA e medicações têm 
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possibilitado a realização destes atendimentos. Um destes manifestou concordar 

com o atendimento inicial de urgências na USF ao declarar o seguinte: “A maior 

parte do primeiro atendimento pode ser dado na USF.” (M11). 
 

Sobre a infra-estrutura das USF’s, considerando os gerentes também como 

responsáveis pela garantia de acolhimento, atendimento inicial e 

encaminhamentos, estes foram indagados sobre a disponibilidade de espaço para 

atendimento a urgências com observação, sendo que cinco deles responderam 

afirmativamente e sete negativamente 

A pesquisa nos conduz a buscar o entendimento sobre as formas que 

levam o gerente do serviço juntamente com os gestores, profissionais e a 

comunidade, a conseguirem manter a unidade suprida de recursos materiais, 

equipamentos e insumos para o funcionamento pleno da unidade e motivar a sua 

equipe para efetivamente desenvolver um trabalho comunitário.  

Condições de trabalho como espaço físico suficiente e limpo, 

equipamentos em quantidade, qualidade e funcionamento satisfatórios, provisão 

de medicamentos e insumos retratam um processo de trabalho que aliados a 

profissionais capacitados num processo de gestão organizado, tendem a 

possibilitar o que está preconizado de forma segura e qualificada. 

A adesão a protocolos pré- estabelecidos de acordo com as características 

da demanda constitui-se indispensável para que a atenção básica seja 

considerada resolutiva em determinada área. Autores estudados chamam a 

atenção para as condições/situações que interferem substancialmente no 

exercício da gerencia, salientando que a incompletude de equipe, carência de 

recursos financeiros, de material e de equipamentos e a falta de capacitação 

técnica de alguns profissionais requerem um repensar junto á gestão. Neste 

sentido é necessário que a ocupação deste cargo seja feita por um profissional 

dotado de competências administrativas gerenciais, mas também de capacidade 

para relacionar-se de forma saudável com gestores, profissionais, usuários e 

comunidade.  

A sugestão de redução da demanda programada e da expansão do horário 

de funcionamento da unidade já extrapola as características próprias da USF, a 

disponibilidade de ambulância demandaria um quantitativo de veículos e 

condutores na maior parte do tempo ociosos, contrariando também a proposta da 
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SAMU 192 que se baseia também na realização do transporte secundário e inter-

serviços de saúde. O treinamento que aparece presente na maioria das falas 

sugere a necessidade de educação permanente. 

 

6.3.6. Fatores que dificultam e o apoio institucional para realização de 
atendimentos de urgências na USF. 

 

 A realização sistemática e organizada de atendimentos de urgências em 

USF’s pode impactar positivamente na integralidade sem prejudicar o alcance das 

metas esperadas da promoção e prevenção da saúde. Condições físicas e 

materiais disponibilizados para profissionais capacitados nos diversos níveis da 

rede são fundamentais para o êxito das preconizações. 

Quando indagados sobre os três principais fatores que dificultam a 

realização destes atendimentos na USF, como mostra o quadro abaixo, todos os 

profissionais de saúde entrevistados informam o Treinamento da equipe e a 

Disponibilidade de Materiais e Equipamentos. A demanda assistencial e o 

desconhecimento da população sobre onde buscar atendimento para urgências 

foram citados por oito dos profissionais de saúde entrevistados. A integração da 

equipe foi citada por apenas três profissionais de saúde e o fator remuneração foi 

citada por apenas um dos entrevistados como dificultadores. 
Quadro 6- Fatores dificultadores do atendimento de urgências nas USF, segundo 
profissionais de saúde. 

TREINAMENTO DE EQUIPE 21 

DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21 

DEMANDA ASSISTENCIAL 8 

DESCONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE ONDE BUSCAR ESTE 

ATENDIMENTO 

8 

INTEGRAÇÃO DA EQUIPE 3 

REMUNERAÇÃO 1 

Fonte: Borges, 2014 

 Sabendo-se que solução equipa e suporte de soro, assim como dispositivo 

para punção venosa são indispensáveis para correção inicial de situações como 

choque, alterações dos níveis glicêmicos, hidratação e correção de distúrbios 

hidro- eletrolíticos, os gerentes foram indagados sobre a disponibilidade destes 

insumos na unidade. Seis dos 12 entrevistados informaram a inexistência destes 
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insumos na unidade. O material básico para suturas superficiais como pinças, 

porta agulhas, tesouras e fios cirúrgicos para pele, como é do conhecimento de 

todos, pode ser utilizado para pequenos e superficiais sangramentos e ferimentos 

pelo menos até a chegada a um serviço especializado. Nove gerentes indagados 

sobre a existência deste material na unidade informaram também a 

indisponibilidade. 

Ampolas de adrenalina, atropina e hidrocortisona, indispensáveis durante 

procedimentos como Insuficiência Respiratória Aguda, Parada Cárdio Respiratória 

e Edema Agudo de Pulmão, dentre outros, foram citados por 05(cinco) gerentes 

como inexistentes na unidade. O Desfibrilador Externo Automático, considerado 

indispensável para “salvar vidas” e recomendado como necessário em todos os 

serviços de saúde e em locais com aglomeração de pessoas, foi citado por 03 dos 

12 gerentes entrevistados como indisponíveis em suas respectivas unidades. O 

respirador manual tipo AMBU, instrumento fundamental para manutenção da 

permeabilidade das vias aéreas, principalmente após reanimação, foi citado por 

cinco gerentes como inexistente. 

Quando indagados sobre o apoio recebido para atuar em situação de 

atendimento de urgência, 15(quinze) profissionais de saúde respondem 

negativamente, sendo destes dez médicos, quatro enfermeiros e um técnico de 

enfermagem que justificam a impossibilidade de atuar por carências de recursos e 

condições ideais. Eles enfatizam a carência de estrutura física, recursos materiais 

e humanos suficientes. Destes entrevistados, dois justificam enfaticamente a 

insatisfação com as possibilidades de atendimento a tais situações nas condições 

existentes, através das falas abaixo: 
“Não. Possuímos medicações necessárias para atendimento e materiais, 
mas os profissionais não receberam treinamento.” (E5) 
 
“Não. Falta maleta com medicação de emergência e local (estrutura) 
para observação.” (E3) 
 

Sobre o desejo deste tipo de apoio por parte da instituição, 19 (dezenove) 

dos profissionais de saúde entrevistados, a grande maioria, afirma positivamente 

apontando mais uma vez a necessidade de estrutura física, materiais e 

equipamentos, cursos, treinamentos e capacitações e também de ampliação do 

quantitativo de funcionários para dar conta desta “incomum” demanda. 



106 
 

A qualidade dos cursos a serem oferecidos, a inclusão dos técnicos de 

enfermagem nas capacitações e a adequação da estrutura física às necessidades 

do serviço, são comentadas como indispensáveis para a realização destes 

atendimentos nas USF’s. 

Dos gerentes investigados sobre a necessidade de algum apoio 

institucional e condições para realização de atendimentos de urgências, dois 

negaram e um justificou: “Porque sendo PSF não cabe realizar atendimentos de 

urgência” (G 11). Os demais gestores identificam esta necessidade, citando a 

melhoria na estrutura, campanhas com a população, capacitação e treinamento 

dos profissionais, medicações, equipamentos, ambulância disponível e maior 

agilidade do SAMU como formas de apoio. 

As unidades de saúde da família são mantidas sob gestão das três esferas 

de governo e estão inseridas no contexto assistencial, ocupando um nível 

hierárquico com papel definido. A disponibilidade de equipamentos indicados para 

primeiro atendimento nos casos de urgências e emergências como “ambu, 

máscara, cânula de Guedel, dispositivo para punção venosa em adultos e 

crianças” e a existência de medicamentos “de uso em parada cardio-respiratória”, 

mais citados pelos entrevistados como indispensáveis e, portanto dificultadores 

do atendimento de urgências são itens indispensáveis nos critérios de avaliação 

do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ). 

 O PMAQ, segundo BRASIL (2011), visa monitorar, avaliar o 

funcionamento e proporcionar condições e recursos para qualificação das 

unidades de saúde da família de forma a estabelecer padrões de qualidade com 

vistas na integralidade e na reorganização do serviço.  

Nesta pesquisa, os gerentes entrevistados na quase totalidade, denotam 

com suas informações, perceber suas unidades despreparadas para o 

enfrentamento de situações de urgências, que parecem não fazer parte do dia a 

dia da atenção básica.    

A demanda assistencial e o desconhecimento da população sobre onde 

buscar este tipo de atendimento são citados por profissionais que sinalizam para 

a necessidade de ações educativas inter- setoriais direcionadas também para a 

prevenção de acidentes, para a exposição a situações de risco e para a 

capacidade resolutiva da USF além de esclarecimentos para a população adstrita.  
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 A remuneração citada como não influenciadora na realização dos 

atendimentos de urgências, chama atenção para as questões salariais que 

permeiam as categorias e estão atreladas a discussões trabalhistas, jurídicas e 

partidárias.  

A categoria médica vem passando por um processo de discrepâncias 

salariais que tem provocado divisão de opiniões além de ofertas diversificadas de 

faixas salariais em contra ponto com valores diferenciados pagos aos 

estrangeiros. Os valores dos salários pagos principalmente aos médicos oriundos 

de Cuba tem sido objeto de discussões e mudanças na legislação e no exercício 

deste profissional.  

Na categoria de enfermagem, considerando-se as especificidades das 

atividades desenvolvidas, alguns gestores adotam uma maior faixa salarial, porem 

a definição do piso salarial de enfermeiros e técnicos de enfermagem, de acordo 

com Brasil (2012), tramita para ser analisada pela Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania desde o ano de 2009. 

Neste cenário deve-se chamar atenção para a importância da dedicação 

destes profissionais ás atividades desenvolvidas por áreas programáticas em 

comunidades e, portanto à manutenção de jornada única em detrimento dos 

diversos vínculos e empregos utilizados como complementares da renda, na 

maioria das vezes em jornadas noturnas que terminam por exaurir o profissional e 

repercutir no trabalho cuidadoso que a atenção básica requer. Uma pesquisa 

divulgada por Brasil 2002 revela que após a implantação do PSF em algumas 

capitais, a procura pelos serviços de urgências e o número de internações 

hospitalares por doenças preveníveis sofreu uma redução que tem relação direta 

com o processo de educação em saúde praticado pela atenção básica e também 

com a incipiente resolução das situações de urgências neste nível de atenção. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa, decorrente da percepção das discrepâncias entre o que 

está preconizado e o que ocorre com os atendimentos de urgências no 

componente unidade de saúde da família, identifica algumas fragilidades em 

segmentos dos serviços de saúde. O avanço histórico da cobertura da atenção 

básica e o fato desta ser considerada por portarias ministeriais como componente 

pré-hospitalar fixo da rede de atenção, responsabilizou a unidade de saúde da 

família também pelo acolhimento dos pacientes com quadros agudos ou crônicos 

agudizados de sua área de cobertura ou adstrição de clientela e de acordo com a 

necessidade e a complexidade da situação. 

Porém é possível verificar uma desarticulação entre os componentes fixos 

e móveis que não propicia a integralidade e restringe a otimização e qualificação 

dos recursos para a saúde. A abordagem inicial dos entrevistados, evidenciou 

preocupação e desconhecimento além de avidez por conhecimentos relacionados 

com o tema. 

As respostas dos questionários juntamente com os dados secundários 

ofereceram subsídios para a compreensão da situação atual das unidades de 

saúde da família em se tratando de atendimento de urgência no seu 

espaço/território. A análise dos dados contribuiu para conhecer a percepção da 

demanda e dos tipos de atendimentos de urgências realizados em USF’s de 

Salvador. 

A visão do processo de trabalho na atenção básica ainda parece enraizada 

no fracionamento do cuidado, priorizando a promoção da saúde e prevenção de 

doenças, mesmo se as comunidades se mantêm expostas a riscos de agravos, 

lesões, acidentes e demais situações inesperadas. Considerada uma das mais 

importantes portas de entrada do usuário no sistema de saúde, a atenção básica 

possibilita a integração do cuidado e a sensação de confiança na rede de 

serviços.  

A unidade de saúde da família como responsável pelo primeiro nível de 

atenção na rede de saúde tem grande responsabilidade com a integralidade.O 

componente SAMU 192 tem também importante papel por ser responsável pelo 
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atendimento móvel de urgências e por proporcionar interface entre os 

componentes desta rede.  

A unidade de saúde da família ao atender a demanda agendada, cumprir 

programas de saúde e realizar campanhas educativas e praticas de vigilância á 

saúde, tem mantido no decorrer do tempo as características de “posto” que 

contribui para efetivar as atividades de promoção, prevenção e até tratamento da 

saúde. A busca do usuário, o acolhimento da equipe e a resolução inicial da sua 

necessidade sem sobrecarga, estrangulamento e conflitos no serviço, podem ser 

praticados com vistas ao reconhecimento da prática da integralidade como 

essencial para os princípios do SUS. 

Para a atenção básica poder exercer sua responsabilidade no atendimento 

às urgências, mediante capacitação adequada e dispondo dos insumos 

necessários, cabe superar a resistência por parte de gestores, profissionais e até 

usuários. 

O usuário, apresentando instabilidade das funções vitais ou com alteração 

que requeira intervenção o mais imediatamente possível, configura como um 

desafio para as habilidades e competências dos profissionais e também para as 

condições organizacionais do serviço, pois tal demanda parece “atrapalhar” a 

rotina das ações programáticas, gerando sensação de sobrecarga e transferência 

de responsabilidades. 

. A preconização constante em Portarias e na própria Política Nacional de 

Atenção Básica ainda não provocou o exercício da integralidade como 

indispensável na qualificação dos serviços de saúde. 

O Pacto pela Saúde (2006) que recomenda o direcionamento de ações 

especificas de saúde para determinados ciclos de vida e grupos sociais, 

determina que a atenção á saúde deve contemplar os princípios do SUS na sua 

totalidade. Neste sentido, as unidades de saúde da família devem realizar as 

atividades de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da 

saúde, adotando o estabelecimento de vínculos, sem menosprezar o acolhimento 

e o atendimento a inicial de situações consideradas como de urgências de sua 

população adstrita.  
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A adequada comunicação entre os componentes da rede de atenção tende 

a fortalecer a resolutividade, sendo que em situações de urgências, a realização 

do atendimento inicial em qualquer um dos pontos de atenção com posterior 

encaminhamento para o componente mais resolutivo para o usuário, é 

fundamental. 

O incontestável estabelecimento de vínculos dos profissionais do PSF com 

a comunidade, a motivação para exercer as atividades da estratégia e a política 

de desprecarização de vínculos, têm repercussões no desenvolvimento das ações 

típicas do programa e evidentemente impacto considerável nas condições de 

atendimentos em situações de urgência. 

Estratégias que priorizam as necessidades do usuário e possibilitam 

capacidade técnica aos profissionais, dentre outras, vêm no decorrer dos últimos 

anos implementando formas de fixar estes profissionais, principalmente os 

médicos nos serviços de atenção básica, mas ainda há necessidade de 

cumprimento das recomendações e legislações vigentes.  

Por compreender a importância da fixação das equipes na criação de 

vínculo com a comunidade juntamente com a integração dos serviços como 

alavancadas pelo gerente e compartilhada com profissionais e comunidade, a 

situação de instabilidade profissional e vivencia inferior a dois anos na função 

conduz a preocupações e instiga para a mobilização no sentido de fazer cumprir o 

preconizado. 

O cenário da atenção primária por funcionar como porta de entrada do 

sistema de saúde suscita a aquisição de habilidades para a abordagem e 

intervenção de situações diversas no âmbito da comunidade. A aproximação 

entre serviço de saúde e comunidades e consolida na medida em que o usuário 

aprende não somente a prevenir doenças, mas também acidentes e 

descompensações. Neste contexto os vínculos de confiança e acolhimento 

tendem a estabelecer segurança. 

 Tais situações não descartam as possibilidades de entrada de forma 

“acidental” de profissionais de saúde por motivo de oportunidade de emprego 

questões salariais e de carga horária. 

Neste contexto é possível constatar a importância da articulação 

desenvolvida entre os Ministérios da Saúde, Educação e Trabalho e Emprego ao 
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estabelecerem “mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação 

na área da saúde visando à formação de profissionais e gestores com perfil 

adequado à Atenção Básica” e características trabalhistas e salariais específicas 

para os trabalhadores da saúde. A disponibilização pública de informações e 

preconizações também tem sido essencial para garantir a acessibilidade ao 

conhecimento. 

 Passados mais de 20(vinte) anos de implantação da Estratégia e depois 

Programa de Saúde da Família e dez anos da Portaria GM/MS 2048/2003 que 

inicialmente regulamentou a atenção às urgências incluindo a atenção básica 

como componente da rede e mais especificamente a USF como uma das 

principais portas de entrada do usuário na mesma, a consolidação das 

preconizações vem acontecendo de forma incipiente por carências na 

compreensão de gestores e profissionais que mostram dificuldades para garantir 

condições adequadas para o atendimento das situações de urgência nas USF’s.  

O processo de adesão do atendimento de urgências, preconizado na 

legislação e mostrado em pesquisas como motivo de estreitamento de vínculos 

serviço-comunidade e de redução de indicadores dos diversos níveis de atenção 

parece ainda difícil de ser consolidado o que requer o avanço de ações que visem 

investimentos na academia, na divulgação e acesso á informações e nas 

condições físicas e humanas das unidades. 

Diante das observações e sugestões que emergiram nas entrevistas, existe 

clareza com relação à importância do vínculo com a comunidade, da 

humanização e da integralidade da assistência decorrentes da resolubilidade do 

cuidado e da otimização dos recursos. Os dados obtidos na pesquisa indicam 

fragilidades que envolvem as práticas e a busca de estratégias para cumprimento 

das recomendações e conduzem á necessidade de proporcionar a aproximação 

destes trabalhadores com o modelo assistencial que tem a atenção básica como 

porta de entrada.   

A pesquisa identifica que é necessário suprir as USF com recursos 

materiais, insumos, equipamentos e profissionais capacitados, mas também a 

necessidade de adequações que contribuam com a clareza das funcionalidades e 

o fluxo operacional a ser adotado entre os componentes da rede. As políticas e 
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preconizações necessitam estar acessíveis e orientarem a gestão e educação da 

população. 

A qualificação dos registros dos dados tornando-os fidedignos, a 

implementação da educação continuada e permanente contemplando todos os 

profissionais de saúde inclusive os de nível técnico, e a definição dos fluxos da 

rede podem promover mudanças no cenário atual. A estrutura física das unidades 

de saúde da família precisa contemplar espaços para acolher, atender e manter o 

usuário em observação. 

Mesmo quando a provisão de insumos, medicamentos e equipamentos 

juntamente com sistemas de informação confiáveis estejam disponíveis, o 

desenvolvimento desta temática demandará pesquisas sobre motivos entraves do 

processo organizacional e desenvolvimento de potencialidades da assistência à 

saúde, orientando medidas para aperfeiçoá-la.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A 
 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO CAMPO DE PESQUISA 

 

 

ILMA. SRA. MARIA DO SOCORRO TANURE TELLES 

 

COORDENADORADE DESENVOLVIMENTOE RECURSOS HUMANOSDA  
 

SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR 
 

 
ILMA. SRA. 

 
 

O Mestrado em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá- UNESA, 

Rio de Janeiro, recomendado pela CAPES/MEC desde 2005 forma profissionais 

de saúde com capacidade para desenvolver programas de ensino-aprendizagem 

e pesquisas organizacionais para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde 

de acordo com as políticas públicas das três esferas de governo. 

Os profissionais egressos deste curso vêm contribuindo com a supervisão, 

capacitação, educação permanente e produção de conhecimento para a 

consolidação do SUS. As pesquisas desenvolvidas se organizam em duas linhas: 

Diagnósticos Locais e Cuidados Básicos em Saúde da Família, e Organização, 

Gestão e Avaliação de Serviços Básicos de Saúde. 

Sou enfermeira, tendo atuado na área assistencial até o ano de 2006, 

atualmente exercendo atividades na área de gestão e vigilância epidemiológica na 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e de ensino na Estácio FIB. Sou também 

aluna deste Mestrado desde março de 2012, e sob a orientação da Prof. Dra. 

Adriana Cavalcanti de Aguiar (21-3231-6135) venho investigando o atendimento 

de situações de urgências nas Unidades de Saúde da Família. 

Venho requerer de Vossa Senhoria autorização para entrevistar os 

médicos, enfermeiros e técnicos/ auxiliares de enfermagem das Unidades de 
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Saúde da Família: USF’s Alto daTerezina, Alto de CoutosII, Alto do Cabrito, 

Cajazeiras V, de Barreiras, Alto das Pombas, do Congo, Dona Iraci Isabel da 

Silva-Gamboa, Estrada da COCISA, Fazenda Coutos II Ivone Silveira-Calabar, 

Joanes Centro Oeste, Nova Constituinte, Parque Pituaçu, San Martin, São João 

do Cabrito e São Tomé de Paripe, que receberam capacitação em Suporte Básico 

de Vida e/ou Atendimento a Urgências na Atenção Básica através do Núcleo de 

Educação Permanente do SAMU 192 no período compreendido entre 16/08/2010 

a 10/11/2011 e atuam nestas unidades, e seus respectivos gestores/gerentes.  

Solicito também acesso às informações constantes no Sistema de 

Regulação das Urgências e no Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) 

de Salvador, de modo a subsidiar a elaboração de dissertação que é requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Saúde da Família. 

Os dados obtidos poderão ser publicados como divulgação de informações 

científicas, sem que haja identificação das pessoas/equipes que participarão do 

estudo. Reitero que a pesquisa não trará nenhum ônus financeiro a esta 

Secretaria e que o estudo está de acordo com a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde que ressalta sobre a realização de pesquisas envolvendo 

seres humanos, bem como não ocasionará prejuízo aos usuários. 

       Através da Plataforma Brasil, o projeto de pesquisa foi submetido 

para avaliação o Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá/UNESA/RJ em 

13/07/2013, aceito em 01/08/2013 e tendo Parecer Consubstanciado do CEP 

aprovado em 28 de outubro de 2010- anexo 2. 

    Agradecendo antecipadamente sua compreensão, coloco-me à sua 

disposição para adicionais esclarecimentos que considere necessários. 

                                                                                 

Salvador____/_____________/_____ 

 

_______________________________________________________                                              
Mestranda 

Vera Lúcia Batista Borges 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Obrigatório para pesquisas científicas em seres humanos) 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome:.................................................................................................................... 

Título do Protocolo de Pesquisa: “ATENDIMENTO A URGÊNCIAS EM 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR: LIMITES 
E POSSIBILIDADES” 

Subárea de Investigação: USF’s Alto da Terezina, Alto de Coutos I, Alto do 
Cabrito, Cajazeiras V, de Barreiras, Alto das Pombas, do Congo, Dona Iraci Isabel 
da Silva- Gamboa, Estrada da COCISA, Fazenda Coutos II Ivone Silveira-
Calabar, Joanes Centro Oeste, Nova Constituinte, Parque Pituaçu, San Martin, 
São João do Cabrito e São Tomé de Paripe 

Pesquisadora responsável: 

NOME: VERA LUCIA BATISTA BORGES 

Instituição: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-UNESA-RJ 

Endereço: RUA RODOLFO COELHO CAVALCANTE, 90, APTO 701 ARMAÇÃO. 
SALVADOR-BAHIA-CEP 41.750.166 Telefones: (71) 32721853 (71) 88365822. 
Email:velubabo@gmail.com 

Avaliação do risco da pesquisa: Risco Mínimo. Não há inconveniências. 

Objetivos: Analisar a situação dos atendimentos a urgências nas unidades de 
saúde da família, à luz do preconizado nas políticas de saúde, conhecer a 
demanda e os tipos de atendimentos de urgências realizados em unidades de 
saúde da família e identificar junto aos gestores e aos profissionais das equipes 
de saúde da família que receberam capacitação, os casos de urgências 
atendidos, registrados e as eventuais dificuldades de atendimento com seus 
respectivos motivos bem como as condutas adotadas. 
 
Justificativas: O processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, conforme 
preconizado inclui o acolhimento, a avaliação de necessidades de saúde e a 
assistência resolutiva. A inclusão do atendimento ás urgências no conjunto de 
ações e serviços desenvolvidos nas unidades de saúde da família demanda um 
modelo assistencial e organizacional integrado em rede, no qual a proteção e o 
cuidado à saúde em um determinado território avancem no sentido da 
integralidade da atenção.  

Procedimentos: Após explicação do propósito, justificativa e da garantia do 
anonimato das declarações, de acordo com a disponibilidade, médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e responsáveis técnicos, gestores e/ou 
gerentes das unidades de saúde da família selecionadas assinam o presente 

mailto:Email:velubabo@gmail.com


124 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida será aplicada 
entrevista com questionário semi- estruturado específico (apêndices C e D) a 
cada um dos que assinaram o termo. A confidencialidade das informações será 
garantida.  

Potenciais benefícios: Serão evidenciados a importância da utilização de 
fluxogramas e protocolos organizados na rede de serviços, da capacitação dos 
profissionais, da contribuição com a recuperação da saúde, redução dos índices 
de mor bi e da organização da gestão em seus diversos componentes. 

Informações Adicionais: Em caso de consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, pode-se entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 
da Universidade Estácio de Sá (UNESA), em horário comercial pelo e-mail: 
cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 3231-6139. Para esta pesquisa, não 
haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo, nem 
compensação financeira relacionada à sua participação. O participante tem total e 
plena liberdade para se recusar bem como retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado sobre o estudo: “ATENDIMENTO A 
URGENCIAS EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE 
SALVADOR: LIMITES E POSSIBILIDADES”, pois os propósitos desta do são 
claros. Estou ciente dos procedimentos a serem realizados, das garantias de 
confidencialidade, esclarecimentos permanentes, bem como da isenção de 
despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei 
retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante 
da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

 

SALVADOR,__________/____________________/______________________ 

 

                                              ____________________________________        

 Assinatura do Participante da Pesquisa  

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 

 

mailto:cep.unesa@estacio.br
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APÊNDICE C 
 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Profissão: (  ) Médico (  ) Enfermeiro (  ) Técnico/Auxiliar de enfermagem  

 

Se médico, qual a especialidade: __________________________ 

 

• Cursos de pós-graduação: 

Não fez (  ) Residência (  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado 

 

• Idade:_______ 

 

• Sexo: _______ 

 

• Tempo de atuação profissional na atenção básica  

a) () menos de 02 anos      

b) () entre dois e cinco anos 

(c) () mais de cinco anos  

 

• Vínculo Profissional  

a) () Contratado 

b) () Prestador de serviço temporário  

c) () Concursado 

d) () Outro  

 

Data: 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE 

Categoria profissional: (  ) Médico  () Enfermeiro () Auxiliar / Técnico de Enfermagem 

Data:                                                                   Entrevista nº: 

1. O que o (a) motivou a trabalhar no PSF? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Há quanto tempo trabalha na atenção básica? 

a)(    )Menos de 2 anos 

b)(    ) De 2 a 5 anos 

c)(    )Mais de 5 anos 

3. Participou do Curso Introdutório da Equipe de Saúde da Família? 

a)(    )Sim                                       b) (    )Não 

 

4. Qual foi a duração do Introdutório? 

a)(    )Menos de 01 semana 

b)(    ) De 01 semana a 30 dias  

c)(    )Entre 30 e 60 dias 

5. No programa do Curso Introdutório acima foram contemplados (assinale os que se aplicam): 

a)(    ) Acolhimento humanizado 

b)(    ) Triagem 

c)(    ) Classificação de risco  

d)(    ) Atendimento a urgências básicas com observação 

e)(    ) Suporte básico de vida 

f)(    ) Reanimação Cárdio Pulmonar/Parada Cárdio Respiratória 

g)(    ) Atuação da ESF diante de crises convulsivas 

h)(    ) Manejo da crise asmática 

i)(    ) Terapia e Re-hidratação Oral(TRO) 

j)(    ) Atendimento inicial ao trauma 

k)(    ) Primeiro atendimento a lesões ósteo-articulares 

l)(    ) Algoritmos  de situações de urgências 

m)(    )Nenhum dos acima citados 
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6. Teve outras oportunidades de capacitação desde que começou a atuar na ESF? 

a)Sim (    )                                                    b) Não (    ) 

Caso afirmativo: Na(s) capacitação (es) recebida(s) foram incluídos temas relacionados com 
(assinale os que se aplicam): 

a)(    )Reanimação cárdio- respirátória 

b)(    ) Suporte básico de vida 

c)(    ) Correção de distúrbio hidroeletrolítico 

d)(    ) Suporte assistência no trauma 

e)(    ) Correção da ceto- acidose diabética 

f)(    ) Drogas utilizadas em crises hipertensivas 

7. A sua unidade utiliza algoritmos/protocolos e/ou fluxogramas relacionados com atendimento a 
situações de urgências? 

a)(   ) Não                                                   b) (   ) Sim 

8. Se sim, quais? 

a)(   ) Manejo da hipertensão arterial 

b)(   )Tratamentos de descompensações em diabéticos 

c)(   ) Manejo de crise convulsiva 

d)(   ) Correções de estados de choque 

e)(   ) Suturas de lesões superficiais 

f)(   ) Atendimento inicial ás queimaduras 

g)(   ) Manejo de picadas de insetos 

h) (   )Outro( s ),qual( s )--------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Na sua avaliação algoritmos/protocolos e/ou fluxogramas: 

a)(   )Auxiliam o processo assistencial,interferindo positivamente 

b)(   )Interferem negativamente no processo assistencial 

c)(   )Não interferem  no processo assistencial 

10. Considera que sua unidade dispõe de recursos adequados para realização de atendimento a 
urgências/? 

a)(   )Não 

b)(   )Sim. Qual(is)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Já realizou atendimento de algum usuário em situação considerada de urgência ou 
emergência na unidade de saúde da família? 

Não (   )  Sim (   ) .Qual foi a sua conduta?-------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Que tipos de atendimentos realizados nesta unidade têm demandado solicitação de chamada 
do SAMU 192. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Quais destes atendimentos são resolvidos na própria unidade, sem necessidade de 
encaminhamento para a rede de atenção á saúde?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Quais são encaminhados para outros serviços?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Considera que a Equipe de Saúde da Família recebe apoio institucional para atuar no primeiro 
atendimento de urgência/emergência? Porque? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Como você avalia suas condições técnicas, funcionais e operacionais para atender 
situações de urgências?   

(   )Suficiente                                                             (  )Insuficiente 

17. Dos itens abaixo relacionados, marque três principais fatores que dificultam a realização 
destes atendimentos na USF. 

a) (   ) Treinamento  de equipe 

b)(   ) Demanda assistencial 

c)(   ) Integração da equipe  

d)(   ) Remuneração 

e)(   ) Disponibilidade de  material e  equipamentos  

f)(  )Desconhecimento  por parte da população adstrita sobre onde buscar este tipo de 
atendimento. 

g)(   ) Outro motivo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Você gostaria de apoio para realizar atendimento à situações de urgência? 

(   ) Não (   ) Sim, qual(s)------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. O que você conhece sobre o que está preconizado sobre a atenção ás urgências? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Que habilidades você considera importantes para que os profissionais realizem atendimentos 
de urgências nas unidades de saúde da família? 
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APÊNDICE E 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O RESPONSÁVEL TÈCNICO /GESTOR /GERENTE DA 

UNIDADE 
 
Data:                                                                                  Entrevista nº: 

Categoria profissional: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Função exercida: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.De acordo com os relatórios de produção de atividades e serviços, qual  a média  mensal de 
demanda  de atendimento   de urgências/emergências  na população adstrita desta USF?  

(   ) 0 

(   )Entre 01 e 10 atendimentos 

(   )Entre 10 e 20 atendimentos 

(   )Acima de 20 atendimentos 

2. De uma maneira geral quais os mais freqüentes? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Com relação à estrutura, a unidade dispõe de espaço destinado a atendimento às urgências 
com observação? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Dentre os equipamentos, medicamentos e insumos necessários para efetivar os atendimentos 
de urgência, assinale quais estão disponíveis para uso na sua unidade.  

(  )Equipo para soro 

(  )Seringa de insulina 

(  )Ampolas de atropina 

(  )Frascos de soro glicosado 

(  )Ampolas de Adrenalina 

(  )Material para Sutura 

(  )Ampolas de Hidrocortisona 

(  )Fios cirúrgicos para pele  

(  )Dispositivo para punção venosa 

(  )Seringas de 10 e 20 ml 

(  ) Aparelho de ECG 

(  ) DEA –Desfibrilador Externo Automático 
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(  ) Respirador Manual tipo AMBÙ 

(  ) Maca para observação 

(  ) Suporte para soro 

(  )Outros----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. O que mais acontece com o usuário que chega à unidade com um quadro presumível de 
urgência/emergência? 

 

6. Caso o usuário necessite de permanecer em observação após estabilização de um atendimento 
de urgência , quais as providencias tomadas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Quais as informações /orientações habitualmente fornecidas aos usuários com relação aos 
atendimentos em casos/situações de urgências e emergências?  

 

 

 

8. Você identifica a necessidade de algum tipo de apoio institucional e condições para realizar 
atendimentos de urgências desta população? 

(  ) Não. Porque? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(  ) Sim. De que forma? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

Ficha D 

 

 


