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RESUMO 

Introdução: O acolhimento é apontado como um dispositivo que pode ser 

utilizado para garantir o acesso e o atendimento aos usuários que apresentam 

demandas espontâneas na Atenção Básica.  Acolher implica em identificar a 

demanda do usuário como algo individual e singular e encontrar uma resolução 

para as demandas apresentadas. Trata-se de um desafio posto às gestões 

municipais no Brasil. O projeto Ciclo Saúde no município de Canaã dos Carajás 

no Pará teve como intuito cooperar tecnicamente com a reorganização da 

atenção básica para o acolhimento à demanda espontânea por meio de uma 

metodologia participativa visando fortalecer a atenção primária como porta de 

entrada do sistema e garantir a equidade, integralidade, longitudinalidade, 

universalidade e coordenação da assistência. Objetivo: Sistematizar as 

experiências sobre o processo de reorganização da Atenção Primária a partir da 

construção do protocolo de acolhimento à demanda espontânea no município de 

Canaã dos Carajás, Pará, Brasil. Método: Este estudo pautou-se na 

“sistematização da experiência” deste processo de intervenção, ressaltando 

aspectos da  construção participativa do protocolo de acolhimento à demanda 

espontânea e sua implementação durante 2017 e 2018. A sistematização foi 

realizada por meio da análise dos documentos produzidos e 

informações/percepções coletadas a partir das atividades formativas 

desenvolvidas durante o projeto do Ciclo Saúde. Resultado:  A metodologia 

adotada possibilitou a ampliação do acesso, a melhoria da qualidade da 

assistência, a implantação do prontuário eletrônico integrado, a expansão do 

horário de funcionamento com unidades abertas durante todo o dia, inclusive no 

horário de almoço, o acolhimento à demanda espontânea em tempo integral, 

atendimento por classificação de risco e vulnerabilidade, e não mais por ordem 

de chegada, a construção de novos fluxos de atendimento, maior controle dos 

indicadores de saúde, maior aproximação da gestão com as equipes e reforço 

da educação permanente, possuindo ainda como desafio o afastamento do ACS 

das ações extramuros e a redução das atividades de promoção em saúde 

visando fortalecer a organização interna de um serviço mais acolhedor. 

Conclusão: A metodologia participativa Construção compartilhada de Soluções 

Locais, utilizada pelo Ciclo Saúde, possibilita uma maior adesão dos 

profissionais e a construção de soluções que se adequem à realidade de cada 

território. Os resultados demonstram que intervenções participativas são 

capazes de alterar os modelos de gestão a partir do cotidiano dos serviços 

contando com a participação dos atores que constroem o SUS, e a 

sistematização desta experiência gera novos conhecimentos a serem 

compartilhados visando aprimoramento da atenção básica.   

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Acolhimento; Acesso aos serviços de 
saúde.  



ABSTRACT 

 

Introduction: The medical intake is appointed as a resource that may be used 
to guarantee access and assistance to the users that show spontaneous 
demands in Primary Care. Intaking implies the identification of the demand of the 
user as something individual and unique as well as to find a resolution towards 
the shown demands. This is a challenge presented to the management of the 
cities in Brazil. The Health Cycle project in the city of Canaã dos Carajás in the 
state of Pará had as a goal to technically cooperate in the reorganization of the 
primary care for the intake of the spontaneous demands through a participative 
methodology aiming the strengthening of the primary care as an open door into 
the system and guaranteeing the assistance equity, integrality, longitudinally, 
universality and coordination. Goal: Systematize the experiences under the 
process of reorganizing the Primary Care starting from the development of the 
protocol of intaking the spontaneous demand in the city of Canaã dos Carajás, 
Pará, Brazil. Method: This study was based in the “systematization of 
experience” of this intervention process, highlighting aspects of participative 
development of the protocol of intaking the spontaneous demand and its 
implementation during 2017 and 2018. The systematization was carried out 
through the analysis of the produced documents and collected 
information/perceptions from the formative activities developed during the Health 
Cycle project. Result: The adopted methodology made possible the expansion 
of the access, the improvement of the quality of assistance, the implementation 
of integrated electronic medical record, the expansion of the working hours 
having units open all day long, including lunch hours, the intaking of the 
spontaneous demands in full time, assistance priority considering risk and 
vulnerability and not the time of arrival anymore, the development of new fluxes 
of assistance, a bigger control of health indicators, a bigger approximation of the 
management with the teams and the strengthening of permanent education, 
having yet as a challenge the distancing of the community health agents from the 
actions out of the unit and the reduction of the activities of promotion in health, 
aiming the strengthening of the internal organization of a more receptive 
assistance. Conclusion: The participative methodology Shared Development of 
Local Solutions, used by the Health Cycle, enables a bigger participation of 
professionals and the development of solutions that suit the reality of each 
territory. The results show that participative interventions are able to shift the 
management models having the everyday services as a starting point, counting 
on the participation of players that build the Single Health System [SUS], and that 
the systematizations of this experience creates new knowledge to be shared, 
aiming the improvement of primary care. 

 

Key words: Primary Health Care; Intaking; Access to health services 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para Lavras (2011), a Atenção Primária em saúde se caracteriza por 

responsabilizar-se pela atenção em saúde de seus usuários, sendo a principal porta 

de entrada do sistema, capaz de ofertar resolução a grande parte das queixas de 

saúde da população, oferecendo ações de cuidado individuais e coletivas, através de 

uma abordagem integral, responsabilizando-se pelos usuários adscrito, 

independentemente de seu atendimento estar ocorrendo em outro nível do sistema, 

de acordo com as necessidades de cada usuário, coordenando o funcionamento da 

Rede de Atenção em Saúde (RAS).  

Starfield (2002) salienta que a Atenção Primária em Saúde possui quatro 

atributos essenciais: o acesso ao primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade 

e a coordenação da atenção. O acesso ao primeiro contato é definido como a 

utilização do serviço de saúde como forma de cuidado a cada vez que surge um novo 

problema ou episódio ou um novo episódio do mesmo problema de saúde. De acordo 

com Heimann et al (2011), por mais que os documentos oficias corroborem na 

formação de uma Atenção Primária à Saúde mais abrangente, muitas dificuldades de 

acesso ainda existem. Para Duarte et al (2017), existe uma certa negligência de 

investigação das demandas que chegam à unidade. Para Menezes et al (2017), os 

fatores relacionados à organização do serviço, como a oferta de ações para a 

demanda espontânea, podem ser facilitadores ou limitadores do aceso ao usuário da 

APS. 

 Silva e Romano (2015) afirmam que o acolhimento à demanda espontânea é 

identificado como um dispositivo que pode ser utilizado para garantir o acesso e o 

atendimento aos usuários que apresentam alguma demanda espontânea; acolher 

implica em identificar as demandas do usuário como algo individual e singular, 

associado a uma escuta qualificada e à busca por uma resolução para as demandas 

apresentadas. De acordo com Oliveira e Pereira (2013), o acolhimento, além de 

favorecer o alcance da longitudinalidade, na medida em que favorece a continuidade 

e a efetividade do cuidado,  demanda em seu desenvolvimento uma reorganização do 

processo de trabalho, através de práticas que resultem no atendimento das 

necessidades de saúde do usuário, através da fala, escuta qualificada e vínculo.  

Para Figueiredo (2010), a implementação do acolhimento tem como finalidade 

não apenas fornecer uma escuta qualificada, mas melhorar a atenção aos usuários 



17 

visando agilizar o atendimento, realizando avaliação dos usuários de acordo com seu 

risco ou vulnerabilidade.  

O presente trabalho pretende sistematizar o processo de reorganização da 

Atenção Primária à Saúde, no município de Canaã dos Carajás, um projeto do Ciclo 

Saúde. O Ciclo Saúde visa o fortalecimento da Atenção Básica em municípios 

brasileiros, por meio da formação de profissionais e representantes comunitários; 

trata-se de um processo metodológico participativo, pautado na interação de saberes 

técnicos e populares, num fluxo contínuo de construção ativa do conhecimento e da 

ação (CEDAPS, 2017). No município de Canaã dos Carajás, o Ciclo Saúde em sua 

segunda fase contribuiu de forma participativa para a reorganização da Atenção 

Primária, com foco no acolhimento à demanda espontânea para ampliação do acesso 

dos usuários na Atenção Primária à Saúde.  
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

• Sistematizar as experiências sobre o processo de reorganização da 

Atenção Primária a partir da construção do protocolo de acolhimento à 

demanda espontânea no município de Canaã dos Carajás, Pará, Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever e analisar o percurso metodológico de construção do protocolo 

de acolhimento à demanda espontânea e suas relações com o processo 

de reorganização da Atenção Primária no município. 

• Analisar os indicadores de atendimento nas unidades durante o período 

de reorganização da Atenção Primária do município. 

 

1.2 Motivações e justificativa do estudo 

 

O interesse no objeto desta dissertação surgiu durante a participação como 

consultora bolsista na elaboração do Protocolo de Acolhimento à Demanda 

Espontânea do município de Canaã dos Carajás, uma das ações do projeto de 

parceria do CEDAPS com a Fundação Vale e a Universidade Estácio de Sá. Neste 

momento, foi possível analisar as fragilidades de acesso à APS como porta de entrada 

e coordenadora do sistema. No município, devido ao seu fluxo de atendimento à 

população e às dificuldades de acessibilidade, a APS parecia ter obstáculos no 

ordenamento da rede, além de existirem múltiplas portas de entrada no sistema  como 

no caso do hospital municipal. A partir de questionamentos voltados às formas de 

superação destes obstáculos , passou-se a refletir sobre novas formas de fazer a partir 

da realidade apresentada pelo município. 

A APS brasileira, por meio da Estratégia Saúde da Família, ainda que possua 

uma história relativamente recente, tem acumulado inúmeras experiências exitosas 

em todo o território nacional. Parte disso está na própria maleabilidade da ESF, cuja 

função precípua é garantir atenção à saúde integral, equânime e com qualidade 
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suficiente para resolver parte expressiva dos problemas de saúde da população sob 

seus cuidados.  

Dentro do conjunto de ações que vem sendo proposto mais recentemente, se 

insere o acolhimento à demanda espontânea, que guarda relações com a qualidade 

do acesso e da atenção às necessidades de saúde das pessoas que buscam cuidados 

nas unidades. Como afirma Cecilio et al (2012), em relação ao acesso da população 

aos serviços de saúde, a Atenção Primária é orientada como porta de entrada, primeiro 

nível de contato da população com o sistema e o mais próximo da família e da 

comunidade. Nesse sentido, como afirma Coutinho, Barnieri e Santos (2015), o 

acolhimento é um mecanismo primordial para a APS, pois fortalece a construção de 

vínculos e de atributos essenciais ao bom funcionamento deste nível de atenção. 

Por outro lado, o debate sobre o acolhimento à demanda espontânea ainda 

apresenta lacunas na literatura nacional. Considerando que essa agenda de trabalho 

ganhou expressão na ESF muito recentemente, a primeira lacuna é justamente em 

relação à escassez de produções neste campo. A segunda lacuna que merece 

destaque é a carência de descrições sobre os diversos modos de fazer — o 

acolhimento à demanda espontânea — na APS. Analisando a literatura sobre o tema, 

é perceptível a existência de um modo ainda protocolar na análise dos resultados 

sobre este objeto, o que é incompatível com a dinâmica da APS/ESF brasileira. 

Sendo assim, estudos como esses são relevantes por permitirem a 

sistematização de experiências e a análise dos resultados pelos gestores do munícipio 

e da comunidade acadêmica, visando à incorporação das ações identificadas como 

potentes, bem como a superação de limites descritos na intervenção. Ademais, 

acredita-se que este estudo pode fomentar outras produções semelhantes nesta área, 

sobretudo aquelas que utilizem as metodologias aqui apresentadas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Atenção Primária à Saúde no Brasil: princípios e diretrizes  

 

A Atenção Básica pode ser definida como um conjunto de ações, coletivas e 

individuais, com o objetivo de prestar atenção integral, através de ações de promoção 

e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, reabilitação, tratamento, 

redução de danos e manutenção à saúde (PNAB, 2011). A PNAB (2017) salienta 

ainda que essas ações devem ser realizadas não só de forma individual e coletiva, 

mas também em âmbito familiar, incluindo ainda que também devem ser prestadas 

pela atenção básica ações de cuidados paliativos. 

Para Starfield (2002), a atenção primária presta atendimento aos usuários, 

geralmente, com múltiplos diagnósticos, ofertando tratamentos que melhorem a 

qualidade global da vida e de seu funcionamento. Para otimizar a saúde, a atenção 

primária, ao invés de focar apenas na enfermidade individual, deve ter enfoque no 

meio social e físico em que as pessoas vivem e trabalham, e através da equidade, 

diminuir as disparidades na saúde entre segmentos mais e menos necessitados da 

população. Há um conjunto de ações que são exclusivas da atenção primária, 

devendo oferecer a entrada no sistema para todas as necessidades e problemas, 

prestando ao usuário atenção voltada à pessoa e não apenas a sua enfermidade, 

coordenando e integrando a atenção fornecida em outro lugar ou por terceiros. Além 

disso, ainda compartilha características que são comuns a outros níveis de atenção 

como responsabilidade pelo acesso, qualidade e custo, prevenção, tratamento, 

recuperação e trabalho em equipe.  

De acordo com Castro e Machado (2010), o debate sobre atenção primária vem 

se intensificando internacionalmente a partir dos anos 1970, gerando debates a 

respeito da organização dos serviços de saúde, fundamentada em um modelo médico 

hegemônico, com fragmentação das assistências e pouco resolutivo. Para Giovanella 

e Mendonça (2012), desde de 1978, com a declaração de Alma-Ata, a Atenção 

Primária à Saúde assumiu a função central nos sistemas de saúde. No Brasil, desde 

o início dos anos 1990, segundo Morosini, Fonseca e Lima (2018) a atenção básica 

vem sendo identificada pela população brasileira como a parte mais notável do 

sistema de saúde orientado pelos princípios da integralidade, universalidade e 

equidade. Para Giovanella (2018), a saúde sustentada por uma atenção primária à 
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saúde de qualidade gera benefícios que são reconhecidos internacionalmente, sendo 

um consenso que as políticas de atenção primária devem ser fortalecidas. 

Para Alfradique et al (2009), a atenção primária é responsável por uma 

população definida, pelo primeiro contato, que deve ser focado na pessoa e 

continuado ao longo do tempo, com intuito de facilitar a obtenção do cuidado quando 

necessário. De acordo com Heimann et al (2011), a Atenção Primária a Saúde tem 

como pontos fortes a ampliação do acesso e a cobertura, a possibilidade de 

coordenação da atenção e a integralidade. Além disso, destacam-se as ações de 

prevenção e promoção da saúde, a atuação no território, o vínculo com os usuários e 

a integração com a rede.  

De acordo PNAB (2017), a Atenção Primária à Saúde traz como princípios a 

universalidade, a equidade e a integralidade, e como diretrizes a regionalização e 

hierarquização, a territorialização, população adscrita, o cuidado centrado na 

pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade, a coordenação do cuidado, a 

ordenação da rede e a participação da comunidade. 

O princípio da universalidade, de acordo com Pontes (2009) visa garantir a 

todas as pessoas o direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Segundo Paim 

e Silva (2010), a universalidade conjectura que todos os usuários possuam acesso 

igualitário aos serviços de saúde, sem barreiras econômicas, físicas, culturais ou 

legais.  

Para Barros e Sousa (2016), a equidade pode ser entendida como uma 

estratégia para se atingir a igualdade de oportunidades de acesso aos serviços, 

levando em consideração as desigualdades de ordem econômica, social, cultural e 

étnica. De acordo com Paim e Silva (2010), embora a igualdade seja importante, em 

algumas situações como as de acesso aos serviços de saúde, se fosse utilizado o 

critério de igualdade para garantia do acesso, em algumas situações ocorreriam 

grande desigualdade, demostrando que a igualdade poderia ser injusta, 

principalmente quando relacionada à distribuição de recursos. O conceito de 

equidade gera a possibilidade de atender desigualmente os desiguais, priorizando 

aqueles que mais necessitam para dessa forma alcançar a igualdade.  

Para Cecilio (2001), a integralidade deve ser trabalhada em várias dimensões 

para que seja alcançada de forma mais completa possível. Paim e Silva (2010) 

afirmam que a reforma sanitária instituiu a integralidade em quatro perspectivas: a 



22 

integração das ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em todos 

os níveis de atenção.  

Para Oliveira e Pereira (2013), a integralidade passa pela necessidade de 

repensar os serviços públicos de saúde, que ainda são caracterizados pela 

descontinuidade assistencial. Para que ocorra a integralidade do cuidado, é 

necessária a redefinição das práticas, a fim de desenvolver vínculo, acolhimento e 

autonomia, observando as necessidades do usuário como pontos de partida para 

qualquer intervenção e construindo a possibilidade dos cuidados centrados no 

usuário.  

Sem acesso não haveria integralidade, a finalização do cuidado e a 

resolutividade máxima da assistência. A integralidade deveria ser garantida pelo 

sistema de saúde, e não deveria ser fruto de uma batalha desesperada e individual 

de cada usuário. É importante salientar: a integralidade não se realiza nunca em um 

só serviço, precisamos deslocar o nosso foco da atenção primária como um lugar 

privilegiado da integralidade e perceber que a integralidade é objetivo da rede. 

(CECILIO, 2001),  

Para Cecilio (2001), não existe integralidade e equidade sem a universalidade 

do acesso garantida. Para isso, é fundamental repensar aspectos da gestão dos 

serviços de saúde, como a organização do processo de trabalho, planejamento e 

construção de novas práticas e saberes em saúde.  

 

2.2 A atenção primária como coordenadora dos sistemas: atributos básicos e 

derivados  

 

A Atenção Primária em Saúde, segundo Starfield (2002) possui quatro atributos 

essenciais: o acesso ao primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade e a 

coordenação da atenção. 

Segundo Starfield (2002), o acesso ao primeiro contato é definido pela 

existência de um ponto de entrada para cada novo atendimento, sendo necessário 

que esse ponto seja de fácil acesso, inerente à organização do serviço de saúde por 

níveis de atenção; o ponto de primeiro contado deve ser conhecido como porta de 

entrada do sistema. A PNAB (2017) afirma ser fundamental para a efetivação da 

Atenção Básica com a porta de entrada preferencial da rede o atendimento às 

urgências/emergências, acolhimento, organização do escopo de ações e do processo 
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de trabalho de acordo com demandas e necessidades dos usuários, através de 

diversas estratégias. 

De acordo com Duarte et al (2017), a principal porta de entrada do sistema 

único de saúde deve ser a Atenção Primária em Saúde, local onde deve-se iniciar o 

ato de acolher, escutar e oferecer resposta resolutiva para a maioria dos problemas 

dos usuários, reduzindo os sofrimentos e os danos, e ainda que o cuidado também 

seja realizado em outros pontos da rede, a APS deve garantir a efetivação do cuidado, 

garantindo assim a integralidade.  

 Para Starfield (2002), a atenção ao primeiro contato envolve serviços que 

sejam prestados de forma acessível, tanto no que tange aos aspectos estruturais 

como à capacidade de atenção e utilização dos serviços quando necessário. A autora 

afirma que esse acesso é importante na redução de mortalidade e morbidade. O 

acesso na atenção primária ao primeiro contato leva a uma atenção mais apropriada, 

melhores resultados de saúde e custos reduzidos.  

A procura exagerada pelos serviços de urgência e emergência, com todas as 

suas consequências, além de poder ser explicada pelo imaginário social e pelas 

influencias hospitalocêntricas, também pode ser explicada pelas ofertas e pela 

capacidade dos cuidados da atenção básica (BRASIL, 2011). Segundo a PNAB 

(2017), caso o usuário utilize outros níveis de atenção como porta de entrada para 

acessar a rede, ele deve ser referenciado à Atenção Básica para que siga sendo 

acompanhado, assegurando a longitudinalidade do cuidado. 

Para isso, é necessário que os usuários tenham acesso à Atenção Primária. 

Oliveira e Pereira (2013) afirmam que embora acesso e acessibilidade geralmente 

sejam utilizados como sinônimos possuem significados diferentes, ainda que 

complementares. Starfield (2002) diferencia acesso de acessibilidade, a autora afirma 

que a acessibilidade deve possibilitar que as pessoas cheguem aos serviços, ou seja, 

está relacionado à estrutura de uma unidade de saúde, sendo necessário para atingir 

a atenção ao primeiro contato. Porém, não é uma característica exclusiva da atenção 

primária, devendo estar presente em todos os níveis de atenção. Já o acesso é a 

forma com a qual a pessoa experimenta a atenção ao primeiro contato. 

A PNAB (2017) salienta que o acesso tem relação com a capacidade do serviço 

de responder as necessidades da população, residente e itinerante, ou seja, as 

necessidades da população devem ser o principal referencial para a definição de 

ações e serviços a serem ofertados, permitindo diferenciação de horários de 
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atendimento e formas de agendamento para assegurar o acesso, recomendando 

evitar barreiras, como fechamento durante horário de almoço ou férias, que possam 

restringir ou impedir o acesso a população. Importante ressaltar que, segundo o 

documento, para garantir o acesso é fundamental acolher e resolver os agravos de 

maior incidência no território e não apenas ações programáticas, de modo a 

concentrar recursos e garantir um amplo escopo de ofertas nas unidades. Sendo 

assim, como afirma Brasil (2011), além de ser a porta de entrada do sistema de saúde, 

a atenção básica tem que ser uma “porta-aberta” capaz de dar respostas, de forma 

positiva aos usuários, não podendo ser simplesmente um local burocrático e de 

passagem obrigatória para os outros tipos de serviço.  

Starfield (2002) define a longitudinalidade como a existência de uma fonte 

continuada de atenção. A relação entre a população e sua fonte de atenção deve-se 

refletir através das relações entre usuário e profissional de forma que expresse a 

confiança mútua ao longo do tempo, entre ambos. A PNAB (2017) define 

longitudinalidade do cuidado como a continuidade da relação de cuidado, com 

responsabilização, construção de vínculo entre profissional e usuário, de modo 

permanente e consistente ao longo do tempo, acompanhando as intervenções em 

saúde e os outros elementos na vida dos usuários e os seus efeitos, de modo a evitar 

a perda de referência e minimizar o risco de iatrogenias decorrentes do 

desconhecimento do histórico do usuário e da falta de coordenação do cuidado. Para 

Pereira e Oliveira (2013), a presença da longitudinalidade tende a tornar os 

diagnósticos e tratamentos mais precisos, reduzindo os encaminhamentos para outros 

níveis de assistência. A equipe, quando desvinculada da realidade das condições de 

saúde e vida do usuário, resulta em falta de preparo para lidar com as distintas 

características socioculturais, o que constitui um fator dificultador para alcance da 

longitudinalidade na ESF.  

A integralidade pode ser definida como as variadas formas de serviço 

disponíveis e prestados pela Atenção Primária, as ações que devem ser oferecidas 

para que os usuários recebam atenção de forma integral, tanto do ponto de vista 

biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, prevenção, 

cura e reabilitação adequadas ao contexto da Atenção Primária em Saúde, mesmo 

que algumas ações não possam ser atendidas dentro da unidade, como os 

encaminhamentos para as especialidades e hospitais (STARFIELD, 2002). Oliveira e 

Pereira (2013) afirmam que a integralidade do cuidado depende da redefinição das 
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práticas com intuito de criar vínculo, acolhimento e autonomia, valorizando as 

subjetividades do trabalho em saúde e as necessidades singulares dos usuários, 

como base para qualquer intervenção, construindo o cuidado centrado no usuário. 

Para que a integralidade seja exercida, é necessário repensar práticas e 

conformações dos serviços públicos de saúde, ainda hoje caracterizados pela 

descontinuidade assistencial. 

E a Coordenação da Atenção pressupõe a continuidade, seja por parte do 

atendimento pelo mesmo profissional, seja pelo prontuário, ou por ambos, e o 

reconhecimento de problemas abordados em outros serviços e integração global no 

cuidado do paciente (STARFIELD, 2002). A coordenação entre níveis assistenciais 

pode ser identificada como a articulação entre os três níveis de serviços de saúde e 

suas ações, de forma que estejam sincronizados e com intuito de alcançar um objetivo 

comum, independentemente do local onde sejam prestados. Para ofertar ao usuário 

uma carta de serviços e informações que respondam às suas necessidades de saúde 

de forma integrada, nos diferentes pontos da rede de atenção à saúde (OLIVEIRA e 

PEREIRA, 2013). 

Starfield (2002) também ressalta a presença de três atributos derivados, que 

qualificam as ações do serviço de Atenção Primária em Saúde, são elas: a atenção 

centrada na família ou orientação familiar, que possui enfoque na avaliação das 

necessidades individuais para a atenção integral, devendo considerar o contexto 

familiar e o seu potencial de cuidado, como também as possíveis ameaças à saúde; 

a orientação comunitária, que é o reconhecimento dos serviços de saúde para 

necessidades em saúde da comunidade, realizado através de dados epidemiológicos 

e do contato direto com a comunidade; a competência cultura, avaliada através da 

adaptação das equipes e dos profissionais de saúde às características culturais da 

população, para assim facilitar a relação.  

 

2.3 Saúde como direito de todos e dever do estado: fatores que interferem no 

acesso da população aos serviços de saúde e aos princípios da integralidade e 

equidade 

 

A saúde se faz com pessoas e entre pessoas, trata-se de uma relação humana 

entre sujeitos com suas potencialidades, saberes e limites, com auxílio das 

tecnologias geradas e do conhecimento popular. Quer seja na perspectiva da 
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assistência para recuperação da saúde ou prevenção de agravos, quer seja para a 

promoção da saúde, essa produção realiza-se através de relações entre os indivíduos, 

família, equipe de saúde, os usuários e o seu sistema público de saúde. No entanto, 

mesmo no Brasil que possui um Sistema Único de Saúde, com princípios de 

universalidade e integralidade, é possível evidenciar na prática a grande desigualdade 

no acesso e as limitações impostas pela quantidade de recursos disponíveis. 

(INOJOSA, 2005).  

A Lei 8.080 de 1990, em seu artigo 2º institui que “A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício”. A lei institui que o dever do Estado de garantir saúde 

expressa-se na criação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

diminuição de riscos, doenças e agravos, e assegurem acesso universal e igualitário 

aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.  

Segundo a Lei 8.080 de 1990, a universalidade, ou seja, o acesso aos serviços 

de saúde em todos os níveis de atenção, é instituída como um dos princípios do SUS. 

A PNAB (2017) define universalidade como o acesso universal e contínuo aos 

serviços de saúde de forma resolutiva e com qualidade. Outro princípio citado na Lei 

8.080 de 1990 é o da integralidade, que segundo a lei pode ser definido como um 

conjunto contínuo e articulado das ações e serviços individuais e coletivos, 

preventivos e curativos. A PNAB (2017) define a integralidade como um conjunto de 

serviços que atendam às necessidades dos usuários do território, incluindo a 

responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o 

reconhecimento adequado das necessidades dos usuários e ampliação da autonomia. 

O SUS atualmente ainda enfrenta uma série de problemas como a 

fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes 

profissionais; a desintegração da rede assistencial dificultando a complementaridade 

entre a rede básica e o sistema de referência; a precária interação nas equipes e 

despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção; A 

burocratização e verticalização do sistema público de saúde; os baixos investimento 

na qualificação dos trabalhadores; a formação dos trabalhadores da saúde distante 

do debate e da formulação da política pública de saúde; o desrespeito aos direitos dos 

usuários; e o modelo de atenção centrado na relação queixa-conduta (PNH, 2006). 

De acordo com Menezes et al (2017), fatores organizacionais podem interferir 

no acesso do usuário na APS, como o horário de funcionamento, a adscrição da 
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clientela, o trabalho em equipe, a oferta de serviços para a demanda espontânea. 

Para Esmeraldo et al (2009), os usuários devem ser escutados pelos profissionais de 

saúde, sem limite de fichas, respeitando a universalidade e a garantia do acesso para 

a população. Para o fortalecimento do acesso, são necessários a priorização dos 

usuários que mais precisam, a realização de ações extramuros, o planejamento das 

ações de oferta de informações e a valorização da autonomia do usuário (MENEZES 

et al, 2017). 

Para Oliveira e Pereira (2013), oficialmente, a Atenção Primária é a porta de 

entrada do sistema de saúde brasileiro, devendo ser acessível e resolutivo frente às 

principais necessidades de saúde trazidas pelos usuários. A implantação de 

ferramentas apropriadas de trabalho gerencial, tais como o planejamento das ações, 

a abordagem multidisciplinar, a organização horizontal do trabalho e o 

compartilhamento do processo decisório podem contribuir significativamente para 

oferecer atenção ao primeiro contato. 

Segundo a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, os avanços 

alcançados pelo SUS nos últimos anos são inegáveis e representativos, torna-se cada 

vez mais clara a dificuldade em superar a grande fragmentação das ações e serviços 

de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual. O modelo de atenção à 

saúde vigente tem se mostrado insuficiente para dar conta dos desafios sanitários 

atuais e insustentável para os enfrentamentos futuros, já que são fundamentados nas 

ações curativas, centrado no cuidado médico e estruturado com ações e serviços de 

saúde dimensionados a partir da oferta. Essa condição também é agravada pela 

grande oferta de serviços privados e o peso de seus interesses e pressões no 

mercado e pelo desafio de lidar com a complexa relação entre acesso, escopo, custo, 

efetividade e qualidade que mostram a complexidade de um sistema unificado e 

integrado no Brasil. 

Com o passar dos anos, a demanda e a procura por atendimento nos serviços 

de saúde torna-se cada vez maior, sendo cada vez mais necessário investir em 

serviços organizados e que satisfaçam a necessidade dos usuários. Desde a criação 

do SUS, em 1988, fica claro que esse marco está intimamente ligado à tomada de 

responsabilidade do Estado para garantir a saúde da população, como também 

reforçar a ideia de que a saúde não é apenas a ausência de doença. Evidentemente, 

muitos desafios precisam ser superados, para melhor assistir esse crescente número 

de usuários. A necessidade de mudanças é uma realidade, para que o SUS possa 
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garantir de forma efetiva serviços de saúde com qualidade para os cidadãos 

(OLIVEIRA et al 2010). 

 

2.4 A Política Nacional de Humanização e o Acolhimento nas práticas de 

produção de saúde: a organização do atendimento voltada para o usuário  

 

Segundo Carvalho (2013), o Sistema Único de Saúde é resultado de décadas 

de luta do Movimento da Reforma Sanitária, sendo instituído através da Constituição 

Federal (CF) de 1988 e consolidado pelas Leis 8.080 e 8.142, definindo 

constitucionalmente a saúde como direito de todos e dever do estado. Para Nora e 

Junges (2013), as conquistas do SUS, durante esses anos, nos desafiam a 

desenvolver intervenções que favoreçam o seu aperfeiçoamento; com esse intuito o 

Ministério da Saúde desenvolveu a Política Nacional de Humanização, também 

conhecida como humanizaSUS. 

A Política Nacional de Humanização (PNH), foi lançada em 2003, visando pôr 

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

mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH incentiva o diálogo entre os gestores, 

trabalhadores e usuários para conceber processos coletivos de enfrentamento de 

relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes 

desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais 

de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si (PNH, 2013).  

Humanizar pode ser definido como a inclusão das diferenças nos processos de 

gestão e de cuidado, essas mudanças são construídas de forma coletiva e 

compartilhada, não por uma pessoa ou grupo isolado (PNH, 2013).  

A Política Nacional de Humanização de 2010 traz como uma das diretrizes de 

maior relevância ética o acolhimento, no que se refere ao compromisso com o 

reconhecimento do outro, na atitude de acolher suas diferenças, dores e modos de 

sentir a vida. Para Ferreira et al (2017), a Política Nacional de Humanização deixou 

de ser apenas um programa aplicado nos serviços para operar como uma política de 

forma transversal em toda rede. Para isso, o acesso e o acolhimento favorecem na 

obtenção de melhores resultados. De acordo com Beck e Minuzi (2008), o acolhimento 

pode ser identificado como a base da humanização da assistência, gerando vínculo, 

resolutividade, responsabilização entre equipe e usuário, contribuindo para a 

qualidade da assistência e para a democratização do acesso.  
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O acolhimento à demanda espontânea na atenção básica propõe inverter a 

lógica de organização e funcionamento das unidades, modificando radicalmente o 

processo de trabalho (FRANCO, BUENO e MERHY 1999). Para Santana (2008), o 

acolhimento não é somente uma forma humanizada, respeitosa e comprometida que 

deve existir na relação profissional-usuário, no âmbito da Atenção Primária em Saúde 

o acolhimento deve ser um recurso para garantir o acesso do usuário ao serviço de 

saúde. Como afirmam Tesser, Poli e Campos (2010), o acolhimento é uma proposta 

para a melhoria das relações dos serviços de saúde com a população, através do 

encontro do usuário que procura a unidade de saúde espontaneamente com o 

profissional, onde ocorrerá a escuta, o processamento de sua demanda e a busca de 

sua resolução. 

O acolhimento à demanda espontânea na atenção básica é fundamental, já que 

vários tipos de demandas podem ser acolhidos e satisfeitos na atenção básica; é 

necessário que a demanda apresentada pelo usuário seja acolhida, escutada, 

problematizada e reconhecida como legítima (BRASIL, 2011). Para Santana (2008), 

a demanda espontânea consiste na necessidade autopercebida pelo usuário, que 

resulta em sua busca pelo serviço de saúde. Já a demanda programada pode ser 

definida como o atendimento agendado, seja pelo intuito do próprio usuário ou por 

resultado da busca ativa da equipe. É necessário que ocorra a integração entre as 

demandas programadas e espontâneas para que as ações de prevenção de doenças 

e promoção da saúde possam ser elaboradas e realizadas. 

Através do processo de acolhimento, o contato não programado do usuário, ou 

seja, a demanda espontânea, passa a ser realizado por um profissional de saúde e 

não mais por um recepcionista como afirmam Tesser, Poli e Campos (2010). O 

profissional de saúde possui a difícil missão de realizar de forma simultânea o 

processo de acolhimento e escuta qualificada e individualizada, realizando uma 

avaliação de risco e vulnerabilidade biológica, epidemiológica e psicossocial 

rediscutindo e processando a demanda juntamente com o usuário, tentando identificar 

as principais queixas, acionando a sua equipe de referência. Isso requer prática 

profissional e habilidade para interpretar, se comunicar e negociar de forma 

interdisciplinar e com o usuário, estimulando o vínculo, acalmando as suas 

ansiedades e buscando soluções.  

Segundo Franco, Bueno e Merhy (1999), o acolhimento visa garantir o acesso 

universal prestando atendimento a todos os usuários que procurarem os serviços de 
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saúde, através do acolhimento, escuta e resposta positiva capaz de resolver os 

problemas de saúde dos usuários, qualificando a relação equipe-usuário, através de 

parâmetros humanitários, de solidariedade e cidadania. A PNAB (2017) salienta a 

importância de que o acolhimento aconteça durante todo o horário de funcionamento 

da UBS, na sistematização dos fluxos de usuários, na definição das avaliações de 

risco e vulnerabilidade, no estabelecimento das modelagens de escuta, na gestão das 

agendas e nas ofertas de cuidado multidisciplinar. É fundamental que a equipe discuta 

e defina o modo como os diferentes profissionais irão participar do acolhimento, 

definindo, mesmo que de forma provisória, quem vai receber o usuário, como avaliar 

o risco e a vulnerabilidade, o que fazer de imediato, quando encaminhar ou agendar 

uma consulta médica, como organizar as agendas e que outras ofertas de cuidado 

podem ser necessárias (BRASIL, 2011 e PNAB, 2017). 

O acolhimento sugere a reorganização do serviço, para a garantia do acesso 

universal, atendimento humanizado e resolubilidade com intuito de oferecer sempre 

uma resposta positiva à queixa apresentada pelo usuário (FRANCO; BUENO e 

MERHY,1999 ). Para Oliveira e Pereira (2013), as mudanças geradas no processo de 

trabalho podem ser identificadas como uma estratégia para o alcance da 

longitudinalidade, estando ligada à boa comunicação e ajudando a favorecer a 

efetividade e a continuidade do cuidado, contribuindo para a implementação de ações 

de promoção à saúde e de prevenção de agravos; para sua efetivação faz-se 

necessário o comprometimento da equipe, de modo que sejam desenvolvidas práticas 

que visem o atendimento das necessidades de saúde dos usuários, por meio de atos 

de fala, escuta, vínculo e negociação. Como afirmam Franco, Bueno e Merhy (1999), 

esse processo gera impacto principalmente nos profissionais não médicos, no 

momento em que o eixo central deixa de ser o médico para ser a equipe 

multidisciplinar, que se encarregue da escuta do usuário, compreendendo e 

resolvendo o seu problema.  

 

2.5 O Projeto Ciclo Saúde e a programação proposta para o município de 

Canãa dos Carajás  

 

Segundo Edmundo (2017), o Ciclo Saúde caracteriza-se como uma tecnologia 

social com o objetivo de contribuir para a promoção à saúde em diversos municípios 

brasileiros, através de um ciclo de cooperação técnica que se desenvolve a partir de 
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um processo de educação continuada e fomento à educação permanente dos 

profissionais que atuam na atenção básica, nos municípios de atuação da Vale. O 

Ciclo Saúde é uma parceria intersetorial com a empresa Vale e a Fundação Vale, que 

fornecem condições institucionais para garantir o cumprimento das ações planejadas, 

uma organização da sociedade civil, o Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) 

trazendo a experiência na aplicação de metodologias participativas, a Universidade 

Estácio de Sá, por meio do Mestrado Profissional em Saúde da Família, e as 

secretarias municipais de Saúde e suas equipes profissionais.  

O Ciclo Saúde tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da Atenção 

Básica nos municípios de atuação da Vale através de um ciclo de formação, que conta 

com oficinas, seminários, encontros locais e regionais, sempre com foco na promoção 

da saúde, participação social e no enfrentamento dos determinantes sociais. 

(CEDAPS, 2017). 

Em 2017, o projeto ampliou sua abrangência, atuando em 27 municípios de 4 

estados brasileiros, contribuindo para o fortalecimento da Política Nacional de Atenção 

Básica. Tendo em vista que a maioria das localidades onde a Vale atua são municípios 

de pequeno porte populacional, onde o acesso à infraestrutura dos serviços e 

condições de saneamento básico geralmente são precárias, os indicadores e saúde 

tornam-se comprometidos por esses fatores. A percepção de que contribuir com 

ações e projetos nessa área podem determinar impactos relevantes, o Ciclo Saúde 

atua auxiliando na melhoria das condições de trabalho, através de recursos técnicos 

e matérias  (FUNDAÇÃO VALE, CEDAPS e UNESA, 2017). 

Entre 2014 e 2016, o projeto realizou 82 oficinas e 29 encontros locais. Em 

2016, o Ciclo realizou 4 encontros regionais e um seminário para 400 pessoas. Já 

foram produzidos 151 documentos relativos às atividades desenvolvidas e a análise 

de dados levantados (CEDAPS, 2017). 

O Ciclo Saúde atua através da construção compartilhada de soluções locais e 

pela prática do fazer das oficinas, pelos consultores e participantes, sendo avaliadas 

e replanejadas processualmente. O processo de construção intersetorial, utilizado 

pelo Ciclo Saúde, traz benefícios para os diversos atores que fazem parte dele. Os 

consultores aprenderam muito com as equipes de saúde nas quais atuaram como 

facilitadores, gerando grande impacto, como qualificação extra, durante o mestrado, 

na formação dos consultores. (FUNDAÇÃO VALE, CEDAPS e UNESA, 2017). Os 

profissionais das equipes de atenção básica estão mais preparados para ofertar, 
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desenvolver e planejar práticas coletivas à comunidade e realizar ações intersetoriais. 

(VENTURA, NATALIZI e MATTOS, 2017). 

Durante as avaliações coletivas do Ciclo Saúde, em média 85% dos 

profissionais afirmaram que a participação no Ciclo Saúde melhorou seus níveis de 

desempenho no trabalho, auxiliou no acesso e estimulou a buscar mais conhecimento, 

aumentando a motivação para as atividades na unidade e estimulando a trabalhar 

mais em equipe. Apresentando as tecnologias para trabalhar mais com a comunidade 

e com os grupos e organizações locais, desenvolvendo, criando e aperfeiçoando mais 

ações de educação em saúde, possibilitando reconhecer que a intersetorialidade, que 

é fundamental para a promoção da saúde — e ainda que seja um desafio — deve ser 

desenvolvida (VENTURA, NATALIZI e MATTOS, 2017).  

O Ciclo Saúde no município de Canaã dos Carajás, no Pará, teve início no ano 

de 2014, se dividindo em duas fases, a primeira fases que foi desenvolvida entre os 

anos de 2014 a 2016 teve como objetivo o fortalecimento da Atenção Básica do 

município através da qualificação das Equipes da Estratégia de Saúde da Família, 

com temas voltados para a atenção, prevenção e promoção da saúde e do 

fornecimento de instrumentos e mobiliários para o aperfeiçoamento do diagnóstico e 

prática clínica, proporcionando assim o aumento da resolutividade nos atendimentos 

e o cumprimento do direito à saúde nos territórios de intervenção. (CICLO SAÚDE 

CANAÃ DOS CARAJÁS- CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO, 2017) 

Tendo como resultado a implantação do projeto em 100% das unidades de 

Atenção Básica; auxílio da elaboração do Plano Municipal de Saúde, no quadriênio 

de 2014 a 2017; disponibilização de 384 equipamentos, mobiliários e materiais 

didáticos, promovendo unidades melhores equipadas para o atendimento da 

população, melhora das condições de trabalho e aumento da resolutividade na 

Atenção Básica; capacitação de 221 profissionais que atuam nas Unidades Básicas 

de Saúde para promoção de saúde e prevenção de doenças, os profissionais 

capacitados podem ser multiplicadores locais das informações construídas, tornando 

as equipes de saúde mais qualificadas. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO, 2017) 

Ampliação das ações de Educação em Saúde aumentando o nível de 

informação e mobilização da população em relação aos direitos sociais e as 

determinantes sociais de saúde. Foi realizado o Primeiro Encontro Municipal de 

Atenção Básica em Canaã dos Carajás, que reuniu representantes de todas as 
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Unidades Básicas de Saúde, contabilizando cerca de 100 profissionais. Apresentação 

de 10 ações de educação em saúde que foram pactuadas, pelas equipes, ao longo 

do projeto. Na avaliação coletiva, 88,9% dos participantes afirmaram que “concordam 

plenamente” que as atividades do projeto melhoraram os níveis pessoais de 

desempenho no trabalho. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- CARTA DE 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO, 2017) 

A segunda fase do projeto, iniciada em 2017, teve como finalidade cooperar 

com o município de Canaã dos Carajás, apoiar na Reorganização da Atenção Primária 

da zona urbana do município, que possui 6 unidades, totalizando 10 equipes com 

intuito de aperfeiçoar o fluxo de atenção ao usuário e aprimorar o acolhimento à 

demanda espontânea. O projeto utilizou a metodologia de Construção Compartilhada 

de Soluções Locais, que é uma metodologia de planejamento através do 

compartilhamento de ideias, práticas, estratégias que vem sendo utilizada ao longo 

de mais de 10 anos pelo CEDAPS. No município de Canaã dos Carajás, o projeto 

contou com a participação da gestão local e de todos os profissionais da APS da zona 

urbana, parte dos profissionais da zona rural e da rede hospitalar. Foram realizadas 

visitas técnicas, intercâmbio da gestão do município ao Rio de Janeiro, rodas de 

conversa e oficina de formação. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - CARTA 

DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO, 2017) 

 

3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

3.1 O cenário de onde emergiu o estudo 

 

Trata-se de Canaã dos Carajás, município de pequeno porte localizado no 

interior do estado do Pará. Com uma população estimada de 44.569 habitantes, o 

município possui extensão territorial de 3.146,407 km², densidade demográfica de 8,49 

habitantes/km² e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,673. A maioria da 

população possui entre 25 e 44 anos e os trabalhadores possuem salário médio 

mensal de 4.9 salários mínimos (IBGE, 2017; FUNDAÇÃO VALE, CEDAPS e UNESA, 

2017) 

 

Figura 1. Canaã dos Carajás no Brasil 



34 

 

Fonte: Google Maps (2018). 

 

Além disso, 35,3% dos domicílios possuem esgoto sanitário adequado, 11,49% 

da população é considerada em extrema pobreza e 56,7% dos habitantes possuem 

plano de saúde (FUNDAÇÃO VALE, CEDAPS e UNESA, 2017). Canaã dos Carajás 

possui um hospital municipal com 62 leitos, sendo 11 de observação na emergência 

e 3 leitos de pré-parto. Apesar de o hospital ter capacidade informada pela prefeitura 

para prestar 180 atendimentos/dia, hoje encontra-se sobrecarregado com uma média 

de 300 atendimentos/dia. O hospital municipal é a principal porta de entrada no 

sistema, sendo a referência de atendimento para os usuários, mesmo nas causas 

sensíveis a Atenção Primária (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO 

TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA DE AGOSTO DE 2017). 

A zona urbana do município possui dez equipes de ESF divididas em seis 

unidades básicas. Cada equipe de saúde da família conta com uma equipe de Saúde 

Bucal e um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Apesar de não fazer parte 

do projeto, a cidade ainda conta com quatro unidades na zona rural, duas de ESF e 

dois PACS. Embora no início deste projeto o município utilizasse o E-SUS como 

referência para a gestão das informações, somente uma unidade de saúde era 
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informatizada (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA 

VISITA TÉCNICA DE AGOSTO DE 2017).  

 

Figura 2. Características demográficas e socioeconômicas do Município de Canaã 

dos Carajás

 

Fonte: FUNDAÇÃO VALE, CEDAPS e UNESA, 2017 

 

Figura 3. Índice de desenvolvimento humano municipal e cobertura no 

acompanhamento das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família com perfil 

saúde

 

Fonte: FUNDAÇÃO VALE, CEDAPS e UNESA, 2017 

Figura 4. Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica e 

percentual de cobertura da população por equipes da estratégia saúde da família no 

município de Canaã dos Carajás - Pará  

 

Fonte: FUNDAÇÃO VALE, CEDAPS e UNESA, 2017 

 

3.2 Desenho do estudo 

 

Para atingir os objetivos propostos, o método utilizado neste estudo foi a 

Sistematização de Experiências, conforme proposto por Oscar Jara Holliday (1996). 

Este método não consiste no mero agrupamento de informações que emergem das 

análises e observações, mas possui a desafiadora missão de obter uma 
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aprendizagem crítica a partir do que foi vivido e experimentado. Holliday (1996) ainda 

diz que este método é uma interpretação crítica de várias experiências práticas e 

concretas, através do ordenamento, reconstrução, descoberta e explicitação dos 

processos vividos, onde o sistematizador deve ser parte da vivência que será alvo da 

análise.  

Este método, criado para sistematizar experiências no campo da educação 

popular, vem sendo apontado como extremamente adequado para “(...) trabalhar com 

realidades dinâmicas, complexas e participativas, que têm o ambiente social como 

fonte de dados, contribuindo para o aprimoramento da gestão de políticas públicas em 

uma perspectiva integrada e participativa (...)” (CORADELLO, 2015). Para 

sistematizar são evidenciados os acontecimentos, o seu comportamento e evolução 

para finalmente interpretar a experiência vivenciada pelos sujeitos. Segundo a mesma 

autora, a sistematização é dividida em cinco etapas: 1. O ponto de partida; 2. A 

delimitação da experiência; 3. A recuperação do processo vivido; 4. A reflexão de 

fundo; 5. O ponto de chegada.  

 

3.2.1 O ponto de partida da sistematização 

 

O ponto de partida da sistematização é, na verdade, o objeto da sistematização, 

ou seja, o projeto, experiência ou vivência de um grupo de pessoas. Neste caso, o 

ponto de partida desta sistematização foram as experiências iniciais que deram início 

ao processo de reorganização da Atenção Primária e da construção do protocolo de 

acolhimento à demanda espontânea no município de Canaã dos Carajás (Pará). A 

partir de uma série de consultorias realizadas no município, foi possível identificar um 

conjunto de fragilidades no acesso da população aos serviços de APS local, o que 

possivelmente trazia danos significativos à saúde das pessoas e à organização do 

sistema de saúde. 

 

3.2.2 A delimitação da experiência 

 

A delimitação da experiência, segunda fase do processo, é comumente 

realizada a partir de perguntas iniciais da sistematização. Especificamente neste 

estudo, a experiência foi delimitada a partir das questões propostas por Holliday 

(1996): 
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3.2.2.1 Para que queremos fazer esta sistematização? 

 

Para contribuir com a reflexão teórica do conhecimento e com intuído de 

estimular a construção compartilhada de soluções locais que visem a ampliação do 

acesso à APS através do acolhimento à demanda espontânea. 

 

3.2.2.2 Que experiência queremos sistematizar? 

 

O objeto de sistematização de experiências será a construção coletiva do 

protocolo de acolhimento à demanda espontânea e o processo de reorganização da 

APS no município de Canaã dos Carajás, no Pará, no período de setembro de 2017 

a dezembro de 2018. 

 

3.2.2.3 Que aspectos centrais dessa experiência interessam sistematizar? 

 

Os aspectos centrais da sistematização foram: 

• a metodologia utilizada na intervenção do Ciclo Saúde; 

• a visão/atuação/prática dos profissionais de saúde; e 

• os indicadores de atendimento nas unidades. 

3.2.3 A recuperação do processo vivido 

 

A reconstrução da história ocorreu através do desenvolvimento de uma linha 

do tempo no período da experiência destacando os momentos mais importantes neste 

período. A seleção do que seriam os principais momentos da experiência/intervenção 

foi realizada com base nas vivências da autora/sistematizadora e a partir de diálogos 

com os coordenadores da intervenção local e com os profissionais da Atenção 

Primária em Saúde. Foram aspectos considerados emblemáticos neste período e que, 

portanto, foram objetos de análises: 

 

• Reunião com a Secretaria de Saúde - setembro de 2017. 

• Reunião com representantes da prefeitura - setembro de 2017. 
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• Visita técnica às Unidades de Atenção Primária da Zona Urbana do Município 

de Canaã dos Carajás - setembro de 2017. 

• Visita técnica às Unidades de Atenção Primária da Zona Urbana do Município 

de Canaã dos Carajás - setembro de 2017. 

• Reunião com representantes do nível primário e terciário - setembro de 2017. 

• Intercâmbio com os profissionais do município de Canaã dos Carajás ao Rio de 

Janeiro - Reunião de boas-vindas no CEDAPS - outubro de 2017. 

• Vista técnica à Clínica da Família Maria José Papera de Azevedo e à Clínica 

da Família Barbara Starfilde - outubro de 2017. 

• Apresentação do ASAS - Ambiente de Saberes e Aprendizagens em Saúde - 

outubro de 2017. 

• Painel de experiências em Acesso, Acolhimento e Serviços nas Clínicas da 

Família do Rio de Janeiro - outubro de 2017. 

• Discussão sobre o esboço do fluxo de organização e funcionamento da RAS 

Canaã dos Carajás com ênfase na Atenção Básica como coordenadora do 

cuidado - outubro de 2017. 

• Reunião com os profissionais: médicos, odontólogos e enfermeiros do 

município de Canaã dos Carajás - novembro de 2017. 

• Oficina de formação de formadores - novembro de 2017. 

• Inauguração do NEP (Núcleo de Educação Permanente) e entrega do kit 

semina - novembro de 2017. 

• Apresentação do protocolo de acolhimento à demanda espontânea para as 

equipes de saúde da família e demais equipes - dezembro de 2017. 

• Apresentação do protocolo de acolhimento à demanda espontânea para o 

Conselho Municipal de Saúde - dezembro de 2017. 

• Apresentação do protocolo de acolhimento à demanda espontânea para o 

Legislativo e o Judiciário - dezembro de 2017. 

• Reunião de alinhamento para a implantação do protocolo nas unidades - 

dezembro de 2017. 

• Construção do Guia de acolhimento à demanda espontânea - de janeiro a abril 

de 2018. 

• Reunião de alinhamento com a Secretaria de Saúde - abril de 2018. 

• Roda de conversa - Acolhimento à demanda espontânea - abril de 2018. 
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• Reunião com enfermeiros da atenção primária do município de Canaã dos 

Carajás - abril de 2018. 

• Reunião com os gerentes das unidades - abril de 2018. 

• Oficina: acolhimento e escuta qualificada - junho de 2018. 

• Oficina: classificação de risco na atenção básica em saúde - junho de 2018. 

• Oficina: Conselho de Saúde: organização, funcionamento e desafios para o 

fortalecimento do SUS - junho de 2018 

• Reunião na Secretaria Municipal de Saúde - junho de 2018. 

• Reunião com os gerentes das unidades - agosto de 2018. 

• Entrega dos kits de materiais educativos - agosto de 2018. 

• Visita técnica para monitoramento dos resultados da reorganização da atenção 

primária no município de Canaã dos Carajás - agosto de 2018. 

• Oficina de gerenciamento do acolhimento à demanda espontânea - agosto de 

2018. 

• Reunião com a gestão para apresentação dos resultados do monitoramento - 

agosto de 2018. 

 

 

3.2.4 A reflexão de fundo 

 

Cada etapa descrita na fase anterior foi analisada separadamente e com 

profundidade. Após, buscou-se estabelecer as conexões entre elas, possibilitando 

identificar e relatar as tensões, contradições, potências, limites e dificuldades, 

tentando-se definir como e por que os fatos ocorreram da forma que ocorreram. 

 

3.2.5 O ponto de chegada 

 

Foram definidos os principais resultados teóricos e práticos desenvolvidos a 

partir do ponto de partida. No entanto, por se tratar da sistematização de experiência, 

as conclusões desenvolvidas, segundo Holliday (1996), foram formulações abertas e 

não definitivas com o intuito de identificar como esta sistematização ensina para o 

futuro desta e de outras construções coletivas de protocolos de acolhimento à 

demanda espontânea na APS. 
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3.3 A população alvo da experiência 

 

A população alvo da experiência foram todos os profissionais da equipe de 

Saúde da Família (agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, odontólogos, auxiliares e técnicos de saúde bucal), profissionais do 

NASF, da gestão e de apoio (serviços gerais, segurança e outros) atuantes no 

município no período do estudo.  

 

3.4 Fontes de informação 

 

Como fonte de informação foi utilizado o conjunto de relatórios técnicos 

produzidos pelos bolsistas e técnicos que trabalharam na experiência/intervenção no 

período analisado, todos integrantes do Projeto Ciclo Saúde. Especificamente, foram 

fontes qualitativas de dados as matrizes e relatórios técnicos produzidos pelos 

profissionais durante as oficinas, as falas que foram registradas durante as rodas de 

conversa e dinâmicas de trabalho e os questionários aplicados aos membros do 

Conselho Municipal de Saúde. O Quadro 1 sumariza os documentos analisados em 

cada evento definido na fase 3 da sistematização de experiência. 

 

Quadro 1. Tipos de documentos analisados em cada evento relevante no período da 

sistematização das experiências. Canaã dos Carajás, Pará, Brasil, 2017–2018 

ATIVIDADE REALIZADA  MATERIAL ANALISADO  

VISTA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS  

Reunião com a 
Secretaria de Saúde - 
setembro de 2017 

• Relatório técnico da visita técnica de setembro 
de 2017 

 

Reunião com 
representantes da 
prefeitura - setembro de 
2017 
 

• Relatório técnico da visita técnica de agosto de 
2017 

Visita técnica às 
Unidades de Atenção 
Primária da Zona Urbana 
do Município de Canaã 

• Relatório técnico da visita técnica de setembro 
de 2017 
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dos Carajás - setembro 
de 2017 
 

Visita técnica às 
Unidades de Atenção 
Primária da Zona Urbana 
do Município de Canaã 
dos Carajás - setembro 
de 2017 

• Relatório técnico da visita técnica de setembro 
de 2017 

 

Reunião com 
representantes do nível 
primário e terciário - 
setembro de 2017 
 

• Relatório técnico da visita técnica de setembro 
de 2017 

 

INTERCÂMBIO COM OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS 
CARAJÁS AO RIO DE JANEIRO: 

Reunião de boas-vindas 
no CEDAPS - outubro de 
2017 
 

• Apresentação do diagnóstico participativo do 
município de Canaã dos Carajás e relatório 
técnico do intercâmbio ao Rio de Janeiro de 
outubro de 2017 

Vista técnica à Clínica 
da Família Maria José 
Papera de Azevedo e à 
Clínica da Família 
Barbara Starfilde - 
outubro de 2017 
 

• Relatório técnico do intercâmbio com os 
profissionais do município de Canãa dos 
Carajás ao Rio de Janeiro em outubro de 2017 

 
 

Apresentação do ASAS - 
Ambiente de Saberes e 
Aprendizagens em 
Saúde - outubro de 2017 

• Relatório técnico do intercâmbio com os 
profissionais do município de Canãa dos 
Carajás ao Rio de Janeiro em outubro de 2017 

Painel de experiências 
em Acesso, 
Acolhimento e Serviços 
nas Clínicas da Família 
do Rio de Janeiro - 
outubro de 2017 
 

• Relatório técnico do intercâmbio com os 
profissionais do município de Canãa dos 
Carajás ao Rio de Janeiro em outubro de 2017 

 

Discussão sobre o 
esboço do fluxo de 
organização e 
funcionamento da RAS 
Canaã dos Carajás com 
ênfase na Atenção 
Básica como 
coordenadora do 
cuidado - outubro de 
2017 
 

• Relatório técnico do intercâmbio com os 
profissionais do município de Canãa dos 
Carajás ao Rio de Janeiro em outubro de 2017 
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Reunião com os 
profissionais: médicos, 
odontólogos e 
enfermeiros do 
município de Canaã dos 
Carajás - novembro de 
2017 
 

• Relatório técnico da reunião com os 
profissionais médicos, odontólogos e 
enfermeiros do município de Canaã dos Carajás 
de novembro de 2017 

Oficina de formação de 
formadores - novembro 
de 2017 
 

• Relatório técnico da oficina de formação de 
formadores de novembro de 2017  

• Planos de replicação  
 

Inauguração do NEP 
(Núcleo de Educação 
Permanente) e entrega 
do kit semina - 
novembro de 2017 
 

• Relatório técnico da oficina de formação de 
formadores de novembro de 2017 

 

Apresentação do 
protocolo de 
acolhimento à demanda 
espontânea para as 
equipes de saúde da 
família e demais equipes 
- dezembro de 2017 
 

• Slide para a apresentação do protocolo de 
acolhimento à demanda espontânea  

• Relatório técnico da apresentação do protocolo 
de acolhimento à demanda espontânea de 
dezembro de 2017 

Apresentação do 
protocolo de 
acolhimento à demanda 
espontânea para o 
Conselho Municipal de 
Saúde - dezembro de 
2017 
  

• Slide para a apresentação do protocolo de 
acolhimento à demanda espontânea  

• Relatório técnico da apresentação do protocolo 
de acolhimento à demanda espontânea de 
dezembro de 2017 

Apresentação do 
protocolo de 
acolhimento à demanda 
espontânea para o 
Legislativo e o 
Judiciário - dezembro de 
2017 
 

• Slide para a apresentação do protocolo de 
acolhimento à demanda espontânea  

• Relatório técnico da apresentação do protocolo 
de acolhimento à demanda espontânea de 
dezembro de 2017 

Reunião de alinhamento 
para a implantação do 
protocolo nas unidades 
- dezembro de 2017 
 

• Slide para a apresentação do protocolo de 
acolhimento à demanda espontânea  

• Relatório técnico da apresentação do protocolo 
de acolhimento à demanda espontânea de 
dezembro de 2017 

Construção do Guia de 
acolhimento à demanda 
espontânea  

• Guia de acolhimento à demanda espontânea 
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Reunião de alinhamento 
com a Secretaria de 
Saúde - abril de 2018 
 

• Relatório técnico da roda de conversa sobre 
acolhimento à demanda espontânea em abril de 
2018. 

 

Roda de conversa - 
Acolhimento à demanda 
espontânea 
 

• Slide para a roda de conversa sobre 
acolhimento à demanda espontânea 

• Relatório técnico da roda de conversa sobre 
acolhimento à demanda espontânea em abril de 
2018 

• Matriz - acolhimento: como podemos fazer 
juntos 

• Matriz - acolhimento: como dinamizar a sala de 
espera 

• Construção geral do fluxograma de acolhimento 
à demanda espontânea 

• Plano de ações para a implantação do 
acolhimento à demanda espontânea, mapa 
falante  

• Pcatool versão profissional. 

Reunião com 
enfermeiros da atenção 
primária do município 
de Canaã dos Carajás - 
abril de 2018 
  

• Relatório técnico da roda de conversa sobre 
acolhimento à demanda espontânea em abril de 
2018 

Reunião com os 
gerentes das unidades - 
abril de 2018 
 

• Relatório técnico da roda de conversa sobre 
acolhimento à demanda espontânea em abril de 
2018 

• Escala de revezamento no acolhimento para os 
ACS 

Oficina: acolhimento e 
escuta qualificada  
 

• Slide sobre acolhimento e escuta qualificada 

• Relatório técnico da oficina de acolhimento e 
escuta qualificada de junho de 2018 

• Matriz de monitoramento do acolhimento 

• Vídeo da encenação do “posso ajudar” 
 

Oficina: classificação de 
risco na atenção básica 
em saúde 
  

• Slide sobre classificação de risco na atenção 
básica de saúde  

• Relatório técnico da oficina de classificação de 
risco na atenção básica de saúde de junho de 
2018 

• Matriz de monitoramento da classificação de 
risco 

• Vídeo da encenação de classificação de risco 
na atenção básica de saúde 

Oficina: Conselho de 
Saúde: organização, 
funcionamento e 

• Slide da oficina Conselho de Saúde: 
organização, funcionamento e desafios para o 
fortalecimento do SUS 
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desafios para o 
fortalecimento do SUS 
 

• Relatório técnico Conselho de Saúde: 
organização, funcionamento e desafios para o 
fortalecimento do SUS de junho de 2018 

• Construção do fluxo do Conselho Municipal de 
Saúde  

• Instrumento de avaliação do usuário 

Reunião na secretária 
municipal de saúde - 
junho de 2018 
 

• Relatório técnico sobre a reunião com os 
gerentes de agosto de 2018 

 

Reunião com os 
gerentes das unidades - 
agosto de 2018 
  

• Relatório técnico sobre a reunião com os 
gerentes de agosto de 2018 

Entrega dos kits de 
materiais educativos  
 

• Material produzido: Relatório Técnico da 
Entrega dos Kits de materiais educativos 

 

Visita técnica para 
monitoramento dos 
resultados da 
reorganização da 
atenção primária no 
município de Canaã dos 
Carajás - agosto de 2018 
 

• Matriz de monitoramento dos resultados 
coletados com os profissionais 

• Relatórios das principais questões gerenciais 
apontadas durante as reuniões  

• Relatório técnico do monitoramento das 
atividades de agosto de 2018  

 

Oficina de 
gerenciamento do 
acolhimento à demanda 
espontânea 
  

• Relatório técnico da oficina de gerenciamento 
do acolhimento à demanda espontânea de 
agosto de 2018 

Reunião com a gestão 
para apresentação dos 
resultados do 
monitoramento 

• Slide para a apresentação dos resultados e 
relatório técnico da reunião de apresentação 
para a gestão dos resultados do 
monitoramento. 

 

 

Tomando como referência a fase 2 da sistematização, especialmente os 

aspectos centrais da experiência, outras fontes de informação foram necessárias para 

retratar os indicadores de atendimento nas unidades no período observado. Para isso, 

foi elencado outro conjunto de dados constante nos relatórios gerados pelo Sistema 

de Informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB1 (BRASIL, 2003). As 

variáveis analisadas serão descritas em seção oportuna. 

 
1 O SISAB é uma estratégia utilizada pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde 
que tem como objetivo fim a reestruturação das informações da APS em todo território nacional. Em 
termos práticos, o E-SUS AB é uma ferramenta informatizada que gerencia um conjunto de dados 
produzidos pelas equipes de Saúde da Família. Com diversas modalidades de implementação, este 
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3.5 Análise de dados 

 

Por se tratar da sistematização de uma experiência complexa e participativa, a 

análise de dados se deu em duas fases inter-relacionadas: uma fase qualitativa, 

utilizando-se da técnica de análise documental, e uma fase quantitativa, por meio de 

um painel de indicadores. 

 

3.5.1 A fase qualitativa da análise dos dados 

 

Na primeira fase do estudo utilizou-se a abordagem qualitativa por meio de 

técnica de análise documental. Para Minayo (2001), a pesquisa quantitativa, 

componente indissociável da pesquisa documental, se desenvolve a partir da 

captação subjetiva das faces de um fenômeno natural e, por sua vez, igualmente 

social. 

O componente qualitativo da pesquisa possibilitou analisar os fenômenos 

sociais e a complexidade subjetiva dos discursos produzidos pelos sujeitos (MINAYO, 

2012) e registrados nos documentos analisados. Ademais, tomando como referência 

a discussão produzida por Minayo (2001; 2006), a produção da saúde não é uma 

entidade meramente objetiva, mas se desenvolve a partir de um conjunto de 

fenômenos sociais construídos com base em valores, crenças e hábitos que 

repercutem tanto nos sujeitos como nos contextos comunitários e sociais. Deste 

modo, parece pertinente refletir que a abordagem qualitativa permite a avaliação das 

relações singulares construindo contextos sociais, e vice-versa. 

Assim, conforme descrito anteriormente, a análise documental se deu por meio 

de sucessivas leituras individuais de cada documento, extraindo-se os trechos 

importantes e representativos para sistematizar a experiência. Após essas leituras 

foram realizadas as conexões entre as fontes com o objetivo de retratar a experiência 

de modo mais complexo, descrevendo e analisando as tensões, contradições, 

potências e as aplicações dos diversos atores que a compuseram.  

 

 
sistema pode operar desde o modo totalmente informatizado até a produção de registros manuais com 
ulterior alimentação do sistema em um computador da Secretaria de Saúde. 
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3.5.2 A fase quantitativa da análise dos dados 

 

A segunda fase da análise é especialmente utilizada para compor a descrição 

dos participantes das oficinas e dos indicadores de atendimento nas unidades. 

A análise das características dos participantes das oficinas (n=124) se deu por 

meio de um estudo seccional a partir da construção de um banco de dados (Banco 1) 

no Ms Excel 2010 com subsequente exportação para o software Stata SE 14. As 

seguintes variáveis foram analisadas por meio do cálculo de proporções ou médias, 

mínimo e máximo: categoria profissional, idade, sexo, raça/cor, estado civil, origem 

(em relação ao município), renda familiar, tempo de formado, tempo de atuação na 

unidade, tempo de atuação na APS, participação em curso introdutório à Saúde da 

Família, tipo de pós-graduação lato sensu cursada.  

Também foi analisada a percepção da satisfação com a equipe, entre a equipe 

e a população, com o trabalho na equipe, com o sistema de saúde municipal, com a 

resolução das demandas na unidade, com o sistema de referência e contrarreferência, 

com o acolhimento à demanda espontânea. Destaca-se que essas variáveis são 

originalmente classificadas como discretas e, portanto, receberam o tratamento 

adequado a essa tipologia. 

A análise dos indicadores de atendimento ocorreu por meio do estudo de 

painéis repetidos (KLEIN, BLOCH, 2009). Esta técnica, que foi utilizada recentemente 

em estudo realizado na APS do município do Rio de Janeiro, trata da repetição de 

“(...) estudos seccionais em momentos variados em uma mesma população, sem 

necessariamente repetir as observações sobre os mesmos indivíduos representados 

no tempo inicial (t1)” (SORANZ, PINTO & CAMACHO, 2017, p. 821).  

Utilizando-se o software MS Excel 2010, foi construído um banco de dados 

(Banco 2) com as seguintes variáveis: número total de consultas médicas e de 

enfermagem, número de consultas médicas, número de consultas de enfermagem, 

número de atendimentos dos técnicos de enfermagem, número de ações coletivas de 

educação em saúde, número de visitas domiciliares realizadas por agentes 

comunitários de saúde, número de consultas por demanda espontânea, número de 

encaminhamentos médicos para consultas especializadas, número de atendimentos 

médicos de urgência, número de atendimentos domiciliares por médicos, número de 
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atendimentos domiciliares por enfermeiros, número de escutas ativas2 realizadas por 

enfermeiros, número de encaminhamentos realizados por enfermeiros, número de 

exames solicitados, número de exames avaliados e número de habitantes.  

A inserção dessas variáveis no banco considerou os seguintes períodos: 1º 

quadriênio (Q1), 2º quadriênio (Q2) e 3º quadriênio (Q3) do ano de 2018, período em 

que foi implantado o protocolo de acolhimento à demanda espontânea. Deste modo, 

cada variável teve três inserções, por exemplo: número de consultas no Q1, número 

de consultas no Q2 e número de consultas no Q3. As unidades de observação foram 

as seis unidades de saúde de Canaã dos Carajás, que foram classificadas em 

unidades com uma e duas equipes de Saúde da Família. 

Após a construção do banco, a limpeza e o processamento das variáveis foram 

realizados no software Stata SE 14, considerando a construção dos indicadores 

representada pelos quadros 2 e 3 para cada unidade de saúde e para o município.  

 

Quadro 2. Indicadores de processo utilizado no monitoramento da experiência 

Indicador Método de cálculo 

Consultas/habitante Razão entre o número de consultas 
(médicas e de enfermagem) por 

habitante cadastrado na APS 

Consultas médicas/habitante Razão entre o número de consultas 
médicas por habitante cadastrado na 

APS 

Consultas de enfermagem/habitante Razão entre o número de consultas de 
enfermagem por habitante cadastrado 

na APS 

Atendimentos do técnico de 
enfermagem/habitante 

Razão entre o número procedimentos 
do técnico de enfermagem por habitante 

cadastrado na APS 

Ações coletivas de educação em saúde Número absoluto 

Visitas domiciliares realizadas por ACS Número absoluto 

 

Quadro 3. Indicadores utilizados na tipificação das consultas e exames 

Indicador Método de cálculo 

% Consultas por demanda 
espontânea 

Razão entre o número de consultas de 
demanda espontânea e o número de 

consultas totais (médicos e 
enfermeiros). O resultado foi 

multiplicado por 100. 

 
2 A escuta inicial é o momento em que o enfermeiro realiza a Classificação de Risco dos usuários de 
demanda espontânea. 
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% Encaminhamentos médicos para 
consulta especializada 

Razão entre o número de 
encaminhamentos médicos para 

consultas especializadas e o número de 
consultas médicas. O resultado foi 

multiplicado por 100. 

% Atendimentos de urgências por 
médicos 

Razão entre o número de atendimentos 
médicos de urgência e o número de 
consultas médicas. O resultado foi 

multiplicado por 100. 

% Atendimentos domiciliar por 
médicos 

Razão entre o número de atendimentos 
domiciliares por médicos e o número de 

consultas médicas. O resultado foi 
multiplicado por 100. 

% Atendimento domiciliar por 
enfermeiros 

Razão entre o número de atendimentos 
domiciliares por enfermeiros e o número 

de consultas realizadas por 
enfermeiros. O resultado foi multiplicado 

por 100. 

% Escuta ativa por enfermeiros Razão entre o número de escutas ativas 
por enfermeiros e o número de 

consultas realizadas por enfermeiros. O 
resultado foi multiplicado por 100. 

% Encaminhamentos por enfermeiros Razão entre o número de 
encaminhamentos realizados por 

enfermeiros e o número de consultas 
realizadas por enfermeiros. O resultado 

foi multiplicado por 100. 

Razão de exames solicitados por 
consultas 

Razão entre o número de exames 
solicitados e consultas totais (médicos e 

enfermeiros) 

Razão de exames solicitados por 
exames avaliados 

Razão entre o número de exames 
solicitados e o número de exames 

avaliados. 

 

Para analisar as mudanças nos indicadores em relação ao tempo (Q1–Q2, Q2–

Q3 e Q1–Q3) foram calculadas as variações percentuais de cada unidade, e em 

seguida calculando-se as médias e medianas das variações conforme o porte das 

unidades (unidade com uma equipe e unidade com duas equipes) e para o município. 

Para testar a diferença entre as variações médias e medianas entre os grupos 

(unidade com uma equipe versus unidade com duas equipes), realizou-se o teste de 

normalidade de dados (Shapiro Wilk), considerando a hipótese nula (H0) como sendo 

uma distribuição não normal e estabelecendo o ponto de corte com α <5%. Feito isso, 

foram utilizados os testes t de Student e Wilcoxon (Mann-Whitney) para observar as 
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diferenças entre os grupos, considerando a relação estatisticamente significante 

quando o valor de p < 0,05 e limítrofe quando 0,05 ≥ p ≤ 0,1. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Tendo em vista que a metodologia deste estudo previu a utilização de dados 

secundários, quer seja por técnica de análise documental, quer seja por utilização de 

dados secundários dos sistemas de informação, não foram utilizados Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido. No entanto, por se tratar de dados que não estão 

amplamente divulgados em sistemas de informação, o presente estudo foi apreciado 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 01653018.7.0000.5284; 

Parecer n. 3.063.161), conforme prevê as disposições sobre ética em pesquisa. 

Ao término desta investigação, os resultados do estudo foram colocados à 

disposição dos sujeitos, gestores, profissionais e comunidade em geral por meio do 

Projeto Ciclo Saúde. Acredita-se que os dados decorrentes da investigação 

possibilitarão o monitoramento do processo de implantação do protocolo de 

acolhimento e suas implicações na organização das equipes de Atenção Primária à 

Saúde do município de Canaã do Carajás. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Ponto de partida: desafios do acolhimento à demanda espontânea 

 

O Ciclo Saúde é uma tecnologia social que visa contribuir para a promoção em 

saúde em diferentes municípios brasileiros, através de uma cooperação intersetorial 

entre a Fundação Vale, o CEDAPS (Centro de Promoção da Saúde), a Universidade 

Estácio de Sá e as secretarias municipais de saúde e suas equipes profissionais, 

utilizando a metodologia de Construção Compartilhada de Soluções Locais, 

valorizando o processo e o protagonismo dos sujeitos envolvidos e construindo um 

novo conhecimento, segundo o autor “no fazer da formação” (FUNDAÇAÇÃO VALE; 

CEDAPS; CICLO SAÚDE, 2017).  

No munícipio de Canaã dos Carajás, o Ciclo Saúde realizou sua primeira fase 

entre os anos de 2014 a 2016, com a entrega de materiais e mobiliários e a realização 

de 10 oficinas, com a participação de 221 profissionais nas oficinas básicas e de 

tecnologias e práticas. Para consolidar os resultados alcançados, foi realizado um 

Encontro Municipal Ciclo Saúde, no qual 88,9% dos participantes afirmaram que 

“concordam plenamente” que as atividades do projeto melhoram seus níveis de 

desempenho no trabalho (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- CARTA DO 

PROJETO CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, 2017). 

Durante a primeira etapa do ciclo saúde, 100% dos profissionais da APS do 

município referiu ter necessidades de estruturar o acolhimento à demanda espontânea 

(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- INFORME TÉCNICO CANAÃ DOS 

CARAJÁS, 2016). Considerando o contexto municipal é importante notar que 100% 

das unidades não realizavam acolhimento à demanda espontânea e ofereciam 

barreiras de acesso para os usuários da atenção primária em 2017 (CICLO SAÚDE 

CANAÃ DOS CARAJÁS- RELATÓRIO TÉCNICO DA VISTA TÉCNICA, SETEMBRO 

DE 2017). 

A segunda fase — objeto desta sistematização de experiência — foi iniciada 

em 2017, com o intuito de cooperar com o município de Canaã dos Carajás para a 

reorganização da Atenção Primária, em que foi possível partir de uma proposta inicial 

de acolhimento à demanda espontânea desenhada pela gestão do município para um 

processo de reflexão, implantação e alinhamento do protocolo envolvendo os 

profissionais de saúde e demais atores sociais locais por meio de metodologias 
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participativas aplicadas pelo Ciclo Saúde (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 

CARTA DO PROJETO CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, 2017). 

O principal interlocutor do Ciclo Saúde em Canãa dos Carajás é a diretora de 

Redes, liderada por uma enfermeira, 40 anos, que atua no município há 16 anos, há 

8 anos na gestão, que representa o município no que tange às solicitações e 

demandas à Fundação Vale3 . A diretora organiza sua equipe de trabalho composta 

por mais duas enfermeiras no processo de interlocução para o desenho de propostas 

de interesse. Neste sentido, denominaremos ao longo desta dissertação o ator “gestão 

municipal” para representar esse nível de gestão representado por esse grupo 

profissional e que conta diretamente com o apoio do secretário municipal e do próprio 

prefeito de Canaã dos Carajás. Importante considerar a autoridade na organização 

das atividades propostas e as metas construídas. Em muitas delas foram necessárias 

tomadas de decisões de caráter organizacional e de recursos humanos bastante 

substantivas, como em relação à carga horária e às atribuições dos profissionais 

envolvidos. Neste sentido, reconhece-se como relevante a participação direta e 

protagonista da gestão do município ao processo proposto de reorganização da 

atenção primária para fins de melhoria nos processos de acesso e acolhimento 

desenhados em cooperação com o Ciclo Saúde e praticados pela gestão municipal 

em Canaã dos Carajás, aqui sistematizado (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 

RELATÓRIO TÉCNICO DA VISTA TÉCNICA, SETEMBRO DE 2017). 

 

4.1.1 O desafio da gestão municipal em Canaã dos Carajás: o acolhimento à 

demanda espontânea  

 

O acolhimento é um mecanismo utilizado para contribuir com a qualidade dos 

sistemas de saúde possibilitando o acesso e atendimento integral e justo, auxiliando 

o para que o SUS efetive seus princípios constitucionais (COUTINHO; BARBIERI; 

SANTOS, 2015). Segundo Souza et al (2008), o acolhimento deve ser identificado 

como um dispositivo para auxiliar o acesso e o vínculo entre a equipe e o usuário, 

 
3 A Vale é uma empresa que atua em cinco continentes e tem sede no Brasil, tendo como valor a vida 
em primeiro lugar. A Fundação Vale realiza investimentos sociais voluntários para o desenvolvimento 
dos territórios, atuando nas áreas da saúde, educação, geração de trabalho e renda e temas 
complementares. Na área da saúde, a Fundação Vale atua e coopera tecnicamente com os municípios 
para o fortalecimento da Atenção Básica em Saúde, através do projeto Ciclo Saúde. (Informações do 
site oficial da Fundação Vale, acessado em 12 de março de 2019) 
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visando desencadear um cuidado integral e modificar a clínica. Para Brehmer e Verdi 

(2010), acolher é ouvir as demandas, mas não apenas ouvir de forma mecânica. Além 

de ouvir é necessário escutar, estar atento ao outro, e assim oferecer e/ou construir 

uma resposta; acolher é uma estratégia para humanização dos serviços.  

No entanto, por mais recomendado que seja pela PNAB (2017) a realização do 

acolhimento na Atenção Básica de Saúde, das 17.202 equipes entrevistadas em 3.944 

municípios brasileiros, cerca de 51% das equipes implantadas no Brasil avaliadas no 

PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do acesso e da qualidade da Atenção 

básica) no primeiro ciclo de 2012, menos da metade das equipes que participaram da 

avaliação referem possuir condições consideradas adequadas para realizar o 

acolhimento. Entre as principais queixas encontradas pelos profissionais estão: a falta 

de lugar específico para realizar o acolhimento, a inexistência de protocolo de 

acolhimento e a falta de capacitação dos profissionais envolvidos (ALVES et al 2014).  

Segundo Brehmer e Verdi (2010), as condições físicas e o espaço das unidades 

são considerados um entrave para a realização do acolhimento. A ausência de 

condições básicas para receber o usuário respeitando sua privacidade e suas 

necessidades individuais reprime o acolhimento. 

Para Souza et al (2008), é preciso qualificar os trabalhadores para atender, 

escutar, conversar, amparar, tomar decisões, negociar e orientar os usuários, nos 

níveis individuais e coletivos, com intuito de desenvolver uma relação acolhedora e 

humanizada para promover a saúde nos níveis individual e coletivo.  

De acordo com Alves et al (2014), o porte populacional do município, a região 

do país e a localização geográfica, o IDH, e a quantidade de equipes por unidade 

influenciam diretamente na existência ou não do acolhimento à demanda espontânea. 

Segundo os autores, a maior possibilidade de acesso relacionado à dimensão 

acolhimento do ponto de vista geográfico encontra-se na Região Sudeste, e o fato de 

estar nas capitais melhora as chances de acesso e acolhimento na Atenção Primária 

em Saúde. Já as unidades que se encontram na Região Norte do país e não estão na 

capital possuem maiores dificuldades de acesso. Em relação ao tamanho 

populacional, as cidades com índice populacional maior que 200 mil habitantes 

possuem maiores condições de acesso e acolhimento. Em relação às condições 

socioeconômicas, os municípios que apresentam IDH-M muito alto apresentam 

melhores condições de acesso e acolhimento. Em relação às características da 

equipe, as unidades básicas de saúde que abrigam quatro equipes ou mais possuem 
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um desempenho elevado na categoria acesso e na dimensão acolhimento (ALVES et 

al 2014).  

Reforçando as características apontadas no cenário brasileiro pelo PMAQ, o 

município de Canaã encontra-se na Região Norte, no interior, possui 

aproximadamente 36 mil habitantes, IDH-M médio, unidades básicas com uma ou 

duas equipes e não realizava o acolhimento à demanda espontânea como 

evidenciado em diversos municípios brasileiros com características semelhantes. 

Considerando as características apontadas, elaboramos o Quadro 4 analisando as 

características do município de Canaã dos Carajás em 2017:  

Quadro 4. Características do município de Canaã dos Carajás 

Fatores relacionados ao 
acolhimento nas 
cidades brasileiras  

Facilitadores de acesso 
pelo acolhimento de 
acordo com o PMAQ-
AB  

Características do 
município de Canãa dos 
Carajás  

Região do país  Sudeste  Norte  

Localização da cidade  Capital  Interior  

Tamanho populacional  Mais de 200 mil 
habitantes  

36.027 mil habitantes  

Condições 
socioeconômicas  

IDH-M muito alto (maior 
ou igual a 0.800)  

IDH-M médio (0.673)  

Número de equipes  4 ou mais equipes  1 ou 2 equipes  
Fonte: Elaborado pela autora com baseado no estudo de ALVES et al (2014) e nos dados do IBGE 

(2017).  

 

Mediante o desejo da gestão municipal de ampliar o acesso da população à 

APS, foi elaborado um protocolo municipal para o acolhimento à demanda espontânea 

com baseado no Caderno 28 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). Este documento 

foi o ponto de partida para o desenho metodológico proposto que permitiu ao projeto 

Ciclo Saúde Canãa dos Carajás propor e desenvolver uma intervenção de base 

participativa em cooperação com o município de Canaã dos Carajás, sistematizada 

por esta dissertação.  

Alguns entraves ao acesso à atenção primária em Canãa, tais como a alta 

procura dos usuários aliado ao acentuado número de atendimentos de baixo risco no 

Hospital Municipal, foram motivos alegados pela gestão municipal para implantação 

de um novo modelo de organização da atenção primária que pudesse lidar com as 

necessidades de saúde da população no que tange ao acolhimento de sua demanda 

espontânea na atenção primária e demais desafios correlatos (CICLO SAÚDE CANAÃ 
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DOS CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA DE AGOSTO DE 

2017). 

Seriam necessárias maiores informações e, sobretudo, um conjunto de 

atividades de interlocução junto aos diferentes atores presentes na Atenção Primária 

em Canaã. A gestão municipal reconheceu o fato de que uma mudança por “decreto 

ou normativa” não seria possível no momento político vigente e diante de diferentes 

desafios econômicos vivenciados pelo município. Neste sentido, na interface entre as 

demandas do município e as potencialidades do programa Ciclo Saúde, foi possível 

desenvolver uma cooperação técnica pautada em uma metodologia participativa 

estruturada por meio de uma Carta de Projetos (apresentada por CEDAPS a 

Fundação Vale para seu financiamento) e um Termo de Cooperação (entre o 

município e o CEDAPS contendo anexos referentes às atividades implementadas, 

assim com materiais doados no âmbito da cooperação).  

 

4.1.2 O percurso metodológico proposto: Construção Compartilhada  

 

O percurso metodológico adotado seguiu a linha do tempo apresentada abaixo 

a partir das atividades centrais. Cada uma das atividades contou com uma etapa 

preparatória (envolvendo o trabalho técnico de bolsistas e seus orientadores), a 

realização da atividade propriamente dita e as análises derivadas que orientaram a 

própria intervenção. A sistematização desta experiência buscará ao mesmo tempo 

apresentar o formato e a estrutura programática bem como os conteúdos e resultados 

obtidos pelas atividades do campo e a discussão derivada que nos permitirá construir 

o conhecimento a partir da prática vivenciada.  
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Figura 5. Linha do tempo elaborada pela autora com base nos relatórios do projeto 

 

 

4.1.3 O cenário encontrado: a etapa diagnóstica  

 

 Os principais problemas e potencialidades encontrados no município de Canaã 

dos Carajás antes da reorganização da atenção primária planejada e colocada em 

prática pelos atores envolvidos foram identificados durante as atividades destinadas 

ao Diagnóstico Local preliminar, que podem ser resumidas no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Principais atividades realizadas na etapa diagnóstica  

Atividades Ciclo Saúde: 1ª Visita da equipe Ciclo Saúde a Canãa dos Carajás (12 e 13 

de setembro de 2017) 

Etapa Diagnóstica:  

Reunião com a Secretaria de Saúde - setembro de 2017 

Número de participantes: 7 participantes 

Objetivo: identificar os principais problemas apontados pela gestão em relação ao acesso e 

aos acolhimentos à demanda espontânea na atenção primária e traçar estratégias para a 

construção compartilhada do protocolo de acolhimento à demanda espontânea.  
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Reunião com representantes da prefeitura - setembro de 2017 

Número de participantes: 9 participantes 

Objetivo: apresentar a proposta e Reorganização da Atenção Primária para os representantes 

do município.  

Reunião com representantes do nível primário e terciário: 

Número de participantes: 8 participantes  

Objetivo: discutir a respeito dos recursos humanos compartilhados entre os níveis de atenção 

à saúde primária e terciária.  

Visita técnica às Unidades de Atenção Primária da Zona Urbana do município de Canaã 

dos Carajás - agosto de 2017 

Objetivo: realizar visita técnica às unidades para realizar um diagnóstico local, com foco 

principal na porta de entrada, nas barreiras de acesso e no fluxo de atendimento para a 

demanda espontânea.  

Metodologia adotada: roteiro de visita apoiado na experiência das bolsistas do programa 

(enfermeira: Débora Garcia e médica: Roberta Tassi)  

Fonte: Ciclo saúde Canaã dos Carajás - relatório técnico da vista técnica, setembro de 2017  

 

Segundo Edmundo e Nunes (2014), a fase de diagnóstico tem o intuito de 

levantar informações detalhadas que possam caracterizar as condições dos 

indivíduos, identificar iniciativas similares e as expectativas dos possíveis benefícios 

em relação ao problema. Para que isso ocorra, é fundamental que haja um 

envolvimento dos atores envolvidos e um levantamento bibliográfico sobre o tema, do 

ponto de vista teórico e da análise de experiências similares. Na metodologia de 

Construção Compartilhada e Soluções Locais, metodologia desenvolvida pelo 

CEDAPS e utilizada pelo Ciclo Saúde, o diagnóstico é realizado de forma participativa, 

de modo que os atores são incluídos, estimulando a capacidade de reflexão e a 

autonomia, para que se tornem sujeitos da ação.  

A gestão dever estar empenhada em minimizar as carências apresentadas 

pelos usuários da rede de serviços (ZAIONS et al 2015). Frente a realidade 

epidemiológica e demográfica no Brasil, é necessária uma reorganização da Atenção 

Básica em Saúde (REUTER; RAMOS, 2018). A gestão4 do município de Canaã dos 

Carajás identificou que os usuários encontravam grandes barreiras de acesso à 

atenção primária no município tais como: demora para a marcação de consultas, 

distribuição de fichas em números limitados, fila na porta das unidades antes mesmo 

 
4 No âmbito da dissertação, quando nos referimos à “gestão” estamos nos referindo a: equipe liderada 
pela diretora de Redes, a coordenadora dos programas de Atenção Básica e os três gerentes das 
unidades participantes, em acordo com o secretario municipal de Saúde e o prefeito. 
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de sua abertura, baixa resolutividade da atenção primária, fragilidade nas relações de 

vínculo com os usuários, a grande quantidade de demanda espontânea diária que não 

era atendida pela atenção primária, que no momento só realizava atendimento das 

demandas programadas, gerando cerca de 300 consultas por dia, enquanto o hospital 

tem a capacidade média de realizar 150 atendimentos/dia, gerando uma sobrecarga 

dos profissionais; aumento do tempo de espera e dos custos, por causas que seriam 

sensíveis à atenção primária. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO 

TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA DE AGOSTO DE 2017)  

A gestão optou por desenvolver um protocolo de atendimento (ANEXO 1) à 

demanda espontânea na atenção primária baseada no Caderno 28 (BRASIL, 2012). 

Ainda que bem delimitado o problema por parte da gestão em Canãa, a proposição 

de alteração do modo de funcionamento da atenção primária no município foi 

acompanhada de uma resistência explícita por parte dos profissionais a mudanças no 

processo de trabalho estabelecido. O argumento principal estava apoiado na 

percepção de que as unidades de atenção primária em Canaã abertas à demanda 

espontânea se transformariam em Unidades de Pronto Atendimento (CICLO SAÚDE 

CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA DE AGOSTO 

DE 2017).  

De acordo com Cunha (2005), a atenuação dos problemas de saúde, voltados 

apenas para a busca de atendimento das demandas espontâneas, pode transformar 

as unidades básicas em unidades de pronto atendimento, com pouca resolutividade 

nos casos crônicos, com um cuidado medicalizante e tendente ao padrão “queixa-

conduta”. 

A APS e a EFS possuem como valor primordial a integração entre 

promoção/prevenção e acesso ao cuidado (NORMAN; TESSER, 2015). Para 

desenvolver o acolhimento é necessária uma reorganização nos processos de 

trabalho e no relacionamento entre a equipe e os usuários, sendo necessários o 

comprometimento dos profissionais no desenvolvimento de práticas que resultem no 

atendimento das necessidades de saúde dos usuários, através da fala, escuta, vínculo 

e negociação. (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013) 

Revisando a literatura é possível encontrar dados e análises que nos permitem 

considerar os benefícios de uma atenção primária aberta às necessidades da 

população. De acordo com Souza et al (2008), o acesso e o acolhimento se articulam 

para o fortalecimento de práticas no serviço de saúde, visando a integralidade do 
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cuidado. O acesso aos serviços de saúde possui interrelação com a resolutividade 

das necessidades dos usuários. Para Brehmer e Verdi (2010), a atenção primária é 

considerada a porta de entrada prioritária do sistema de saúde, devendo atender a 

todos e exercer um papel acolhedor. Diante das dificuldades de acesso na atenção 

primária, os usuários tendem a procurar outras formas de serem atendidos, 

sobrecarregando os prontos socorros que deveriam estar dedicados para o 

atendimento de urgências e emergências, com atendimentos de casos que deveriam 

ser atendidos na atenção primária (CAMPOS et al, 2014).  

No entanto, Caccia-brava et al (2011) afirmam que o pronto atendimento 

constitui-se como um dos principais pontos de acesso do SUS; a sobrecarga desses 

serviços, por queixas que seriam sensíveis à atenção primária são um dos principais 

desdobramentos do modelo assistencial brasileiro. De acordo com Alfradique et al 

(2009), as condições sensíveis à atenção primária são um conjunto de problemas de 

saúde em que a efetiva ação da atenção primária, através da prevenção de doenças, 

diagnóstico e o tratamento precoce e acompanhamento patologias, diminuem os 

riscos de interação hospitalar.  

De acordo com Farias e Campos (2012), a restrição de acesso à estratégia de 

saúde da família leva os usuários a procurarem outros serviços, principalmente os de 

pronto atendimento em busca das respostas para as suas demandas.  

Segundo Starfield (1994), os países que organizam o seu sistema de saúde a 

partir da atenção primária possuem mais chances de atingir melhores resultados nos 

níveis de saúde e maior eficiência. No entanto, segundo Caccia-brava et al (2011), 

por funcionarem initerruptamente, os serviços de pronto atendimento atraem os 

usuários que não possuem vínculo com a atenção primária. Esse fluxo distorcido 

provoca uma demanda excessiva de usuários com queixas sensíveis à atenção 

primária, fortalecendo a manutenção do modelo de atenção hegemônica, gerando 

ônus para todo o sistema, para os usuários e profissionais. Segundo os autores, as 

principais razões apontadas pelos usuários que apresentam queixas sensíveis à 

atenção primária procurarem o pronto socorro são a restrição de horário da unidade, 

a dificuldade em encontrar vaga na agenda disponível na atenção primária em 

contrapartida não precisar agendar consulta no pronto socorro.  

No contato direto com a gestão e com os profissionais durante as visitas 

técnicas, foi possível conhecer o contexto local e identificar outros entraves para uma 
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atenção primária mais acolhedora em Canaã dos Carajás como o trecho registrado a 

seguir.:  

Outro dificultador encontrado pela gestão foi relativo à população flutuante do 

município: devido à expectativa da população de encontrar uma oportunidade de 

emprego e melhores condições de vida, muitas pessoas saíram de sua cidade com 

destino a Canaã, conhecida como a terra prometida, gerando um aumento 

considerável da população, que segundo a gestão, era de cerca de 70 mil habitantes, 

aproximadamente o dobro do que era relatado pelo IBGE, 2017 de 36.027 habitantes, 

o que prejudicava o financiamento do SUS por habitante, gerando um rombo nos 

cofres públicos da saúde (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO 

TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA, SETEMBRO 2017).  

Devido aos problemas de teto orçamentário, foi necessário realizar o 

desligamento de muitos profissionais da Atenção Básica e da rede hospitalar, 

principalmente dos médicos que não eram concursados, afetando diretamente a oferta 

de atendimento; as unidades reduziram o horário de atendimento médico para apenas 

dois turnos semanais, já que os médicos estavam revezando o atendimentos em mais 

de uma equipe e na rede hospitalar para que nenhum lugar ficasse sem médico, 

dificultando o vínculo, um dos princípios da atenção primária, já que os médicos não 

são mais fixos da equipe e os usuários não sabem mais quem é seu médico. (CICLO 

SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA, 

SETEMBRO 2017) 

A rotatividade dos médicos, a baixa resolutividade e a desinformação da 

população no que tange o funcionamento da ESF prejudica o vínculo com a equipe 

(FARIA; CAMPOS, 2012). A instabilidade dos profissionais produz danos no trabalho 

idealizado pelo SUS, e principalmente aos usuários da ESF, no que diz respeito à 

criação de vínculo, que é fundamental para estimular a produção de autonomia do 

usuário. A responsabilidade social dos profissionais com sua população adscrita é 

fundamental e a criação de vínculo gera a possibilidade de o usuário exercer seu papel 

de cidadão e colaborara com a integração desta manutenção de sua saúde e redução 

dos agravos (MONTEIRO, FIGUEREDO, MACHADO 2009).  

Fluxo de atendimento em Canãa dos Carajás em 2017: 
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Durante as visitas técnicas5, a equipe do Ciclo Saúde identificou que o primeiro 

atendimento era realizado por um auxiliar administrativo e que as equipes não 

realizavam o acolhimento à demanda espontânea, só atendimentos marcados, nos 

casos de necessidade de atendimento no mesmo dia, o usuário era encaminhado para 

a rede hospitalar, sem guia de referência e contrarreferência (CICLO SAÚDE CANAÃ 

DOS CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA, SETEMBRO DE 

2017).  

As barreiras de acesso à APS podem incluir restrição do horário de 

funcionamento, identificação dos critérios de urgência, restrição do número de vagas 

e consultas, agendamento de consultas inadequadas com a realidade dos usuários, 

desorganização no sistema de referência e contrarreferência, filas durante a 

madrugada e demora para o atendimento (OLIVEIRA; MATTOS; SOUZA, 2009).  

 
As unidades de Saúde em Canaã dos Carajás funcionavam de 07 às 17 
horas, fechando durante duas horas no horário de almoço, as fichas eram 
distribuídas as 07 horas da manhã, cerca de 16 fichas por dia para o 
agendamento da consulta médica para cerca de 13 a 15 dias após a entrega 
das fichas. O que gerava filas enormes na porta das unidades antes mesmo 
que as unidades estivessem abertas e não garantia, que o usuário iria 
conseguir o agendamento, já que mesmo chegando de madrugada se as 
fichas acabassem ele teria que retornar no próximo dia de agendamento. 
(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA 
TÉCNICA, SETEMBRO DE 2017)  
 

As equipes da ESF, por muitas vezes, reproduzem um modelo biomédico 

restrito aos sintomas físicos e biológicos e não atuam de maneira holística. (DUARTE 

et al 2017). Segundo Souza et al (2008), nos dias de hoje, por mais que pese a 

incorporação da atenção inicial com práticas de promoção a saúde e prevenção 

aliadas à assistência, ainda prevalece na ESF o trabalho no molde tradicional, 

centrado nas consultas médicas através de distribuição de fichas. De acordo com 

Farias e Campos (2012), essa lógica de porta de entrada, pela ordem de chegada, 

com limites de número de atendimentos, gera restrição de acesso à estratégia de 

saúde da família, mostrando que persistem os entraves burocráticos antigos. Estes 

obstáculos ao cumprimento dos ideais da APS demostram que somente a 

institucionalização de um novo programa não garante a qualidade da atenção. Para 

Duarte et al (2017), a valorização de uma escuta acolhedora possivelmente 

 
5 Mais informações sobre a visita técnica estão presentes no Capitulo As Oficinas: fortalecimento e 
reforço das mudanças planejadas 
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fortaleceria as ações de prevenção e promoção relacionadas às linhas de cuidado, 

que são fundamentais na APS.  

Os usuários, para serem atendidos, devem chegar à porta das unidades de 

madrugada, gerando filas para aguardar a distribuição de fichas ou senhas em 

números limitados. Essa organização é um obstáculo para a equidade (FARIAS e 

CAMPOS, 2012). A Estratégia Saúde da Família vem realizando um tratamento 

considerado como desumano para a população, atendendo de forma excludente 

quem chega primeiro e mantendo barreiras no acesso, gerando filas durante a 

madrugada. O acolhimento deve ser utilizado como ferramenta de organização do 

serviço para transformar essa lógica de atendimento. (SMICHIDT E LIMA,2004)  

A ausência do acolhimento traduz-se no modelo de organização tradicional e 

burocrático, através da recepção, entrega de fichas e marcação no balcão; essas filas 

são agravadas, devido à necessidade de dormir na fila de madrugada para disputar 

uma vaga, tendo que conviver com o frio da noite e o medo da violência, gerando 

insatisfação e reclamação dos usuários. (SOUZA et al, 2008). A prática de acolher 

tem a finalidade de garantir o acesso e a atenção de qualidade, visando sobretudo 

contribuir para a construção de um SUS universal e integral, como preconizado em 

seus princípios. (BREHMER; VERDI, 2010)  

No Brasil, segundo Norman e Tesses (2015), o tema acesso na atenção 

primária necessita de melhores normatizações, regulações do SUS e discussões no 

que diz respeito à estrutura e ao processo de trabalho, para garantir o acesso como 

direito à cidadania do usuário e qualificar a atenção primária como porta de entrada 

do sistema, exemplo do que já acontece nos outros países.  

 

4.1.4 A visita de intercâmbio ao município do Rio de janeiro  

 

O intercâmbio da gestão do município de Canaã dos Carajás com as equipes 

e os especialistas em APS do município do Rio de Janeiro foi uma “experiência” que 

ajudou a modelar a proposta de reorganização da APS, sendo utilizada como ponto 

de partida para o início das rodas de conversa, para o desenho do novo fluxo de 

atendimento (que será apresentado na página 90) e a construção das agendas, com 

base em experiências exitosas que vem sendo realizadas no Rio de Janeiro e em 

outros municípios. O quadro a seguir apresenta as principais atividades realizadas 
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durante o intercâmbio com os profissionais do município de Canãa dos Carajás ao Rio 

de Janeiro, em outubro de 2017: 

 

Quadro 6. Principais atividades realizadas durante o intercâmbio com os 

profissionais do município de Canãa dos Carajás ao Rio de Janeiro, em outubro de 

2017 

Atividades Ciclo Saúde Canaã dos Carajás - Intercâmbio com os profissionais do 

município de Canãa dos Carajás ao Rio de Janeiro (outubro de 2017)  

Resultados esperados: Gestores e técnicos da prefeitura de Canaã dos Carajás com 

subsídios práticos para a organização da rede de atenção com ênfase na qualidade do acesso 

e acolhimento à demanda espontânea na rede básica de atenção. 

Esboço do desenho do protocolo de acolhimento à demanda espontânea e organização do 

acesso na atenção básica para fins de aprimoramento pelo município. 

Reunião de boas-vindas no CEDAPS - outubro de 2017 

Participantes: 4 representantes do município de Canãa dos Carajás. 

Objetivo: Apresentar um panorama sobre os desafios da rede de atenção à saúde do 

município de Canaã dos Carajás e elaboração de perguntas guia para o intercâmbio.  

Material produzido: Apresentação do diagnóstico participativo do município de Canaã dos 

Carajás e Relatório técnico do intercâmbio ao Rio de Janeiro de outubro de 2017. 

Vista técnica à Clínica da Família Maria José Papera de Azevedo e à Clínica da Família 

Barbara Starfield - outubro de 2017 

Participantes: 4 representantes do município de Canãa dos Carajás. 

Objetivos: Apresentar a organização do serviço de atenção primária à saúde do município 

do Rio de Janeiro e identificar os diferentes tipos de acolhimentos realizados no município do 

Rio de Janeiro: Clínica da Família Maria José Papera de Azevedo (Acolhimento por demanda 

livre) e a Clínica da Família Barbara Starfilde (Acesso avançado).  

Apresentação do ASAS - Ambiente de Saberes e Aprendizagens em Saúde - outubro de 

2017 

Número de participantes: 13 participantes. 

Objetivo: Realizar discussão sobre fomento à Educação Permanente por meio de um Núcleo 

Central de Apoio.  

Painel de experiências em Acesso, Acolhimento e Serviços nas Clínicas da Família do 

Rio de Janeiro - outubro de 2017 

Número de participantes: 13 participantes. 

Convidados: Daniel Soranz - pesquisador da Fiocruz e ex-secretário de Saúde do Rio de 

Janeiro; Ana Beatriz Castro - médica de família pela UERJ e responsável técnica há 5 anos 

pela Clínica da Família Barbara Starfield; Roberto Repouso - odontólogo com experiência na 

Coordenação de Áreas da SMS na expansão da rede do Rio de Janeiro; e Carla Frias - médica 

de família e intensivista.  

Objetivo: Gerar intercâmbio de conhecimento e propostas entre os profissionais da rede 

pública de saúde do Rio de Janeiro e gestores de Canaã dos Carajás. 
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Discussão sobre o esboço do fluxo de organização e funcionamento da RAS Canaã dos 

Carajás com ênfase na Atenção Básica como coordenadora do cuidado - outubro de 

2017 

Número de participantes: 10 participantes. 

Convidados: Dr. Ricardo Mattos e Dr. Carlos Serra – professores do mestrado profissional 

em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá. 

Objetivo: Proporcionar o conhecimento e a discussão de diferentes estratégias para a 

realização do acolhimento à demanda espontânea e o processo de trabalho das equipes.  

Fonte: Relatório técnico do intercâmbio com profissionais do município de Canaã dos Carajás ao Rio 

de Janeiro, outubro de 2017. 

 

Dois meses após o intercâmbio, em dezembro de 2017, foi realizada uma série 

de reuniões para fortalecimento do projeto, com o apoio do ex-secretário de Saúde do 

Rio de Janeiro, Hanns Donnan, peça chave durante todo o processo de expansão da 

cobertura da APS no município do Rio de Janeiro. As reuniões foram realizadas, de 

forma separada, com os profissionais da APS, com atores locais envolvidos, os 

Poderes Legislativo e Judiciário e com o Conselho Municipal de Saúde. Foi possível 

identificar grande tensão relacionada ao novo modelo de atendimento, algumas de 

cunho político e outras relacionadas às mudanças no processo de trabalho, e ao 

mesmo tempo muitas críticas relativas ao modelo atual (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE 

ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, DEZEMBRO DE 2017). 

Nesse momento também foi possível cooperar tecnicamente com a construção 

do organograma da Secretaria de Saúde e alinhar a proposta do acolhimento (CICLO 

SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA APRESENTAÇÃO DO 

PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, DEZEMBRO DE 

2017). As atividades realizadas estão expostas no quadro a seguir. 
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Quadro 7. Apresentação do protocolo de acolhimento à demanda espontânea  

Atividades Ciclo Saúde - Apresentação do protocolo de acolhimento à demanda 

espontânea para as equipes de saúde da família e demais equipes ( dezembro 

de 2017) 

 

Convidado: Hans Donann. 

Participantes: Comissão jurídica, CEDAPS, equipe técnica da Secretaria Municipal 

de Saúde, equipes de saúde da família e demais profissionais de saúde.  

Objetivo: Apresentar a proposta do protocolo de acolhimento à demanda espontânea 

para as equipes de saúde da família.  

Material produzido: Slide para a apresentação do protocolo de acolhimento à 

demanda espontânea e Relatório técnico da apresentação do protocolo de 

acolhimento à demanda espontânea de dezembro de 2017. 

 

Apresentação do protocolo de acolhimento à demanda espontânea para o 

Conselho Municipal de Saúde - dezembro de 2017 

Convidado: Hans Donann. 

Participantes: Comissão jurídica, CEDAPS, equipe técnica da Secretaria Municipal 

de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. 

Objetivo: Apresentar a proposta do protocolo de acolhimento à demanda espontânea 

para o Conselho Municipal de Saúde. 

Material produzido: Slide para a apresentação do protocolo de acolhimento à 

demanda espontânea e Relatório técnico da apresentação do protocolo de 

acolhimento à demanda espontânea de dezembro de 2017. 

 

Apresentação do protocolo de acolhimento à demanda espontânea para o 

Legislativo e o Judiciário - dezembro de 2017 

Convidado: Hans Donann. 

Participantes: Comissão jurídica, CEDAPS, equipe técnica da Secretaria Municipal 

de Saúde, Poderes Legislativo e Judiciário.  

Objetivo: Apresentar a proposta do protocolo de acolhimento à demanda espontânea 

para os Poderes Legislativo e Judiciário. 

Material produzido: Slide para a apresentação do protocolo de acolhimento à 

demanda espontânea e Relatório técnico da apresentação do protocolo de 

acolhimento à demanda espontânea de dezembro de 2017 

 

Reunião de alinhamento para a implantação do protocolo nas unidades - 

dezembro de 2017 

Convidado: Hans Donann. 

Número de Participantes: 8 participantes  

Objetivo: Construção do organograma da Secretaria Municipal de Saúde e o 

alinhamento para a implantação do protocolo. 

Material produzido: Relatório técnico da apresentação do protocolo de acolhimento 

à demanda espontânea de dezembro de 2017 e organograma da Secretaria Municipal 

de Saúde. 
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4.1.5 As Rodas de Conversa com os Profissionais de Saúde  

 

Após um consenso inicial de estrutura da reorganização proposta e desenhada 

em conjunto com a gestão de Canãa dos Carajás, foram iniciadas as Rodas de 

Conversa. O Guia de Acolhimento à Demanda foi desenvolvido pelo Ciclo Saúde para 

apoiar o processo de construção participativa das estratégias de acesso e acolhimento 

aos usuários da Atenção Primária do município de Canaã dos Carajás.  

Para cada atividade proposta no Guia, estão presentes informações gerais 

sobre as bases propostas, perguntas reflexivas sobre o “como é realizado hoje” e um 

espaço onde as equipes possam construir o “como podemos fazer juntos”, para 

planejar as mudanças no processo de trabalho (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS, GUIA DE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, 2018).  

Com base no Guia e nas informações coletadas na etapa diagnóstica do 

projeto, foi realizada a roda de conversa sobre acolhimento à demanda espontânea, 

em abril de 2018, com o intuito de planejar de modo coletivo a reorganização da 

atenção primária em saúde no município de Canaã dos Carajás, visando o 

acolhimento à demanda espontânea; as estratégias traçadas e o novo fluxo de 

acolhimento foram colocados em prática na semana seguinte (CICLO SAÚDE CANAÃ 

DOS CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DECONVERSA SOBRE 

ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018). O quadro a seguir 

apresenta as principais atividades desenvolvidas na roda de conversa.  

 

Quadro 8. Roda de conversa sobre acolhimento à demanda espontânea - abril de 

2018 

Atividades Ciclo Saúde - Roda de conversa - Acolhimento à demanda espontânea 

Número de participantes: 154, divididos em 6 rodas de conversa  

Objetivo: Apresentar e planejar de modo coletivo a reorganização da atenção primária em 

saúde no município de Canaã dos Carajás visando o acolhimento à demanda espontânea.  

Duração: 8 horas 

Atividades realizadas:  

- Apresentação com a dinâmica: biografia 
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- Caderno de perguntas 

- Apresentação dialogada: acolhimento à demanda espontânea - princípios e diretrizes 

- Diagnóstico do acolhimento em cada equipes 

- Mapa falante: como é o meu território e qual é o perfil da população da UBS?  

- Estrutura do serviço existente, organização e processo de trabalho 

- Apresentação dialogada: processo de trabalho e principais estratégias 

- Desafios e oportunidades considerando a matriz diagnóstico e reformulação da proposta  

- Como fazer? Detalhamento do processo de trabalho 

- Posso ajudar (ACS e equipe) - Critérios 

- Agenda de consultas individuais e coletivas 

- Construção do Fluxo de acolhimento na UBS 

- Comunicação com a população: oportunidades e desafios 

- Definição de estratégias para alcançar as metas estabelecidas  

- Painel sobre dúvidas, necessidades de formação e/ou recursos institucionais para 

implantação  

 

A atividade “Roda de Conversa” com os profissionais de saúde de Canãa dos 

Carajás contou com uma parte diagnóstica em que os elementos desafiadores do 

modelo de organização encontrado em 2017 pode ser melhor compreendido:  

Devido à redução dos médicos e à dificuldade de acesso, houve um aumento 

acentuado na busca de consultas médicas no pronto-socorro de usuários sensíveis à 

atenção primária, ocasionando um cuidado descontinuado, e indo contra o princípio 

da coordenação da atenção, proporcionando por muitas vezes um atendimento de 

baixa resolutividade. Outro grande problema, é a quantidade de áreas descobertas, 

segundo os profissionais (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO 

TÉCNICO VISITA TÉCNICA, SETEMBRO DE 2017 E RELATÓRIO TÉCNICO DA 

RODA DECONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, 

ABRIL DE 2018)Apesar de DAB (2017) constar 100 de cobertura de Estratégia de 

Saúde da Família no município (DAB, 2017)  

Sem garantir acesso ao médico com agilidade, nenhum Sistema Universal no 

mundo funciona (CAMPOS et al 2014). A falta de profissionais, principalmente da 

categoria médica, é um obstáculo enfrentado pelos usuários que procuram a atenção 

primária, o que faz com que eles tenham que se deslocar para outros serviços ou 

retornar no outro dia pela manhã, e mesmo assim isso não garante que eles serão 

atendidos (FARIAS E CAMPOS, 2012). Segundo Campos et al (2014), os usuários 

atribuem a dificuldade de acesso na atenção primária devido à falta e à rotatividade 
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dos médicos, descrevendo o acesso à unidade como algo burocrático e demorado, 

desde o tempo esperado para o agendamento como também o dia do atendimento.  

Devido às áreas descobertas, ocorre a quebra da adscrição de forma 

constante, e o atendimento é voltado apenas para queixas eventuais, sem a criação 

de vínculo e a construção de um plano de cuidados como preconizado na atenção 

primária (FARIAS e CAMPOS, 2012)  

No atendimento, o usuário deveria chegar cedo, munido do cartão do SUS e do 

cartão do usuário de Canaã, que contava com o número do prontuário do usuário, 

sem esse cartão ele não conseguiria ser atendido, proporcionando mais uma barreira 

de acesso, ou se fosse atendido, seria gerado um novo prontuário, gerando 

duplicidade de prontuários, além da perda do histórico do usuário, das 6 unidades 

participantes do projeto apenas 1 possuía prontuário eletrônico. Todos por usuários 

passavam por uma triagem para realização das medidas antropométricas e 

verificação dos sinais vitais, realizada pelo técnico de enfermagem, no entanto, o 

atendimento era realizado por ordem de chegada e não por classificação de risco, 

respeitando apenas as prioridades legais. As consultas de enfermagem eram 

realizadas apenas para pré-determinados (gestantes, hipertensos e diabéticos) e 

agendados, não era realizado pelo enfermeiro classificação de risco e nem 

atendimento à demanda espontânea. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, 

RELATÓRIO TÉCNICO VISITA TÉCNICA, SETEMBRO DE 2017 E RELATÓRIO 

TÉCNICO DA RODA DECONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA 

ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018). 

Para Silva, Barros e Torres (2012), a classificação de risco é um processo 

dinâmico, onde o usuário é avaliado de acordo com o potencial de risco, agravos à 

saúde ou grau de sofrimento, para identificar os usuários que necessitam de cuidado 

imediato, viabilizando um atendimento mais rápido e acessível. Porém, os enfermeiros 

possuem receio de perder sua autonomia e resolutividade para realizar a classificação 

de risco.  

Durante a roda de conversa com os profissionais, alguns relataram achar 

importante a realização do acolhimento à demanda espontânea, enquanto outros 

enfatizaram ser desnecessário e questionaram se esse novo modelo de atendimento 

não estaria transformando a atenção primária em um pronto-socorro (CICLO SAÚDE 

CANAÃ DOS CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE 

ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018). 
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De acordo com Smichidt e Lima (2004), para proporcionar acolhimento e 

produção de vínculo é necessário que toda a equipe seja incluída no projeto, porque 

somente com a adesão de todos os profissionais é possível atender de forma integral 

às necessidades e demandas dos sujeitos. Segundo Coelho e Jorge (2009), as 

estratégias de atendimento voltadas para o acolhimento devem envolver os 

profissionais, gestores e usuários, para que as demandas evidenciadas pelos usuários 

possam ser trabalhadas pelas equipes visando resolver as reais exigências e saúde 

do território.  

Os profissionais, segundo, apontam como os principais dificultadores para 

realizar o acolhimento, a falta de material e medicamentos, demora no agendamento 

dos exames, falta da estruturação da atenção secundária e o aumento significativo do 

número de consultas em contrapartida a diminuição dos profissionais da equipe. Os 

profissionais também referem a necessidade de treinamento das equipes, do apoio 

da gestão e da conscientização da população para que os usuários entendessem o 

novo fluxo de atendimento na Atenção Primária (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE 

ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018). 

 

A falta de profissionais reflete negativamente também para os trabalhadores, já 

que pensar unilateralmente na satisfação do usuário displicente, na medida que quem 

está no exercício profissional carece de respaldo para boa atuação (BREHMER; 

VERDI, 2010). Um grande problema do SUS está relacionado à falta de profissionais, 

principalmente dos médicos, sendo importante salientar que manter a porta aberta 

não é garantia de acesso. Para que o acesso realmente aconteça, o usuário deve 

obter resolutividade para suas demandas. A demora para a realização de exames e a 

dificuldade do agendamento de consultas com especialistas criam a descrença da 

APS como coordenadora do sistema, dificultando seu estabelecimento como porta de 

entrada. O autor afirma que para o acesso seja realmente acesso, ele deve estar 

ligado aos diversos níveis de saúde (CAMPOS et al 2014).  

Faz-se necessário realizar treinamento com as equipes, com o objetivo de 

humanizar a atenção, promover atividades de acolhimento, baseadas nas tecnologias 

das relações, para a satisfação do usuário. (COELHO; JORGE, 2009). É fundamental 

ressaltar que é preciso capacitar os profissionais, no sentido de ampliar os limites de 
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uma visão biolística para a apropriação de um conceito mais amplo de saúde (FARIA; 

CAMPOS, 2012).  

A seguir, destacamos as principais barreiras de acesso apontadas pelos 

profissionais e pela gestão e identificadas durante as primeiras atividades da etapa 

diagnóstica: 
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Quadro 9. Principais problemas identificados 

 Principais problemas identificados  

Dificultares de 

acesso  
• Horário de funcionamento de 7 às 17 horas  

• Fechamento durante horário de almoço  

• Entregada de fichas  

• Demora de cerca de 13 a 15 dias para o atendimento 
médico após agendamento  

• Filas durante a madrugada  

• Cartão do usuário de Canaã  

Assistência e 

resolutividade  

• Dificuldade na formação do vínculo entre a equipe e os 
usuários  

• Demanda espontânea não era acolhida  

• Atendimento somente das consultas agendadas  

• Baixa resolutividade da atenção primária  

• Muitas áreas descobertas  

• Atendimento por ordem chegada  

• Não possuíam sistema de classificação de risco  

• Dificuldade de acolher a demandada espontânea  

Satisfação 

Percepção dos 

usuários  

• Cultura hospitalocêntrica da população  

Processo de 

trabalho  
• Resistência dos profissionais  

• Primeiro contato realizado pelo recepcionista  

Gestão • Financiamento insuficiente do SUS  

• Aumento dos custos com a saúde 

Estrutura de 

rede  
• Número crescente de atendimentos hospitalares  

• Encaminhamento de causas sensíveis da APS para a 
rede hospitalar  

• Sistema de referência e contrarreferência inexistente  

• Falta de estruturação da atenção secundária  

• Demora no agendamento de exames  

Prontuário 

eletrônico  
• Duplicidades de prontuário associado à perda do histórico 

dos usuários 

• Somente 1 unidade possuía prontuário eletrônico  
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Recursos 

humanos  
• Sobrecarga dos profissionais  

• Desligamento dos profissionais, principalmente dos 
médicos  

Fonte: elaborado a partir da sistematização dos Relatórios técnicos da visita técnica, setembro de 

2017; Relatório técnico do intercâmbio com os profissionais do município de Canaã dos Carajás ao 

Rio de Janeiro, outubro (2017); Relatório técnico da roda de conversa sobre acolhimento à demanda 

espontânea, abril de 2018). 

 

Para acolher é necessária a mobilização de todos os sujeitos envolvidos, para 

reconhecer a estratégia proposta pelo SUS como uma forma de garantir o direito ao 

acesso universal, conquistar a integralidade e a equidade da assistência à saúde. 

Diante da desigualdade, onde o Estado mínimo trava a disputa com o social, o acesso 

significa a recuperação da cidadania, o direito à saúde torna-se presente nos 

discursos dos trabalhadores e gestores, o não reconhecimento desse direito torna os 

agentes menos participativos na construção de sua cidadania, enquanto o 

reconhecimento gera o resgate da responsabilidade individual (BREHMER; VERDI, 

2010). O quadro a seguir apresenta o número de profissionais que participaram da 

roda de conversa, dividido por categoria profissional: 

 

Quadro 10. Número de profissionais que participaram da roda de conversa sobre 

acolhimento à demanda espontânea, abril de 2018 

Unidades R.C. 1 R.C. 2  R.C 3 R.C. 4 R.C. 5 R.C. 6 **** 
Profissionais 
participantes 

Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Total 

Atendente de 
Farmácia 

1 * *  1  2 

Agente de Serviço 
Administrativo 

3 2 2 2 2 1 11 

Coordenador de 
Apoio 

* * 1  *  1 

ACE * 2 3 1 1 4 11 
ASG 4 1 1 1 1 2 10 
ACS 14 5 6 5 14 12 56 
Educador Físico 1 * 1  *  2 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

* * 1 1 2 1 5 

Técnico de 
Enfermagem 

1 2 2 2 2 2 11 

Enfermeiro 1 1 3 1 5 3 14 
Fonoaudiólogo * * 2  * 1 3 

Médico 1 * 1 2 2 2 8 
Nutricionista * * *  1 * 1 

Dentista 2 1 2 1 2 1 9 
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Farmacêutico  * 1 * * * * 1 
Psicólogo  * 1 * * * * 1 
Segurança 
patrimonial 

* 1 * * * * 1 

Fisioterapeuta * * * 1 * * 1 
Gerente de unidade 1 1 1 1 1 1 06 

Fonte: Relatório técnico da roda de conversa sobre acolhimento à demanda espontânea, abril de 

2018. 

 

Na sequência do processo de construção participativa do protocolo de 

acolhimento e do próprio processo de reorganização da atenção primária, foi possível 

conhecer melhor o perfil e percepções presentes no conjunto dos profissionais de 

saúde que compõem a rede municipal em Canãa dos Carajás.  

 

4.1.5.1 Quem são os Profissionais de Saúde em Canaã dos Carajás: Perfil geral 

 

Dos 154 profissionais que participaram das seis “Rodas de Conversa - 

Acolhimento à Demanda Espontânea”, 124 profissionais que preencheram o 

formulário sociodemográfico do projeto, tornando possível observar a predominante 

participação dos Agentes Comunitários de Saúde e de outros profissionais que 

ocupam funções administrativas nas unidades, conforme a Figura 6.  
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Figura 6. Gráfico da categoria dos profissionais que responderam ao formulário 

sociodemográfico durante a “Roda de Conversa - Acolhimento à Demanda 

Espontânea”, abril de 2018 

 

Fonte: Canaã dos Carajás - Formulário sociodemográfico do projeto, abril de 2018. 

 

Quadro 11. Categoria profissional da rede de APS 

Categoria profissional Total na rede de APS Preencheram 
o 

instrumento 

Cobertura (%) 

ACS 56 47 83 

Técnico de Enfermagem 11 10 90 

Enfermeiro 14 11 78 

Médico 8 6 75 

Odontólogo 9 8 88 

Técnico de Saúde Bucal 5 3 60 

Outros 50 39 78 
Fonte: Canaã dos Carajás - Formulário sociodemográfico do projeto, abril de 2018 

 

O perfil sociodemográfico desta amostra de profissionais apresentou idade 

média de 35,4 anos (mínimo: 22 anos; máximo: 59 anos), predominantemente do sexo 

feminino (n=96; 77,4%), composta por negros (n=94; 77,1%), casados (n=81; 65,8%), 

originários de outros municípios (n=107; 87,7%) e que possuem renda familiar até R$ 

2.704,00 (n=68; 58,1%). 

Dos 96 profissionais que responderam a informação sobre o tempo de formado, 

foi possível identificar uma média de 10,5 anos de formação (mínimo: 2 anos; máximo: 

38%

8%
9%

5%

6%

2%

32%

ACS Técnico de Enfermagem Enfermeiro

Médico Odontólogo Técnico de Saúde Bucal

Outros
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35 anos) e tempo de atuação na unidade de 5,2 anos (mínimo: 1 ano; máximo: 19 

anos). Com uma variação entre 1 e 29 anos, observou-se uma média de 7,4 anos de 

atuação na Atenção Primária. Ainda que 65% dos profissionais tenha acessado o 

curso introdutório da Saúde da Família em algum momento da vida e que 34,1% tenha 

concluído algum curso de pós-graduação lato sensu, somente cerca de 10% 

profissionais cursou especialização na área de Saúde Coletiva. 

O Quadro 12 apresenta a avaliação de 1 (pior) a 5 (melhor) dos profissionais 

sobre a satisfação pessoal em relação a diversos componentes da rede — desde o 

relacionamento com a equipe até as questões mais formais do sistema de saúde 

municipal. A partir desta análise, é possível perceber que os profissionais 

manifestaram satisfação com a equipe e com a população adscrita. Contudo, a 

satisfação com o acolhimento à demanda espontânea, o sistema de saúde e as 

demandas da unidade teve piores resultados. Destaque deve ser dado ao 

desempenho do sistema de referência e contrarreferência. 

 

Quadro 12. Satisfação profissional 

Satisfação com... N Média Mediana Mín./Máx. 

o relacionamento com a equipe 126 4,5 5 2/5 

a relação entre a equipe e a 

população adscrita 

125 3,9 4 1/5 

o trabalho na equipe 120 4,3 4 2/5 

o sistema de saúde municipal 121 3,0 3 1/5 

a resolução das demandas na 

unidade 

121 2,9 3 1/5 

a referência e contrarreferência 112 2,6 3 1/4 

o acolhimento à demanda 

espontânea 

114 3,2 3 1/5 

Fonte: Canaã dos Carajás - Formulário sociodemográfico do projeto, abril de 2018. 

 

Ao serem questionados sobre as impressões sobre a relação entre as consultas 

agendadas e a demanda espontânea, 85 profissionais responderam este item. 

Destes, 52,9% compreenderam que existiam muitas consultas de demanda 

espontânea para poucas consultas agendadas. É imprescindível pensar que esta 

avaliação se deu no início do processo de (re)organização da APS. Havia uma 

percepção coletiva de que as consultas agendadas não estavam sendo capazes de 
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atender às demandas dos usuários e, no contraponto, havia uma procura acentuada 

por demandas espontâneas não atendidas nas unidades, que na maior parte das 

vezes era encaminhada para o Hospital Municipal, mesmo apresentando demandas 

sensíveis à atenção primária se quisessem ser atendidos no mesmo dia ou orientados 

a retornar no dia e na hora da marcação de consultas (CANAÃ DOS CARAJÁS, 

FORMULÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO PROJETO, ABRIL DE 2018 E 

RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À 

DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018). 

 

4.1.6 O percurso metodológico 

 

As metodologias participativas são importantes no processo de aprendizagem 

através da interação dos sujeitos e a sua integração durante o processo educativo, 

estimulando a reflexão a respeito da realidade vivenciada pelos sujeitos, reorientando 

suas posturas, atos e opiniões (ROCHA; BEVILACQUA; BARLETTO, 2015).  

A metodologia de Construção Compartilhada de Soluções Locais é um método 

de planejamento participativo, consolidado por meio das experiências do CEDAPS, 

que acredita que cada pessoa ou grupo é o autor da sua própria ação. A metodologia 

agrega a problematização, o planejamento, a análise dos recursos disponíveis, a 

sistematização e a avaliação dos projetos. Obtendo como resultado principal 

  

o fortalecimento individual e coletivo, a formação de redes e a melhoria de 
serviços de saúde, educação e de outros setores sociais que convergem para 
melhorias nas condições de vida. A construção do espaço público de forma 
democrática e participativa é um passo fundamental na conquista do direito à 
vida. (EDMUNDO; NUNES, 2014). 

Sendo extremamente importante estimular a reflexão sobre o cotidiano do 

profissional, conhecer o que as pessoas sabem, pensam, sentem e vivem em relação 

aos temas abordados durante o processo educativo (ROCHA; BEVILACQUA; 

BARLETTO, 2015). 

 Os projetos ou planos são elaborados a partir de uma lógica participativa 

realizada em oficinas e seminários. A busca de soluções compartilhadas, de 

priorização, negociação e consenso são competências essências desenvolvidas pela 

metodologia, resultando em intervenções práticas, desenvolvidas de modo 

compartilhado e implementadas em rede (EDMUNDO; NUNES, 2014). 
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As rodas de conversa são mais que a disposição circular das cadeiras, elas 

possibilitam diálogo, criando possibilidade de produção e ressignificação de saberes, 

de forma horizontal. A roda de conversa é um espaço intencional de construção de 

novas possibilidades baseadas no ato de refletir, agir e modificar, onde os 

participantes possam identificar-se como construtores de suas ações. Sendo 

fundamental ressaltar que a roda é viva, rejeitando comunicados e imposições, 

estimulando o diálogo e a reflexão crítica, assumindo as mudanças, com seus riscos 

e desafios, sendo utilizada como uma forma de desenvolver uma educação 

problematizadora e libertadora (SAMPAIO ET AL 2014).  

O projeto Ciclo Saúde em Canaã dos Carajás optou por utilizar a modelagem 

de roda de conversa em um primeiro momento, por ser um marco do processo de 

construção participativa, já que evita a noção de que exista um conhecimento técnico 

a ser compartilhado. O que foi desenvolvido no município foi o compartilhamento de 

experiências construídas em outros municípios, à luz da literatura, em que algumas 

estratégias foram utilizadas como fonte de expiração para a reorganização proposta 

no município de Canaã dos Carajás.  

Em um segundo momento, foram utilizadas oficinas, com temas que foram 

desenhados a partir da etapa diagnóstica do projeto. É importante salientar que o 

próprio processo de construção das oficinas ocorreu de forma participativa com a 

gestão e os profissionais participantes, que em diferentes momentos do projeto 

levaram à equipe do Ciclo Saúde, demandas pertinentes ao momento vivido no 

município, sendo necessário, por diversas vezes, reformular a forma de abordagem, 

priorizando algumas ações de forma mais imediata e tendo que aguardar para a 

realização de outras em momento oportuno.  

Segundo Spink, Menegon e Medrado (2014), oficinas são momentos de 

negociação de sentido, com potencial critico de produção participativa, com 

capacidade de promover o exercício ético e político, através do espaço de discussão 

dos grupos da temática sugerida, gerando debates construtivos, possibilitando 

transformação de posturas a partir das práticas discursivas geradas. 

Muitas demandas foram apresentadas durante o monitoramento dos 

resultados, e as soluções compartilhadas continuaram sendo construídas e 

reformuladas a todo momento, com o intuito de prestar uma melhor assistência aos 

usuários, diminuindo as barreiras de acesso e aumentando a resolutividade, como 
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também envolvendo os diferentes atores na construção do processo de trabalho para 

os profissionais e gestores.  

Segundo Rocha; Bevilacqua; Barletto (2015) o processo participativo ocorre 

muito antes do momento da realização das atividades, quando se utiliza a técnica 

especifica, ele acontece em todo o momento em que a proposta é construída. 

Portanto, o processo participativo se dá no momento do planejamento, onde acontece 

uma dinâmica entre as partes envolvidas até a sua execução, com intuito de obter 

uma construção coletiva do saber, para quem elabora e quem participa.  

 

4.1.7 Uma visão dos profissionais a respeito do acolhimento à demanda espontânea  

 

Durante a roda de conversa sobre acolhimento à demanda espontânea em abril 

de 2018, que contou com a participação de 154 profissionais, divididos em 10 equipes, 

de 6 unidades, que correspondem a 100% dos profissionais da Atenção Primária da 

zona urbana do município.  

Em relação ao atendimento, os profissionais afirmam que os usuários eram 

atendidos mesmo que não residam no território, porém, para serem atendidos, 

precisam chegar na unidade antes das 7 horas da manhã para tentar conseguir uma 

ficha:  

 

“Chega na recepção, pega senha, às 7 horas. Gerando filas durante a 
madrugada. São distribuídas 20 fichas por dia. Essas fichas não são 
suficientes. São encaminhados para o hospital quando não há vaga para o 
atendimento, sem papel de referência”. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS, MATRIZ- ACOLHIMENTO: COMO PODEMOS FAZER JUNTOS, 
RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA 
ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018)  

 

“O usuário chega à unidade, é atendido pelo recepcionista. Quando procura 
atendimento fora horário da distribuição das fichas não consegue ser 
atendido, ou volta no dia seguinte ou vai para o hospital, sem 
encaminhamentos. Porém, no caso de renovação de receitas controladas o 
hospital não resolve”. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ- 
ACOLHIMENTO: COMO PODEMOS FAZER JUNTOS, RODA DE 
CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL 
DE 2018)  

 

“Usuário tem que chegar de madrugada, em alguns casos até dormir na 
unidade para conseguir ser atendido.”. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS, MATRIZ- ACOLHIMENTO: COMO PODEMOS FAZER JUNTOS, 
RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA 
ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018)  



78 

 

“Se chegar após o horário de distribuição das senhas, terá que voltar no 
próximo dia”. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ- 
ACOLHIMENTO: COMO PODEMOS FAZER JUNTOS, RODA DE 
CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL 
DE 2018)  

 

Segundo Campos et al (2014), os usuários precisam chegar ainda de 

madrugada nas unidades para garantir o atendimento, sem garantia de que iram 

conseguir uma consulta médica ou que terão ao menos suas queixas inicias acolhidas.  

Brehmer e Verdi (2010), afirmam que o direito à saúde é fundamental a todos 

os seres humanos e garantido pela Constituição. No entanto, o atendimento cotidiano 

nas UBS demostra muitas vezes a privação do direito à saúde. Pelo limite de acesso 

ao serviço, pode-se identificar, muitas vezes, situações que expressam negligência a 

esse direito, ao terem que chegar as 5 horas da manhã nas unidades, sem a certeza 

de quantas fichas serão distribuídas. O autor afirma que: “a uma violação dos direitos 

humanos e de cidadania, visto que o sujeito é colocado numa posição de privação de 

liberdade individual e lhe é negado o acesso garantido pela proteção do Estado.”  

Para Souza et al (2008), a desproporção entre a oferta, a capacidade de 

atendimento e a demanda geram descontinuidade na atenção. Segundo Coelho e 

Jorge, 2009) O acesso, o acolhimento e o vínculo visam diminuir as dificuldades 

enfrentadas pelos usuários como dormir na fila, através de informações adequadas, 

acesso a consultas, possibilidade do agendamento e da garantia de retorno ao 

profissional.  

 

Os profissionais de saúde de Canãa dos Carajás afirmam que o atendimento 
acontece por ordem de chegada, sem classificação de risco, afirmando que 
“na medida do possível, tentam atender a todos que chegam na unidade”, 
referem que “tentam prestar orientação a todos, gostaríamos de resolver no 
momento em que o usuário precisa, mas nem sempre é possível” referindo 
um grande número de absenteísmo. “(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE 
ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018)  

 

Analisando os relatórios técnicos produzidos e durante a minha própria 

inserção no processo de intervenção, foi possível identificar que muitos profissionais 

relataram dúvida a sobre “como atender uma demanda tão grande com apenas um 

médico?” e “como devem agir a respeito da falta de medicação?”. Metade das equipes 
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apontam que para ampliar o acesso da população precisariam disponibilizar nas 

unidades atendimentos com nutricionistas, pediatras, psicólogos, cardiologistas, 

dermatologistas e especialistas com atendimento itinerante nas unidades. Somente 

33% das equipes referem que deveriam ser disponibilizadas ações de promoção em 

saúde, como a criação de grupos e ações educativas, enquanto 16% das equipes 

acham ser necessário reforçar os serviços de referência e contrarreferência. Também 

foi citada a necessidade de maior integração com o NASF e maior intervenção dos 

profissionais nas demandas (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ- 

ACOLHIMENTO: COMO PODEMOS FAZER JUNTOS, RELATÓRIO TÉCNICO DA 

RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, 

ABRIL DE 2018). 

Relacionado ao acolhimento, os profissionais apontam o ACS como o 

profissional mais indicado para realizar o acolhimento com escuta qualificada, 

relatando que o ACS está mais próximo do território, possui vínculo com os usuários 

e são os profissionais em maior quantidade na equipe. No entanto, apontam a 

preocupação de como os ACS realizaram as suas funções básicas e referem a 

necessidade de treinamento dos profissionais (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS, RELATÓRIO TÉCNICO DA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS 

MÉDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS 

CARAJÁS, NOVEMBRO DE 2017).  

Os ACS estão em contato direto com os usuários, exercendo função de 

mobilizadores sociais, sendo o elo entre a equipe e a comunidade. Torna-se 

necessária a sua formação para que possam aprimorar as suas práticas de trabalho 

(ROCHA; BEVILACQUA; BARLETTO, 2015). 

 Logo após o levantamento dos problemas pelos profissionais, as equipes 

sugeriram possíveis medidas que devem ser tomadas para melhorar o acesso da 

população.  

 

Quadro 13. Medidas que devem ser tomadas para a melhoria do acesso, na visão 

dos profissionais do município 

Medidas que devem ser tomadas para a melhoria do acesso:  

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA  

• Treinamento  

• Educação permanente  

• Capacitação dos profissionais para realizar abordagem 

correta ao usuário  



80 

• Qualificação do ACS para realizar o “Posso ajudar” e 

outros procedimentos  

MUDANÇA NO 
PROCESSO DE 
TRABALHO  

• Realizar escuta qualificada  

• Direcionar o usuário  

• Acolhimento  

• Humanização  

• Acolhimento à demanda espontânea em tempo integral 

e horário estendido  

• Posso ajudar, para escutar as demandas  

• Classificação de risco para priorizar o atendimento  

• No dia de folga do médico o usuário deve ser 

encaminhado para outra unidade com responsabilização  

• ACS conhecendo todos os fluxos  

• Revezamento dos profissionais no horário de almoço  

• Escala com horário bem definido para os ACS  

ORGANIZAÇÃO DA 
AGENDA  

• Intercalar usuário agendado com a demanda 

espontânea  

• Agendamento realizado pelo ACS  

• Planejar agenda para todos serem atendidos  

• Organizar agenda voltada para a demanda espontânea  

HÓRARIO 
FLEXÍVEL  

• Não fechar no horário de almoço  

• Escala para a cobertura das demandas no período de 8 

a 19 horas  

 Fonte: Ciclo saúde Canaã dos Carajás, matriz- acolhimento: como podemos fazer juntos?, roda de 

conversa sobre acolhimento à demanda espontânea, abril de 2018. 

 

4.1.8 As rodas de conversa: o que podemos fazer juntos? 

 

Durante a roda de conversa com os profissionais foram definidas das metas, 

divididas em três categorias: dificuldade de acesso, assistência e resolver 

atividade e processos de trabalho. Para cada meta, as equipes definiram recursos 

disponíveis, recursos necessários e as estratégias a serem adotadas, as metas 

propostas a seguir estão descritas no Guia de Acolhimento à Demanda Espontânea 

(2018): 

 
Na categoria dificuldade de acesso foram traçadas as metas: 
“Melhorar as condições de acesso e reforçar a Atenção Primária como porta 
de entrada e coordenadora do sistema.” 
“Acolhimento durante todo o período de funcionamento da unidade, abolindo 
o acesso às consultas por fichas distribuídas apenas em horários pré-
determinados.” 
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As estratégias definidas pela equipe para alcançar as metas foram: reunião de 

equipe, ações em grupo nos locais mais afastados, abolição da utilização de fichas, 

escala de revezamento para os profissionais e melhora na interação com outras 

equipes. Quanto à orientação do usuário e à assistência, os profissionais sugeriram 

orientação através de VD e do acolhimento e o acolhimento à demanda do usuário 

todos os dias (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ CONSTRUÇÃO DE 

METAS - RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE 

ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL 2017).  

 Na categoria assistência e resolutividade foram traçadas como metas: 

 
“Realizar acolhimento com escuta qualificada a todos os usuários que 
procurarem a unidade, legitimando suas demandas, e atendê-los de acordo 
com seu risco, vulnerabilidade e ofertas e capacidade da equipe.” 
“Oferecer variadas modalidades de cuidado: individuais e coletivas, de 
prevenção de doenças e promoção a saúde, intrasetoriais e intersetoriais.” 
“Utilizar a sala de espera como um momento de fortalecimento do vínculo do 
usuário com a equipe através de atividades de educação em saúde.” 
“Realizar, quando necessário, matriciamento dos casos, garantindo a 
integralidade e qualificando a assistência de oferta ao usuário” 
“Avaliar os indicadores e adequar o cuidado prestado às características 
epidemiológicas e culturais da população atendida.” 
 

Para o alcance das metas os profissionais, traçaram como estratégia o diálogo 

e a escuta qualificada, salientando a importância de “organizar o atendimento de 

modo que o usuário não ouça mais não”. Também destacaram a importância de 

conhecer os indicadores e as metas pactuadas e realizar um monitoramento frequente 

das reuniões, aproveitando o momento para debater os indicadores com a equipe e 

traçar estratégias para melhorar os resultados. Foram destacadas estratégias 

relacionadas à promoção à saúde como: desenvolver mais grupos, principalmente 

para as populações mais vulneráveis; reforçar o diálogo com o NASF, inclusive 

desenvolvendo um novo fluxo de funcionamento e reuniões regulares entre a equipe 

e os representantes do NASF; desenvolver planejamento de ações de tecnologia e 

práticas como vídeos educativos, teatro, dinâmicas e roda de conversa; avaliar os 

resultados e desenvolver novas ações a partir deles; garantir o matriciamento de 

crianças e idosos; e reforçar as ações em parceria com o CAPS. Equipes também 

traçaram estratégias relacionadas a reforçar resolutividade dos níveis secundário e 

terciário, a garantia de atendimento especializado e exames (CICLO SAÚDE CANAÃ 

DOS CARAJÁS, MATRIZ CONSTRUÇÃO DE METAS - RELATÓRIO TÉCNICO DA 
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RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, 

ABRIL 2017).  

Na categoria processo de trabalho foram definidas as metas: 

 

“Reorganizar o processo de trabalho das equipes, reforçando as práticas que 
visam o atendimento das demandas dos usuários.” 
“Promover reuniões sistemáticas, na periodicidade acordada na agenda, com 
a participação de toda a equipe, para avaliar o processo de trabalho e 
acolhimento à demanda espontânea.” 
“Reorganizar as agendas de acordo com as necessidades identificadas, 
considerando a demanda imediata, demanda agendada, cuidado continuado 
e as ações no território.” 
 

Sendo estabelecido como estratégia pelos profissionais a realização de 

reuniões semanais com a equipe e mensais com a coordenação, reuniões com a 

gestão, salientando a importância da comunicação entre a equipe. Reorganização da 

agenda, planejamento de ações coletivas no território e o conhecimento dos novos 

fluxos de atendimento da unidade, reforçando a importância de: “deixar o usuário 

agendado e com problema solucionado.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, 

MATRIZ CONSTRUÇÃO DE METAS - RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE 

CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL 2017). O 

quadro a seguir sintetiza as metas e as estratégias planejadas de modo participativo 

pelos profissionais integrantes das rodas de conversa.  

 

Quadro 14. Síntese das metas e estratégias traçadas pelos profissionais 

Quadro síntese das metas - abril de 2018  

 Metas sugeridas  ESTRATÉGIAS A SEREM ADOTADAS- 

Definidas pelos profissionais  

 

Dificultares 

de acesso  
Melhorar as condições 

de acesso e reforçar a 

Atenção Primária 

como porta de entrada 

e coordenadora do 

sistema. 

• Orientação através de VD, 

acolhimento; 

• reunião de equipe e geral; 

• avaliar a necessidade de 

solicitação de insumos; 

• ação em grupo nos locais mais 

afastados; 

• planejar e programar ações; 
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• inauguração da clínica já com os 

computadores; 

• pactuação de reuniões. 

Acolhimento durante 

todo o período de 

funcionamento da 

unidade, abolindo o 

acesso às consultas 

por fichas distribuídas 

apenas em horários 

pré-determinados.  

• Orientação dos usuários para 

mudança de cultura; 

• escala dos profissionais 

• participação e reunião de equipe; 

• interação com outras unidades; 

• diálogo entre a equipe; 

• acolhimento de todas as demandas 

dos usuários independentes do 

atendimento médico; 

• acolhimento durante todo o dia; 

• orientação da população de que o 

atendimento será disponibilizado 

durante todo dia; 

• guardar as fichas no baú; 

• não utilizar as fichas. 

Assistência e 

resolutividade  
Realizar acolhimento 
com escuta qualificada 
a todos os usuários 
que procurarem a 
unidade, legitimando 
suas demandas, e 
atendê-los de acordo 
com seu risco, 
vulnerabilidade, 
ofertas e capacidade 
da equipe. 

• Diálogo; 

• escuta qualificada; 

• compartilhamento e avaliação do 

processo de trabalho; 

• utilização de identificação do 

“Posso ajudar?”; 

• uniforme e EPI para equipe; 

• crachá de identificação; 

• ACS que participaram da Oficina 

de Formação de Formadores irão 

treinar os outros ACS; 

• organizar o atendimento de forma 

com que os pacientes não ouçam 

mais não; 

• capacitação da equipe; 

• informações para a equipe a 

respeito do fluxo de rede; 

• colocar na pauta das reuniões. 

Oferecer variadas 
modalidades de 
cuidado: individuais e 
coletivas, de 
prevenção de doenças 
e promoção à saúde, 
intrasetoriais e 
intersetoriais. 

• Aperfeiçoar o planejamento 

familiar; 

• grupo com gestantes; 

• grupo com crianças e idosos 

(NASF); 

• diálogos com as escolas; 

• promoção de saúde; 

• salas temáticas; 

• atenção secundária funcionante; 
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• garantir atendimento 

especializado; 

• assistência laboratorial e exames 

de imagem; 

• aumentar a oferta de 

especialidades e diminuir o tempo 

de espera para o atendimento 

especializado; 

• organizar grupos de maior 

vulnerabilidade; 

• desenvolvimento de novos grupos. 

Utilizar a sala de 
espera como um 
momento de 
fortalecimento do 
vínculo do usuário com 
a equipe através de 
atividades de 
educação em saúde. 

• Vídeos educativos; 

• dinâmica de acolhimento (em 

conjunto com a CAPS); 

• teatro; 

• atentar às temáticas; 

• solicitar formalmente a aquisição 

dos materiais necessários; 

• roda de conversa com ACS; 

• vídeos; 

• dinâmicas; 

• organização semanal na reunião 

de equipe; 

• levantamento dos principais temas; 

• planejamento das ações. 

Realizar, quando 
necessário, 
matriciamento dos 
casos, garantindo a 
integralidade e 
qualificando a 
assistência de oferta 
ao usuário 

• Matriciamento com as crianças e 

idosos já pactuados com a equipe; 

• compartilhar cuidados com o 

NASF; 

• avaliar os indicadores; 

• construir a agenda compartilhada; 

• fluxo de atendimento dos grupos 

disponibilizados pelo NASF; 

• avaliação das atividades 

realizadas; 

• iniciar novas atividades com base 

nos indicadores; 

• reuniões com o NASF 

regularmente. 

Avaliar os indicadores 

e adequar o cuidado 

prestado às 

características 

epidemiológicas e 

• Conhecer os indicadores e metas 

pactuadas/ comparar com as 

médias nacionais; 

• realizar checklist e debate dos 

indicadores nas reuniões de 

equipe; 
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culturais da população 

atendida. 

 

• monitoramento frequente; 

• criar novos indicadores para 

avaliar a resolutividade e 

qualidade da assistência; 

• integrar agentes de endemia na 

unidade através de reunião 

mensal com a coordenação; 

• implantação das planilhas para 

controle dos dados; 

• reunião para criação de 

estratégias. 

Processo de 

trabalho  
Reorganizar o 

processo de trabalho 

das equipes, 

reforçando as práticas 

que visam o 

atendimento das 

demandas dos 

usuários. 

• Organização do horário, 

pontualidade, flexibilidade; 

• disponibilidade em todas as salas 

do fluxo; 

• reunião com as gestões internas e 

externas; 

• sincronizar as informações em uma 

única plataforma; 

• reunião de equipe; 

• recebimento de informação dos 

centros de regulação local e 

estadual; 

• estratégia a desenvolver das 

demandas. 

Promover reuniões 

sistemáticas, na 

periodicidade 

acordada na agenda, 

com a participação de 

toda a equipe, para 

avaliar o processo de 

trabalho e acolhimento 

à demanda 

espontânea. 

• Guardar um horário na agenda 

específico para as reuniões; 

• comunicação com a equipe; 

• apresentar o planejamento e 

modificação se necessário, para 

nova construção; 

• aquisição de um livro para 

registro; 

• uma reunião de equipe por 

semana; 

• uma reunião por mês com a 

coordenação; 

• medidas de maturação da gestão; 

• pactuar encontros periódicos e 

dinamizar a pauta. 

Reorganizar as 

agendas de acordo 

com as necessidades 

identificadas, 

considerando a 

• Planejamento para as atividades 

coletivas e no território, na reunião 

de equipe; 

• reorganização do processo diário; 

• organizar a agenda; 
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demanda imediata, 

demanda agendada, 

cuidado continuado e 

as ações no território. 

• deixar usuário agendado e com 

problema solucionado; 

• utilizar agenda organizada; 

• quadro informativo 

Fonte: Ciclo Saúde Canaã dos Carajás, Matriz construção de metas - Relatório técnico da roda de 

conversa sobre acolhimento à demanda espontânea, abril2017).  

 

4.1.9 Novo fluxo de atendimento construído  

 

Um relato do fluxo de atendimento antes da reorganização proposta: 

 
 O usuário chegava à unidade, antes do horário de abertura, onde eram 
distribuídas, pelos recepcionistas, fichas em número limitado. No dia do 
atendimento, o usuário deveria chegar cedo para confirmar sua ficha na 
recepção, logo após era encaminhado para uma triagem que era realizada 
pelo técnico de enfermagem, apenas para a aferição dos sinais vitais e 
medidas antropométricas, os atendimentos era realizados por ordem de 
chegada e não por classificação de risco em relação aos sintomas 
apresentados no momento. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, 
RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA EM SETEMBRO DE 2017)  

 

Figura 7. Fluxo de atendimento nas unidades básicas de saúde em setembro de 

2017 
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Fonte: Elaborado pelo Ciclo Saúde a partir de informações levantadas com a gestão e os 

profissionais - presente no slide da apresentação do diagnóstico participativo do município de Canaã 

dos Carajás, outubro de 2017 

 

Segundo Souza et al (2008), é importante qualificar o acesso, através de 

aspectos de organização e mudanças no processo de trabalho. Para atenuar as filas, 

é importante desenvolver propostas locais de reorganização para reverter o fluxo do 

atendimento de quem chega primeiro para aquele que mais precisa, já que atendendo 

quem chega primeiro muitos usuários voltam para casa sem resolver suas demandas.  

Durante as seis rodas de conversa sobre acolhimento à demanda espontânea, 

foi sugerido aos profissionais o novo fluxo de atendimento nas unidades, que foi 

desenvolvido pela equipe do Ciclo Saúde após a etapa diagnóstica, com base no que 

é recomendado pelo Ministério da Saúde e validado pelas equipes de acordo com a 

realidade local de cada território durante as rodas. Os fluxos propostos estão 

presentes no guia de acolhimento à demanda espontânea que foi desenvolvido para 

auxiliar no processo de construção participativa da reorganização da APS no 

município de Canaã dos Carajás. O guia tem como objetivo o alinhamento das rodas 

de conversa sobre acolhimento à demanda espontânea e a construção compartilhada 

dos próximos passos. 

Figura 8. Fluxo proposto 
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Fonte: Guia de acolhimento à demanda espontânea construído em conjunto e apresentado para 

validação e planejamento local durante as rodas de conversa sobre acolhimento em abril de 2018.  

 

Após a validação do fluxo proposto, os usuários podem chegar na unidade 

durante todo horário de funcionamento e serão acolhidos, pelo “Posso ajudar?”, 

independentemente de sua área de cobertura (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE 

ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018). Identificar a 

dinâmica de funcionamento da unidade contribui para entender os fluxos, permitindo 

um direcionamento adequado do usuário, visando a integralidade do cuidado. (SILVA; 

ROMANO, 2015) 

O acolhimento é realizado na maioria das vezes pelo ACS, porém pode ser 

realizado por todos os integrantes da equipe (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS 

- RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À 
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DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018). Para Behr, Prevé e Silva (2013), o 

acolhimento amplia o acesso na medida em que gera a possibilidade do usuário 

conseguir uma escuta qualificada, em qualquer horário, sem necessidade de 

agendamento prévio. Segundo Carvalho et al (2008), o acolhimento representa a 

humanização do atendimento, supondo a garantia do acesso, onde todos os usuários 

terão a escuta dos seus problemas, proporcionando uma resposta às suas demandas. 

Para Behr, Préve e Silva (2013), o acolhimento tem o dever de identificar no usuário 

suas diferentes formas de ser, estabelecendo vínculo e ampliando o acesso, através 

de uma escuta sem a necessidade de agendamento prévio.  

Segundo Rocha; Bevilacqua; Barletto (2015) os ACS são mobilizadores sociais, 

sendo um elo entre a comunidade e a equipe, construindo saberes no exercício 

cotidiano do seu processo de trabalho em contato direto com a comunidade. Para 

Zaions et al (2015) o ACS é o único profissional que obrigatoriamente deve ser 

morador do território, possuindo contato direto e contínuo com a comunidade, o que 

permite identificar a realidade das famílias e se tornar referência para os usuários. A 

sua participação junto à equipe é muito importante, sendo o mais indicado para 

realizar o acolhimento aos usuários, no entanto vale ressaltar que o acolhimento é 

uma atribuição de todos da equipe.  

Segundo Silva e Romano (2015), o acolhimento é um organizador de porta de 

entrada, permitindo melhor direcionamento dentro da unidade ou para outros pontos 

da rede, e aliado a uma escuta qualificada possui grande capacidade resolutiva. Para 

Zaions et al (2015), o ACS permanece na unidade, acolhendo as pessoas, 

encaminhado para os serviços que buscam, como sala de vacina, farmácia e 

ambulatório, mantendo-se integrado com a equipe e entendendo os fluxos da unidade. 

Silva e Romano (2015) afirmam que durante o acolhimento o ACS escuta, identifica 

as demandas, encaminha os usuários para os locais específicos, para a realização de 

procedimentos ou para a sala de classificação de risco, onde o enfermeiro irá realizar 

a avaliação da demanda espontânea.  

A partir do desenho construído e validado, algumas estratégias essenciais 

foram incorporadas e posteriormente fortalecidas por meio de oficinas participativas, 

que descreveremos nas a seguir.  

 

4.1.9.1 A estratégia “Posso Ajudar?”  
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Segundo o Guia de Acolhimento à Demanda Espontânea (2018), um ACS 

ficará responsável por ser o primeiro contato da equipe de saúde com usuário, 

denominado “Posso Ajudar?”. Será realizada uma escala de revezamento mensal pelo 

gestor, de forma que todos os ACS da equipe participem, de forma igual, no 

acolhimento e em suas demais atribuições. De acordo com o Protocolo de 

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro (2012), o ACS fica 

responsável pelo primeiro contato, porém o acolhimento deve ser uma prática 

contínua de toda a equipe, o ACS deve incluir outros profissionais da equipe sempre 

que necessário.  

O acolhimento realizado pelo ACS gera confiança aos usuários, já que ele 

conhece a realidade das famílias e é na maioria das vezes a referência da equipe para 

os usuários (ZAIONS et al 2015). Os ACS encontram-se na porta de entrada da 

unidade ou na recepção, sendo o facilitador do acesso e se identificando como “Posso 

ajudar?”, organizando a porta de entrada, evitando a aglomeração dos usuários a 

espera de atendimento (SILVA; ROMANO, 2015). Segundo o Protocolo de 

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro (2012), o ACS deve 

realizar a primeira escuta, avaliar a demanda, definir prioridades e dar resposta 

adequada dentro de sua área de competência, não cabendo ao ACS realizar avaliação 

clínica e classificação de risco, devendo incluir os outros profissionais da equipe 

sempre que a situação exigir. 

Com o novo fluxo, no município o “posso ajudar?”, realizará a escuta 

qualificada, identificando a demanda do usuário: 

• Consulta agendada - terá o cadastro atualizado e será encaminhado para o 

local de atendimento.  

• Usuários que procuram a unidade para atividades de promoção em saúde - 

realização de vacinas ou outros procedimentos será encaminhado para o local 

de atendimento.  

• Caso apresente outras necessidades, será avaliada a demanda, considerando 

os riscos e a vulnerabilidade do usuário.  

Se o usuário apresentar uma demanda aguda, será encaminhado para a 

classificação de risco que é realizada pelo enfermeiro, que irá classificar o usuário 

para: 

• atendimento imediato; 
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• atendimento prioritário;  

• atendimento no dia. 

O atendimento pode ser realizado pelo médico, enfermeiro ou odontólogo na 

unidade ou o usuário poderá ser encaminhado para outro nível de atenção de acordo 

com a demanda do usuário. Após o atendimento: 

• os usuários da área de cobertura da unidade serão avaliados quanto à 

necessidade de continuidade do cuidado, com a programação oportuna das 

próximas ações.  

• Os usuários que não sejam da área de abrangência após o atendimento serão 

orientados e encaminhados com responsabilização para a sua área.  

Se a demanda apresentada pelo usuário não for aguda, será identificado se o 

usuário é da área de abrangência da unidade, caso não seja será encaminhado com 

responsabilização para a sua área de abrangência. No caso dos usuários da área, 

serão realizadas as orientações específicas, adiantamento de ações previstas em 

protocolo, inclusão em ações programadas, agendamento de consultas em tempo 

oportuno, encaminhamento e orientação para ações intersetores, encaminhamento 

para outros níveis de atenção segundo a necessidade do usuário. Nos dias de menor 

fluxo, os usuários de demanda não aguda poderão ser atendidos (CICLO SAÚDE 

CANAÃ DO CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE 

ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, ABRIL DE 2018). 
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Figura 9. Passo a passo do usuário 

 

Fonte: Guia de acolhimento à demanda espontânea construído em conjunto e apresentado para 

validação e planejamento local durante as rodas de conversa sobre acolhimento em abril de 2018.  

 

 



93 

4.1.9.2 A classificação de risco  

 

 A classificação de risco será realizada pelo enfermeiro, com base no 

recomendado pelo Ministério da Saúde, em local adequado e priorizando o 

atendimento de acordo com o risco e com a vulnerabilidade de cada usuário.  

De acordo com Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do Rio 

de Janeiro (2012), a classificação de risco se diferencia da triagem, na medida que a 

triagem é exclusiva, visando apenas definir quem será atendido e quem não será, 

focada exclusivamente na queixa conduta, onde o foco está na doença; na 

classificação de risco, o enfermeiro deve acolher, realizar uma avaliação clínica, com 

base nos critérios de risco e vulnerabilidade, definir as prioridades, conduta e o tempo 

terapêutico do caso. 

Para Esmeraldo et al (2009), a triagem serve para filtrar o atendimento da 

demanda que procura a unidade utilizando apenas critérios técnicos. A PNAB (2017) 

recomenda a classificação de risco através da escuta qualificada e avaliação do risco, 

agravo e grau de sofrimento, a partir de critérios clínicos e de vulnerabilidade, de modo 

que as urgências e emergências tenham prioridade no atendimento, 

independentemente do número de consultas agendadas para o dia. Segundo a 

portaria, a classificação de risco poderá ter como desfecho: 

1. consulta ou procedimento imediato; 

2. consulta ou procedimento em horário disponível no mesmo dia; 

3. agendamento de consulta ou procedimento em data futura, para usuário do 

território; 

4. procedimento para resolução de demanda simples prevista em protocolo;  

5. encaminhamento a outro ponto de atenção da RAS; 

6. orientação sobre territorialização e fluxos da RAS. 

A classificação de risco no município de Canaã dos Carajás será realizada pelo 

enfermeiro da equipe, com base no que é recomendado pelo Ministério da Saúde, no 

Caderno 28 (BRASIL, 2012). O quadro a seguir mostra as principais recomendações 

para a classificação de risco para situação de demanda aguda ou crônica agudizada 

e de demanda não aguda: 
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Figura 10. Situação aguda ou crônica agudizada 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento à Demanda Espontânea. Queixas mais comuns na 

Atenção Básica. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica, n. 28, Volume 

II. Brasília – DF. 2012. 

 

4.1.10 Construção da agenda dos profissionais  

 

O acolhimento à demanda espontânea gera mudanças no processo de trabalho 

e consequentemente nas agendas dos profissionais. A reorganização da agenda deve 

ser pactuada com toda a equipe, devendo levar em consideração as atividades de 

promoção em saúde, reuniões e atividades no território, como também os 

atendimentos de cuidado longitudinal, demandas agendadas e demandas 

espontâneas (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - GUIA DE ACOLHIMENTO À 

DEMANDA ESPONTÂNEA, 2018). 

A equipe da ESF desenvolve ações no território, integrando ações de 

prevenção, atenção e promoção da saúde. Para isso são necessárias a qualificação 

de todos os trabalhadores da equipe e a organização de processos de trabalho mais 

participativos e democráticos onde os profissionais desenvolvam um papel importante 
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no planejamento das ações, definição de metas e prioridades (MOROSINI; 

FONSECA; LIMA, 2018). 

 Durante as rodas de conversas sobre demanda espontânea, cada uma das 

seis unidades construiu a agenda dos profissionais, voltada para o acolhimento à 

demanda espontânea, com base nas sugestões contidas no Guia de Acolhimento à 

Demanda Espontânea (2018). 

As agendas foram construídas de acordo com a realidade territorial de cada 

unidade, por isso podem existir alterações de unidade para unidade, as agendas 

também não são engessadas e podem ser moldadas durante a prática do trabalho 

para melhor adequação da equipe, desde que ocorra uma pactuação com entre todos 

os profissionais envolvidos.  

 

4.1.10.1 Agenda dos médicos  

 

Formato anterior de agenda: 

A agenda dos médicos, segundo os profissionais da APS do município, antes 

do processo de reorganização, destinava 12 senhas por turno para atendimento dos 

usuários agendados, 3 senhas para as gestantes e 5 senhas de encaminhamento do 

hospital ou demanda autopercebida. Nos dias de agendamento dos grupos, não 

existia vaga para as demandas agudas, as mesmas eram encaminhadas para o 

hospital. Uma equipe referiu que:  

 
“Possuímos 200 gestantes, realiza atendimento em 2 turnos agendados com 
6 gestantes por turno. Atende em média 48 por mês. Os outros atendimentos: 
distribuídos 16 fichas por turno, gerando fichas antes mesmo da abertura da 
unidade.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ - 
ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA AGENDA, 
RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO 
À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018) 
 

Sugestão do Guia de Acolhimento à Demanda Espontânea: 

 
Agendamento de consultas apenas para os grupos prioritários: pré-natal e 
puericultura, sendo reservados os três primeiros e três últimos horários para 
esses grupos, as consultas devem ser agendadas a cada 15 minutos. Os 
demais horários serão destinados ao atendimento à demanda espontânea do 
dia ou agendamento de até 72 horas dos usuários de demanda espontânea 
que não foram atendidos pelo médico no dia em que procuraram a unidade. 
Quando mais de três membros da mesma família passarem por consulta no 
mesmo dia, deve-se agendar visita domiciliar. A cada 15 dias, o médico deve 
ter um turno do horário reservado para visita domiciliar. (CICLO SAÚDE 
CANAÃ DOS CARAJÁS - GUIA DE ACOLHIMENTO À DEMANDA 
ESPONTÂNEA, 2018) 
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Agenda construída: 

Construção da agenda de atendimento médico, sugerida pelos profissionais, 

agendamento de 15 minutos para cada paciente, intervalando 15 min para demanda 

prioritária, intercalada, entre agendado e a demanda espontânea. Uma equipe 

sugeriu:  

 
“A agenda deve conter uma gestante agendada de manhã, e duas gestantes 
agendadas à tarde (por hora). Uma criança agendada de manhã, duas 
agendadas à tarde (por hora). Intercalando a demanda espontânea 
classificada pelo enfermeiro, com 2 a 3 de demanda por hora manhã e 1 a 2 
demandas a tarde.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ - 
ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA AGENDA, 
RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO 
À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018) 
 

4.1.10.2 Agenda dos enfermeiros  

 

Modelo existente:  

A agenda dos enfermeiros, segundo os profissionais da APS do município, 

antes do processo de reorganização, atendia somente usuários agendados, nos dias 

específicos para cada grupo, dos turnos destinados para o atendimento de 

puericultura, três turnos de pré-natal, um turno para hipertensos, um turno destinado 

para coleta de preventivo com oito atendimentos. Planejamento família era realizado 

individualmente. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ - 

ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA AGENDA, RELATÓRIO 

TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA 

ESPONTÂNEA 2018) 

 

Modelo sugerido: 

 
Agendamento de consultas apenas para os grupos prioritários: pré-natal e 
puericultura, intercalados com o atendimento à demanda espontânea. 
Avaliação de curativos semanal, sem hora marcada. Preventivo também será 
colhido sem agendamento, como demanda espontânea. Um turno semanal 
destinado à visita domiciliar. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, GUIA 
DE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, 2018) 
 

 

 

Modelo construído e adotado: 
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A construção da agenda dos enfermeiros, sugerida pelos profissionais, foi a de 

duas vagas para demanda espontânea intercalando com a classificação de risco e 

duas vagas para consultas agendadas para os grupos específicos (pré-natal, 

puericultura e planejamento familiar) por hora. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS, MATRIZ - ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA 

AGENDA, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE 

ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018) 

 
“Demanda espontânea intercalada com os grupos prioritários (desde que o 
atendimento não ocorra em bloco). Não era mais dia especifico para cada 
grupo prioritário, serão atendidos todos os dias.” (CICLO SAÚDE CANAÃ 
DOS CARAJÁS, MATRIZ - ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A 
CONSTRUÇÃO DA AGENDA, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE 
CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018) 
 

4.1.10.3 Agenda de odontólogos  

 

Modelo existente: 

A agenda dos odontólogos, segundo os profissionais da APS do município, 

antes do processo de reorganização, só estava agendando para atendimentos novos 

no caso de gestantes, nos outros casos o atendimento funcionava em bloco, com dia 

para cada grupo determinado, havia uma lista de espera para usuários atendidos 

como demanda nas duas vagas por turno destinadas para urgência, esses usuários 

só podiam começar o tratamento quando outro usuário concluísse o seu. Os usuários 

de urgência chegavam de madrugada na unidade para tentar uma vaga. (CICLO 

SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ - ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A 

CONSTRUÇÃO DA AGENDA, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA 

SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018) 

 

Modelo sugerido 

 
 Agenda de atendimento do odontólogo: atendimento agendado com dois 
usuários por hora, intercalando um de demanda espontânea e outro de 
atendimento agendado, possibilitando a continuidade do tratamento. (CICLO 
SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, GUIA DE ACOLHIMENTO À DEMANDA 
ESPONTÂNEA, 2018) 
 

Modelo construído e adotado:  

A construção da agenda dos odontólogos, sugerida pelos profissionais, duas 

vagas agendadas pela manhã intercalando com quatro vagas de demanda 
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espontânea. No turno da tarde, serão agendados quatro usuários e duas vagas serão 

destinadas para o atendimento da demanda espontânea. Os usuários que procurarem 

a unidade para atendimento de urgência sempre serão atendidos, independentemente 

do turno. Agendamento para garantir tratamento concluído. Um turno por mês será 

destinado para ações do PSE (Programa Saúde na Escola). (CICLO SAÚDE CANAÃ 

DOS CARAJÁS, MATRIZ - ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO 

DA AGENDA, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE 

ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018) 

 

4.1.10.4 Agenda de reuniões de equipe  

 

A agenda das reuniões, segundo os profissionais da APS do município, ocorria 

de forma diferente em cada equipe, variando de diariamente, semanalmente ou ainda 

mensalmente: 

 

Modelo existente: 

 
“Reunião de equipe semanal, senta no ultimo turno.” (CICLO SAÚDE CANAÃ 
DOS CARAJÁS, MATRIZ - ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A 
CONSTRUÇÃO DA AGENDA, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE 
CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018) 
 
“Uma vez por mês (reunião de equipe). Mas não ocorre sempre. Agora só 
vem ocorrendo de acordo com a ‘necessidade’ ou surgimento de 
‘problemas’.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ - 
ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA AGENDA, 
RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO 
À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018) 
 
 “Reunião diária com todos os ACS. Reunião mensal com toda a equipe” 
(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ - ACOLHIMENTO: 
SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA AGENDA, RELATÓRIO 
TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA 
ESPONTÂNEA 2018) 
 

Modelo sugerido: 

 
 “Os profissionais devem ter reservados, de forma programada em suas 
agendas, o horário para as reuniões. A reunião de equipe deve acontecer no 
último horário do dia 1x/semana e a reunião de módulo (unidade toda) deve 
ocorrer no último horário do dia 1x/mês com pauta liderada pelo gerente. O 
dia da semana deve ser definido de acordo com o menor fluxo de cada 
unidade.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, GUIA DE 
ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA, 2018) 
 

Modelo construído e adotado: 
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A construção da agenda de reuniões, sugerida pelos profissionais, é de reunião 

semanal com a equipe, uma vez por mês com a coordenação, salientando a 

importância da participação de representantes do NASF nas reuniões. (CICLO 

SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ - ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A 

CONSTRUÇÃO DA AGENDA, RELATÓRIO TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA 

SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018) 

 

4.1.10.5 Agenda de educação em saúde  

 

Modelo existente:  

A agenda de ações de educação em saúde e ações intersetoriais, segundo os 

profissionais da APS do município, antes do processo de reorganização, eram 

realizadas de forma esporádica; as equipes citaram a realização de grupos de 

tabagismo, grupo de hipertensão e diabetes, grupo de crianças e realização de 

atividade física (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS,MATRIZ - ACOLHIMENTO: 

SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA AGENDA, RELATÓRIO TÉCNICO DA 

RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 2018). 

 

Modelo sugerido: 

 

É de suma importância que as equipes não deixem de praticar as ações de 
educação em saúde e as ações extramuros. Para que isso ocorra é 
necessário um planejamento prévio de cada ação e o remanejamento da 
agenda dos profissionais de forma que o atendimento à demanda espontânea 
não iniba essas ações. Devem sempre ser ofertadas como parte integrante 
do fluxo de acolhimento das pessoas, famílias e territórios. (CICLO SAÚDE 
CANAÃ DOS CARAJÁS, GUIA DE ACOLHIMENTO À DEMANDA 
ESPONTÂNEA, 2018) 
 

Modelo construído e adotado: 

A construção da agenda de ações de educação em saúde e ações 

intersetoriais, sugerida pelos profissionais, foi a de realização de ações programadas, 

periodicamente nas escolas, igrejas e academia da saúde, que no momento não 

estava funcionando. Também o reforço das ações do grupo e criação de novos grupos 

para as crianças, adolescentes, obesidade com auxílio do NASF e grupo de 

planejamento familiar (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ - 

ACOLHIMENTO: SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA AGENDA, RELATÓRIO 
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TÉCNICO DA RODA DE CONVERSA SOBRE ACOLHIMENTO À DEMANDA 

ESPONTÂNEA 2018). 

 

4.2 O processo da reorganização: Planejamento em prática As oficinas: 

Fortalecimento e reforço das mudanças planejadas  

 

4.2.1 Oficina: acolhimento e escuta qualificada 

 

A oficina sobre escuta qualificada foi realizada tendo como público alvo os ACS 

e os ACE, contando com a presença de 68 profissionais, divididos em 2 oficinas, com 

duração de 8 horas cada, tendo como objetivo principal prestar esclarecimento a 

respeito do “Posso ajudar?” e da escuta qualificada. As oficinas foram realizadas 2 

meses após a implantação do projeto, em junho de 2018. (CICLO SAÚDE CANAÃ 

DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E 

ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018). A seguir será apresentado um quadro 

síntese a respeito da oficina. 
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Quadro 15. Oficina de acolhimento e escuta qualificada 

Oficina: acolhimento e escuta qualificada  

Número de participantes: 68 participantes, divididos em 2 oficinas. 

Público-alvo: ACS e ACE 

Duração: 8 horas 

Objetivo: Esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento do "Posso ajudar?" e a 

escuta qualificada.  

Atividades realizadas:  

- Apresentação com a dinâmica história oculta 

- Caderno de perguntas 

- Representação do “Posso ajudar?” 

- Roda de conversa sobre PNAB 2017 e “Posso ajudar?” 

- Matriz de monitoramento 

- Dinâmica dos emoticons: discutindo processo e relação de trabalho 

- Dinâmica do sinal; com objetivo de repensar as práticas profissionais, através da 
autoanálise do processo de trabalho  

- Roda de conversa sobre comunicação e escuta qualificada 

- Dinâmica da história 

- Reprodução do vídeo da representação do “Posso ajudar?” e debate sobre as falhas 
encontradas 

- Encenação correta do “Posso ajudar?” 

- Roda de conversa sobre as questões levantadas no caderno 

- Encerramento com alongamento e coral  

Material produzido: Slide sobre acolhimento e escuta qualificada, Relatório técnico 

da oficina de acolhimento e escuta qualificada, matriz de monitoramento, vídeo da 

encenação do “Posso ajudar?”. 

Fonte: Relatório técnico da oficina de acolhimento e escuta qualificada, junho de 2018 

 

O acolhimento enriquece o processo de trabalho e valorização da profissão do 

ACS, favorece a construção de um espaço de cuidado que considere as necessidades 

dos usuários. (ZAIONS et al 2015). De acordo com Behr, Préve e Silva (2013), a 

escuta qualificada representa uma mudança em toda a lógica de trabalho, antes 

voltada para uma cultura biomédica, para uma atenção voltada ao protagonismo do 
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sujeito. Para Duarte et al (2017), a escuta qualificada coopera para a efetivação da 

integralidade e da equidade durante o processo de trabalho em saúde.  

Segundo Behr, Préve e Silva (2013), a qualificação da escuta através da 

preparação das equipes ajuda a direcionar as necessidades, aumentar a troca de 

informações entre a equipe e os usuários, construindo assim uma relação de 

fortalecimento do vínculo, auxiliando as equipes a atuarem como atores criadores de 

ações humanizadas e facilitando a otimização do acolhimento.  

 

Quadro 16. Síntese dos profissionais que participaram das oficinas 

Dia das oficinas  4 e 5 de junho 5 e 6 de junho 

Profissionais 

participantes: 

Quantidade de 

profissionais 

participantes: 

Quantidade de 

profissionais 

participantes: 

ACS 27 29 

ACE 5 2 

Gerente de unidade 1 2 

Gestão 1 3 

VISA 1 - 

Fonte: Relatório técnico da oficina de acolhimento e escuta qualificada, junho de 2018 

 

Durante a oficina, os profissionais relataram que as unidades estavam 

funcionando de 8 às 19 horas, sem intervalo de almoço e acolhendo a todos os 

usuários que chegavam as unidades e que em todas as unidades os ACS estavam 

realizando o “Posso ajudar?” com escuta qualificada:  

 
 “Primeiro perguntamos se já foi consultada na unidade alguma vez, se sim 
pegamos o prontuário, logo em seguida encaminhamos para a triagem, se for 
o caso de dores agudas não passa pela classificação da enfermeira e vai 
direto para o médico, se não houver dores agudas passa pela classificação 
com a enfermeira para ser ouvida, classificada e encaminhada.” (CICLO 
SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE MONITORAMENTO DA 
OFICINA DE ACOLHIMENTO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE 
ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018)  

 

“A pessoa é atendida imediatamente, de acordo com a necessidade do 
paciente e com a oferta de atendimento do dia” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS, MATRIZ DE MONITORAMENTO DA OFICINA DE 
ACOLHIMENTO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO 
E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018)  
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 “Atendemos, ou encaixamos, ou agendamos. Todos passam pelo 
acolhimento e são ouvidos, são encaminhados conforme a sua demanda e o 
seu relato.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE 
MONITORAMENTO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO, RELATÓRIO 
TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, 
JUNHO DE 2018)  

 

“Acolhemos a todos, porém nem todos os atendimentos que são procurados 
são solucionados, de imediato” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, 
MATRIZ DE MONITORAMENTO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO, 
RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA 
QUALIFICADA, JUNHO DE 2018)  

 

O acolhimento é apontado como um dispositivo que pode ser utilizado para 

garantir o acesso e o atendimento aos usuários que apresentam alguma demanda 

espontânea (SILVA; ROMANO, 2015). Segundo Ferreira (2018), acolher significa um 

compromisso em oferecer ao usuário todos os serviços disponíveis para a resolução 

de suas demandas, no entanto não significa que as unidades possuíram todos os 

recursos necessários para todas as queixas apresentadas pelos usuários. Cabe aos 

profissionais identificar se as demandas poderão ser resolvidas na unidade ou 

deverão ser encaminhadas para outros serviços.  

Os ACS afirmaram que “os usuários pensam que o atendimento é só do 

médico”, e que muitos usuários não conseguem perceber o acolhimento como um 

primeiro atendimento.  

Para muitos usuários, o acesso ao sistema é a mesma coisa que o atendimento 

médico e as diversas ações que ocorrem antes são identificadas como uma triagem, 

solucionar uma demanda com relação a um profissional que é escasso. A ESF tenta 

solucionar esta lógica ainda dominante através de uma relação humanizada, criação 

de vínculo e inserção da equipe multiprofissional nas ações de prevenção e promoção 

à saúde (SILVA; ROMANO, 2015). 

O acolhimento surge para ajudar na mudança do modelo assistencial médico 

focado em ações curativas, através do estabelecimento de ações efetivas para 

desenvolver a autonomia dos usuários, tornando a APS um local melhor para 

assistência em saúde, através de um cuidado integral (FERREIRA, 2018). A seguir, 

os principais desafios apontados.  
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Quadro 17. Principais desafios apontados pelos ACS 

Fonte: Relatório técnico da oficina de acolhimento e escuta qualificada, junho de 2018 

 

Os ACS referem sentir dificuldade em:  

 
“Acolher os usuários que estão toda semana na UBS querendo consulta 
solucionar, o atendimento sem precisar de consulta.” 
Fazer com que o paciente compreenda como está funcionando UBS, se não 
dar naquele momento, mas se der para um outro dia mas o paciente não 
entendi.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE 
MONITORAMENTO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO, RELATÓRIO 
TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, 
JUNHO DE 2018) 
  
“Estamos na porta, circulando falando bom dia, boa tarde, posso ajudar, mas 
os pacientes passam direto da porta a dentro da unidade, nem nos dão 
chance de informar ou ajudar, muitas vezes eles não querem dividir as 
queixas conosco, coremos atrás e tentamos nos encaixar.” (CICLO SAÚDE 
CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE MONITORAMENTO DA OFICINA DE 
ACOLHIMENTO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO 
E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018)  

 

“O posso ajudar, ficar em diferentes momentos, pegar portuário, ouve, fica 
muito tempo em pé, na verdade ficamos muito no acolhimento e recepção. 
Estamos nos adaptando e nos encaixando.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS, MATRIZ DE MONITORAMENTO DA OFICINA DE 
ACOLHIMENTO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO 
E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018)  
 

Os profissionais, a todo momento, se deparam com as exigências concretas da 

vida dos usuários que solicitam atendimento, onde cada escolha dos profissionais irá 

determinar o modo de produzir o cuidado (MENEZES et al 2017). As ações 

 Desafios dos ACS  

SATISFAÇÃO DO 
USUÁRIOS  

Convencer o usuário de que a demanda dele pode ser 
agendada. 

Agradar todos os usuários. 

Acolher os usuários que estão toda semana na UBS. 

MUDANÇA NO 
PROCESSO DE 
TRABALHO  

Agenda médica.  

Classificação de risco. 

Desencontro de informações. 

Ficar em pé o dia todo. 

Organizar o fluxo de informações (diariamente). 

Fichas identificadas com o tipo de atendimento.  

RECURSOS MATERIAS 
/ESTRUTURA 

Estrutura física da unidade.  

Falta de uma central na sala de acolhimento. 

Falta de identificação (uniforme, crachá, colete). 
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acolhedoras geram a possibilidade de tornar as práticas mais eficientes, por meio da 

escuta qualificada e da valorização das necessidades dos usuários, possibilitando o 

resgate da autonomia do sujeito (ZAIONS et al 2015). O acolhimento adquire 

expressão significativa em todos os locais onde ocorre um encontro entre o 

profissional de saúde e os usuários; independentemente da categoria profissional, o 

acolhimento deve ser um lugar de escuta e responsabilização, construção de vínculo 

e projetos de intervenção (SILVA; ROMANO, 2015). 

Os ACS referiram que estão em “fase de adaptação”, que às vezes ainda 

apresentam “um pouco de dificuldades sobre o acolhimento”, mas que, estão 

“entendendo melhor o que é o acolhimento a cada dia, e colocando em prática”. 

(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE MONITORAMENTO DA 

OFICINA DE ACOLHIMENTO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE 

ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018) afirmando que: 

 
“Estamos aprendendo a cada dia com nossos erros e acertos.” 
“Progredindo no novo modelo de atendimento, com fluxo e humanização” 
(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE MONITORAMENTO 
DA OFICINA DE ACOLHIMENTO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE 
ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018) 
  
“Estamos nos aprimorando cada dia mais, em busca de aprendizado e 
informações para um melhor atendimento ao paciente.” (CICLO SAÚDE 
CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE MONITORAMENTO DA OFICINA DE 
ACOLHIMENTO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO 
E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018)  

 

“Para nós foi um desafio essa forma de atendimento na atenção básica. 
Estamos atendendo a todos que chegam, na unidade na medida do possível 
horário. Estamos buscando informações e resolver o problema no dia ou em 
72 hora. A equipe em si se ajuda para melhorar e nos adequarmos na forma 
de atendimento” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE 
MONITORAMENTO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO, RELATÓRIO 
TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, 
JUNHO DE 2018)  
 

O acolhimento pode ser utilizado como principal ferramenta para desenvolver 

um processo de corresponsabilização do ACS com os problemas saúde que afetam a 

população, buscando soluções para atender às necessidades que emergem no 

contexto de cada família (ZAIONS et al 2015). A seguir, será apresentado o quadro 

com os pontos que os profissionais apontaram a necessidade de aprimoramento. 

 

Quadro 18. O que ainda precisamos melhorar, na visão dos ACS 
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O que ainda 
precisamos 
melhorar  

Posso ajudar 

ASSISTÊNCIA E 
RESOLUTIVIADE  

• Mais informações para passar ao paciente. 

MUDANÇA NO 
PROCESSO DE 
TRABALHO  

• Ética; 

• etiqueta profissional; 

• impessoalidade; 

• comunicação; 

• organização; 

• proatividade; 

• pontualidade; 

• passar informações corretas; 

• todos falarem a mesma língua; 

• melhorar a comunicação; 

• fluxo. 

RECURSOS 
MATERIAS / 
ESTRUTURA 

• Estrutura física.  

• climatização. 

PRONTUÁRIO 
ELETRONICO  

• Estamos precisando do sistema, para melhorar o 
atendimento e ter mais agilidade;  

• prontuário eletrônico. 
Fonte: Ciclo Saúde Canaã dos Carajás, matriz de monitoramento da oficina de acolhimento, relatório 

técnico da oficina de acolhimento e escuta qualificada, junho de 2018  

 

Os ACS referiram que precisam de:  

 
“Mais informações para passar ao paciente, de forma adequada, para que ele 
não fique para lá e para cá em busca de atendimento e informações mal 
faladas que podem gerar prejuízo para os pacientes em todos os aspectos” 
(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE MONITORAMENTO 
DA OFICINA DE ACOLHIMENTO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE 
ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018) 

 

“Estamos precisando de espaço físico para reuniões mensais, para discutir e 
melhorara nossa forma de atendimento.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS, MATRIZ DE MONITORAMENTO DA OFICINA DE 
ACOLHIMENTO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO 
E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018)  

 

“Na comunicação interna e externa, melhorar a escuta e melhorar a 
classificação de risco.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS, MATRIZ DE 
MONITORAMENTO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO, RELATÓRIO 
TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, 
JUNHO DE 2018)  
 

É necessária a qualificação constante de forma teórica e prática sobre o 

acolhimento, através da educação permanente, para que o acolhimento se constitua 
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com um processo coordenado e organizado para uma assistência mais humana 

(FERREIRA 2018). 

 

4.2.2 Oficinas de classificação de risco  

 

A oficina sobre classificação de risco foi realizada tendo como público-alvo a 

equipe de enfermagem, contando com a presença de 39 profissionais, da atenção 

primária e da rede hospitalar, divididos em 2 oficinas, com duração de 8 horas cada, 

tendo como objetivo principal prestar esclarecimento a respeito do funcionamento do 

novo fluxo de acolhimento à demanda espontânea e a classificação de risco na APS. 

As oficinas foram realizadas 2 meses após a implantação do projeto, em junho de 

2018 (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO DE 2018). 

A seguir será apresentado um quadro síntese a respeito da oficina. 

 

Quadro 19. Oficina de classificação de risco na atenção básica em saúde 

Oficina: classificação de risco na atenção básica em saúde 

Número de participantes: 39 participantes, divididos em 2 oficinas. 

Público-alvo: equipe de enfermagem. 

Duração: 8 horas. 

Objetivo: Esclarecimento e avaliações sobre o funcionamento do novo fluxo de 

acolhimento à demanda espontânea e a classificação de risco na APS. 

Atividades realizadas:  

- Apresentação com a dinâmica história oculta.  
- Caderno de perguntas.  
- Representação da classificação de risco. 
- Roda de conversa sobre PNAB 2017 e classificação de risco. 
- Matriz de monitoramento. 
- Dinâmica dos emoticons: discutindo processo e relação de trabalho. 
- Dinâmica do sinal, com objetivo de repensar as práticas profissionais, através da 
autoanálise do processo de trabalho. 
- Roda de conversa sobre comunicação e escuta qualificada. 
- Dinâmica da história. 
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- Reprodução do vídeo da representação da classificação e risco e debate sobre as 
falhas encontradas. 
- Encenação correta da classificação de risco. 
- Roda de conversa sobre as questões levantadas no caderno. 
- Encerramento com alongamento e coral. 

Material produzido: Slide sobre classificação de risco na atenção básica de saúde, 

Relatório técnico da oficina de classificação de risco na atenção básica de saúde, 

matriz de monitoramento, vídeo da encenação de classificação de risco na atenção 

básica de saúde. 

Fonte: Relatório técnico da oficina de classificação de risco na atenção básica em saúde, junho de 

2018. 

 

A classificação de risco proporciona um fluxo predeterminado para a demanda 

espontânea, cooperando para a organização do processo de trabalho (SILVA; 

ROMANO, 2015). Para Esmeraldo et al (2009), a classificação de risco assegura a 

atenção centrada no nível de risco, gravidade, complexidade e sofrimento psíquico, 

não por ordem de chegada. 

É preciso evidenciar que o conceito de triagem se distingue do de classificação 

de risco, já que a triagem exclui de certa forma o acesso dos usuários, já que utiliza 

os critérios técnicos para definir quem vai ser atendido ou não (ESMERALDO, 2009). 

A classificação de risco é uma estratégia de sistematizar o atendimento através da 

avaliação dos usuários de acordo com a demanda apresentada e não mais por ordem 

de chegada (SILVA; BARROS; TORRES, 2012). 

 

Quadro 20. Síntese dos profissionais que participaram das oficinas 

Dia das oficinas  6 e 7 de junho 7 e 8 de junho 

Profissionais 

participantes 

Quantidade de 

profissionais 

participantes 

Quantidade de 

 profissionais 

participantes 

Técnico de 

 Enfermagem 

14 8 

Enfermeiro  7 7 

Fonte: Relatório técnico da oficina classificação de risco na atenção básica em saúde, junho de 2018. 
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Os profissionais da equipe de enfermagem relataram que os usuários quando 

chegam na unidade são: 

 
 “Acolhido, realizado classificação de risco, atendido dentro do horário que os 
profissionais estão no ambiente, caso a ausência do profissional e acolhido e 
orientado a procurar o hospital ou outra unidade que tenha médico ou 
enfermeiro.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- MATRIZ DE 
MONITORAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, RELATÓRIO 
TÉCNICO DA OFICINA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO 
BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO DE 2018) 

 

“A pessoa é atendida imediatamente, de acordo com a necessidade do 
paciente e com a oferta de atendimento do dia.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS- MATRIZ DE MONITORAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO DE 2018) 

 

 “Acolhimento para ajudar.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 
MATRIZ DE MONITORAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, 
RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA 
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO DE 2018) 

 

“É classificado e atendido, encaminhado segundo problema.” (CICLO SAÚDE 
CANAÃ DOS CARAJÁS- MATRIZ DE MONITORAMENTO DA 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO 
DE 2018) 
 

Toda a dinâmica da unidade é alterada com a nova forma de acolher, com o 

tempo os usuários começam a se inserir nessa nova maneira de ser acolhido 

(ESMERALDO, 2009). Os profissionais apontaram como principais desafios para a 

equipe de enfermagem, dois meses após a reorganização da APS: 

 

Quadro 21. Principais desafios da equipe de enfermagem na realização da 

classificação de risco 

 Desafios da equipe de enfermagem  

ASSISTÊNCIA E 
RESOLUTIVIADE  

Aumento do tempo de espera para consulta médica.  

SATISFAÇÃO DO 
USUÁRIOS  

Aceitação do público quanto à classificação de risco. 

Explicar ao paciente que seu problema pode esperar, se for o 

caso. 

MUDANÇA NO 
PROCESSO DE 
TRABALHO  

Falta de protocolo e treinamento para a devida classificação 

de risco.  

Para qual profissional direcionar. 
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Fonte: Matriz de monitoramento da classificação de risco - Relatório técnico da oficina classificação 

de risco na atenção básica em saúde, junho de 2018. 

 

Os enfermeiros referem que os usuários “Precisam passar pelo enfermeiro 

devido a resolutividade”, e que se “Recusam a falar a queixa para o profissional 

técnico”, alegando ainda que “Muitas pessoas não entendem ou não querem entender 

as prioridades do outro.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - MATRIZ DE 

MONITORAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, RELATÓRIO TÉCNICO DA 

OFICINA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO 

DE 2018) 

Existem muitas resistências em relação à reorganização das práticas 

assistenciais, é preciso sensibilizar os usuários que não aceitam o papel da equipe 

multiprofissional (COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015). Acolher implica em 

identificar a demanda do usuário como algo individual e singular, é fundamental 

associar a escuta do profissional a uma capacidade resolutiva em busca de encontrar 

uma resolução para as demandas apresentadas (SILVA; ROMANO, 2015). 

Em relação à classificação de risco, a equipe de enfermagem afirma que estão 

confusos e sobrecarregados, já que existe uma grande demanda e ao mesmo tempo 

uma “Falha na composição da equipe”. No entanto, estão “Pegando as novas 

experiências” e “avançando”. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - MATRIZ DE 

MONITORAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, RELATÓRIO TÉCNICO DA 

OFICINA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO 

DE 2018) 

 
“Conseguido fazer o serviço fluir na medida do possível, por estarmos todos 
sobrecarregados” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- RELATÓRIO 
TÉCNICO DA OFICINA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO 
BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO DE 2018) 

 

“Desenvolvemos um bom trabalho em equipe, sempre buscamos aprimorara 
nossos conhecimentos para melhor atender as demandas” (CICLO SAÚDE 
CANAÃ DOS CARAJÁS- MATRIZ DE MONITORAMENTO DA 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO 
DE 2018) 
 

Para Faria e Campos (2012), a sobrecarga das equipes pode estar relacionada 

à desestruturação das equipes, que por muitas vezes encontram-se incompletas, e 
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também à dificuldade de organizar o processo de trabalho. Os profissionais relataram 

que precisam melhorar nos aspectos a seguir. 

 

Quadro 22. O que ainda precisamos melhorar em relação à classificação de risco, 

na visão da equipe de enfermagem 

O que ainda 
precisamos 
melhorar  

Classificação de Risco  

ASSISTÊNCIA E 
RESOLUTIVIADE  

• Suporte diagnóstico rápido; 

• mapear grupos vulneráveis. 

• planos de cuidado para acamados; 

• ações de prevenção. 

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA  

• Treinamentos; 

• conhecimento técnico por parte do acolhimento;  

• treinamentos de urgência e emergência; 

• conhecimento dos protocolos e do funcionamento dos 

serviços (fluxo). 

MUDANÇA NO 
PROCESSO DE 
TRABALHO  

• Horário de trabalho para garantir atendimento aos usuários;  

• planejamento de ações; 

• fluxo interno; 

• amadurecimento do processo;  

• implantação de protocolos de atendimentos. 

RECURSOS 
MATERIAIS/ 
ESTRUTURA 

• Insumos; 

• cadeira de rodas; 

• equipar sala de atendimento de emergência (medicamentos e 

equipamentos). 

RECURSOS 
HUMANOS  

• Recursos humanos integral; 

• aumentar equipe;  

• melhorar a política de saúde implantada com a equipe 

completa diariamente.  

Fonte: Matriz de monitoramento da classificação de risco - Relatório técnico da oficina classificação 

de risco na atenção básica em saúde, junho de 2018 

 

Os profissionais de enfermagem relataram que precisam aprimorar o 

planejamento das ações, melhorar os fluxos internos, mapear grupos vulneráveis, 

desenvolver planos de cuidados para os acamados e realizar mais treinamentos e 
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capacitações em relação à classificação de risco e que ainda possuem dificuldade em 

saber “Para qual profissional direcionar” e que precisam de mais “treinamento para a 

devida classificação de risco”. (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- MATRIZ DE 

MONITORAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, RELATÓRIO TÉCNICO DA 

OFICINA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNHO 

DE 2018) 

Silva, Barros e Torres (2012) afirmam que é fundamental a capacitação dos 

profissionais para a realização da classificação de risco, assim como a inserção dos 

usuários no processo de implantação das mudanças. 

 

4.2.3 Resistências, dificuldades e dúvidas apontadas pelos profissionais durante a 

reorganização da atenção primária  

 

Durante a reorganização da APS, muitos profissionais apoiaram as mudanças 

do processo de trabalho. Porém, durante todas as oficinas e rodas de conversa, foi 

possível identificar a resistência por parte de alguns profissionais: 

 

“O acolhimento à demanda espontânea deve ser realizado em Canaã já que 
isso já ocorre, em todos os lugares, acredito que no início será muito 
complicado para a equipe, mas o que mais importante é ser bom para o 
usuário.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO 
DA REUNIÃO COM OS MÉDICOS, ODONTOLÓGOS E ENFERMEIROS DO 
MUNÍCIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NOVEMBRO DE 2017). 

 

“A odontologia já tem a essa prática, os usuários de demanda espontânea 
geralmente são atendidos.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 
RELATÓRIO TÉCNICO DA REUNIÃO COM OS MÉDICOS, 
ODONTOLÓGOS E ENFERMEIROS DO MUNÍCIPIO DE CANAÃ DOS 
CARAJÁS, NOVEMBRO DE 2017). 

 

“Nós, odontólogos, teremos dificuldades para finalizar os tratamentos e ficar 
atendendo à demanda espontânea.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS- RELATÓRIO TÉCNICO DA REUNIÃO COM OS MÉDICOS, 
ODONTOLÓGOS E ENFERMEIROS DO MUNÍCIPIO DE CANAÃ DOS 
CARAJÁS, NOVEMBRO DE 2017) 
 

Muitos profissionais também relataram que a mudança ocorreu no momento 

errado, em que havendo um aumento considerável da demanda ao mesmos tempos 

da redução dos recursos humanos, deixando as equipes sobrecarregadas. (CICLO 
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SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO DA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO 

DE RISCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNHO DE 2018) 

Segundo Esmeraldo (2009), no início deve ser visto de forma esperada como 

parte do processo de mudança uma resistência por alguns dos profissionais em 

realizar o acolhimento. No entanto, as mudanças no processo de trabalho só serão 

possíveis com a adesão de cada profissional à nova forma de agir e produzir saúde 

em relação aos usuários, atuando como sujeitos ativos e agentes da mudança. A 

longo prazo, o acolhimento passa a ser identificado como uma forma de contribuir no 

processo de trabalho, favorecendo a transformação do modelo. 

As principais dificuldades relatadas em relação à assistência e resolutividade 

estão relacionadas à carga horária excessiva dos ACS dentro das unidades, deixando 

as ações do território para segundo plano, com redução do número de ações 

educativas e redução do número de participantes dos grupos.  

 

“Estamos passando muito tempo dentro da unidade, não temos mais tempo 
para desenvolver ações no território.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E 
ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018) 

 

“Não estamos mais fazendo ações de educação em saúde por falta de tempo” 
(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA 
OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018) 

 

“Tivemos uma redução no número de participantes nos grupos que ainda 
temos, porque antes nós íamos até as casas lembrar os usuários do território 
os horários dos grupos, hoje não vamos mais.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E 
ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018) 
 

Segundo Zaions et al (2015), todas as recomendações legais respaldam que o 

ACS em algum momento integre as atividades da equipe, unidade e não só no 

território, facilitando assim o conhecimento dos fluxos das unidades, as agendas, 

horários e rotinas, com o intuito de passar informações mais seguras e claras aos 

usuários.  

O acolhimento é uma tecnologia utilizada para o alcance da longitudinalidade, 

já que tende a favorecer a continuidade e a efetividade do cuidado, relacionada à boa 

comunicação, contribuindo para a implementação de ações de promoção da saúde e 

prevenção de agravos (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 
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 Em relação à satisfação dos usuários, os profissionais relatam que os usuários 

não compreendem o novo fluxo da unidade, que falta a divulgação correta a respeito 

da nova maneira de atender. Alguns profissionais também relatam que a forma que 

foi divulgada pela mídia para os usuários foi errada, causando dúbia interpretação e 

gerando constrangimento na unidade para os profissionais e para os usuários, já que 

o usuário, quando ouviu, que teria atendimento de 8 as 19 horas, entende que será 

atendido especificamente pelo profissional médico, não entendendo ou aceitando, por 

muitas vezes, o acolhimento e a classificação de risco como uma forma de 

atendimento (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- RELATÓRIO TÉCNICO DA 

OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018 E 

RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, JUNHO DE 

2018). 

De acordo com Nora e Junges (2013), o acolhimento possui a capacidade de 

modificar a organização e o funcionamento das unidades, tendo como princípio o 

acesso universal, através do acolhimento de todos os usuários que procuram o 

serviço. 

No entanto, segundo Menezes et al (2017), existe uma valorização do modelo 

médico centrado, onde os usuários só entendem que o acolhimento foi resolutivo se 

ele proporcionar um atendimento médico. Para Brehmer e Verdi (2010), o 

acolhimento, em muitos lugares, pode instituir-se como uma opção de resposta de 

forma imediata às necessidades de atenção médica, curativa e de medicalização.  

 Para Faria e Campos (2012), os usuários não entendem a proposta da ESF, 

só querem atendimento médico e não valorizam as outras ações ofertadas na 

unidade, como consultas de enfermagem, vacinação e grupos educativos, gerando 

uma sobrecarga nas equipes, devido à demanda excessiva.  

Behr, Préve e Silva (2013) afirmam que o acolhimento visa substituir o modelo 

médico assistencial, com agenda programada e centrado na figura do médico, para 

um modelo voltado para práticas que consigam fortalecer os princípios da equidade, 

integralidade, universalidade e humanização nas práticas diárias das equipes.  

Em relação à educação permanente, os profissionais relataram que ainda 

precisam de treinamentos e capacitação, referindo “não possuir treinamento para 

atender urgência e emergência” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 

RELATÓRIO TÉCNICO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, JUNHO DE 2018). 
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Para Ramos, Quiulo e Andrade (2018), a educação permanente em saúde, 

apesar de bastante divulgada como uma estratégia de transformação das práticas de 

saúde, ainda é muito deficiente no Brasil. No entanto, a EPS tem a capacidade de 

tornar o profissional mais apto e seguro em si. De acordo com Almeida, Coutinho e 

Santos (2017), a falta de capacitação da equipe para realizar o acolhimento prejudica 

a prestação de serviços de qualidade para os usuários.  

 De acordo com Lima et al (2017), a Educação Permanente em Saúde é uma 

estratégia de aprendizado que visa ensinar e aprender, construindo e descontruindo 

concepções e conceitos a respeito da saúde, sendo considerada uma ferramenta 

importante para o processo de trabalho, influenciando diretamente a assistência 

prestadas aos usuários. 

  Em relação às mudanças no processo de trabalho, os profissionais relatam 

estar sobrecarregados, apontando falta de informações a respeito dos fluxos e falta 

de tempo para a realização de reuniões. 

 
“Os ACS não estão tendo produção no sistema, por estarem muito tempo 
dentro da unidade.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO 
TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, 
JUNHO DE 2018) 

 

“Os médicos continuam atendendo só os 20 usuários por turno, quando 
chega alguma demanda espontânea eles não querem atender” (CICLO 
SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE 
ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018). 

 

 “Falta informação do fluxo interno e externo do sistema de saúde do 
município.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO 
TÉCNICO DA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, JUNHO DE 2018). 

 

“Não estamos tendo tempo para realizar reuniões de equipe, não 
conseguindo discutir e alinhar o processo de trabalho” (CICLO SAÚDE 
CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, JUNHO DE 2018) 
 

Segundo Duarte e Boeck (2015), a reunião de equipe é um espaço de escuta, 

voz ativa e interação entre os profissionais da equipe de saúde da família. A 

comunicação é um elemento indispensável no trabalho em equipe e a reunião de 

equipe facilita o trabalho em grupo, tornando mais resolutivo e comprometido com a 

necessidade dos usuários. Os profissionais também referiram que: 

 

“A odontologia não participa do processo, os odontólogos não acolhem a 
demanda espontânea” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 
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RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, 
JUNHO DE 2018) 
 

 

Para Esmeraldo (2009), a odontologia não pode ser um capítulo à parte, 

possuindo uma agenda que não se enquadre na realidade da equipe, realizando 

agendamento de forma diferenciada, sem o acolhimento à demanda espontânea. 

Outro ponto levantado pelos profissionais é a respeito da sobrecarga de trabalho dos 

profissionais durante a primeira hora de atendimento, já que os usuários ainda 

chegam na porta das unidades antes mesmo de sua abertura, 2 meses após a 

reorganização da atenção primária (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 

RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, JUNHO DE 

2018). 

A respeito da estrutura e dos recursos materiais, os profissionais apontam 

como dificultador a falta de matérias para atendimento das emergências, falta de local 

adequado para a classificação de risco e a falta de segurança dos profissionais nas 

unidades.  

 
“Não temos lugar adequado para realizar a classificação de risco. Muitas 
vezes acabamos expondo o usuário.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA ACOLHIMENTO E 
ESCUTA QUALIFICADA, JUNHO DE 2018) 
 

 

É fundamental a ambiência para a concretização da escuta qualificada, ou seja, 

um local que possa garantir a privacidade do usuário, para que ele possa se sentir à 

vontade (ESMERALDO, 2009). Para Coutinho, Barbieri e Santos (2015), ambientes 

desfavoráveis são dificultadores da humanização durante o acolhimento.  

O quadro a seguir apresenta as principais dificuldades relatadas pelos 

profissionais durante as mudanças no processo de trabalho. 
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Quadro 23. Principais dificuldades apontadas pelos profissionais durante o processo 

ASSISTÊNCIA E 
RESOLUTIVIDADE  

• Carga horária dentro das unidades; 

• redução das ações educativas; 

• falha no sistema de referência e contrarreferência 

dos usuários quem vem da rede hospitalar; 

• falta de atuação do NASF; 

• redução do número de participantes dos grupos. 

SATISFAÇÃO DO 
USUÁRIOS  

• Falta de divulgação para os usuários a respeito da 

reorganização da atenção primária. 

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA  

• Falta de treinamento para o atendimento de 

urgências e emergências.  

PROCESSO DE 
TRABALHO  

• Redução da produção do ACS no sistema; 

• os médicos continuam atendendo só os 20 

usuários por turno, quando chega alguma 

demanda espontânea eles não querem atender; 

• falta informação do fluxo interno e externo do 

sistema de saúde do município;  

• falta de tempo para realizar reuniões de equipe; 

• falta de participação da odontologia no processo; 

• sobrecarga de trabalho dos profissionais durante 

a primeira hora de atendimento. 

RECURSOS 
MATERIAIS / 
ESTRUTURA 

• As unidades não possuem o material para 

atendimento de emergência que é recomendado 

pelo Caderno 28; 

• falta de lugar adequado para realizar o 

acolhimento e a classificação de risco; 

• falta de segurança dos profissionais.  

Fonte: Ciclo saúde Canaã dos Carajás - Relatório técnico da oficina de classificação de risco, junho 

de 2018 e Relatório técnico da oficina de acolhimento e escuta qualificada, junho de 2018. 

 

Para Beck e Minuzi (2008), as principais dificuldades relacionadas à 

implantação do acolhimento estão ligadas às ações centradas em um modelo 

tradicional, médico centrado, e à falta de preparo dos profissionais. De acordo com 
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Almeida, Coutinho e Santos (2017), o acolhimento deve estar centrado na gestão de 

qualidade da assistência, sem proporcionar desgaste à equipe devido ao aumento da 

demanda, o acolhimento deve ser identificado como estratégia de fortalecimento para 

ampliação da porta de entrada do sistema.  

 

4.2.4 Autoavaliação dos profissionais em relação ao acolhimento 

 

Ainda que não tenha sido o objetivo específico do trabalho, a autoavaliação dos 

profissionais promoveu um momento de grande interação entre os participantes, 

sendo um momento de reflexão, comoção e em alguns momentos de descontração. 

Para a autoavaliação foi utilizada a dinâmica do sinal, onde os participantes eram 

indagados a respeito do que eles achavam que deveriam parar durante o processo de 

trabalho, voltado para o acolhimento à demanda espontânea, o que deveriam ter mais 

atenção e o que deveriam seguir fazendo. Após escreverem nas tarjetas como se 

sentiam, foi realizada uma roda de conversa, onde cada um expressava a sua 

autoavaliação e os colegas de trabalho falavam se também se sentiam assim ou não. 

Foi possível identificar durante a dinâmica empatia entre a equipe, já que diversas 

vezes os profissionais relatavam não saber que o colega se sentia dessa forma em 

determinas situação, em alguns momentos houve pedidos de desculpa e em outro os 

colegas ofereceram ajuda (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO 

TÉCNICO DA OFICINA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, JUNHO DE 2018 E 

RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA QUALIFICADA, 

JUNHO DE 2018). 

De acordo com os relatórios da oficina de acolhimento e escuta qualificada e 

da oficina de classificação de risco, de junho de 2018, quando perguntados a respeito 

do que deveriam parar durante o processo de trabalho, os profissionais relataram que 

em relação ao atendimento ao usuário:  

“Parar de ficar preocupado quando estiver escalado para o dia do acolhimento, 

tenho que mudar isso fico tensa e pensativo no dia do acolhimento, chegar no horário 

sem atrasar muito.” 

“Parar de ter conversas paralelas durante o atendimento, pensar que o 

problema não tem solução e parar com as brincadeiras.” 

“Parar de ser rápido demais no atendimento e acabar saindo exausto pela 

quantidade.” 
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“Parar quando vejo que não vou dar conta de resolver determinada situação.” 

“Parar de tratar os pacientes sem carinho.” 

“Parar de me preocupar muito com os pacientes, pois isso me deixa nervosa, a 

gente acaba querendo resolver tudo para o paciente sem que ele tem que ir ao posto.” 

Para Menezes (2017), os profissionais se deparam com as exigências das 

demandas dos usuários que buscam atendimento, tendo que fazer escolhas que irão 

determinar os modos de produzir cuidado. Segundo Martins et al (2014), o 

esgotamento do profissional pode gerar prejuízos diretos e indiretos à assistência 

prestada aos usuários. É preciso motivar e mobilizar os trabalhadores a “apostarem 

mais no cuidado e menos no descuidado” (SILVA; ROMANO, 2015). 

Em relação ao relacionamento em equipe e às mudanças no processo de 

trabalho, de acordo com os relatórios da oficina de acolhimento e escuta qualificada e 

da oficina de classificação de risco, de junho de 2018, alguns profissionais referiram 

que por vezes sofrem com atitudes dos colegas, que se sentem frustrados às vezes 

por alguns comportamentos da equipe e que em muitas situações não têm paciência 

com os colegas de trabalho: 

“Parar de sofrer com as atitudes dos colegas, parar de ser emotiva e agir, mas 

com razão.” 

“Parar quando um colega de trabalho quiser começar a se alterar na frente do 

paciente. “ 

“Parar de achar que o colega de trabalho tem que ter meu jeito.”  

“Parar de falar de forma errada com colega de trabalho.” 

“Parar de ficar sempre reclamando dos médicos e enfermeiros.” 

“Parar de levar as coisas tão no pé da letra e ficar frustrada com isso, tenho 

ficado estressado aí às vezes não tenho paciência com colega.” 

“Parar de tentar achar solução para os problemas que não são da minha 

competência e resolver burocracias da estrutura.” 

“Parar de absorver atividades que não são de nossa competência, problemas 

que são do sistema.” 

De acordo com Araújo e Rocha (2007), a equipe de Saúde da Família é 

composta por diversas pessoas, que trazem consigo suas experiências profissionais 

e de vida, inserção social, tempo e vínculo de trabalho, formação, visão de mundo, 

diferenças salariais e interesses próprios, influências essas que impactam no 

processo de trabalho de cada equipe, uma vez que estão presentes nas atitudes de 
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cada profissional. Faz-se necessário, com as mudanças no processo de trabalho, 

também uma redefinição das responsabilidades e competências dos integrantes das 

equipes. O autor também afirma que é necessário investir na comunicação para 

mediar os possíveis conflitos existentes na equipe, possibilitando assim a construção 

de um novo modelo de saúde.  

Muitos profissionais referiram, de acordo com os relatórios da oficina de 

acolhimento e escuta qualificada e da oficina de classificação de risco, de junho de 

2018, que precisam parar com algumas atitudes que influenciam diretamente em sua 

vida pessoal, fora e dentro das unidades, alguns relataram que precisam “Parar 

principalmente de levar os problemas pessoais para o trabalho”, enquanto outros 

disseram que precisam “Parar de levar problemas do trabalho para casa”. Foi possível 

identificar, através das falas, que o novo processo de trabalho vem influenciando muito 

a vida pessoal dos profissionais, gerando insegurança e ansiedade: 

“Parar de ser introspectivo e de ter medo do que pensam sobre mim no 

ambiente de trabalho.” 

“Parar de confiar mais nos outros e confiar mais em mim.”  

“Parar de me preocupar demais e achar que eu não sei.” 

“Parar de subestimar minha capacidade.” 

“Parar de ser ansiosa, porque tem vezes que com essas mudanças nem 

consigo dormir noite toda, estou com ansiedade.” 

“Parar de ansiedade com o que é novo, ter mais atenção e não dar uma 

consulta limitada de protocolo.” 

“Parar de fazer de ser tão submissa e dar mais atenção para mim mesmo.” 

A exaustão, o cansaço, as exigências do sistema e a incapacidade de atender 

a todos torna os profissionais insatisfeitos (BREHMER; VERDI, 2010). De acordo com 

Garcia e Marziale (2009), é preocupante o risco de desenvolvimento de doenças 

mentais relacionadas ao trabalho nos profissionais que atuam nos serviços de 

Atenção Primária. 

A grande maioria dos trabalhadores de saúde já vivenciou, em algum momento, 

durante o dia a dia no trabalho, desgaste mental e emocional, é fundamental que as 

equipes criem mecanismos para minimizar os efeitos do estresse em seus 

trabalhadores (ZAIONS et al 2015).  

Quando perguntados a respeito do que deveriam ter mais atenção durante o 

processo de trabalho, de acordo com os relatórios da oficina de acolhimento e escuta 
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qualificada e da oficina de classificação de risco, de junho de 2018, os profissionais 

relataram que era em relação ao atendimento ao usuário, que precisavam dar mais 

atenção aos usuários, parar de julgar e dar atenção para aqueles usuários que 

procuram muito por atendimento na unidade.  

“Atenção mais adequada para os pacientes pois assim irá se sentir bem.” 

“Olhar paciente com mais atenção e não julgar o usuário.” 

“Atenção, lembrar-se que você sempre pode estar melhor para atender, se 

cobrar.” 

“Atenção às queixas dos pacientes e à flexibilidade das agendas atenção, 

tentando aprender cada vez mais, estar disposta para o imprevisto.” 

 “Atenção em não ser tão perfeccionista nesse processo, demorar muito no 

atendimento.” 

“Atenção ao dar atenção aos pacientes que vêm tirar dúvidas ou pedir 

informações da chegada unidade.” 

“Atenção na hora de explicar as coisas para o paciente para não criar duplo 

sentido.” 

“Atenção com usuário diário, aquele que procura unidade todos os dias.” 

Segundo Faria e Campos (2012), há uma certa deficiência dos profissionais 

para realizar a escuta da necessidade dos usuários, em valorizar as demandas mais 

subjetivas, não orgânicas, como legítimas, gerando uma tendência à desqualificação 

das queixas desses usuários. Para Demeneck (2008), o processo de acolhimento 

deve gerar vínculo e empatia entre profissionais e usuário; através da empatia, o 

profissional se coloca no lugar dos usuários, tentando perceber o que o usuário 

realmente está sentindo. Muitos profissionais referiram, de acordo com os relatórios 

da oficina de acolhimento e escuta qualificada e da oficina de classificação de risco, 

de junho de 2018, que precisam tem mais atenção com a forma que tratam os usuários 

e em relação à forma que falam com os usuários: 

“Atenção nos comentários sobre situação na frente dos pacientes.”  

“Estar sempre atenta, estar sempre me policiando na questão do atendimento 

para não maltratar paciente.” 

“Atenção com a forma com que fala com seus pacientes.” 

“Ter mais atenção com os prontuários.” 

“Ter mais atenção com os usuários que estão aguardando o atendimento, tendo 

em vista suas necessidades, dificuldades.” 
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Alguns profissionais referiram que precisam ter atenção, porque algumas 

atitudes têm influenciado diretamente em sua vida pessoal, como levar problemas 

para casa e não cuidar da própria saúde:  

“Conseguir separar a vida profissional e pessoal, não levar problema pra casa.” 

“Atenção com a minha saúde, enquanto profissional, e a dos colegas.” 

Segundo Medeiros et al (2016), durante o processo de trabalho, o profissional 

de saúde tem um convívio diário com a dor, sofrimento humano, as doenças e a morte, 

proporcionando estafa e, apesar desses profissionais trabalharem com promoção e 

prevenção da saúde, por diversas vezes acabam descuidando da sua própria saúde. 

Os profissionais também relataram que, segundo os relatórios da oficina de 

acolhimento e escuta qualificada e da oficina de classificação de risco, de junho de 

2018, precisam ter atenção em relação ao processo de trabalho e relacionamento em 

equipe, evitando brigas, sobrecarregar e magoar o colega: 

“Atenção, me controlar em não comprar briga dos outros.”  

“Atenção em olhar os defeitos dos colegas.” 

“Atenção com o relacionamento entre colegas e com meu jeito de me 

expressar.” 

“Atenção para não sobrecarregar o colega, às vezes, no momento de 

desocupação.” 

“Atenção e cuidado na maneira de agir, trabalhamos em grupo, respeitar 

sempre o direito do outro.” 

“Atenção para não ultrapassar o espaço do colega, sobrecarregar o colega da 

equipe.” 

“Atenção para ter mais atenção, pois estou em vários setores de serviço e às 

vezes deixo de ter atenção.” 

Para Medeiros et al (2016), a atenção primária à saúde é a principal porta de 

entrada do sistema, constituindo-se em um local de frequentes tensões para as 

equipes. De acordo com Araújo e Rocha (2007), o diálogo é um elemento fundamental 

para o desenvolvimento do trabalho em equipe.  

Quando perguntados a respeito do que deveriam seguir durante o processo de 

trabalho, os profissionais relataram de acordo com os relatórios da oficina de 

acolhimento e escuta qualificada e da oficina de classificação de risco, de junho de 

2018, que em relação ao atendimento ao usuário, tendo paciência, fazendo um bom 

trabalho, com humanização e zelo com o usuário.  
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“Seguir tendo paciência, sempre se colocar no lugar do paciente, tentando 

resolver o seu problema, guardando os prontuários no mesmo dia para facilitar a vida 

do colega.”  

“Seguir fazendo um bom trabalho e tratando bem o morador, estar sempre em 

busca de soluções para certas situações que encontrou no campo.”  

“Seguir atendendo e acolhendo com muita humanização, continuar agendando 

na medida do possível, buscar evoluir enquanto profissional.” 

“Seguir sendo sempre uma profissional onde o paciente vai olhar e dizer ‘nossa, 

fui bem atendido’.” 

“Seguir atendendo com zelo, presteza e cuidados aos meus clientes com 

vínculo, oferecendo qualidade para o atendimento na atenção básica.” 

Muitos relataram, segundo os relatórios da oficina de acolhimento e escuta 

qualificada e da oficina de classificação de risco, de junho de 2018, que deveriam 

seguir com a forma que tratam os usuários, tendo carinho, ouvindo com atenção e 

sempre se colocando no lugar do próximo: 

“Seguir atendendo com carinho as pessoas, se colocando no lugar de cada 

um.”  

“Seguir sempre com o carinho que tenho com a comunidade, devo continuar 

com atenção com a minha comunidade.” 

“Seguir atendendo meus pacientes bem, respeitando a cada um, ouvindo seus 

problemas e encaminhando para a sua cidade.” 

“Seguir tratando o outro como se fosse o mesmo, se colocar no lugar do outro.” 

“Seguir atendendo a todos com igualdade considerando as necessidades, 

peculiaridades que cada um passa.”  

“Seguir para atender com atenção, criar vínculo maior com paciente e ouvir 

mais paciente.” 

“Seguir ouvindo mais o paciente, atenção no que falar com paciente porque 

muitos só precisam de uma orientação, agir com profissionalismo, atenção, gostar de 

atuar.” 

Alguns profissionais referiram, de acordo com os relatórios da oficina de 

acolhimento e escuta qualificada e da oficina de classificação de risco, de junho de 

2018, que devem seguir com o bom relacionamento em equipe e com as mudanças 

no processo de trabalho, enfatizando que devem seguir ajudando o colega, 

trabalhando com confiança e desenvolvendo as atividades educativas:  
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“Seguir consciente que eu fiz o correto, saber que eu passei a semana sem 

problemas, espero que esteja sempre assim.” 

“Seguir com esse projeto de acolhimento que está dando certo.”  

“Seguir quando a gente está muito ocupada, o colega vem e vem ajudar, 

continuar assim.” 

“Devo seguir sorrindo pra vida, a parceria com os meus colegas, pontualidade 

e orientação.”  

“Seguir trabalhando em equipe com meu amor à minha profissão.” 

“Seguir com o bom relacionamento em equipe, gosto de ouvir e de atividades 

educativas.” 

“Seguir, continuar trabalhando com confiança e sendo parceiro com a minhas 

colegas de trabalho, tentando atender da melhor maneira melhor possível.” 

Os profissionais também relataram que devem “Seguir sempre alegre, 

demostrando mais, não ficar preocupada, se colocar no lugar do usuário” e “Seguir 

em frente querendo evoluir, continuar sendo prestativo com os meus colegas e 

usuários e ser carinhosa com os meus pacientes” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS - RELATÓRIOS TÉCNICO DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA 

QUALIFICADA, JUNHO DE 2018 E RELATÓRIO TÉCNICO DA OFICINA DE 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, DE JUNHO DE 2018). 

De acordo com Tesser, Neto e Campos (2010), o acolhimento à demanda 

espontânea costuma produzir nas equipes estresse emocional, angústia e carga de 

trabalho excessiva. Os autores ainda afirmam que a gestão local deve considerar 

esses sentimentos e buscar proteção para as equipes, através de apoio humano, 

emocional e institucional para as equipes, facilitando a corresponsabilização, o clima 

de equipe e a educação permanente.  

 

4.3 O ponto de chegada: repercussões da reorganização 

 

4 3.1 Pontos positivos e negativos apontadas pelos profissionais 5 meses após a 

implantação do projeto  

 

Em agosto de 2018, cinco meses após o início da reorganização da atenção 

primária, foi realizado o monitoramento  do projeto, nas seis unidades participantes, 

onde foi identificado o fluxo das unidades, as principais deficiências e problemas 
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apontados pelos gerente e a evolução, os pontos positivos e negativos do projeto na 

visão dos profissionais (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO 

TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018). 

Em relação à ampliação do acesso, os profissionais apontaram como pontos 

negativos a redução das atividades de promoção em saúde e redução das visitas 

domiciliares. 

 
“ACS não está mais conseguindo fazer o mesmo número de Visita Domiciliar 
e não vai mais ao território.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 
RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, 
AGOSTO DE 2018) 

 

“Não está acontecendo prevenção, o extramuros está abandonado. Só 
tratamos quem vem à unidade, não estamos buscando quem não vem.” 
(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- RELATÓRIO TÉCNICO DO 
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 
 

 

De acordo com Ferreira (2018), a reorganização da Atenção Primária através 

do acolhimento à demanda espontânea provoca mudança no processo de trabalho 

das equipes, na relação dos trabalhadores e no modo de produzir cuidado.  

A atuação do ACS no acolhimento merece destaque, já que o profissional pode 

ser identificado como o principal e o primeiro contato do usuário com o serviço. Porém, 

devido às limitações encontradas por esses profissionais, é possível identificar sua 

desmotivação relacionada à sobrecarga de trabalho (SILVA; ROMANO, 2015). 

No entanto, a realização das ações extramuros, a priorização dos usuários que 

mais precisam, o planejamento das ações e a transmissão de informações, auxiliam 

na valorização da autonomia dos usuários (MENEZES et al 2017). O acolhimento 

exige o envolvimento dos profissionais, dentro de uma lógica de promoção e 

prevenção em saúde, sem abandonar as práticas curativas, focando na 

longitudinalidade do cuidado (SILVA; ROMANO, 2015). 

Como pontos positivos em relações ao acesso apontados pelos profissionais 

foram a ampliação do acesso, o término das filas durante a madrugada antes das 

unidades estarem abertas, a flexibilidade de o usuário poder procurar a unidade a 

qualquer momento e ter a garantia de ser atendido. 

 
“Tivemos um aumento do acesso do usuário ao serviço.” (CICLO SAÚDE 
CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO 
DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 
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“Hoje não tem mais usuário dormindo na porta da unidade.” (CICLO SAÚDE 
CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO 
DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 

 

“Não tem mais fila de madrugada.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS 
- RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, 
AGOSTO DE 2018) 

 

“Antes só os mesmos usuários eram atendidos, agora quem precisa 
consegue, o usuário tem a garantia que vai ser atendido a hora que chegar.” 
(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO 
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 

 

“Agora estamos abertos no horário de almoço, os usuários não precisam mais 
aguardar no sol a hora de a unidade abrir.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 
ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 

 

“Com a ampliação do horário, houve também uma ampliação de ofertas de 
serviço para as pessoas que trabalham.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 
ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 
 
“Paciente nunca sai sem ser atendido.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 
ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 
 
“Usuário pode chegar a hora que quiser, porque sabe que vai ser acolhido.” 
(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- RELATÓRIO TÉCNICO DO 
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 
 
“Hoje nosso fluxo de trabalho está mais organizado, temos horários marcados 
e acabamos com as filas de madrugada.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 
ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 
 

 

Apesar da equidade ser um princípio do SUS e da APS, bem conhecido pelos 

profissionais de saúde, muitas vezes esse princípio é negligenciado de forma clara, 

devido à ausência da investigação das demandas que chegam na unidade gerando 

certa semelhança dos atendimentos e ignorando a subjetivação dos sujeitos 

(DUARTE et al 2017). 

Fatores relacionados à organização dos serviços como o horário de 

funcionamento, adscrição de clientela, trabalho em equipe, a oferta de ações por 

demanda espontânea ou programada podem ser facilitadores ou limitadores do 

acesso do usuário à APS (MENEZES et al 2017). 
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O acolhimento proporciona ao usuário a possibilidade de uma escuta 

qualificada; mesmo que o atendimento não seja imediato, o usuário é escutado, sem 

o acolhimento muitos usuários voltavam para casa sem ao menos serem escutados 

por falta de fichas (ESMERALDO, 2009). 

Para Damasceno et al (2012), é fundamental que o usuário não volte para casa 

sem uma resposta para sua demanda. Esmeraldo (2009) afirma que por mais que os 

usuários não sejam consultados, eles serão ouvidos de forma acolhedora, e mesmo 

que possam receber um não ou um encaminhamento, qualquer direcionamento 

realizado pelo profissional terá uma justificativa cabível. 

É importante observar que ao mesmo tempo que os profissionais relatam um 

aumento do acesso dos usuários, a garantia de atendimento a qualquer horário e a 

maior rotatividade de usuários atendidos, já que antes só os mesmos eram atendidos 

e hoje houve uma ampliação na oferta de procedimento e a organização das agendas, 

podemos evidenciar que só os usuários que vem à unidade são atendidos, mas e os 

usuários que não procuram as unidades, fica claro na fala dos profissionais que “Só 

tratamos que vem à unidade, não estamos buscando quem não vem.” Abrindo um 

espaço para a reflexão, de que a ampliação do acesso por vezes pode estar também 

ligada, em muitos momentos, à redução das atividades que caracterizam a ESF, 

principalmente das atividades extramuros e busca ativa (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS- RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, 

AGOSTO DE 2018). 

No critério assistência e resolutividade, os profissionais apontaram como ponto 

negativo o afastamento das ações da Atenção Primária, a redução do vínculo e a 

diminuição das ações desenvolvidas extramuros. 

 
“Percebemos um afastamento das outras ações da atenção primária.” 
(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO 
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 

 

“Perdemos um pouco o vínculo com o território.” (CICLO SAÚDE CANAÃ 
DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 
ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 

 

“Ações muito centralizadas na unidade, ações de tratamento.” (CICLO 
SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO 
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 
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“Hoje vejo que o território fica a desejar.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 
ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 

 

 “Temos uma ausência do ACS no campo.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 
ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 

 

 “Não fazemos mais busca ativa.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - 
RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, 
AGOSTO DE 2018) 

 

“Houve uma redução do número de participantes dos grupos.” (CICLO 
SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO 
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 

 

“Não desenvolvemos ações educativas.” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 
CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 
ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 
 

 

Segundo Demeneck (2008), através do acolhimento pode ser desenvolvida 

uma relação de escuta e de respeito com as famílias, fortalecendo o vínculo entre a 

equipe e os usuários. De acordo com Monteiro, Figueiredo e Machado (2009), a 

relação de vínculo é essencial nos serviços de saúde, já que através dele é possível 

realizar um trabalho focado nas necessidades da população. Demeneck (2008) afirma 

que sem o vínculo a relação entre usuário e profissional poderá ser meramente 

técnica. Segundo Behr, Prevé e Silva (2013), o vínculo não acontece através de 

encontros pontuais, mas sim através do tempo, aliando a longitudinalidade do 

cuidado. 

A visita domiciliar é uma maneira de a equipe monitorar a situação de saúde 

das famílias, podendo ser realizada de forma espontânea ou programada, de acordo 

com os critérios epidemiológicos e as necessidades de saúde da população 

(DEMENECK, 2008). Para Nunes et al (2018), a visita domiciliar deve ser um 

instrumento para ampliar o cuidado em saúde, monitorar doenças e agravos. O 

deslocamento do ACS para outras atividades demanda tempo e o acúmulo de funções 

pode comprometer a realização de visitas domiciliares.  

A PNAB (2017) não define critérios e não estabelece uma frequência média 

para a realização de vistas domiciliares pelo ACS. De acordo com Nunes et al (2018), 

a flexibilização do número de ACS por equipe pode influenciar diretamente na 
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continuidade de ações voltadas para o território, acarretando efeitos negativos sobre 

os indicadores epidemiológicos, comprometendo o acesso e a efetividade das ações 

de saúde. Corroboramos com autor ao afirmar que os efeitos positivos sobre os 

indicadores epidemiológicos no Brasil não seriam possíveis sem a atuação do ACS 

no território.  

É preciso fortalecer a abordagem familiar extramuros, que segundo Demeneck 

(2008) é um conjunto de ações realizadas pela equipe no território e no domicílio dos 

usuários, a partir de um diagnóstico, envolvendo ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação. De acordo com Menezes et al (2017), a realização das 

ações extramuros, a priorização dos usuários que mais precisam, o planejamento das 

ações e a transmissão de informações, auxiliam na valorização da autonomia dos 

usuários. 

Como pontos positivos, os profissionais relataram que uma melhor assistência 

aos usuários, com atendimentos mais resolutivos e rápidos. Os profissionais também 

referiram que o “Posso ajudar influenciou positivamente, ajudou o serviço a fluir bem.” 

(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO 

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018). 

O acolhimento torna a assistência mais humanizada e resolutiva, contribui para 

a democratização e a melhoria da qualidade da assistência prestada, 

desenvolvimento de vínculo e responsabilização entre usuários e trabalhadores 

(BECK; MINUZI, 2008). Para Esmeraldo et al (2009), o acolhimento contribui para a 

melhoria do acesso, sendo um instrumento de humanização do serviço, 

proporcionando um atendimento de melhor qualidade. 

Quanto à satisfação do usuário, os profissionais afirmam que os “Usuários 

reclamando que os ACS sumiram do território.” Porém, afirmam que “Melhorou muito 

para os usuários” e eles estão mais satisfeitos (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, 

AGOSTO DE 2018). 

O modo como o usuário é acolhido tende a consolidar a relação entre os 

usuários e trabalhadores, a satisfação do usuário deve ser entendida como forma de 

assegurar o acesso ao serviço e assim garantir o direito à cidadania (BECK; MINUZI, 

2008). Pra Esmeraldo (2009), o acolhimento amplia o acesso, proporciona uma 

assistência mais humanizada e um atendimento de melhor qualidade. 
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A respeito das mudanças no processo de trabalho, os profissionais apontam 

como pontos negativos “a sobrecarga dos profissionais”, “Falta de informação do 

posso ajudar”, “Dificuldade de comunicação entre a equipe”, “Dificuldade em reunir 

toda a equipe nas reuniões”. Muitos profissionais também relataram, que a “Mudança 

do horário de funcionamento” causou estresse e sobrecarga durante o processo de 

trabalho. Já como pontos positivos, foram apontados a “Presença do médico 

cumprindo o horário”, “Equipe funciona bem “, “Entendimento do funcionamento da 

demanda” e a “Flexibilidade dos dias de atendimento, não vê um público só todo dia”, 

devido à abolição dos atendimentos em bloco e a reorganização da agenda para que 

todos os usuários possam ser atendidos a qualquer dia, evitando barreiras de acesso 

(CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO 

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018). 

Identificar a dinâmica de funcionamento da unidade, contribui para entender os 

fluxos, permitindo um direcionamento adequado do usuário, visando a integralidade 

do cuidado (SILVA; ROMANO, 2015). De acordo com Behr, Préve e Silva (2013), a 

organização do serviço e a reorganização das ações da equipe devem incluir um 

conjunto de atividades para a realização do acolhimento. 

No entanto, a incapacidade de resolver todos os problemas dos usuários, a 

exaustão e o cansaço podem deixar os profissionais insatisfeitos (BREHMER; VERDI, 

2010). Pra Medeiros et al (2016), a atenção primária possui uma grande demanda e 

as equipes têm mais aproximação dos usuários, o que pode proporcionar uma 

exaustão nos profissionais. Para Garcia e Marziale (2009), o esgotamento do 

profissional da APS pode ser proporcionado por diversos fatores, entre eles a 

sobrecarga de trabalho, as dificuldades no trabalho em equipe e as relações 

interpessoais conflitantes. 

Quanto à estrutura da rede, os pontos negativos apontados foram: demora no 

resultado dos exames, falta de suporte dos outros níveis de atenção e o aumento dos 

encaminhamentos. Nessa categoria não foram apontados pontos positivos. (CICLO 

SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO 

DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018) 

O acolhimento é uma forma de sistematizar a assistência, possuindo um 

importante papel no atendimento da Atenção Básica, sendo fundamental para atender 

às necessidades dos usuários. No entanto, existem ações que não são possíveis 

dentro do campo de competências da Atenção Primária, e, portanto, deve existir uma 
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rede de atenção para atender às condições específicas, sendo assim o acolhimento 

também pode ser utilizado como um mecanismo de identificação das vulnerabilidades 

que podem afetar a saúde dos usuários, proporcionando encaminhamento para outros 

pontos da rede (TRINQUET, 2010).  

Para Brehmer e Verdi (2010), quando a atenção primária não pode responder 

a determinada demanda do usuário, por questões de competência ou organização do 

serviço, ela deve possuir uma rede de referência e canais de fluxo para encaminhar o 

usuário.  

A seguir, será apresentado um quadro com os pontos positivos e negativos 

apontados pelos profissionais, cinco meses após a reorganização da atenção 

primária. 

 

Quadro 23. Pontos positivos e pontos negativos apontados pelos profissionais cinco 

meses após a reorganização 

 Pontos negativos Pontos positivos 
Ampliação do 
acesso  

• Redução das 

atividades de 

promoção em saúde; 

• redução da busca 

ativa; 

• redução das visitas 

domiciliares. 

• Aumento do acesso do 

usuário ao serviço; 

• não tem mais usuário 

dormindo na porta da 

unidade; 

• não tem mais fila de 

madrugada; 

• atendimento garantido 

para todos; 

• unidades abertas durante o 

almoço; 

• ampliação do horário; 

• organização dos pacientes; 

• horários marcados. 

Assistência e 
resolutividade  

• Redução de algumas 

ações de APS; 

• redução do vínculo;  

• ações muito 

centralizadas na 

unidade; 

• ações somente de 

tratamento; 

• redução da busca 

ativa; 

• Melhor qualidade da 

assistência;  

• maior resolutividade; 

• agilidade nos 

atendimentos; 

• organização do serviço, 

com ajuda do “Posso 

ajudar?”.  
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• redução do número de 

participantes dos 

grupos; 

• redução das ações 

educativas. 

Satisfação dos 
usuários  

• Os usuários sentem 

falta do ACS no 

território. 

• Usuários mais satisfeitos. 

 

Mudança no 
processo de 
trabalho 

• Sobrecarga dos 

profissionais; 

• mudança do horário de 

funcionamento;  

• desencontro de 

informação do “Posso 

ajudar?”; 

• dificuldade de 

comunicação entre a 

equipe; 

• dificuldade em reunir 

toda a equipe nas 

reuniões. 

• Presença do médico 

cumprindo o horário; 

• equipe funciona bem;  

• entendimento do 

funcionamento da 

demanda;  

• flexibilidade dos dias de 

atendimento, não vê um 

público só todo dia. 

 

Estrutura da 
rede 

• Demora no resultado 

dos exames; 

• falta de estruturação 

da rede secundária;  

• falta de suporte dos 

outros níveis de 

atenção; 

• aumento dos 

encaminhamentos. 

 

Fonte: Ciclo Saúde Canaã dos Carajás - Relatório técnico do monitoramento das atividades, agosto 

de 2018 

 

Os profissionais ainda referiram que “A satisfação do usuário torna nosso 

trabalho melhor”, “O início foi difícil, mas com uma semana ficou bom”, “Foi muito bom 

para a odontologia, acabou a fila, organizou a unidade.” E que o mais importante é 

que o “Paciente nunca sai sem ser atendido” (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- 

RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 

2018). 

Apesar de vários fatores negativos, através das falas dos profissionais foi 

possível identificar muitos fatores positivos relacionados à melhoria da qualidade do 

acesso dos usuários aos serviços de saúde. De acordo com Beck e Minuzi (2008), os 
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serviços devem ser constantemente reavaliados, flexibilizados e produzidos, com 

objetivo de melhorar a qualidade para os usuários e profissionais. Os autores ainda 

afirmam que “a saúde é um território de práticas em permanente construção, onde é 

possível experimentar uma infinidade de fazeres”. 

 

4.3.2 O que os indicadores mostram a respeito da reorganização da Atenção 

Primária à Saúde no município de Canaã dos Carajás 

 

4.3.2.1 Resultados 

 

O próximo capítulo irá abordar a análise dos indicadores de número total de 

consultas médicas e de enfermagem, número de consultas médicas, número de 

consultas de enfermagem, número de atendimentos dos técnicos de enfermagem, 

número de ações coletivas de educação em saúde, número de visitas domiciliares 

realizadas por agentes comunitários de saúde, número de consultas por demanda 

espontânea, número de encaminhamentos médicos para consultas especializadas, 

número de atendimentos médicos de urgência, número de atendimentos domiciliares 

por médicos, número de atendimentos domiciliares por enfermeiros, número de 

escutas ativas realizadas por enfermeiros, número de encaminhamentos realizados 

por enfermeiros, número de exames solicitados, número de exames avaliados e 

número de habitantes. Nos períodos do: 1º quadriênio (Q1), 2º quadriênio (Q2) e 3º 

quadriênio (Q3) do ano de 2018, ressaltando que a reorganização iniciou-se em abril 

de 2018, foram analisadas as 6 unidades e as 10 equipes que participaram do projeto, 

através de dados coletados no e-SUS e cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde 

para o monitoramento do projeto.  

A Tabela 1 apresenta os indicadores de processo utilizados para monitorar o 

desempenho das unidades de Atenção Primária durante o movimento de organização 

da demanda espontânea municipal. Nota-se uma expressiva ampliação no número de 

consultas durante este período, sobretudo no primeiro intervalo avaliado (Q1–Q2), 

atingindo a razão de 1,15 consultas por habitante no terceiro quadrimestre e 2,87 

consultas por habitante no ano avaliado. Destaca-se que o indicador de consultas de 

enfermagem foi o que sofreu maior variação positiva no período, sendo de 103,14% 

no primeiro intervalo (Q1–Q2) e de 135,96% no período (Q1–Q3). O número de 
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vacinas aplicadas também é alvo de destaque, passando de nenhuma dose no 

primeiro quadrimestre para 0,56 doses no terceiro (Var%Q1–Q2: 100; Var%Q2–Q3: 

256,03).  

Por outro lado, dois indicadores se comportaram de modo distinto dos 

anteriores. As visitas domiciliares realizadas por ACS apresentaram declínio no 

primeiro período (Q1–Q2) com posterior crescimento (Q2–Q3). Já o indicador de 

atividades educativas se comportou com uma variação positiva no primeiro intervalo 

(Q1–Q2) e na sequência uma importante variação negativa (Var%Q2-Q3: -67,24). 

A Tabela 2 demonstra a variação média e mediana dos indicadores de 

processo de acordo com o número de equipes implantadas nas unidades. Observa-

se uma expressiva variação positiva das consultas médicas, de enfermagem e totais 

nos quadrimestres analisados (p<0,05), especialmente no intervalo Q1–Q2 e em 

relação às unidades com duas equipes de saúde da família. Destaca-se que não 

houve diferença estatisticamente entre os grupos no intervalo Q2–Q3 para todos os 

indicadores avaliados. 

Em relação às atividades coletivas de educação em saúde, observa-se redução 

homogênea entre os grupos no intervalo Q1–Q3 e Q2–Q3. Contudo, no primeiro 

intervalo (Q1–Q2) nota-se diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

Enquanto as unidades com uma equipe apresentaram ampliação das atividades, as 

unidades com duas equipes apresentaram sensível redução (p <0,05).  

A Tabela 3 apresenta a tipificação das consultas segundo profissional. O 

primeiro e talvez mais importante indicador a ser relatado trata das consultas por 

demanda espontânea, que proporcionalmente apresentou redução ao longo do ano 

(Var%Q1–Q3: -11,44). O mesmo comportamento de variação negativa pode ser 

observado em todos os indicadores de consultas médicas. Por outro lado, observa-se 

um crescimento expressivo de todos os tipos de consultas de enfermagem, o que 

representa uma redução proporcional nas consultas programadas desta categoria. 

Por fim, chama-se atenção que as maiores variações percentuais — tanto as 

negativas como as positivas — ocorreram no primeiro intervalo analisado (Q1–Q2). A 

Tabela 4 apresenta a análise deste conjunto de indicadores por subgrupo. Não foi 

observada diferença estatisticamente significante (p>0,05) no desempenho dos 

indicadores em função do número de equipes das unidades, com exceção da relação 

estatística limítrofe (p 0,079) no que se refere à ampliação de consultas de demanda 

espontânea em unidades com duas equipes.  
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Tabela 1. Tipificação das consultas (%), razão de exames por consulta e percentual de variação dos resultados na Atenção 

Primária à Saúde de Canaã dos Carajás, 2018. 

Indicadores Q1 Q2 Q3 Ano Var%Q1–Q2 Var%Q2–Q3 Var%Q1–Q3 

Consultas/habitante 0,59 1,13 1,15 2,87 89,45 2,33 149,31 

Consultas médicas/habitante 0,46 0,86 0,86 0,73 85,52 -0,01 -15,36 

Consultas de enfermagem/habitante 0,13 0,27 0,30 0,70 103,14 9,76 135,96 

Atendimentos do técnico de enfermagem/habitante 1,86 3,25 3,80 2,97 75,01 16,88 104,54 

Ações coletivas de educação em saúde 23 58 19 100 152,17 -67,24 -17,39 

Visitas domiciliares realizadas por ACS 12745 10278 14899 37922 -19,36 44,96 16,90 

 

Tabela 2. Análise da variação proporcional dos indicadores de processo em função dos quadrimestres e do número de equipes 

por unidade na Atenção Primária à Saúde de Canaã dos Carajás, 2018. 

Indicadores 
Var%Q1–Q2 

Me (Md) 

Var%Q2–Q3 

Me (Md) 

Var%Q1–Q3 

Me (Md) 

Consultas/habitante...    

em unidades com uma equipe 50,64 (44,61) -2,50 (-1,05) 46,57(43,09) 

em unidades com duas equipes 157,99 (144,01) 11,33 (-11,42) 210,05(104,11) 

p-valor 0,049* 0,512* 0,049* 

Consultas médicas/habitante...    
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em unidades com uma equipe 45,08 (36,23) -6,43 (-7,51) 34,79 (36,33) 

em unidades com duas equipes 166,88 (136,59) 6,88 (-6,38) 204,81 (106,41) 

p-valor 0,049* 0,512* 0,049* 

Consultas de enfermagem/habitante...    

em unidades com uma equipe 45,08 (36,23) -6,43(-7,51) 34,79 (36,33) 

em unidades com duas equipes 166,88 (136,59) 6,88 (-6,38) 204,81 (106,41) 

p-valor 0,054** 0,512* 0,827* 

Atendimentos do técnico de enfermagem/habitante...    

em unidades com uma equipe 52,98(68,39) 31,76 (10,18) 85,62 (68,82) 

em unidades com duas equipes 135,58(102,28) 17,32 (24,47) 184,57 (173,05) 

p-valor 0,275* 0,827* 0,512* 

Ações coletivas de educação em saúde...    

em unidades com uma equipe 141,15 (141,15) -35,08 (-5,26) -10,00 (-10,00) 

em unidades com duas equipes -41,61(-55,55) 59,72 (-33,33) -57,19 (-57,14) 

p-valor 0,048** 0,827* 0,561** 

Visitas domiciliares realizadas por ACS...    

em unidades com uma equipe -39,85 (-42,27) 44,18 (37,52) -14,54 (-20,60) 

em unidades com duas equipes -4,01 (-10,78) 45,33 (-10,69) 35,87(16,98) 

p-valor 0,126* 0,512* 0,512* 

Legenda: *Wilcoxon (Mann-Whitney); **Teste t de Student.  



137 

Tabela 3. Tipificação das consultas (%), razão de exames por consulta e percentual de variação dos resultados na Atenção 

Primária à Saúde de Canaã dos Carajás, 2018. 

Indicadores Q1 Q2 Q3 Ano Var%Q1–Q2 Var%Q2–Q3 Var%Q1–Q3 

% Consultas por demanda espontânea 68,99 57,28 61,10 61,23 -16,97 6,66 -11,44 

% Encaminhamentos médicos para consulta especializada 0,22 0,12 0,00 0,09 -46,10 -100,00 -100,00 

% Atendimentos de urgências por médicos 0,17 0,09 0,01 0,08 -46,10 -91,67 -95,51 

% Atendimentos domiciliares por médicos 0,22 0,12 0,00 0,09 -46,10 -100,00 -100,00 

% Atendimentos domiciliares por enfermeiros 0,20 0,77 0,89 0,71 281,51 14,62 337,30 

% Escuta ativa por enfermeiros 3,40 11,45 14,55 11,23 237,24 27,04 328,43 

% Encaminhamentos por enfermeiros 2,13 2,89 4,55 3,45 35,96 57,09 113,58 

Razão de exames solicitados por consultas 0,62 0,49 0,69 0,60 -21,16 41,37 -13,60 

Razão de exames solicitados por exames avaliados 2,14 2,37 2,35 2,31 11,11 -1,07 9,92 
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Tabela 4. Análise da variação dos tipos de consultas (%) e razão de exames por consulta em função do número de equipes por 

unidade na Atenção Primária à Saúde de Canaã dos Carajás, 2018. 

Indicadores 
Var%Q1–Q2 

Me (Md) 

Var%Q2–Q3 

Me (Md) 

Var%Q1–Q3 

Me (Md) 

Consultas por demanda espontânea...    

em unidades com uma equipe -25,45(-22,52) 25,42 (4,76) -95,29 (-97,58) 

em unidades com duas equipes -2,32 (4,49) -3,46 (-4,87) -90,85 (-93,13) 

p-valor 0,079** 0,512* 0,380** 

Encaminhamentos médicos para consulta especializada...    

em unidades com uma equipe 978,12 (468,88) 978,12 (468,88) 2078,15 (1179,80) 

em unidades com duas equipes 85,30 (67,43) 84,30 (67,43) 171,45 (146,58) 

p-valor 0,126* 0,126* 0,126* 

Atendimentos de urgências por médicos...    

em unidades com uma equipe 33,33 (0) -0,94 (0) 66,67 (100,00) 

em unidades com duas equipes 66,67 (0) 9,74 (0) 66,67 (100,00) 

p-valor 0,518** 0,879** 1,000** 

Atendimentos domiciliares por médicos...    

em unidades com uma equipe -26,64 (0) -66,67 (0) -66,67 (-100) 

em unidades com duas equipes -45,54 (-36,60) - 33,33 (0) -66,67 (-100) 
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p-valor 0,709** 0,518** 1,000** 

Atendimentos domiciliares por enfermeiros...    

em unidades com uma equipe 66,67 (100,00) 4,84 (0) 0 

em unidades com duas equipes 72,37 (0) 36,67 (0) 427,85 

p-valor 0,967** 0,681** 0,822* 

Escuta ativa por enfermeiros...    

em unidades com uma equipe 694,16 (100) 430,82 (183,51) 475,85 (100,00) 

em unidades com duas equipes 64,94 (67,73) 259,97 (274,52) 148,21 (100,00) 

p-valor 0,657* 0,655** 1,000* 

Encaminhamentos por enfermeiros...    

em unidades com uma equipe 199,35 (266,59) 101,25 (99,91) 703,81 (632,87) 

em unidades com duas equipes 211,35 (100,00) 40,88 (77,67) 425,76 (100,00) 

p-valor 0,961** 0,511** 0,669** 

Razão de exames solicitados por consulta...    

em unidades com uma equipe 118,67 (-70,57) 82,85 (78,10) 130,57 (-28,07) 

em unidades com duas equipes 135,89 (9,49) 36,42 (49,33) 245,62 (73,50) 

p-valor 0,512* 0,448* 0,512** 

Razão de exames solicitados por exames avaliados...    

em unidades com uma equipe 137,73 (34,26) -20,70 (-7,50) 48,58 (34,12) 
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em unidades com duas equipes -16,32 (-37,71) 39,18 (45,13) 19,55 (26,54) 

p-valor 0,127* 0,230** 0,640** 

Legenda: *Wilcoxon (Mann-Whitney); **Teste t de Student. 
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4.3.2.2 Discussão  

 

O atributo acesso é fundamental para a qualidade da assistência, gerando a 

necessidade de mudanças organizacionais que tenham o intuito de melhorar o 

agendamento e ampliar o acesso à APS (VITAL et al 2019). 

Antes do processo de reorganização da APS, as unidades não acolhiam a 

demanda espontânea, somente os atendimentos agendados. Os enfermeiros não 

realizavam classificação de risco e nem atendimento à demanda espontânea, 

somente atendimentos agendados em bloco. Após o processo de reorganização, os 

usuários passaram a ser acolhidos, ter suas demandas legitimadas, passam por uma 

classificação de risco para definir a prioridade dos atendimentos (CICLO SAÚDE 

CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA, agosto de 2018). 

Modelos de agendamento mais sensíveis às demandas dos usuários 

influenciam positivamente na qualidade dos cuidados prestados nos serviços da APS 

(VITAL et al, 2019). As barreiras para agendamento e consultas e o não atendimento 

das demandas espontâneas são os principais fatores para a insatisfação dos usuários 

com a APS (GOMIDE et al, 2018).  

O acolhimento às demandas configura-se como uma das principais diretrizes 

para materializar os princípios do SUS, como a integralidade da atenção à saúde, a 

equidade e a universalidade do acesso, visando a humanização dos serviços através 

da mudança do processo de trabalho e da gestão dos serviços de saúde (GUERRERO 

et al, 2013) .  

É significativo ressaltar que, apesar do aumento do acesso, também é possível 

evidenciar pelos indicadores e pela fala dos profissionais uma possível redução das 

atividades que caracterizam a ESF, gerando o espaço para o debate de até que ponto 

o acolhimento amplia o acesso ou reproduz a velha cultura medicalocêntrica. 

Corroboramos com Hermida (2016), que a inserção do acolhimento com classificação 

de risco garante o acesso, priorizando os usuários que mais precisam e assegurando 

assim a equidade. Porém, até que ponto as equipes podem abrir mão das ações de 

promoção em saúde e como ficará a população que não consegue chegar até a 

unidade? O que nos leva a refletir a respeito dos princípios da APS enfatizados na 

PNAB (2017), como a territorialização, população adscrita, o cuidado centrado na 

pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade e coordenação do cuidado. 
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Para Menezes et al (2017), os grupos, as ações coletivas e as visitas 

domiciliares também aparecem como espaço capaz de ampliar o acesso. Segundo 

Oliveira e Pereira (2013), é necessário realizar iniciativas para o fortalecimento da 

promoção da saúde junto aos profissionais, utilizando a metodologia participativa com 

o objetivo de desenvolver relação entre os conhecimentos científicos e os saberes 

populares tradicionais.  

Apesar da PNAB (2017) não apresentar mais o número mínimo de ACS por 

equipe, que na PNAB (2011) era de no mínimo 4 ACS por equipe, e ao mesmo tempo 

gerar a possibilidade do aumento de atribuições para a categoria, a gestão do 

município optou por não reduzir o número de ACS, possuindo equipes com no mínimo 

4 ACS e no máximo 9, com uma média de 6 ACS por equipe, variações essa definidas 

de acordo com o risco e a vulnerabilidade de cada território. 

Segundo Tesser, Poli Neto e Campos (2010), a estratégia de saúde da família, 

desde sua criação, visava superar a tradição medicalizante pela concepção de 

promoção à saúde. Os autores afirmam que o acolhimento envolve estruturas 

organizacionais de difícil execução, visando estabelecer a APS como “porta de 

entrada”, através do acolhimento à demanda e a ampliação do acesso. Porém, de 

acordo com Tesser e Norman (2014), é preciso estar atento para que o acolhimento 

não induza à reformulação da tradição burocrática e rígida dos serviços da APS, 

podendo transformar a clínica em um local de atendimento a usuários que buscam 

por um “curativismo suspeito” baseado no modelo biomédico existente. Ao mesmo 

tempo que o cuidado deve ser prioridade, as ações de promoção e prevenção devem 

ocorrer nesse cuidado, para garantir o acesso com longitudinalidade. Para Tesser, 

Poli Neto e Campos (2010), o acolhimento é uma forma de garantir o acesso, o que 

não elimina as visitas domiciliares, as ações de vigilância e promoção em saúde e a 

busca ativa.  

Segundo Assis et al (2010), para que possa ocorrer uma paridade entre o 

acesso ao cuidado e as ações de promoção e prevenção, deve haver uma 

organização das responsabilidades, nas ações individuais e coletivas, tanto nos 

cuidados de promoção e prevenção, que podem ou não precisar de algum cuidado 

clínico e nas ações de acolhimento à demanda e atendimentos agendados. 

Em relação aos indicadores de processo de acordo com o número de equipes 

implantadas nas unidades, observa-se uma expressiva variação positiva das 

consultas médicas, de enfermagem e totais nos quadrimestres analisados (p<0,05), 
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especialmente no intervalo Q1–Q2 e em relação às unidades com duas equipes de 

saúde da família. Durante o monitoramento do projeto, através do relato dos 

profissionais, foi possível identificar que nas unidades com duas equipes, os usuários 

às vezes possuíam dúvidas relacionadas ao fluxo da unidade, enquanto nas unidades 

com uma equipe os usuários possuíam conhecimento a respeito do fluxo da unidade. 

Nas unidades com duas equipes, o tempo médio de espera, relatado pelos 

profissionais, para o acolhimento é de 13 a 18 min, enquanto nas unidades com 1 

equipe era de 10 a 15 min. Em relação ao excesso de demanda espontânea, a maioria 

das unidades com duas equipes (duas unidades) relatam excesso de demanda, 

enquanto a maioria das unidades com uma equipe (duas equipes) relataram não 

possuir excesso de demanda espontânea. Em relação às reuniões para a avaliação 

da demanda espontânea, foi possível identificar que a maioria das unidades com duas 

equipes realizam reuniões para avaliar a demanda, enquanto nas unidades com uma 

equipe a maioria não realizava reuniões com esse objetivo (CICLO SAÚDE CANAÃ 

DOS CARAJÁS - MATRIZ DE MONITORAMENTO DOS RESULTADOS 

COLETADOS COM OS PROFISSIONAIS, AGOSTO DE 2018). 

Em relação ao atendimento à demanda, nos casos das demandas agudas 

graves, todas as equipes relataram que o atendimento ocorria de forma imediata, e 

nos casos das demandas agudas, todas as equipes relataram que o atendimento 

acontecia no mesmo dia. Já em relação ao agendamento das consultas de demanda 

espontânea não aguda, foi possível identificar que o agendamento nas unidades com 

duas equipes é mais demorado, todas relataram que o tempo de espera é superior a 

72 horas para agendamento, uma das equipes relatou que o tempo de agendamento 

pode chegar até 15 dias. Já nas unidades com uma equipe, o agendamento ocorre 

para até 72 horas, em uma unidade em 24 horas e outra o atendimento da demanda 

espontânea não aguda ocorre no mesmo dia (CICLO SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS 

- MATRIZ DE MONITORAMENTO DOS RESULTADOS COLETADOS COM OS 

PROFISSIONAIS, AGOSTO DE 2018).   

Indo ao contrário do que diz o estudo de Turci, Lima-Costa e Macinko (2015), 

que afirma que o melhor desempenho da APS está diretamente ligado ao maior 

número de equipes por unidade, devido à possibilidade de troca de experiências, 

intersubstituições e menor isolamento dos profissionais, afirmando ainda que os 

investimentos deveriam ser feitos para garantir UBS de médio porte, que permitam a 

permanência de várias equipes, gerando maior qualidade da APS. 
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Outro problema apontado pela literatura em unidades que congregam várias 

equipes está relacionado à organização do acolhimento. Segundo Tesser, Poli Neto e 

Campos (2010), as unidades com mais de uma equipe, tendem a realizar um 

acolhimento sem base territorial da microárea, atendendo a todos os usuários da área 

de abrangência da unidade por meio de uma escala de profissionais das equipes da 

unidade. Observando esta organização, é possível identificar, segundo os autores, 

uma tendência a uma postura medicalizante similar a um pronto atendimento, voltado 

para as doenças, intercorrências e sintomas. As vantagens desse modelo, o 

atendimento realizado nos pronto atendimentos, seria a possibilidade de abrir 

rapidamente as portas da sua equipe para os usuários nos casos de necessidade de 

retorno para cuidado da mesma demanda (TESSER; POLI NETO; CAMPOS, 2010).  

Para Tesser, Poli Neto e Campos (2010), o acolhimento realizado pela equipe 

de referência transforma o momento do acolhimento em uma oportunidade de cuidado 

e integração entre a equipe e o usuário, e que as equipes devem aproveitar esse 

momento para realizar as atividades de pronta atenção, cuidado continuado e 

programado.  

Em relação à redução da demanda espontânea, para Cecilio (2001), as 

demandas são modeladas de acordo com a oferta que os serviços proporcionam. De 

acordo com Coutinho, Barbieri e Santos (2015) a organização do acesso, em busca 

de melhorar a entrada do usuário no sistema e também há uma melhora do cuidado 

prestado. Os autores afirmam que vários estudos apontam que o acolhimento reduz 

a demanda reprimida, através do acesso facilitado ao usuário, permitindo 

desencadear um processo de mudança nas práticas de saúde. Para Baraldsi e Souto 

(2011), a grande quantidade de demanda não está relacionada apenas à falta de 

vagas, mas principalmente à falta de planejamento.   

 Para Coutinho, Barbieri e Santos (2015), a reorganização das práticas 

assistenciais voltadas para o acolhimento descentraliza o médico do protagonismo do 

cuidado, possibilitando um atendimento voltado à multiprofissionalidade, tornando o 

atendimento mais integral. De acordo com Campos et al (2014), muitos usuários ainda 

relacionam acesso ao atendimento médico. Segundo  Behr, Préve  e Silva (2013), 

para que o acolhimento seja efetivado é fundamental a reestruturação do processo de 

atenção realizado pela equipe, com objetivo de romper a assistência focada no 

atendimento médico e abrir espaço para novas formas de trabalho.  
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4.3.3 O antes e o depois: uma breve análise sob a perspectiva comparada 

 

Nesse capítulo serão apontadas as principais conquistas alcançadas após o 

processo de reorganização da atenção primária no município de Canaã dos Carajás. 

Por mais que os documentos oficiais exprimam uma APS abrangente, na prática as 

dificuldades persistem para que a APS se constitua como estratégia estruturante 

reorganizadora do sistema; para que isso ocorra, deve-se reorganizar o sistema a 

partir das necessidades de saúde dos usuários (HEIMANN et al, 2011). Fatores 

relacionados à organização dos serviços como o horário de funcionamento, adscrição 

de clientela, trabalho em equipe, a oferta de ações por demanda espontânea ou 

programada podem ser facilitadores ou limitadores do acesso do usuário à APS 

(MENEZES et al 2017). 

No município de Canaã dos Carajás, antes da reorganização da APS, existiam 

diversos fatores que dificultavam o acesso dos usuários ao sistema, como o horário 

de funcionamento da unidade de 7 a 17 horas, fechando por duas horas durante o 

horário de almoço. Atualmente, as unidades possuem horário estendido de 8 a 19 

horas, para atendimento dos usuários que não conseguiam ir às unidades no horário 

de funcionamento tradicional, permanecendo abertas durante todo horário de 

funcionamento, inclusive no horário de almoço (CICLOS SAÚDE CANAÃ DOS 

CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA, ABRIL DE 2017 E 

RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 

2018). 

A PNAB (2017) recomenda que as Unidades Básicas de Saúde funcionem em 

horário alternativo, com carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 dias 

por semana, 12 meses por mês, evitando o fechamento das unidades durante o 

horário de almoço, para atender às necessidades da população e possibilitar acesso 

facilitado para a população.  

É difícil alcançar os usuários no horário de funcionamento padrão, devido à 

incompatibilidade do horário de funcionamento da unidade e o horário de trabalho dos 

usuários (RIBEIRO, 2017). É de suma importância que as unidades de Atenção 

Primária em Saúde funcionem em horário diferenciado, para atender os usuários e as 

famílias que não podem comparecer no horário habitual, sem limitações de horário 

para o acolhimento à demanda espontânea (RIO DE JANEIRO, 2012). Os usuários 
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relatam insatisfação com os serviços em que o horário de funcionamento não seja 

flexível, com elevado tempo de espera, com baixa resolutividade e a impossibilidade 

de escolha dos profissionais (MENEZES et al 2017). 

 De acordo com Ribeiro (2017), uma atenção primária forte e resolutiva 

necessita de um acesso facilitado, onde os usuários possam ser atendidos quando 

precisarem, com um agendamento mais confortável e com um horário mais flexível. 

Segundo Tristão et al (2016), o horário de funcionamento limitado dificulta a utilização 

do serviço, a ampliação do horário, gera um aumento da oferta de procedimentos e 

atendimentos para a necessidade dos usuários. Ribeiro (2017) afirma que o aumento 

da carga horária das unidades está diretamente ligado ao aumento de procedimentos 

e atendimentos, como a primeira consulta, distribuição de medicamentos, atendimento 

à demanda espontânea, aumento do acompanhamento dos usuários dos programas. 

Ainda segundo a autora, um horário de funcionamento mais flexível proporciona um 

aumento da satisfação do usuário, a ampliação do acesso e o fortalecimento da APS 

como porta de entrada do sistema e como ordenadora do cuidado.  

As unidades entregavam fichas para atendimento no início do turno, gerando 

fila na porta das unidades, muito antes de sua abertura; os atendimentos eram 

agendados com cerca de 13 a 15 dias após a distribuição das fichas. Atualmente a 

entrega de fichas foi abolida, não é mais solicitado o Cartão do Usuário de Canaã no 

dia do atendimento, as demandas agudas graves são atendidas no mesmo dia em 

100% das unidades, as demandas agudas são atendidas no mesmo dia em 83% das 

unidades. Em 50% das unidades, as demandas não agudas são atendidas em até 72 

horas (CICLOS SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA 

TÉCNICA, ABRIL DE 2017 E RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018). 

De acordo com Esmeraldo et al (2009), as unidades impõem barreira de 

acesso, mesmo que não intencionalmente, quando racionam o acesso através de 

distribuição de fichas de atendimento por ordem de chegada, filas, triagem e cartaz 

indicando o número de consultas ofertadas no dia. A implantação do acolhimento 

melhora a organização das unidades, através da redução das filas dos usuários que 

precisavam chegar muito cedo nas unidades para pegar ficha sem a garantia de serem 

atendidos, em alguns casos esses usuários não eram sequer ouvidos, ressaltando a 

importância do acolhimento para a melhoria da qualidade do acesso e do atendimento 

na Atenção Primária à Saúde.  
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O Manual de Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Primária (AMAQ) recomenda que as unidades devam proporcionar 

acolhimento à demanda espontânea em tempo integral, garantindo escuta qualificada 

com classificação de risco durante todo o horário de funcionamento (BRASIL, 2012). 

Em relação à assistência e resolutividade, antes da reorganização as equipes 

relatavam dificuldade na formação de vínculo com os usuários, só eram atendidas 

consultas agendadas, a demanda espontânea não era atendida na APS, os 

profissionais encaminhavam, sem responsabilização, os usuários de demanda 

espontânea para o hospital ou orientavam a retornar no próximo dia de distribuição de 

fichas. Os atendimentos eram realizados por ordem de chegada, independentemente 

do risco ou vulnerabilidade apresentada pelo usuário. Existia uma grande área 

descoberta. Atualmente, a equipe fortaleceu a relação de vínculo com os usuários, 

100% das unidades acolhem a demanda espontânea, legitimando as queixas dos 

usuários, os atendimentos são realizados por classificação de risco e não por ordem 

de chegada, quando é necessário encaminhar os usuários para outros pontos da rede, 

esse encaminhamento ocorre com responsabilização através da guia de referência e 

contrarreferência. Houve uma reterritorialização de todas as equipes, com base no 

que é preconizado pela PNAB (2017), reduzindo assim as áreas descobertas 

(CICLOS SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA 

TÉCNICA, ABRIL DE 2017 E RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018). 

A PNAB (2017) recomenda que as unidades devem acolher todos os usuários, 

de forma universal e sem diferenciação excludente, durante todo o horário de 

funcionamento, com avaliação de risco e vulnerabilidade, escuta individual e coletiva, 

gestão das agendas e oferta de cuidado multidisciplinar. De acordo com Coelho e 

Jorge (2009), o acolhimento é um momento de diálogo entre profissionais e usuários, 

com intuito de identificar a necessidade dos usuários e saber o melhor modo de 

resolvê-las. De acordo com Esmeraldo et al (2009), a implantação do acolhimento 

deve inverter a lógica de funcionamento das unidades, de forma que não ocorra mais 

filas, limites de fichas e decisão da recepção quanto às consultas, através do 

acolhimento o usuário é escutado pelos profissionais.  

Segundo Ferreira (2018), o acolhimento proporciona suporte necessário ao 

usuário, contribuindo de forma importante no atendimento da Atenção Básica, sendo 

utilizado como um recurso importante para a humanização. Para Barros e Souza 
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(2016), a priorização dos usuários que mais precisam e a oferta de informação aos 

usuários contribui para a ampliação da autonomia do sujeito e para a ampliação do 

cuidado. Dessa forma, segundo Ferreira (2001), é fundamental que os profissionais 

escutem os usuários, considerando suas queixas.  

Em relação à percepção do usuário, era possível identificar que a população 

possuía uma cultura hospitalocêntrica e considerava o hospital como porta de entrada 

do sistema. Foi realizado um reforço junto à mídia e nas redes sociais com o intuito 

de fortalecer a atenção primária como porta de entrada e explicar aos usuários o novo 

fluxo de atendimento na APS. Em relação à estrutura da rede, antes o hospital 

apresentava um número crescente de atendimento, bem maior do que sua capacidade 

diária, onde a maioria dos atendimentos realizados eram de queixas que poderiam ser 

resolvidas na APS, atualmente houve uma redução do número de atendimentos na 

rede hospitalar (CICLOS SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO 

DA VISITA TÉCNICA, ABRIL DE 2017 E RELATÓRIO TÉCNICO DO 

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018). 

Farias e Campos (2012) afirmam que quando a porta de entrada na saúde da 

família possui uma estruturação burocrática, cria barreiras de acesso aos usuários, 

levando a população a procurar serviços de urgência e emergência, mesmo tendo 

uma unidade de atendimento primário próxima a sua residência, para poder solucionar 

suas necessidades imediatas. Essa situação gera superlotação nos serviços de 

urgência e emergência.  

Para superar essa sobrecarga, é necessário um fortalecimento da atenção 

primária, revisão dos processos de trabalho, aumento da capacidade técnica e da 

gestão do sistema e a valorização dos usuários como protagonistas sociais dos 

sistemas (CACCIA-BRAVA et al 2011).  

Em relação aos recursos humanos, antes da reorganização os profissionais 

encontravam-se sobrecarregados devido ao desligamento dos profissionais, 

principalmente médicos, que estavam se revezando durante as 40 horas para o 

atendimento em várias equipes, em média 2 turnos por equipe, o que enfraquecia o 

vínculo, já que o usuário já não sabia quem era o médico da sua equipe. Atualmente, 

houve uma reorganização do processo de trabalho, redefinição das agendas de todos 

os profissionais, contratação de profissionais para compor as equipes, 100% das 

equipes hoje tem seu médico, atuando as 40 horas semanais (CICLOS SAÚDE 

CANAÃ DOS CARAJÁS - RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA, ABRIL DE 
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2017 E RELATÓRIO TÉCNICO DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, 

AGOSTO DE 2018). 

Para Faria e Campos (2012), a falta de médicos e o pouco tempo de 

permanência desses profissionais na equipe dificulta continuação do cuidado dos 

usuários na unidade, aumentando a demanda de atendimento por consultas com 

especialistas.  

A respeito do prontuário eletrônico, antes do projeto só uma unidade possuía 

prontuário eletrônico. Para que o prontuário do usuário fosse encontrado, ele 

precisava levar, no dia do seu atendimento, o Cartão do Usuário de Canaã, que 

constava o número do prontuário, caso ele perdesse ou não levasse, seria gerado um 

novo prontuário, gerando duplicidade de dados e perda do histórico do paciente. 

Agora, todas as unidades possuem prontuário eletrônico e, o mais importante de tudo, 

esse prontuário é integrado entre todas as unidades, ou seja, em qualquer unidade 

onde o usuário seja atendido, o profissional terá acesso ao prontuário e ao histórico 

pregresso do usuário (CICLOS SAÚDE CANAÃ DOS CARAJÁS- RELATÓRIO 

TÉCNICO DA VISITA TÉCNICA, ABRIL DE 2017 E RELATÓRIO TÉCNICO DO 

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, AGOSTO DE 2018). 

Para Gonçalves et al (2013), o prontuário de papel pode apresentar rasuras, 

letra ilegível, informações sucintas e preenchimento inadequado, prejudicando a 

atenção ao usuário, já o sistema informatizado permite que as informações sejam 

guardadas por mais tempo, é mais seguro, facilita a utilização dos dados 

epidemiológicos de forma mais precisa, e através delas tomar as medidas de controle 

de forma imediata.  

O prontuário eletrônico qualifica os registros e reduz a duplicidade de cadastros 

(SORANZ; PINTO; OLIVEIRA, 2016). De acordo com Gonçalves et al (2013), o 

município ganha muito com a utilização do prontuário eletrônico, reduzindo o número 

de papéis, erros de conduta, repetição desnecessária de exames, além disso o 

prontuário eletrônico aumenta a produtividade do serviço e facilita a intercomunicação 

entre os pontos de atenção. No momento, o prontuário eletrônico utilizado pelo 

município só é integrado entre as unidades de atenção primária, espera-se que em 

um futuro próximo esse prontuário possa ser integrado em todos os pontos da rede 

de atenção à saúde. 

A seguir será apresentado um quadro com o ponto de partida e o ponto de 

chegada, ou seja, como o município estava antes do projeto e como está atualmente. 
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Quadro 24. Do ponto de saída ao ponto de chegada 

Principais 

problemas 

identificados  

Ponto de saída Ponto de chegada 

Dificultares de 

acesso  

Horário de funcionamento de 

7 a 17 horas 

Horário de funcionamento 

estendido, de 8 a 19 horas 

Fechamento durante horário 

de almoço  

Unidades abertas durante 

horário de almoço 

Entregada de fichas  Abolido  

Demora de cerca de 13 a 15 

dias para o atendimento 

médico após agendamento  

As demandas agudas graves 

são atendidas no mesmo dia 

em 100% das unidades, as 

demandas agudas são 

atendidas no mesmo dia em 

83% das unidades. Em 50% 

das unidades, as demandas 

não agudas conseguem ser 

atendidas em até 72 horas. 

Filas durante a madrugada  Usuário acolhido durante todo 

horário de funcionamento 

Cartão do usuário de Canaã  Abolido  

Assistência e 

resolutividade  

Dificuldade na formação do 

vínculo entre a equipe e os 

usuários  

Fortalecimento do vínculo com 

os usuários 

Demanda espontânea não 

era acolhida  

Demanda espontânea acolhida 

Atendimento somente de 

consultas agendadas  

Reorganização da agenda 

para atendimentos agendados 

e de demanda espontânea  

Baixa resolutividade da 

atenção primária  

Aumento da resolutividade da 

APS 

Muitas áreas descobertas  Reterritorialização de todas as 

equipes 

Atendimento por ordem 

chegada  

Atendimento de acordo com o 

risco e a vulnerabilidade  
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Não possuíam sistema de 

classificação de risco  

Classificação de risco dos 

usuários de demanda 

espontânea  

Dificuldade de acolher a 

demandada espontânea  

100% das unidades realizando 

acolhimento à demanda 

espontânea  

Percepção do 

usuários  

Cultura hospitalocêntrica da 

população  

Reforço junto aos usuários na 

mídia e nas rede sociais a 

respeito do novo modelo de 

atendimento da APS 

Processo de 

trabalho  

Resistência dos profissionais  Melhor adesão dos 

profissionais  

Primeiro contato realizado 

pelo recepcionista  

Primeiro contato com o ACS 

com o “Posso ajudar?” 

Estrutura de 

rede  

Número crescentes de 

atendimentos hospitalares  

Redução do número de 

atendimentos hospitalares 

Prontuário 

eletrônico  

Duplicidades de prontuário 

associado à perda do 

histórico dos usuários 

Uso do prontuário eletrônico  

Somente uma unidade 

possuía prontuário eletrônico  

Informatização de 100% das 

unidades, com o uso do 

prontuário eletrônico 

INTEGRADO entre todas as 

unidades de APS 

Recursos 

humanos  

Sobrecarga dos profissionais  Reorganização do processo de 

trabalho 

Desligamento dos 

profissionais, principalmente 

dos médicos  

Todas as 10 equipes com 

médico  

Fonte: Ciclos Saúde Canaã dos Carajás - Relatório técnico da visita técnica, abril de 2017 e Relatório 

técnico do monitoramento das atividades, agosto de 2018. 

 

É importante salientar que o PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da Atenção Básica), em seu terceiro ciclo, de 2015 a 2017, com o 

intuito e garantir o cuidado à população, definiu padrões Essenciais e Estratégicos 

como critério para a classificação na certificação. Para que as equipes alcancem um 

ótimo desempenho, elas devem alcançar, além da nota mínima, um percentual dos 

padrões considerados estratégicos. Entre outros, é considerado padrão estratégico 
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em relação à acessibilidade a equipe não fechar durante o horário de almoço; em 

relação à organização do prontuário, é considerado padrão estratégico que as equipes 

registrem as informações por meio de prontuário eletrônico; e em relação ao 

acolhimento à demanda, é considerado padrão estratégico que a equipe realize 

atendimento às urgências e utilize protocolos para a orientação das condutas dos 

casos atendidos no acolhimento (BRASIL, 2017). Em setembro de 2017, antes do 

início da reorganização da APS, o município de Canaã dos Carajás não alcançava 

nenhum dos requisitos de padrão essencial citado anteriormente. Atualmente, em 

março de 2019, 100% das equipes da zona urbana passaram a alcançar todos os 

padrões essenciais citados.  

Em suma, houve um fortalecimento da atenção primária como porta de entrada, 

através da garantia do acesso, em horário estendido, com acolhimento durante todo 

horário de funcionamento, proporcionando uma atenção primária mais resolutiva, com 

uma assistência mais satisfatória através do primeiro contato com o ACS do “Posso 

ajudar?”, realizando um acolhimento, escuta qualificada e do enfermeiro realizando 

classificação de risco e vulnerabilidade. A reorganização da APS no município de 

Canaã dos Carajás fortaleceu o vínculo entre usuários e equipe, reorganizou o 

processo de trabalho, proporcionando um atendimento mais humanizado, garantindo 

da equidade, a integralidade, a longitudinalidade, a universalidade, a coordenação do 

cuidado e a redução das barreiras de acesso.  

O acolhimento proporciona a reorganização do processo de trabalho, visando 

alcançar as políticas de saúde, sendo considerada uma estratégia para 

operacionalizar os princípios do SUS integralidade, equidade e universalidade 

(CARVALHO et al, 2008). De acordo com Beck e Minuzi (2008), o acolhimento 

influencia positivamente através da humanização da assistência, universalidade do 

acesso, reorganização do processo de trabalho e maior resolutividade da APS. O 

processo de transformação deve acontecer com a participação dos gestores, 

trabalhadores e a comunidade através de práticas reflexivas e realizada por meio de 

oficinas e de diálogo a partir da vivência dos profissionais (ESMERALDO, 2009). 

No município de Canaã, a reorganização não foi realizada através de 

protocolos prontos, impostos aos profissionais, e sim através de uma construção 

compartilhada, de forma horizontal, onde a gestão, os profissionais e os bolsistas do 

projeto trocaram saberes e desenvolveram soluções que melhor se adequassem a 

sua realidade local. É fundamental salientar que todas as mudanças que ocorreram 
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no município, principalmente relacionadas ao horário de funcionamento, a 

implantação do prontuário eletrônico e reterritorialização das áreas, aconteceu por 

esforço a gestão municipal e com apoio técnico do Ciclo Saúde e que nenhuma das 

mudanças seriam possíveis sem o esforço da gestão e dos profissionais da APS do 

município, que aderiram ao projeto e participaram de forma ativa durante as rodas de 

conversa, as oficinas, as reuniões e todas as intervenções do projeto, mas 

principalmente em todos os momentos diários de assistência aos usuário, em que os 

profissionais e a gestão buscavam observar e analisar os desafios e oportunidades 

geradas pelo modelo organizacional proposto e em construção, em uma tentativa 

diária de superar os obstáculos em prol de uma melhor assistência ao usuário, a todos 

vocês o nosso muito obrigado.  

Corroboramos, porém, com a ideia de Esmeraldo et al (2009) de que o 

acolhimento é um processo dinâmico, que nunca estará completamente pronto, sendo 

necessária uma reavaliação e reorientação constante. É importante salientar que o 

projeto de reorganização da APS no município de Canaã dos Carajás ainda está em 

andamento, e a partir dos pontos observados durante o processo e as fragilidades 

apresentadas pelas equipes, serão realizadas novas estratégias para o fortalecimento 

da APS do município. Recomendamos a continuidade da sistematização de 

experiências para uma posterior análise, com maior espaço de tempo dos resultados 

dessa intervenção. Apresentaremos um quadro síntese das próximas atividades 

propostas para o município, lembrando que a metodologia participativa permite um 

fazer-agir-refletir e que a partir dessa reflexão os passos propostos podem sofrer 

algum tipo de alteração.  

 

Quadro 25. Próximos passos  

TÍTULO DAS 

OFICINAS  

PÚBLICO  NÚMERO 

DE 

OFICINAS 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES  

PERÍODO 

Comunicação Clínica 

Centrada na Pessoa  

Médicos  01 25  Março de 

2019 

Promoção e 

Educação em Saúde  

NASF e 

multiplicadores 

selecionados 

nas UBS  

02 30  Março de 

2019 

Oficinas para 

atualização do 

Protocolo de normas 

e rotinas das UBS e 

Gerentes das 

UBS  

01 10 Abril de 

2019 



154 

classificação de 

risco. 

Capacitação em 

classificação de risco 

e Urgência e 

Emergência na 

Atenção Básica 

Técnicos de 

enfermagem e 

enfermeiros  

01 30 Abril de 

2019 

Capacitação sobre 
dengue, zika e 
chikungunya 

 

ACE/ACS  01 30 Abril de 

2019 

Rodas de conversa 
para avaliação do 
processo/projeto (1 
em cada 
unidade/equipe) 
sobre  
acolhimento em 
Canaã dos Carajás - 4 
horas cada (6 
unidades da zona 
urbana)  

 

Equipes das 

UBS  

06 30 (em média 

cada roda) 

Maio de 

2019 

Fonte: Informações concedidas pelo CEDAPS, abril de 2019. 
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5 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS E FINAIS 

 

5.1 Sumarizando as conclusões do estudo 

 

O acolhimento é uma forma de sistematizar a assistência, contribuindo para a 

ampliação do acesso, melhorando a qualidade do atendimento, fortalecendo vínculo. 

Pode ser entendido como o primeiro contato, porém deve estar presente em todas as 

relações profissionais como mecanismo de humanização da assistência. O projeto de 

reorganização da atenção primária do município de Canaã dos Carajás proporcionou 

a redução das barreiras de acesso através do acolhimento à demanda espontânea, 

mantendo o agente comunitário mais próximo da equipe e fortalecendo os vínculos 

com a equipe e com os usuários através da garantia do acesso.  

Através da sistematização dessa experiência, foi possível destacar como 

desafios a falta de estrutura da rede, no que diz respeito a exames e acesso aos 

especialistas, para atender o aumento da demanda, o afastamento do ACS das ações 

do território, a redução de visitas domiciliares e atividades de promoção e prevenção 

em saúde. Importante salientar que o projeto visa fortalecer a Atenção Primária, e que 

as atividades de promoção a saúde são essenciais nesse contexto; principalmente se 

for analisado considerado os determinantes sociais de saúde, o envelhecimento da 

população, o aumento de doenças crônicas, as mudanças epidemiológicas e o atual 

cenário político do Brasil, não podemos abrir mão das conquistas consolidadas 

durante todos esses anos e voltar para um modelo de atendimento centrado na cultura 

biomédica. É preciso que ao mesmo tempo em que ocorra investimento na ampliação 

do acesso, ocorra investimentos e incentivos para as ações de promoção a saúde, já 

que elas também são uma forma de ampliar o acesso e melhorar as condições de 

saúde da população.  

É fundamental pensar que esses resultados não são definitivos, já que o projeto 

ainda está em andamento, e o acolhimento é um processo de construção permanente, 

sendo fundamental a sua avaliação e reorganização constante, visando resolver 

possíveis entraves que possam ocorrer durante o tempo. Sugerimos a continuação da 

sistematização de experiências desse projeto, em trabalhos futuros, para uma 

possível análise da evolução desses indicadores, principalmente no que é relacionado 

à promoção e à prevenção em saúde, após as novas intervenções do projeto.  
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Acreditamos que o acolhimento pode proporcionar mudanças na relação entre 

as equipes e os usuários, através de uma relação mais humanizada. Por mais que 

ainda exista um longo caminho a ser percorrido, o acolhimento, apesar de não ser o 

único recurso, é uma importante ferramenta para tornar as relações mais horizontais 

e humanas, na medida em que é considerada a subjetividade de cada indivíduo 

através da escuta qualificada.  

Como avanços, foi possível destacar a ampliação do acesso, a melhoria da 

qualidade da assistência, a reterritorialização reduzindo as áreas descobertas, a 

implantação do prontuário eletrônico integrado, a expansão do horário de 

funcionamento, as unidades abertas durante todo o dia, inclusive no horário e almoço, 

o acolhimento à demanda espontânea em tempo integral, a redução das filas durante 

a madrugada, redução do tempo de espera para consultas, o atendimento por 

classificação de risco e vulnerabilidade e não mais por ordem de chegada, a 

construção de novos fluxos de atendimento, a reorganização da agenda dos 

profissionais, e no processo de trabalho, a aproximação do ACS com a equipe e o 

melhor conhecimento dos fluxos, maior satisfação dos usuários, encaminhamento 

com responsabilização, maior controle dos indicadores de saúde, maior aproximação 

da gestão com as equipes e reforço da educação permanente. 

O acolhimento não deve ser uma atividade exclusiva da APS, ela deve estar 

presente na atitude de todos os profissionais, em todos os níveis da RAS. É importante 

ressaltar, que o projeto teve a participação da gestão, de 100% dos profissionais da 

atenção primária da zona urbana, e de parte dos profissionais da zona rural e rede 

hospitalar, tendo a adesão de 10 equipes, que correspondem a 100% das equipes de 

ESF da zona urbana. Considerando que, segundo a PNAB (2017), cada equipe é 

responsável por até 3.500 pessoas, é possível afirmar que o projeto influenciou na 

qualidade da assistência e na ampliação do acesso diretamente para pelo menos 35 

mil pessoas, em um município que segundo o IBGE possui população aproximada de 

36 mil habitantes, e indiretamente para todos os outros usuários, da cidade e das 

cidades vizinhas que optarem por procurar a Atenção Primária do município como 

porta de entrada do sistema. Esses usuários serão acolhidos, escutados, terão suas 

demandas legitimadas, serão classificados de acordo com seu risco e vulnerabilidade 

e terão a garantia do acesso à saúde, sem precisar dormir na porta das unidades. Em 

suma, o acolhimento não é o destino, mas um dos caminhos para o alcance das 

melhoras para a conquista do acesso e da assistência à saúde que desejamos. 
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Anexo 1:  
Figura 11. Certificado da premiação: Atenção Primária Forte: Caminho para a Saúde Universal 
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Anexo 2:  
Figura 12. Certificado da premiação: Melhor experiência do Pará- 2019 

 

 


