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Rosolin RAM. A influência da demanda espontânea na (des)caracterização do 

processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família. [dissertação]. Botucatu: 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina; 2014. 

 

A Estratégia Saúde da Família foi criada com a finalidade de reorientar o modelo 

assistencial, a partir da Atenção Básica, e o acolhimento tornou-se sua principal ferramenta 

no atendimento à demanda espontânea. Os objetivos desta pesquisa são: caracterizar 

demograficamente a população que procurou o serviço de saúde como demanda 

espontânea, levantar os principais motivos que a levou a procurar o atendimento; estimar a 

intensidade dessa demanda e a frequência de faltosos nas Unidades de Saúde da Família 

(USFs) de Botucatu; relacionar essa intensidade com a opinião dos profissionais; levantar o 

perfil da amostra segundo as variáveis Sexo, Presença de doenças e Procura por 

atendimento por motivo agudo, segundo a faixa etária; calcular a chance de procura por 

problema agudo entre usuários menores de 1 ano, 1 a 10 anos, 11 a 19 anos, 20 a 59 anos e 

≥60 anos; apreender como se dá o atendimento à demanda espontânea nas USFs, bem como 

facilidades e dificuldades do processo de trabalho, segundo a vivência de enfermeiros, 

médicos e dentistas. Trata-se de pesquisa de abordagem mista sequencial, na qual se 

utilizou multimétodos para compreender a influência da demanda espontânea no processo 

de trabalho das equipes nas USFs, segundo a perspectiva dos enfermeiros, médicos e 

dentistas. Para atender aos objetivos foram delineados quatro métodos, sendo três de 

abordagem quantitativa e um de qualitativa, que se utilizou do referencial metodológico do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Para os delineamentos quantitativos foram utilizadas 

amostragens estatísticas a partir de dados secundários, cuja fonte foi 2020 prontuários de 

usuários atendidos de janeiro a dezembro de 2012, segundo relatórios emitidos pelo 

Sistema de Informação VIVVER e contou-se com a utilização dos softwares R v2.11.0 

(métodos 1 e 2) e SPSS v15.0 (método 3).  Para obtenção dos dados qualitativos foi 

realizada entrevista semi-estruturada com 34 profissionais, sendo enfermeiros, médicos e 

dentistas lotados em 13 Equipes Saúde da Família. No Método 1, observou-se maior 

procura por pacientes do sexo feminino, a faixa etária mais prevalente foi entre 20 e 59 

anos, estado civil solteiro, escolaridade Ensino Fundamental Completo ou Incompleto. A 

frequência de pacientes com comorbidades foi de 35%, sendo a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) a mais prevalente. Os pacientes buscaram as USFs, como demanda 



iii 
 

espontânea, para casos agudos (62,4%). No método 2 notou-se que a demanda espontânea 

foi maior nas USFs Cohab 4 e Jardim Peabiru, e menor na USF Real Park. Em relação ao 

percentual de faltas, esse foi menor na USF Parque Marajoara e maior na USF Real Park. A 

opinião dos profissionais em relação à intensidade da demanda espontânea foi em 50% 

considerada moderada, e 50% grande, tanto entre médicos como entre enfermeiros. no 

Método 3, observou-se que a chance de procura por atendimento devido a problemas 

agudos teve relação significativa: em usuários do sexo masculino, nas faixas etárias entre 1 

e 10 anos e ≥ 60 anos; em usuários com companheiros com ≥ 60 anos; e em usuários com 

presença de doenças nas faixas etárias de 1 a 10 anos, 11 a 19 anos, e 20 a 59 anos. O 

método 4 revelou os DSCs que puderam ser agrupados de acordo com os assuntos: O 

acolhimento e a demanda espontânea; A influência do paciente na demanda espontânea; A 

Estratégia Saúde da Família e a demanda espontânea; Fatores que dificultam o 

atendimento à demanda espontânea; Fatores que auxiliam o atendimento à demanda 

espontânea;  A influência da demanda espontânea no processo de trabalho na ESF. Diante 

dos resultados encontrados, conclui-se que o acolhimento não funciona na ESF como o 

preconizado, sendo utilizado como triagem dos pacientes. Construiu-se, como produto, um 

roteiro de capacitação sobre Acolhimento, para ser utilizado pelas enfermeiras das USFs de 

Botucatu no treinamento de suas equipes. 

  

Descritores: Programa Saúde da Família; Necessidades e Demandas de Serviços de  

Saúde; Acolhimento. 
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Rosolin RAM. The influence of unscheduled demand on the (mis) characterization of 

the working process in the Family Health Strategy. [dissertation]. Botucatu: 

Universidade Estadual Paulista, School of Medicine, 2014.  

 

The Family Health Strategy (FHS) was created in order to reorient the primary care 

assistance model, and the user's embracement became its main tool in the unscheduled 

demand attendance. The objectives of this research are: to characterize demographically the 

population who sought health services as spontaneous demand, raise the main reasons 

which led it to seek care; to estimate the intensity of demand and frequency of absences in 

the Family Health Units (USFs) from Botucatu, Brazil; to relate this intensity with the 

opinion from professional; to know the profile of the sample according to the variables sex, 

presence of disease and demand for medical consultations for acute reason, according to 

age; to calculate the chance of demand for acute problem among users: < 1 year old, 1-10 

years, 11 to 19 years, 20-59 years and ≥ 60 years; to understand how is done the 

spontaneous demand attendance in these USFs, as well as the strengths and difficulties of 

the work process, according to the experience of nurses, physicians and dentists. It is a 

research with sequential mixed methods, where it was used multi-methods in order to 

understand the unscheduled demand influence in the FHU team's work process, according 

to nurses, doctors and dentists' experiences. It was planned four methods in order to attend 

to the objectives, three quantitative approaches and one qualitative. This used the Discourse 

of the Collective Subject methodology. It was used statistics samples coming from 

secondary data, based on 2020 records of patients from January to December 2012, 

according to reports made by Information System VIVVER and it was used the software 

R.v2.11.o (methods 1 and 2) e SPSS v15.0 (method 3). It was realized semi-structured 

interview with 34 health professionals constituted of nurses, physicians and dentists 

working in 13 Family Health Teams. There were more female patients, and the prevalent 

age group was 20-59 years old, single person, Complete or Incomplete Fundamental 

Instruction. The occurrence of patients with chronic diseases was 35%, and the more 

prevalent disease was the hypertension and for acute cases (62,4%). It was seen in method 

2 a higher unscheduled demand in Cohab 4 and Jardim Peabiru, and inferior in FHU Real 

Park. There were minor absenteeism in FHU Parque Marajoara and bigger in FHU Real 
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Park. According to professionals (nurses and physician), the unscheduled demand's 

intensity was 50% considered moderate and 50% high. In method 3, it was observed that 

the chance of demand due acute problems had a significant rate in: male patients, in age 

groups 1 to 10 and ≥ 60 years old; in patients ≥ 60 years old with partners; in patients 

with presence of disease in the age groups 1 to 10; 11 to 19 and 20 to 59 years old. The 

method 4 revealed the Discourse of the Collective Subjects that could be gathered 

according to the subjects: The user’s embracement and unscheduled demand; The patient 

influence in care of unscheduled demand; The FHS Strategy and the care of unscheduled 

demand; Factors that hinder the care of unscheduled demand; Factors that help the care of 

unscheduled demand; The unscheduled demand influence in Family Health Strategy 

working process. According to the results, it was conclude that the user’s embracement 

doesn´t work in FHS as it was recommended, when it is as patients screening. As a product 

of this research was formulated a script training about user’s embracement, for use by 

FHU's nurses from Botucatu, in the training of their teams. 

 

Key words: Family Health Strategy, Health Services Needs and Demand, User 

Embracement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLiissttaa  ddee  ggrrááffiiccoo  ee  ffiigguurraass  
           

 



viii 
 

 

  Página 

Gráfico 1: Distribuição em números absolutos e relativos dos diagnósticos 

médicos registrados em prontuários de usuários atendidos sem 

agendamento, em USFs do município, no ano de 2012. Botucatu, 

2013................................................................................................. 

 

 

 

 

 

36 

Figura 1: Mapa com a distribuição das Unidades de Saúde e suas 

respectivas áreas de abrangência. Fundação UNI, Botucatu, 2013 

 

 

 

18 

 

Figura 2: Modelo de Causalidade.................................................................. 

 

 

30 

 

Figura 3: Box Plot dos valores de RSCagend e do percentual de faltas 

segundo a unidade de saúde da família. Botucatu, 2013.............. 

 

39 

   

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLiissttaa  ddee  qquuaaddrrooss  
           

 



x 
 

  Página 

Quadro 1: Número de atendimentos sem agendamento realizados nas 

unidades de Saúde da Família de Botucatu, segundo relatório do 

Sistema de Informação VIVVER, entre os meses de janeiro e 

setembro de 2012. Botucatu, 2013................................................... 

 

 

 

 

20 

Quadro 2: Total de prontuários analisados de pacientes que passaram por 

atendimento não agendado no ano de 2012 nas USFs, distribuídos 

por USF. Botucatu, 2013................................................................. 

 

 

 

21 

Quadro 3:   Dias sorteados para análise dos atendimentos realizados com e 

sem agendamento nas unidades de Saúde da Família de Botucatu-

SP. Botucatu, 2013........................................................................... 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLiissttaa  ddee  ttaabbeellaass  
           

 



xii 
 

  Página 

Tabela 1: Usuários atendidos sem agendamento em USFs do município, no 

ano de 2012, em números absolutos e relativos, segundo 

variáveis sócio-demográficas. Botucatu, 2013............................. 

 

 

35 

Tabela 2: Distribuição em números absolutos e relativos dos diagnósticos 

médicos registrados em prontuários de usuários atendidos sem 

agendamento, em USFs do município, no ano de 2012. Botucatu, 

2013.............................................................................................. 

 

 

 

37 

Tabela 3: Números absolutos e relativos de motivos dos usuários 

procurarem atendimento não agendado, nas USFs de Botucatu, 

no ano de 2012. Botucatu, 2013...................................................... 

 

 

38 

Tabela 4: Descrição do índice RCSagend
(1)

 geral, segundo a unidade de 

saúde da família (USF). Botucatu, 2013......................................... 

 

38 

Tabela 5: Comparação entre as unidades de saúde da família em relação ao 

percentual de faltas em atendimentos agendados, no ano de 2012. 

Botucatu, 2013................................................................................ 

 

 

40 

Tabela 6: Comparação entre as opiniões dos médicos em relação a 

demanda espontânea e percentual de faltas em atendimentos 

agendados. Botucatu, 2013............................................................ 

 

 

41 

Tabela 7: Comparação entre as opiniões dos enfermeiros em relação a 

demanda espontânea e percentual de faltas em atendimentos 

agendados. Botucatu, 2013............................................................ 

 

 

41 

Tabela 8: Estrato definido por faixas etárias de usuários atendidos sem 

agendamento em USFs do município, no ano de 2012, por 

números absolutos e relativos quanto ao sexo masculino, doença 

apresentada, procura do atendimento por problema agudo, 

escolaridade e estado conjugal. Botucatu 2013............................. 

 

 

 

 

 

 

 

42 



xiii 
 

Tabela 9: Chance de procura por problema agudo entre usuários < um ano 

(n=83) atendidos sem agendamento em USFs do município, no 

ano de 2012, segundo o sexo masculino, presença de doença. 

Botucatu, 2013 ............................................................................... 

 

 

 

43 

Tabela 10: Chance de procura por problema agudo entre usuários de 1 a 10 

anos (n=381), atendidos sem agendamento em USFs do 

município, no ano de 2012, segundo o sexo masculino, presença 

de doença. Botucatu, 2013. Botucatu, 2013................................... 

 

 

 

43 

Tabela 11: Chance de procura por problema agudo entre usuários de 11 a 19 

anos (n=225), atendidos sem agendamento em USFs do 

município, no ano de 2012, segundo o sexo masculino, presença 

de companheiro(a), no mínimo cursando ou com ensino médio e 

presença de doença. Botucatu, 2013. Botucatu, 2013................... 

 

 

 

 

43 

Tabela 12: Chance de procura por problema agudo entre usuários 20 a 59 

anos (n=448), atendidos sem agendamento em USFs do 

município, no ano de 2012, segundo o sexo masculino, presença 

de companheiro(a), no mínimo ensino médio e presença de 

doença. Botucatu, 2013. Botucatu, 2013 ...................................... 

 

 

 

 

44 

Tabela 13: Chance de procura por problema agudo entre usuários ≥ 60 anos 

(n=141), segundo o sexo masculino, presença de 

companheiro(a), cursando no mínimo ensino médio e presença 

de doença. Botucatu, 2013. Botucatu, 2013.................................. 

 

 

 

 

44 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLiissttaa  ddee  aabbrreevviiaattuurraass  
           

 



xv 
 

A&E attendance Accident and Emergency attendance 

AB   Atenção Básica 

CDU   Clinical Decision Unity  

CRM   Conselho Regional de Medicina 

DCNT   Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

DM   Diabetes Mellitus 

Dort   Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho 

DPOC   Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

DSC   Discurso do Sujeito Coletivo 

DST   Doença sexualmente transmissível 

ESF   Estratégia Saúde da Família 

FHS   Family Health Strategy 

FHU   Family Health Unity 

GECA   Gastroenterocolite Aguda 

GP   Generation Practice 

HAS   Hipertensão Arterial Sistêmica 

HIV   Vírus da Imunodeficiência Adquirida 

IAM   Infarto Agudo do Miocárdio 

IC   Ideia Central 

ITU   Infecção do Trato Urinário 

IVAS    Infecção das Vias Aéreas Superiores 

Jd   Jardim 

LER   Lesão por Esforço Repetido 

Máx   Máximo 

Min   Mínimo 

MS   Ministério da Saúde 

NCA   Número de Atendimentos com Agendamento Prévio 

NHS   National Health Service 

NSA   Número de Atendimentos sem Agendamento Prévio 

PNH   Política Nacional de Humanização do SUS 

PA   Pronto-Atendimento 



xvi 
 

Pq   Parque 

PS   Pronto-Socorro 

PSF   Programa Saúde da Família 

RCSagend    Relação entre Atendimentos Realizados com e sem Agendamento 

Sd   Síndrome 

SAMU   Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

SMS   Secretaria Municipal de Saúde 

SUS   Sistema Único de Saúde 

TVP   Trombose Venosa Profunda 

USF/USFs   Unidade(s) de Saúde da Família 

WICs   Walk in Centres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSuummáárriioo  
          



xviii 
 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO .................................................................................... xx 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................. 2 

2. REVISÃO DE LITERATURA ........................................................... 5 

3. OBJETIVOS .................................................................................... 15 

4. MÉTODO............................................................................................. 17 

     4.1 Tipo de pesquisa.............................................................................. 17 

     4.2Local da pesquisa e grupos amostrais .............................................. 17 

     4.3 Procedimentos éticos ...................................................................... 19 

     4.4 Descrição dos multimétodos .......................................................... 20 

          4.4.1 Método 1 ................................................................................. 20 

          4.4.2 Método 2 ................................................................................. 24 

          4.4.3 Método 3 ................................................................................. 27 

          4.4.4 Método 4 ................................................................................. 30 

5. RESULTADOS.................................................................................... 35 

     5.1 Resultados Método 1....................................................................... 35 

     5.2 Resultados Método 2....................................................................... 38 

     5.3 Resultados Método 3....................................................................... 41 

     5.4 Resultados Método 1....................................................................... 45 

6. DISCUSSÃO ........................................................................................ 56 

   6.1 Dados quantitativos .......................................................................... 56 

   6.2 Dados qualitativos ............................................................................ 64 

7. CONCLUSÕES .................................................................................... 84 

8. PRODUTO ........................................................................................... 87 

9. REFERÊNCIAS .................................................................................. 89 

  

APÊNDICES........................................................................................ 101 

ANEXO ............................................................................................... 111 

  

   



xix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AApprreesseennttaaççããoo  
           



xx 
 

 

 

 A motivação para esse estudo surgiu desde meu ingresso na Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), ainda na graduação, onde tive a oportunidade de realizar estágios 

curriculares e extracurriculares, e vivenciava juntamente com os profissionais residentes a 

dificuldade de se atender em tempo adequado e com a qualidade esperada a demanda 

espontânea. 

 Após essa fase e tendo trabalhado numa Unidade Básica de Saúde (UBS), onde 

o atendimento à demanda espontânea se restringia ao encaixe dos pacientes no lugar 

daqueles que faltavam às consultas agendadas (fazendo com que estes esperassem por horas 

e os demais nem eram acolhidos, mas mandados diretamente para o Pronto-Socorro – PS), 

reingressei na ESF, há cinco anos, notando mais vez que a demanda espontânea significava 

um nó crítico no processo de trabalho das USFs, pois excedia à capacidade de trabalho das 

equipes, resultando no cansaço e desmotivação dos profissionais por não conseguirem 

desenvolver as ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, conforme preconizado 

pelo Ministério da Saúde em relação a essa estratégia. 

 Ao dividir essa realidade com outras colegas de trabalho, percebi que esse fato 

se tratava da realidade de outras unidades de nosso município, que também compartilhavam 

da mesma angústia. 

 Essa dificuldade vivenciada por nossa equipe culminou em amplas discussões, 

nos espaços de reunião de equipe, acerca das possibilidades de se reduzir o número de 

atendimentos a esse tipo de demanda, visto que não é possível que o mesmo se esgote. 

Durante esses momentos de discussão, muitos questionamentos surgiam, pois como fazer 

para atender adequadamente às demandas trazidas pela população que assistimos, sem 

deixar de fazer o que nos é preconizado (atividade de prevenção e promoção) e também 

sem permitir que, como resultado, tenhamos uma equipe desmotivada que faz o mínimo 

necessário (que não é tão mínimo assim), pois acha que não se tem solução para esse 

problema? 

 Continuando nessa trajetória, ingressei em 2011 como preceptora no projeto 

PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde), com a temática Saúde da 

Família, e tendo como tutora a co-orientadora desta pesquisa, nos emergiu novamente essa 
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inquietação, vindo ao encontro das necessidades levantadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Botucatu como uma dificuldade vivenciada pelas unidades do município. Surgiu, 

então, a motivação para explorar mais profundamente essa temática tão atual e que faz 

parte de meu cotidiano, enquanto membro de uma equipe de Saúde da Família e preceptora 

do PET-Saúde. 
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 O sistema de saúde brasileiro percorreu uma longa trajetória, incluindo diversas 

formas de atuar sobre a realidade de saúde: as campanhas sanitárias; o modelo médico-

assistencial privatista (conformado com o desenvolvimento da medicina previdenciária); os 

programas especiais (durante a crise sanitária dos anos setenta) e, nessa mesma conjuntura, 

os modelos de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
1
  

 O modelo biomédico vigente até então, fundamentava-se numa estrutura de 

competências e de gestão hierarquizada, cuja assistência privilegiava apenas a dimensão 

biológica do indivíduo para definir saúde e doença.
2
 

 Perante a necessidade de mudança no modelo de atenção à saúde, que limitava 

o acesso dos cidadãos e que possibilitava apenas uma visão fechada acerca do indivíduo, 

surge em 1988, com a Constituição Federal
3
, o Sistema Único de Saúde (SUS), criação esta 

estimulada pelo Movimento da Reforma Sanitária. 
4
 Dessa forma, a saúde passa a ser: 

 

...direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. (Constituição Federal, 1988, p.117)
3
. 

 

 

 Nessa lógica de reestruturação do sistema de saúde e ampliação do acesso foi 

lançado em 1994 o Programa de Saúde da Família (PSF), mais tarde considerado como 

estratégia (ESF). Este possibilita a integração e promove a organização das ações em um 

território definido, com a intenção de propiciar o enfrentamento e resolução dos problemas 

identificados, diferentemente dos demais programas estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde, que promovem uma intervenção vertical e paralela às demais ações do serviço de 

saúde. 
5
 

 Essa estratégia surge, portanto, com a finalidade de reorientar o modelo 

assistencial, a partir da Atenção Básica e de acordo com os princípios do SUS 

(universalidade, equidade, integralidade, regionalização, hierarquização, descentralização e 

controle social). Com base no cuidado à família e ao indivíduo, este programa leva em 

consideração o ambiente no qual as pessoas vivem, considera o processo-saúde doença de 

uma maneira mais ampliada, além de definir responsabilidades entre as equipes de saúde e 

a população, que passa a ser corresponsável pelo cuidado à saúde. 
5
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 A partir daí são priorizadas ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, do indivíduo em todas as fases da vida, sadio ou doente, de forma integral e 

contínua. Isto possibilita o fortalecimento de atividades como atenção domiciliar (por meio 

das visitas domiciliárias), educação popular em saúde (trabalhos com grupos e orientações 

educativas), não ficando restrito às atividades dentro das unidades, mas buscando 

alternativas nos espaços extramuros e com os diversos equipamentos sociais disponíveis na 

sua área de abrangência. 
5
  

 Apesar disso, a população ainda procura os serviços de saúde, na maioria das 

vezes, em busca apenas da assistência médica “imediatista”, principalmente, para queixas 

agudas ou então para queixas crônicas que se arrastam por meses ou anos, mas que 

apresentam agudização dos sintomas, não dando à devida importância às atividades de 

promoção e prevenção realizadas por outros profissionais não médicos. 

 Essa postura cultural da população, além da escassez de recursos humanos que 

se tem vivenciado nos últimos tempos, dificulta a execução adequada do processo de 

trabalho dentro da ESF, no que tange ao alcance pleno de todos os princípios propostos 

pelo SUS, constituindo-se em um desafio às equipes. 

 Nesse contexto, emergiram as seguintes questões: a demanda espontânea 

influencia o processo de trabalho na ESF? Qual o perfil da população que procura 

atendimento sem agendamento (demanda espontânea) nas unidades de Saúde da Família 

(USF)?  
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2.1 O processo de trabalho na ESF 

 

 Para que se entenda o processo de trabalho na ESF, antes é necessário 

compreender o processo de trabalho na esfera da saúde.  

 O trabalho constitui-se num processo, que pode ser decomposto em três 

elementos: o objeto do trabalho (aquilo sobre o que incide a atividade e que será 

transformado no decorrer do processo, constituindo-se em produto); os meios e 

instrumentos do trabalho; e a atividade adequada a um fim (o trabalho propriamente dito).
6
  

 Para Mendes-Gonçalves (1992 apud Peduzzi & Schraiber, 2006)
7
, o processo 

de trabalho possui seus componentes, que transportados para a saúde, são: o objeto do 

trabalho (as necessidades humanas de saúde), os instrumentos (materiais - equipamentos, 

medicamentos, materiais de consumo, entre outros; não-materiais - os saberes), sendo estes 

utilizados pelo agente que lhe imprimirá uma dada finalidade.  

 O conceito de `processo de trabalho em saúde´, portanto, refere-se à prática dos 

trabalhadores/profissionais de saúde que estão inseridos na produção e consumo dos 

serviços de saúde, chamada de dimensão microscópica do cotidiano do trabalho em saúde. 
7
 

 Na esfera da saúde, o processo de trabalho não tem a produção de bens que 

possam ser armazenados, mas sim serviços que são consumidos no ato de sua produção, ou 

seja, no momento em que se realiza a assistência, quer seja de maneira individual, coletiva 

ou grupal. 
8
 

 Dentro da proposta da ESF, o processo de trabalho torna-se ainda mais amplo, 

uma vez que as práticas do cuidado, antes voltadas para a dimensão curativa, passam agora 

a atuar nas práticas preventivas e de promoção à saúde. 

 Assim, o processo de trabalho na ESF deve conter o desenvolvimento de ações 

multidisciplinares, com planejamento realizado a partir das necessidades específicas da 

população adscrita e diagnóstico dos fatores de risco do território, servindo como porta de 

entrada preferencial no sistema. 
9
 As práticas devem ser humanizadas, servindo-se para esse 

fim de estratégias como acolhimento e criação de vínculo entre profissionais da saúde e 

população. 
5
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 A produção de saúde, dentro da ESF, efetiva-se por meio de consultas 

agendadas (médica e de enfermagem), das visitas domiciliárias, dos grupos de educação em 

saúde, além dos procedimentos de enfermagem em geral e das consultas não agendadas 

(denominadas como “extras”, “eventuais”, “acolhimentos”).  

 Durante as consultas agendadas, o paciente é visto como um protagonista em 

seu processo saúde-doença, sendo possível contemplar não apenas a queixa do momento, 

mas também as questões relacionadas às dimensões psicológica, social e familiar do 

mesmo. E quando disponível na unidade, é possível realizar o atendimento 

multiprofissional, com enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, entre outros, buscando a 

totalidade do atendimento biopsicossocial.  

 A visita domiciliária também tem papel fundamental dentro do processo de 

trabalho da ESF, pois permite aos profissionais da equipe conhecer as condições de vida e 

de saúde das famílias sob sua responsabilidade 
10

; buscando a compreensão do contexto de 

vida do indivíduo e suas implicações no processo saúde-doença do mesmo. 

 A realização de grupos educativos também fortalece a prática multiprofissional, 

cria laços de corresponsabilidade e desenvolve a autonomia do paciente. Autores afirmam 

que esse é um espaço de motivação para o tratamento devido ao fato de se compartilhar as 

dificuldades e construir alternativas para superá-las, com respeito às diferenças e reforço da 

autoestima. 
11

 

 Além dessas atividades, a ESF busca nos demais equipamentos sociais 

pertencentes à sua área de atuação (escolas, Centros de Referência da Assistência Social, 

empresas, entre outros), bem como na atuação interdisciplinar, ajuda para resolver as 

necessidades da saúde da população sob sua responsabilidade. Em um estudo sobre o 

processo de trabalho no cotidiano da Saúde da Família, afirma-se que a concepção de um 

trabalho interdisciplinar, baseado na articulação entre as diferentes práticas e saberes, ainda 

é um desafio para as equipes. 
12

 

 As consultas não agendadas são outro meio de busca pelo serviço e ocorre (ou, 

pelo menos, deveria ocorrer) nos casos de urgência e emergência. São atendimentos 

geralmente pautados na queixa-conduta e, ao contrário do que se pensa, fazem parte das 

atividades que devem ocorrer na ESF. O atendimento à demanda espontânea requer ações 

que devem ser realizadas em todos os setores da saúde. 
13
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 Porém, a busca por esse tipo de atendimento (necessário ao serviço de saúde), 

quando em excesso, dificulta o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de 

corresponsabilidade, descaracterizando o processo de trabalho e, consequentemente, 

limitando o desempenho da equipe de saúde.  

 Corroborando essa ideia, em pesquisa sobre a motivação dos profissionais 

médicos que atuam na ESF num município do Rio de Janeiro, foi observado que os sujeitos 

valorizavam o tempo de consulta que a ESF lhes permitia o que facilitou a escuta e o 

vínculo adequados na prestação de uma assistência de qualidade, mas que esse tipo de 

atendimento não ocorria de fato, em muitas unidades de saúde, devido ao grande número de 

usuários com queixas agudas. 
14

 

 Outro estudo sobre o processo de trabalho na ESF apontou para o fato de ser o 

usuário o foco central do atendimento da equipe, porém este promove um atravessamento 

(algo que interfira nas dinâmicas e práticas da instituição) nesse processo por meio da 

demanda espontânea, que se choca com a proposta de agendamento de consultas e de 

atividades voltadas para a educação em saúde.
 2

 

 Para lidar com esse entrave na assistência à saúde, surge a proposta do 

“acolhimento”, ferramenta muito utilizada no atendimento a esse tipo de demanda. 

 

 

2.2 O acolhimento na ESF e as demandas de saúde 

 

 Tendo em vista a melhoria das relações entre profissionais de saúde, usuários e 

instituições de saúde, culminando com a melhora da assistência prestada, em qualquer nível 

de atenção à saúde, em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de 

Humanização do SUS (PNH-HumanizaSus), na qual define acolhimento como a: 

 
Recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente por 

ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, 

angústias, e ao mesmo tempo, colocando os limites necessários, garantindo 

atenção resolutiva e articulação com os outros serviços de saúde para a 

continuidade da assistência quando necessário (Brasil, 2006, p.35)
15

. 

 

 Essa mesma política, em outra cartilha, agora para orientar a classificação de 

risco nos serviços de emergência propõe o acolhimento como: 
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... ato ou efeito de acolher expressa, em suas várias definições, uma ação de 

aproximação, um “estar com” e um “estar perto de”, ou seja, uma atitude de 

inclusão. É exatamente no sentido da ação de “estar com” ou “próximo de” que 

queremos afirmar o acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância 

política, ética e estética da Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão do SUS (Brasil, 2009, p.10-11)
16 

 

 E além dessas definições, o Ministério da Saúde propõe, mais recentemente, 

acolhimento, também como: 

 
... recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente 

por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, 

angústias e, ao mesmo tempo, colocando os limites necessários, garantindo 

atenção resolutiva e a articulação com outros serviços de saúde para a 

continuidade da assistência (Brasil, 2012)
17

. 

 

 Na literatura nacional, há varias definições acerca do acolhimento, divergindo 

principalmente quanto à execução, porém com a mesma finalidade: propiciar uma escuta 

qualificada que garanta um atendimento com resolubilidade e responsabilidade 
15,

 
18

  e a 

criação de vínculo entre os profissionais/serviço e os usuários. 
18, 19

 

 Há uma definição mais ampla de acolhimento, referindo-se a ele como uma 

rede de conversações dentro do serviço de saúde e que pode acontecer em todos os lugares, 

além de ligar uma conversa à outra e conectar os diferentes espaços de conversas, dando-se 

em qualquer encontro entre o profissional e o usuário. 
20

 

 A PNH propõe que o acolhimento não seja um espaço ou um local 

propriamente dito, nem deve ser realizado por um profissional específico; é, antes de tudo, 

um compartilhamento entre os saberes e práticas.
15

 

 O conceito de acolhimento não se restringe apenas à recepção da demanda 

espontânea, mas deve-se entendê-lo como uma passagem da porta de entrada para os 

processos de produção de saúde dentro das unidades; diferentemente da triagem, que é 

considerada apenas uma etapa burocrática do processo de trabalho, o acolhimento deve 

acontecer em todos os locais e momentos. 
21

 

 Outros autores referem-se ao acolhimento como um arranjo tecnológico que 

tem a finalidade de garantir o acesso aos usuários, permitindo escutar a todos, alcançando a 

resolução dos problemas mais simples e referenciá-los, se necessário. 
19
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 Acolher consiste, ainda, na humanização das relações entre os profissionais e os 

serviços de saúde e seus usuários, produzindo uma relação de escuta e 

responsabilização.
18,22 

 O acolhimento é considerado também uma forma de operar os processos de 

trabalho em saúde, de maneira que todos os que procuram os serviços de saúde sejam 

atendidos em suas necessidades, tendo o profissional uma postura acolhedora, resolutiva e 

com responsabilidade. 
15

 

 Porém, essa definição ainda é bastante variável, dependendo do serviço, dos 

profissionais, da gestão em que ocorre a assistência e da própria população assistida. 

Geralmente, os serviços têm como “acolhimento” o fato do paciente ser ouvido em sua 

queixa para, assim, poder direcionar se o paciente passará por consulta médica naquele 

momento ou não, reforçando de maneira implícita o modelo biomédico. 

 O acolhimento possui dimensões constitutivas, que auxiliam no entendimento 

desse processo, sendo elas: como mecanismo de ampliação e facilitação do acesso; como 

postura, atitude e tecnologia do cuidado; e como dispositivo de (re)organização do processo 

de trabalho em equipe.
23

 

 O acolhimento como um mecanismo de ampliação e facilitação do acesso diz 

respeito à inclusão do cuidado àquele paciente não contemplado nos programas 

estabelecidos, pois também ele apresenta suas necessidades de saúde. Com isso, amplia-se 

o acesso ao serviço de saúde levando-se em conta as especificidades de cada necessidade 

dos pacientes. 
23

 

 Entender o acolhimento como postura, atitude e tecnologia do cuidado é 

essencial por parte das equipes, uma vez que se trata de relações interpessoais entre os 

trabalhadores e usuários, na prática de uma escuta humanizada, de aprender a lidar com 

aquilo que não foi previsto, da importância da criação/manutenção do vínculo. Essa 

dimensão, quando trabalhada adequada e eticamente, pode facilitar a continuidade do 

cuidado e melhorar a adesão dos pacientes. 
23

 

 A dimensão do acolhimento como um dispositivo para (re)organizar o processo 

de trabalho em equipe exige a participação de todo o pessoal, principalmente no sentido de 

não se fazer do acolhimento apenas uma triagem para o atendimento médico, e sim usar de 
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todos os saberes e competências dos demais profissionais para a resolução da demanda 

trazida pelos pacientes. 
23

. 

 No entanto, é necessário que o trabalho da equipe esteja muito bem alinhado, 

tendo definido, ainda que de maneira provisória, como se dará a participação de cada 

profissional nesse processo, ampliando a capacidade clínica da equipe e realizando uma 

escuta ampliada para se detectar os riscos e vulnerabilidades da população assistida. 
23

 

 Afirma-se, também, que não é somente o profissional que pode definir qual a 

necessidade de saúde do indivíduo, mas que este também consegue fazer essa definição, 

porém com formas e graus variados, podendo apresentá-la como demanda para o serviço de 

saúde.
23

  

 Apesar de, atualmente, o acolhimento à demanda espontânea ser um desafio às 

equipes de Saúde da Família, estas devem acreditar que são capazes de oferecer um serviço 

de qualidade, com resolubilidade, porém restritos ao seu nível de complexidade. 

Primeiramente, porque os profissionais devem ter ciência da importância do papel de cada 

um na resolução de grande parte das necessidades de saúde da população atendida, não 

estando essa função somente sob responsabilidade exclusiva do médico; e também porque 

essa estratégia tem a capacidade de atendimento limitada devido às tecnologias de que 

dispõe, dentro do sistema de saúde e que a continuidade da assistência para os níveis 

secundário e terciário depende das vagas disponíveis, que geralmente são em número muito 

inferior ao da demanda. 

 Os limites do acolhimento em uma USF e seus reflexos no serviço de 

emergência foi tema de um estudo em que se verificou que a população não entende o 

contexto de funcionamento da ESF, apesar de receber orientações. Além disso, não é 

somente explicar ao usuário sobre a finalidade de um serviço de emergência, visto que a 

ESF precisa acolher e dar resolução adequada às demandas em um tempo possível de ser 

tolerado pelo usuário.
24

 

 Estudo realizado em uma USF em Belo Horizonte evidenciou algumas 

dificuldades no que tange o acolhimento como porta aberta à Atenção Básica, como por 

exemplo, o incômodo por parte dos trabalhadores frente a esse dispositivo, o que se alia ao 

grande volume da demanda espontânea. 
 25
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 No Distrito Federal foi realizado um estudo sobre as reais mudanças e 

contribuições do PSF para a transformação do modelo assistencial, revelou que grande 

parte da agenda dos profissionais que atuam nessa estratégia está voltada para a resolução 

dos problemas de demanda espontânea. Com isso, há uma preocupação com um 

atendimento mais rápido devido ao excedente de pessoas, sendo o atendimento baseado nas 

queixas dos pacientes. 
26

 

 Diante dessa realidade, o MS, entendendo a importância da demanda 

espontânea na ESF, lançou em 2011 o Caderno de Atenção Básica número 28, que trata 

sobre o Acolhimento à Demanda Espontânea, e posteriormente, em 2012, o Volume II 

desse mesmo Caderno, no qual apresenta as queixas mais comuns na Atenção Básica. 
13, 23

  

 No volume I dessa publicação, o MS traz uma discussão sobre a organização da 

rede de saúde, salientando que a Atenção Primária à Saúde/Atenção Básica é a porta de 

entrada para o sistema de saúde e que deve ser o primeiro contato, preferencialmente, dos 

usuários com esse sistema; se necessário, a partir daí é que devem ocorrer os 

encaminhamentos para os demais níveis de assistência. Sendo assim, a ESF deve trabalhar 

de forma articulada e integral com esses serviços, uma vez que ela continua sendo 

responsável pela população adscrita e pela continuidade do tratamento. 
23

 

 

 

2.3 A demanda espontânea no cenário internacional 

 

 A literatura internacional é escassa em relação à produção de artigos referentes 

a esta temática.  

 Encontraram-se algumas cartilhas e documentos produzidos pelo sistema de 

saúde da Inglaterra, o National Health Service (NHS), sobre a demanda espontânea, 

denominada como unscheduled care ou cuidado não programado. O sistema de saúde desse 

país assemelha-se ao SUS em vários fatores, principalmente, no que diz respeito ao 

princípio do acesso universal.  

 Em Londres, esse tipo de demanda também influencia as práticas dos serviços 

de saúde, pois se notava um aumento crescente da demanda por serviços de urgência para 

resolução de casos de rotina. Um estudo realizado nesse país em 2007, denominado A 
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Framework for Action, evidenciou um número de áreas em que a provisão de cuidados não 

programados em Londres poderia ser melhorada; além disso, apontou como dificultadores 

falta de acesso a outras alternativas e falta de consciência da população em relação à oferta 

de atendimentos em cuidados não programados. 
27

 

 O sistema de saúde londrino oferece vários tipos de serviços onde pode 

acontecer o atendimento não agendado, como por exemplo, Generation Practice (GP – 

semelhante à nossa ESF); Accident and Emergency attendance (A&E attendance – 

atendimento a acidentes e casos de emergência) e Walk in Centres (WICs – serviços de 

atendimento às situações menos graves, que oferecem atendimentos médico e de 

enfermagem, e que funcionam durante as 24 horas, semelhante a um Pronto-Atendimento). 

A maior parte dos atendimentos (não programados) ocorre nos GPs e nas farmácias. Há um 

grande número de repetição de atendimentos, com pacientes visitando múltiplos serviços 

pela mesma condição. 
27 

 Define-se como “cuidado não programado” o problema de saúde e / ou de 

assistência social não previsto ou planejado com antecedência com o profissional de 

referência. Entende-se que esse seja um atendimento de urgência, não se contemplando aí 

necessidades rotineiras. 
28 

 Ressalta-se, ainda, a importância da participação dos pacientes e 

um programa de educação para que estes entendam a lógica de funcionamento dos serviços 

de saúde. 
28

 

 Diante dessa problemática, foram realizados vários eventos, com a participação 

de profissionais da saúde, autoridades locais, pacientes e o público em geral, a fim de serem 

propostas estratégias para o enfrentamento dessa situação. 
29

 

 Nesse país, os níveis de cuidado são divididos em cinco: Nível 1: Autocuidado 

(com suporte por telefone/internet e outras informações), o apoio ao cuidador no domicílio; 

Nível 2: cuidados primários, que não ofereçam risco de morte ou atendimento imediato; 

Nível 3: Serviço de ambulância para atendimento de pacientes com risco imediato de vida 

e/ou encaminhamento para atendimento hospitalar ou para Clinical Decision Unity (CDU -

Unidade de Decisão Clínica) e intervenção em crise por serviços sociais, polícia, entre 

outros; Nível 4: admissão hospitalar; Nível 5: Apoio hospitalar especializado. 
29
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 Assim, diante do exposto, a presente pesquisa justifica-se pelo fato de o grande 

número de atendimentos sem agendamento prévio, a demanda espontânea, ser uma 

realidade vivenciada pelas equipes de Saúde da Família, que se detêm nessa ótica de 

assistência, reproduzindo o modelo biomédico.   
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3.1 Geral 

 Compreender a influência da demanda espontânea no processo de trabalho das 

equipes nas unidades de Saúde da Família, segundo a perspectiva dos enfermeiros e médicos.  

 

3.2 Específicos 

 

 3.2.1. Caracterizar demograficamente a população que procura o serviço de saúde 

como demanda espontânea; 

 3.2.2. Levantar os principais motivos que a levou a procurar o atendimento;  

 3.2.3. Estimar a intensidade da demanda espontânea nas USF de Botucatu, bem 

como a frequência de faltosos nas referidas unidades; 

 3.2.4. Relacionar a intensidade da demanda espontânea encontrada nas USFs com 

a opinião dos profissionais atuantes nessas unidades. 

 3.2.5 Levantar o perfil da amostra segundo as variáveis Sexo, Presença de doenças 

e Procura por atendimento por motivo agudo e de acordo com a faixa etária;  

 3.2.6 Calcular a chance de procura por problema agudo entre usuários menores de 

1 ano, 1 a 10 anos, 11 a 19 anos, 20 a 59 anos e ≥ 60 anos; 

 3.2.7 Apreender como se dá o atendimento à demanda espontânea às USFs, bem 

como as facilidades e dificuldades do processo de trabalho desenvolvido nas 

Unidades Saúde da Família, perante esse tipo de atendimento, segundo a vivência 

de enfermeiros, médicos e dentistas; 

 3.2.8 Propor estratégias que possam atender às necessidades dessa demanda de 

saúde populacional no município. 
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 4.1 Tipo de pesquisa 

 

 

 Trata-se de pesquisa que utilizou de abordagem mista sequencial para responder 

ao(s) problema(s) da investigação, sendo necessários delineamentos diversos, com diferentes 

tipos de métodos de coleta de dados, visando nos resultados a integração dos mesmos. Daí a 

necessidade da estratégia de multimétodos. 
30

 

 

 

 4.2 Local da pesquisa e grupos amostrais 

 

 

 O estudo foi conduzido em um município do interior paulista, com 

aproximadamente 128.000 habitantes e cuja Atenção Básica (AB) possui três policlínicas 

(Cecap, Centro de Saúde I - CSI, e Cohab I), três Unidades Básicas de Saúde (Jardim Cristina, 

Jardim São Lúcio e Vila Jardim), dois Centros de Saúde Escola (CSE Vila Ferroviária e CSE 

Vila dos Lavradores, vinculadas à Faculdade de Medicina de Botucatu) e 11 Unidades de 

Saúde da Família nas quais há 14 equipes de Saúde da Família (César Neto,  Cohab IV, Jardim 

Aeroporto – duas equipes, Jardim Iolanda, Jardim Peabiru – duas equipes, Parque Marajoara, 

Real Park, Rubião Junior – duas equipes, Santa Elisa, Santa Maria e Vitoriana). 

 A Figura 1 apresenta o mapa da cidade de Botucatu, com suas Unidades de Saúde 

da AB já citadas, bem como suas respectivas áreas de abrangência. 
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Figura 1. Mapa com a distribuição das Unidades de Saúde e suas respectivas áreas de 

abrangência. Botucatu, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

Fonte: Fundação Uni. Botucatu. 2013. 
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 Fizeram parte deste estudo três grupos amostrais, sendo o primeiro composto por 

usuários que tiveram acesso a atendimentos em dez Unidades de Saúde da Família, por meio 

de consultas agendadas; o segundo por consultas não agendadas (demanda espontânea); e o 

terceiro por profissionais que os atenderam, neste caso enfermeiros, médicos e dentistas, 

lotados nas 13 equipes da Saúde da Família, conforme amostras descritas nos multimétodos. A 

USF César Neto foi excluída do estudo, pois não possuía o Sistema de Informação VIVVER, e 

as anotações dos procedimentos realizados não eram separadas entre agendados e não 

agendados, não permitindo, assim, o cálculo da amostra para essa unidade. 

  

 

 4.3 Procedimentos éticos 

 

 Este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 

de Medicina de Botucatu-UNESP, de acordo com a Resolução 466/12
31

 do Conselho Nacional 

de Saúde, após aprovação da Secretaria Municipal de Saúde. Recebeu parecer favorável 

conforme o Protocolo CEP nº 4444/2012 (Anexo).  

 Após a aprovação, foi solicitada a autorização aos gerentes de USFs para acessar 

as listas de usuários atendidos com consultas agendadas e não agendadas de cada unidade, 

para execução dos métodos 1 a 3, bem como a entrevista com os profissionais (método 4). 

 Para se executar o método 4 optou-se por coletar os depoimentos por meio de 

entrevista individual. Os profissionais médicos, enfermeiros e dentistas foram convidados a 

participar da pesquisa, sendo informado devidamente o propósito do estudo, a dinâmica da 

entrevista, com a garantia do anonimato e a possibilidade de que, em qualquer momento, 

poderiam recusar a participação; aqueles que concordaram, assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para Participação em Estudo Científico (Apêndice I) e 

preencheram o Roteiro de Entrevista (Apêndice II). As entrevistas foram áudio-gravadas e, 

após transcritas na íntegra, os arquivos foram inutilizados. 
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 4.4. Descrição dos multimétodos 

 

 Foram elaborados quatro métodos, sendo três quantitativos (métodos 1, 2 e 3) e 

um qualitativo (método 4), a fim de se contemplar todos os objetivos delineados para este 

estudo. 

 

 4.4.1 Método 1 

 O método 1 foi elaborado visando atender aos objetivos:  

 3.2.1 Caracterizar demograficamente a população que procura o serviço de 

saúde como demanda espontânea; 

 3.2.2 Levantar os principais motivos que a levou a procurar o atendimento. 

 

4.4.1.1 Delineamento 

Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, descritivo. 

 

4.4.1.2 Constituição da amostra 

 Com base no período de janeiro a setembro de 2012 (Quadro 1) se levantou que, 

no total do ano de 2012, as USFs realizaram 56.764 atendimentos. 

 

Quadro 1 - Número de atendimentos sem agendamento realizados nas USFs de 

Botucatu, segundo relatório do Sistema de Informação VIVVER, entre os meses 

de janeiro e setembro de 2012. Botucatu, 2013 
USF Atendimentos 

(Jan a Set/2012) 
Atendimento em 

6 meses 
% Relativo 

TOTAL 

Vitoriana 4739 3159 0,11 228 
 

Cohab IV 2657 1771 0,06 128 

Jd. Aeroporto 7080 4720 0,17 341 

Jd. Peabiru 5489 3659 0,13 264 

Jd. Iolanda 1486 991 0,04 72 

Santa Maria 2359 1573 0,06 114 

Rubião Jr. 6395 4263 0,15 308 

Marajoara 7340 4893 0,17 353 

Santa Elisa 3136 2091 0,07 151 

Real Park 1292 861 0,03 62 

Total 41973 27982 1,00 2020 
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 Assim, a amostra foi composta por 2.020 atendimentos, considerando o erro 

amostral em torno de 2% e nível de confiança em torno de 95%. Estes foram distribuídos 

segundo faixa etária (<1 ano; 1 a 10 anos; 11 a 19 anos; 20 a 59 anos; e ≥ 60 anos); e entre as 

dez USFs a seleção se deu por sorteio aleatório de datas em cada mês do ano, respeitando-se o 

peso de cada unidade, com base nos atendimentos realizados por uma determinada unidade de 

saúde em relação ao total de atendimentos de todas as unidades.  

 Os prontuários dos pacientes que passaram por atendimento não agendado foram  

levantados por meio de relatórios emitidos pelo Sistema de Informação VIVVER, sendo 

selecionados com base nos dias sorteados para cada unidade, até que se completasse o total de 

prontuários para cada mês.  

 O sorteio dos dias foi realizado com auxílio do software R v2.11.0. O plano de 

base para o sorteio foi o “Amostragem Aleatória Simples”. A amostra de prontuários de cada 

unidade está descrita no quadro a seguir, distribuída por gênero e faixa etária.  

Quadro 2 - Total de prontuários analisados de pacientes 

que passaram por atendimento não agendado no ano de 

2012 nas USFs, distribuídos por USF. Botucatu, 2013 

USF TOTAL 

Vitoriana 228 

Cohab IV 128 

Jd. Aeroporto 341 

Jd. Peabiru 264 

Jd. Iolanda 72 

Santa Maria 114 

Rubião Jr. 308 

Marajoara 353 

Santa Elisa 151 

Real Park 62 

Total 2020 

 

 

4.4.1.3 Variáveis 

  

 Para se realizar a caracterização demográfica da população, bem como fazer o 

levantamento dos principais motivos de procura por atendimento não agendado, foi elaborado 

instrumento de coleta de dados (Apêndice III), utilizado na investigação dos prontuários. 
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Posteriormente, os dados foram lançados em planilhas do programa Excell para análise, sendo 

eles: 

- Idade do usuário (em anos); 

- Sexo do usuário (Feminino/Masculino); 

- Estado Civil (Solteiro; Casado; Separado; Viúvo; ou Sem informação); 

- Escolaridade (Analfabeto; Ensino Fundamental Completou ou Incompleto; Ensino Médio 

Completo ou Incompleto; Ensino Superior Completo ou Incompleto; ou Sem informação); 

- Presença de doenças (Não; Sim); 

- Comorbidade presente; 

- Motivo da procura:  

 O Motivo da Procura foi dividido nas seguintes categorias: Problemas Crônicos 

Agudizados; Problemas Agudos; Problemas Crônicos Agudizados sem Conhecimento Prévio; 

Problemas Osteomusculares; Atestados/Receitas; e Outros motivos. 

 A categoria Problemas Crônicos Agudizados incluiu as situações em que o 

indivíduo procurou a unidade para resolução de problemas de saúde já existentes, porém, 

naquele momento, apresentou uma piora do quadro (ex: crises hipertensivas, Diabetes Mellitus 

(DM) descompensada, entre outras). Foram englobados nessa categoria os seguintes casos: 

Hipertensão Arterial (HAS); DM; broncoespasmo/Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC); fibromialgia; câncer; depressão; enxaqueca; artrite; epilepsia e Doença do refluxo 

gastroesofágico.  

 A categoria Problemas Agudos englobou casos nos quais ocorreu surgimento de 

um problema de saúde que não se previa, como por exemplo, afecções respiratórias, 

gastrintestinais e outras de ocorrência repentina. Foram incluídos nessa categoria os seguintes 

casos: Infecção de Vias Áreas Superiores (IVAS); sinusites/amigdalites; otites; 

Broncopneumonias; Gastroenterocolite Aguda (GECA); traumas; quadros febris; afecções de 

pele com surgimento há menos de 15 dias; Infecções do trato urinário (ITU); presença de 

leucorréias há menos de 15 dias; conjuntivites; primeiro episódio de alguma Doença 

Sexualmente Transmissível (DST); primeiro episódio de problemas osteomusculares; crises 

alérgicas (cutâneas ou respiratórias); dispepsia; mastite; ferimentos infectados; miliária e 

dermatite de fralda; cólica abdominal; varicela; cefaleia; dismenorréia; trombose venosa 

profunda (TVP); perda visual súbita; trabalho de parto; sangramento vaginal excessivo. 
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 Já na categoria Problemas Crônicos sem Conhecimento Prévio foram incluídas as 

situações de doenças crônicas em que o indivíduo descobriu ser portador nesse momento. 

Nessa categoria entraram os casos de HAS, apenas. 

 Casos de enfermidades relacionadas ao sistema osteomuscular e articular, devido 

ao grande número de casos presentes nas unidades foram reunidos na categoria Problemas 

Osteomusculares. Constaram dessa categoria casos de: tendinite localizada em diversos 

seguimentos do corpo; lombalgia/dorsalgia; cervicobraquialgia; artrose; bursite; LER/Dort; 

Sd. do túnel do carpo, poliartralgia. Apesar de serem considerados problemas crônicos 

agudizados, optou-se por categorizá-la separadamente, devido à grande procura por esse 

motivo.  

 Na categoria Atestados/Receitas reuniram-se os casos em que o indivíduo 

procurou a unidade para renovação de receita de medicações de uso contínuo ou para 

aquisição de atestados médicos para fins trabalhistas ou de atividade física. Constaram dessa 

categoria casos em que o usuário procurou atendimento em busca de atestados médicos para 

justificar ausência do trabalho; atestados para realização de atividade física; cartas de perícia 

para fins de afastamento do trabalho; além de receitas para trocas de medicamentos 

(anticoncepcional, por exemplo) e renovação de receitas vencidas. 

 Por fim, a categoria Outros incluiu casos que não se enquadraram nas outras 

opções. Foram aí incluídos: solicitação e checagem de exames de rotina; início de pré-natal, 

para mulheres que se descobriram estar grávidas; solicitação de encaminhamento; retirada de 

pontos; continuidade de tratamento para problemas de Saúde Mental; casos de eutrofia; 

problemas crônicos sem agudização, em que o paciente desejava fazer consulta de rotina; 

procura por orientações; e um caso de atendimento odontológico (dor de dente, que passou por 

atendimento médico e foi encaminhado ao dentista em seguida).  

 

4.4.1.4 Análise estatística 

  

 Análise descritiva por meio de tabelas de distribuição de frequência. 
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4.4.2 Método 2 

  

 O método 2 foi elaborado com a finalidade de alcançar os objetivos: 

 3.2.3. Estimar a intensidade da demanda espontânea nas USF de Botucatu, 

bem como a frequência de faltosos nas referidas unidades; 

 3.2.4. Relacionar a intensidade da demanda espontânea encontrada nas 

USFs com a opinião dos profissionais atuantes nessas unidades. 

 

 

 4.4.2.1 Delineamento 

 

 Trata-se de estudo observacional de caráter analítico, retrospectivo e transversal. 

 

 

 4.4.2.2. Coleta de dados 

 

 Os dados (número de atendimentos com e sem agendamento para cada dia 

sorteado) foram obtidos de relatórios do Sistema de Informação VIVVER, disponível nas 

USFs e lançados na planilha do programa Excell (Apêndice IV); bem como de entrevistas 

individualizadas, áudio-gravadas, com os enfermeiros e médicos atuantes nas USFs. 

 

 

 4.4.2.3. Constituição da amostra 

  

 Os participantes desse método constituíram-se de usuários que passaram por 

atendimentos agendado e não agendado nas USFs no período de Julho a Dezembro de 2012  

(cujos dados foram obtidos através de relatórios fornecidos pelo Sistema de Informação 

VIVVER – (V0020 – atendimentos agendados por USF ou por profissional – e V0350 – 

atendimentos não agendados por USF ou por profissional), e por profissionais das USFs 

(enfermeiros e médicos).  
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 Os dentistas foram excluídos desse método, pois não foi possível calcular 

RCSagend para essa categoria, pois o número absoluto de atendimentos de demanda 

espontânea para dentistas é pequeno (o que não significa que a demanda espontânea seja 

pequena, haja visto que procedimentos odontológicos demandam mais tempo que uma 

consulta médica ou de enfermagem). 

 Optou-se em trabalhar separadamente as categorias profissionais (enfermeiros e 

médicos), uma vez que houve divergência entre as opiniões de profissionais da mesma equipe.  

 Realizou-se o sorteio de cinco dias dos meses de julho a dezembro, com auxílio do 

software R v2.11.0, para a seleção dos mesmos. O plano de base para o procedimento foi o de 

amostragem aleatória simples, conforme disposto no Quadro 3. 

 

Quadro 3:  Dias   sorteados   para  análise  dos    atendimentos  realizados  

com e sem agendamento nas USFs de Botucatu-SP. Botucatu, 2013. 

Mês Dias sorteados 

Julho 3 5 9 18 25 

Agosto 15 16 17 27 28 

Setembro 3 13 14 24 25 

Outubro 16 17 18 29 30 

Novembro 1 12 21 22 27 

 

 Além disso, foram levantadas as opiniões dos 25 profissionais (enfermeiros e 

médicos) participantes para se conhecer a opinião deles sobre a intensidade dessa demanda.  

 

 4.4.2.4 Variáveis 

   

 As variáveis para alcançar os objetivos deste delineamento foram: 

- Relação Atendimentos Com/Sem agendamento (RCSagend). Trata-se de uma    

variável numérica.  

-  Opinião dos profissionais sobre a intensidade da procura por demanda espontânea na 

unidade de saúde da família em que atua. Medida pela intensidade 

Pequena/Moderada/Grande.  

- Frequência de faltosos nas Unidades de Saúde da Família. Verificada por meio do 

percentual de faltas entre o total de atendimentos agendados. 
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 4.4.2.5 Medição das variáveis 

 

RCSagend 

 Em cada USF foram sorteados, aleatoriamente, cinco dias dos meses de Julho a 

Dezembro de 2012, totalizando uma amostra de 30 dias do semestre.  

 Nos dias sorteados, foram contados o número de atendimentos feitos sem e com 

agendamento e calculado o índice RCSagend, conforme a expressão abaixo:  

 

RCSagend =  Nº de atendimentos com agendamento ÷ Nº de atendimentos sem agendamento 

 

 O sentido de RCSagend é: 

- Se RCSagend < 1 indica alta demanda espontânea; 

- Se RCSagend > 1 indica baixa demanda espontânea. 

 

Percepção dos profissionais quanto à intensidade da demanda 

 Para obtenção desta variável, foram analisadas as respostas dadas pelos 

profissionais à seguinte pergunta: Você considera a procura por demanda espontânea na sua 

USF como pequena moderada ou grande? 

 

 

  4.4.2.6 Análise estatística 

 

 A análise estatística foi feita por meio do software SPSS v15.0, considerando 

diferenças significativas se p<0,05. Utilizaram-se testes não paramétricos para comparações 

múltiplas.  

 O teste de Dunn (teste não paramétrico que compara dois grupos em relação a uma 

variável numérica, mas é usado após o uso do teste de Kruskal-Wallis. Portanto, é usado mais 

um teste de comparação múltipla quando o teste de Kruskal-Wallis mostra que um grupo se 

diferencia dos demais grupos e, então, o teste de Dunn é aplicado para identificar quais são os 
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contrastes significativos)
32

 foi para comparações entre as USFs em relação ao índice 

RCSagend e ao percentual de faltas nos atendimentos agendados.  

 O teste de Mann-Whitney (teste não paramétrico que compara duas amostras - ou 

dois grupos - em relação a uma variável numérica)
32

 para comparar as opiniões de enfermeiros 

e médicos, segundo o índice RCSagend e em relação ao percentual de faltas nos atendimentos 

agendados.  

 

 

4.4.3 Método 3 

  

 Elaborou-se o método 3 para atender aos objetivos: 

 3.2.5 Levantar o perfil da amostra segundo as variáveis sexo, presença de doenças 

e procura por atendimento por motivo agudo, segundo a faixa etária; 

 3.2.6 Calcular a chance de procura por problema agudo entre usuários menores de 

1 ano, 1 a10 anos, 11 a 19 anos, 20 a 59 anos e ≥ 60 anos. 

 

 

4.4.3.1 Delineamento 

  

Trata-se de um estudo de dados secundários, retrospectivo, transversal e analítico. 

 

 

4.4.3.2 Constituição da amostra  

 

 A amostra constituiu-se por usuários das dez USFs que passaram por atendimento 

não agendado no período de Janeiro a Dezembro de 2012. 

 Foi estimado um total de 56.764 atendimentos não agendados realizados no ano de 

2012, nessas unidades, através do relatório V0350 (atendimentos não agendados por USF ou 

por profissional), do Sistema de Informação VIVVER.  A partir daí, foi realizado o cálculo, 
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por meio de amostragem aleatória simples, de 1278 atendimentos, distribuídos 

proporcionalmente ao número de atendimentos realizados em cada USF. 

  

4.4.3.3 Variáveis 

 

 Foram divididas em variáveis independentes, de estratificação e dependentes 

(desfecho). 

 

Variáveis independentes 

 Segundo Moore (2005)
33

, variáveis independentes são aquelas que o investigador 

seleciona de forma a determinar o efeito das mesmas sobre outras variáveis, não havendo a 

interferência de qualquer ação por parte do sujeito da experiência. Neste estudo consideraram-

se variáveis independentes: 

- Sexo do usuário (Feminino/Masculino) 

- O usuário tem companheiro(a) (Sim/Não); 

- Em relação à escolaridade, o usuário tem, no mínimo, o colegial (Sim/Não); 

- O usuário tem alguma doença (Sim/Não). 

 

Variável de estratificação 

 É variável de estratificação aquela utilizada como critério de determinação de um 

estrato.
 33 

 Neste caso, considerou-se para este estudo a idade do usuário (<1ano / 1 a 10 anos / 

11 a 20 anos / 21 a 59 anos / ≥60 anos). 

 

Variável dependente (desfecho) 

 Considerou-se variável dependente, também denominada de desfecho, a procura 

do usuário pela USF por problema agudo (Sim/Não). Trata-se de uma variável categórica 

binária, na qual a categoria foi “Sim” se o usuário procurou a USF por Problema Agudo e foi 

“Não” se o usuário procurou a USF por algum dos seguintes problemas: Problemas Crônicos 

Agudizados / Problemas Crônicos Agudizados sem Conhecimento Prévio / Problemas 

Osteomusculares / Atestados/Receitas / Outros motivos. 
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 A categoria Problemas Agudos referiu-se a casos em que surgiu um problema de 

saúde que não se previa, como por exemplo, afecções respiratórias, gastrintestinais e outras de 

surgimento repentino. 

 A categoria Problemas Crônicos Agudizados incluiu as situações em que o 

indivíduo procurou a unidade para resolução de doenças já existentes, porém que, naquele 

momento, apresentou uma piora do quadro (ex: crises hipertensivas, Diabetes Mellitus 

descompensada, entre outras).  

 Já na categoria Problemas Crônicos sem Conhecimento Prévio foram incluídas as 

situações de doenças crônicas em que o indivíduo se descobre portador nesse momento.  

A categoria Problemas Osteomusculares englobou os casos de patologias relacionadas 

ao sistema osteomuscular e articular, devido ao grande número de casos presentes nas 

unidades. 

 Já na categoria Atestados/Receitas foram incluídos os casos em que o indivíduo 

procurou a unidade para renovação de receita de medicações de uso contínuo ou para 

aquisição de atestados médicos para fins trabalhistas ou de atividade física.  

 Por fim, a categoria Outros incluiu casos que não se enquadraram nas outras 

opções. 

 

 

4.4.3.4 Modelo de causalidade 

  

 A Figura 3 ilustra o modelo de causalidade sob teste. O modelo supõe que a 

chance do usuário procurar a USF por problema agudo está em função do sexo do usuário, de 

ter companheiro(a), da escolaridade e da presença de alguma doença e as relações entre 

desfecho e variáveis independentes mudam de acordo com a idade do usurário. 
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Figura 2. Modelo de Causalidade 

 

4.4.3.5 Análise estatística 

 

 Realizou-se a análise por meio do software SPSS v15.0, considerando as relações 

significativas se p<0,05. Utilizou-se o modelo de regressão logística para explicar a chance do 

usuário procurar atendimento por problema agudo, em função das variáveis independentes, 

estratificadas pela idade do usuário.  

 

 

4.4.4 Método 4 

  

 O método 4 foi elaborado para atender aos objetivos: 

 3.2.7 Apreender como se dá o atendimento à demanda espontânea às USFs, 

bem como as facilidades e dificuldades do processo de trabalho desenvolvido nas 
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Unidades de Saúde da Família, perante esse tipo de atendimento, segundo a 

vivência de enfermeiros, médicos e dentistas; 

 3.2.8 Propor estratégias que possam atender às necessidades dessa demanda de 

saúde populacional no município, considerando a experiência de enfermeiros, 

médicos e dentistas. 

 

 

 4.4.4.1  Delineamento 

 

 Trata-se de abordagem qualitativa, ideal para ser empregada quando o problema a 

ser investigado é de um nível de realidade que não pode ser mensurado. Assim, se trabalha 

com o universo dos significados, aspirações, motivos, valores, crenças e atitudes. 
34

   

 Segundo Strauss e Corbin (2008)
35

 a pesquisa qualitativa trata de qualquer 

pesquisa que mostra os resultados que não se alcançam através de procedimentos estatísticos e 

que pode se referir: 

 

sobre a vida das pessoas, experiências vividas, comportamentos, emoções e 

sentimentos, e também à pesquisa sobre funcionamento organizacional, os 

movimentos sociais, fenômenos culturais e interação entre nações (Strauss e 

Corbin, 2008)
35

. 

 

 

 

 

 4.4.4.2 Procedimentos de coleta de dados 

 

 Assim, utilizou-se um instrumento de coleta de dados para caracterização dos 

sujeitos (Apêndice IV), bem como as seguintes questões norteadoras: 

- Poderia me contar sobre a rotina de atendimento às consultas eventuais na unidade 

em que você atua, desde o momento em que o paciente chega à unidade? 

- Pensando na preconização do Ministério da Saúde sobre o processo de trabalho na 

Estratégia Saúde da Família, você acredita que o atendimento eventual influencia 

no processo de trabalho da sua equipe? Por quê? 
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- Quais fatores na rotina de trabalho da sua unidade (processo de trabalho) você 

acredita que auxiliam a equipe a lidar com o atendimento eventual?  E quais fatores 

dificultam? 

- Quais estratégias você acha que ajudariam a equipe a lidar com o atendimento 

eventual? 

 

 

 4.4.4.3  Referencial metodológico de análise 

 

 Optou-se pelo referencial metodológico do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

A proposta do DSC é uma forma de organização dos dados, sugerindo a utilização de 

quatro figuras metodológicas. 
36

 

Ancoragem: esta figura deverá ser mencionada quando ficar claramente registrada no 

discurso a marca linguística do entrevistado, quanto a pressupostos, teorias, hipóteses 

que ele possa mencionar, mas que na verdade estão internalizados no indivíduo. Se a 

mesma for genérica, não se consegue fazer com que esta ancoragem apareça de fato, 

não devendo nestes casos ser utilizada. 

Ideia central: é a afirmação que traduz o essencial do conteúdo do discurso 

explicitado nos depoimentos. 

Expressões – chave: permitem resgatar a essência do conteúdo do discurso, através 

da transcrição literal de partes dos depoimentos. Deve-se voltar para as questões da 

pesquisa ao se selecionar tais expressões, bem como a ideia central e a ancoragem. A 

construção do DSC se baseia nesta figura. 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC): não se utiliza, com esta proposta de 

organização dos dados, o agrupamento em categorias, como vem sendo proposto em 

alguns métodos. Nesta figura se busca resgatar o discurso, usando os próprios 

discursos. Não há uma categoria unificadora, mas sim se busca “reconstruir, com 

pedaços dos discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos discursos-
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síntese quantos se julgue necessário para expressar uma dada figura, ou seja, um 

dado pensar ou representação social sobre um fenômeno” (p. 19). 

 A construção do DSC parte da seleção das principais ancoragens e/ou ideias 

centrais, que são selecionadas através das expressões – chave, originárias dos discursos de 

cada indivíduo, sendo concluído, de forma sintética, como se os vários discursos fossem um 

só. 
36

  

 O agrupamento dos diversos discursos em um DSC deve ser feito com base na 

semelhança dos mesmos. Quando houver diferentes ideias é obrigatória à separação em 

discursos diferentes. 
36

 

 

 

  4.4.4.4 Participantes da pesquisa  

 

 Realizaram-se 34 entrevistas com profissionais atuantes na ESF do município em 

estudo, sendo enfermeiros, médicos e dentistas e que possuíam pelo menos um ano de atuação 

nessa estratégia.  

 Holloway e Wheeler (2013)
37

 recomendam que os pesquisadores decidam quando 

parar a coleta de dados. Entretanto, optou-se por entrevistar todos os profissionais 

enfermeiros, médicos e dentistas das 13 equipes de ESF que compõe o serviço de saúde e que 

quiseram participar, dando oportunidade a todos para darem sua opinião sobre a temática do 

estudo.     

 Foram excluídos dois profissionais, um por atuar na Estratégia há menos de um 

ano e outro por ter se recusado, para que se tivesse um panorama de todas as unidades de 

saúde que participaram do estudo, na visão dos profissionais que nelas atuam. 
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55..  RReessuullttaaddooss  
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5.1 Método 1: caracterização da amostra quanto ao perfil sócio-demográfico, 

presença de doenças e motivo da procura por atendimento não agendado 

 

 Dos 2.020 (100%) prontuários de usuários de USFs do município de Botucatu, 

atendidos sem agendamento em 2012, preponderou adultos (908; 45%), sexo feminino 

(1.174; 58%), solteiros (955; 47%) e com Ensino Fundamental Completo/Incompleto 

(687; 34%), correspondendo, atualmente, da Classe de Alfabetização ao 9º ano (Tabela 

1). 

Tabela 1 - Usuários atendidos sem agendamento em USFs do município, no 

ano de 2012, em números absolutos e relativos, segundo variáveis sócio-

demográficas. Botucatu, 2013 

Variáveis N % 

Faixa etária 

  0  < 01 ano 99 5 

01 a 10 anos 385 19 

11 a 19 anos 278 14 

20 a 59 anos 908 45 

 ≥ 60 anos 350 17 

Sexo 

  Feminino 1174 58 

Masculino 846 42 

Estado civil 

  Solteiro 955 47 

Casado 767 38 

Separado 88 4 

Viúvo 85 4 

Sem informação 125 6 

Escolaridade 

  Analfabeto 383 19 

Fund C/I 687 34 

Médio C/I 219 11 

Sup C/I 15 1 

Sem informação 716 35 
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  Daquele total de prontuários, 1.312 (65%) não constavam registros de doenças 

diagnosticadas e 708 (35%) apresentavam algum tipo (Figura 3). Destes, 422 (60%) com 

uma doença, 268 (38%) com duas a três e 18 (2%) com quatro a cinco comorbidades 

documentadas. A HAS foi a mais frequente (450; 22,28%), seguida de DM (147; 7,28%), 

Tabagismo (96; 4,75%) e Dislipidemia (94; 4,65%) (Tabela 2).   

 

 

 

 

Gráfico 1: Números absolutos e relativos de usuários atendidos sem agendamento em 

USFs do município, no ano de 2012, por presença ou não de doenças. Botucatu, 2013. 
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Tabela 2 - Distribuição em números absolutos e relativos dos diagnósticos 

médicos registrados em prontuários de usuários atendidos sem 

agendamento, em USFs do município, no ano de 2012. Botucatu, 2013. 

Doenças/Diagnósticos médico N % 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 450 22,28 

Diabetes Mellitus (DM) 147 7,28 

Tabagismo 96 4,75 

Dislipidemia 94 4,65 

Problemas Osteomusculares 66 3,27 

Obesidade 60 2,97 

Hipotireoidismo 44 2,18 

Depressão 29 1,44 

Outras doenças* 21 1,05 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 21 1,04 

Broncoespasmo (Asma/bronquite) 21 1,04 

Etilismo 20 0,99 

Epilepsia 16 0,79 

Doença de Chagas 9 0,45 

Enxaqueca 7 0,35 

Artrose 5 0,25 

Doença do Refluxo gastroesofágico 4 0,20 

Câncer 3 0,15 

Colelitíase 3 0,15 

*Outras doenças: Distrofia Muscular (não especificada), Síndrome (Sd.) do X 

Frágil, Baixo Peso, Mal de Alzheimer, Esofagite, Artrite (não especificada), 

Fibromialgia, Infarto Agudo do Miocárdio, Problemas Dermatológicos, Sd. 

Down, Dependência Química, HIV, Parkinson, Hiperplasia Benigna da Próstata 

 

  

 Os problemas de saúde agudos (1.261; 62,4%) apresentaram-se como os 

principais motivos de procura dos usuários pelo atendimento, seguidos por crônicos 

agudizados (19%). Destes 19%, 10,6% por acometimentos osteomusculares e 0,2% por 

HAS, em usuários do sexo masculino, que ainda não sabiam do diagnóstico da doença. A 

terceira razão incluíram outros motivos e a quarta por necessidade de atestados e receitas 

(153; 7,6%) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Números absolutos e relativos de motivos dos usuários 

procurarem atendimento não agendado, nas USFs de Botucatu, no ano de 

2012. Botucatu, 2013 

Motivo da procura N % 

Problemas agudos 1261 62,5 

Problemas crônicos agudizados
 (*) 

390 19,2 

Outros motivos 216 10,7 

Atestados/receitas 153 7,6 

Total 2.020 100,0 
(*) 

215(10,6%) dos problemas agudizados ocorreram por acometimentos 

osteomusculares e 5(0,2%) por HAS, em usuários do sexo masculino, que não se 

reconheciam  com a doença, até o momento do atendimento.  

 

 

 

 

5.2 Método 2: intensidade da demanda espontânea e opinião dos profissionais 

 

 Para obtenção dessa intensidade foram selecionados cinco dias/mês, entre os 

meses de Julho a Dezembro de 2012, em cada uma das 10 unidades de saúde da família, 

resultando em 300 medições do índice RCSagend. A descrição do índice RCSagend é 

apresentado na Tabela 4.   

 

Tabela 4 – Descrição do índice RCSagend
(1)

 geral, segundo a unidade de 

saúde da família (USF). Botucatu, 2013 

USF Mediana (Min-Máx) Comparação 
(2) 

Cohab 4 0,19 (0,00 - 3,55) a 

Jardim Peabiru 0,41 (0,0 - 25,00) a 

Sta Maria 0,51 (0,0 - 1,91) ab 

Pq Marajoara 0,54 (0,0 - 1,34) ab 

Vitoriana 0,59 (0,0 - 2,33) ab 

Jardim Santa Elisa 0,61 (0,0 - 2,60) ab 

Jardim Iolanda 0,80 (0,14 - 2,11) ab 

Rubiao Jr 0,84 (0,0 - 12,50) ab 

Jardim Aeroporto 0,93 (0,0 - 1,76) ab 

RealPark 1,50 (0,0 - 6,00) b 

Geral 0,94 (0,0 - 25,00) 

 (1) RCSagend é um índice calculado dividindo o total de atendimentos/dia feitos 

com agendamento pelo total de atendimentos/dia feitos sem agendamento. 

Assim, quanto maior for RCSagend, menor será a demanda espontânea. 

(2) Letras diferentes indicam diferenças significativas (p<0,05) pelo teste de Dunn 

para comparações múltiplas entre duas USF.  
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 Observa-se na Tabela 4 que a demanda espontânea na USF do Real Park foi 

significativamente menor que a demanda espontânea observada nas unidades da Cohab 4 e 

do Jd. Peabiru, que apresentaram RCSagend menor. Em relação às demais unidades não há 

indício de diferença significativa entre elas, segundo o teste de Dunn
32

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.  Box Plot dos valores de RSCagend e do percentual de faltas segundo a USF. 

Botucatu, 2012 

 

 

 

   A Figura 3 mostra a distribuição dos valores dessa relação encontradas nas 

USFs, por dia sorteado e apresentados na tabela 4. Dos índices encontrados na USF do Jd. 

Peabiru. Houve um dia sorteado em que esse valor foi extremamente alto (Máx 25). Outro 

valor que se sobressaiu no gráfico Blox Plot foi da USF Rubião Jr., cujo valor máximo da 

RCSagend foi de 12,50.  
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Tabela 5 – Comparação entre as unidades de saúde da família em relação ao percentual de 

faltas em atendimentos agendados, no ano de 2012. Botucatu, 2013. 

USF Mediana (Min-Max) Comparação 
(1)

 

Pq Marajoara 16,0 (0,0 - 50,0) a 

Jardim Santa Elisa 22,2 (0,0 - 100,0) ab 

Rubiao Jr 24,5 (0,0 - 42,9) ab 

Sta Maria 25,0 (0,0 - 50,0) ab 

Vitoriana 25,0 (0,0 - 50,0) ab 

Jardim Aeroporto 25,4 (0,0 - 40,0) ab 

Jardim Peabiru 26,3 (5,6 - 50,0) abc 

 Cohab 4 27,6 (0,0 - 50,0) abc 

Jardim Iolanda 30,0 (0,0 - 60,0) bc 

Real Park 40,2 (16,7 - 100,0) c 

Geral 25,1 (0,0 – 100,0) 

 (1) Letras diferentes indicam diferenças significativas (p<0,05) pelo teste de Dunn
32

 para 

comparações múltiplas entre duas USF. 

 

  

   Observa-se na Tabela 5 que a USF Pq. Marajoara foi a unidade que 

apresentou o menor percentual de faltas, e a USF Real Park, ao contrário, um percentual de 

faltas maior. As demais USFs apresentam percentual de faltas com alguma semelhança 

entre si.  

   Verificou-se que as USFs que apresentaram percentuais menores de 

absenteísmo, chegando a 100% de presença em determinados dias foram: Jd Santa Elisa, 

Rubião Jr., Santa Maria, Vitoriana, Cohab 4, Jd. Iolanda, destacando o Jd. Marajoara com o 

menor percentual de todas e a USF Real Park com o maior. Há que destacar Santa Eliza, 

mesmo classificada entre as unidades com menores percentuais de absenteísmo, houve dias 

que também, deparou-se com 100% de ausências de usuários agendados para consultas 

(Figura 3, Tabela 5). 

   Verifica-se nas Tabelas 6 e 7 as comparações entre a RCSagend, percentual 

de faltas e a opinião dos profissionais em relação à demanda espontânea. 

   Em relação aos médicos, 50% deles consideraram a intensidade dessa 

demanda alta e o restante, moderada, quando na realidade não havia relação significativa na 

comparação da RCSagend e do percentual de faltas entre as unidades (Tabela 6). 

   Já os enfermeiros apresentaram percentuais idênticos às opiniões dos 

médicos. No entanto, os que consideraram alta a intensidade, na realidade, atuavam em 
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USFs cuja demanda era moderada, e os que a consideraram como moderada atuavam nas 

USFs que tinham alta intensidade (Tabela 7). 

 
Tabela 6 – Comparação entre as opiniões dos médicos em relação a demanda espontânea e 

percentual de faltas em atendimentos agendados. Botucatu, 2013. 

 Moderada Grande p
(1)

 

RCSagend 0,79 (0,0 – 12,50) n=149 0,56 (0,00 – 25,0) n=145 0,070 

% Faltas 27,7 (0,0 – 100,0) n = 121 25,0 (0,0 – 100,0) n = 133 0,029 

      (1) Mann-Whitney
32 

 

 
Tabela 7 – Comparação entre as opiniões dos enfermeiros em relação a demanda espontânea e 

percentual de faltas em atendimentos agendados. Botucatu, 2013. 

 Moderada Grande p
(1)

 

RCSagend 0,50 (0,0 – 25) n = 90 0,77 (0,0 – 12,5) n = 204 0,003 

% Falta 25,5 (0,0 – 50,0) n = 68 25,1 (0,0 – 100,0) n = 186 0,731 

      (1) Mann-Whitney
32

 
 

 

 

5.3 Método 3 

 

 

5.3.1 Caracterização da amostra por faixa etária segundo sexo, doenças e 

procura por atendimento por motivo agudo 

  

  A procura por atendimento não agendado em USFs pelo sexo masculino 

prevaleceu apenas na faixa etária abaixo de um ano de idade. Nas demais, o sexo feminino 

foi o que mais procurou. Esta procura aumentou a medida que as pessoas foram 

envelhecendo e com a presença de alguma doença, sendo maior para os idosos (≥ 60 anos). 

  A variável Cursando no mínimo o colegial foi analisada a partir da faixa 

etária de 11 a 19 anos, já que é nessa faixa etária que se é possível concluir o Ensino Médio 

(antigo “colegial”). Nota-se que a frequência em relação a essa variável foi maior na faixa 

etária entre 11 a 19 anos, reduzindo progressivamente até a faixa etária ≥ 60 anos. 

  Já em relação à procura da USF por problema agudo, a frequência foi maior 

na faixa etária entre 1 e 10 anos, seguida da faixas etárias < de 1 ano, 11 a 19 anos, 20 a 59 

anos e ≥ 60 anos.  
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Tabela 8 - Estrato definido por faixas etárias de usuários atendidos sem 

agendamento em USFs do município, no ano de 2012, por números absolutos e 

relativos quanto ao sexo masculino, doença apresentada, procura do atendimento 

por problema agudo, escolaridade e estado conjugal. Botucatu 2013 

 N (%) 

< 1 ano (n = 83)  

Sexo masculino 43(52) 

Tem alguma doença 1(1) 

Procurou USF por problema agudo 74(89) 

1 a 10 anos (n=381)  

Sexo masculino 184(48) 

Tem alguma doença 5(1) 

Procurou USF por problema agudo 399(91) 

11 a 19 anos (n=225)  

Sexo masculino 96(43) 

Tem companheiro(a) 14(6) 

Cursando no mínimo o colegial 76(34) 

Tem alguma doença 12(5) 

Procurou USF por problema agudo 176(78) 

20 a 59 anos (n=448)  

Sexo masculino 153(34) 

Tem companheiro(a) 313(70) 

Cursando no mínimo o colegial 133(30) 

Tem alguma doença 179(40) 

Procurou USF por problema agudo 236(52) 

≥ 60 anos (n=141)  

Sexo masculino 51(36) 

Tem companheiro(a) 84(60) 

Cursando no mínimo o colegial 14(10) 

Tem alguma patologia 115(81) 

Procurou USF por problema agudo 58(41) 

 

  

 

5.3.2 Chance de procura por problema agudo segundo a faixa etária dos usuários 

 

  

  Verifica-se na Tabela 9 que a procura por atendimento por problemas agudos 

em menores de um ano de idade foi 1,43 vezes maior em indivíduos do sexo masculino que 

do sexo feminino. Porém, os dados encontrados apontam para ausência de relação 

significativa entre sexo, presença de alguma doença com a chance de procura por problema 

agudo (p<0,05).  
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Tabela 9 – Chance de procura por problema agudo entre usuários < um ano (n=83) 

atendidos sem agendamento em USFs do município, no ano de 2012, segundo o sexo 

masculino, presença de doença. Botucatu, 2013 

Variáveis Β* ep** Wald*** p OR IC(OR:95%) 

Sexo masculino 0,4 0,7 0,3 0,612 1,43 0,36 5,77 

Tem alguma doença 19,3 40193,0 0,0 1,000 237569833 0 . 

Constante 1,9 0,5 16,0 0,000 6,8 

  *β: Coeficientes do modelo de regressão 

**ep : Erro padrão associado a estimativa de β 

***Wald: Teste estatístico que testa se  β = 0 contra β diferente de 0. Ou seja, se há efeito significativo das 

variáveis associadas a β sobre o desfecho.  

 

 

Tabela 10 – Chance de procura por problema agudo entre usuários de 1 a 10 anos (n=381), 

atendidos sem agendamento em USFs do município, no ano de 2012, segundo o sexo 

masculino, presença de doença. Botucatu, 2013. Botucatu, 2013. 

Variável β* ep** Wald*** p OR IC(OR;95%) 

Sexo masculino -0,9 0,4 4,5 0,033 0,42 0,19 0,93 

Tem alguma doença -2,7 0,9 8,1 0,004 0,07 0,01 0,43 

Constante 3,0 0,3 81,9 0,000 19,48 

  *β: Coeficientes do modelo de regressão 

**ep : Erro padrão associado a estimativa de β 

***Wald: Teste estatístico que testa se  β = 0 contra β diferente de 0. Ou seja, se há efeito significativo das 

variáveis associadas a β sobre o desfecho.  

 

 

  A chance de procura por problema agudo foi menor entre usuários do sexo 

masculino (OR = 0,42; IC95% = (0,19 – 0,93); p = 0,033), e também entre usuários com 

alguma patologia (OR = 0,07; IC95% = (0,01 – 0,43); p = 0,004) (Tabela 10). 

 

Tabela 11 – Chance de procura por problema agudo entre usuários de 11 a 19 anos (n=225), 
atendidos sem agendamento em USFs do município, no ano de 2012, segundo o sexo masculino, 

presença de companheiro(a), no mínimo cursando ou com ensino médio e presença de doença. 

Botucatu, 2013. Botucatu, 2013. 

Variável Β* ep** Wald*** p OR IC(OR;95%) 

Sexo masculino 0,3 0,3 0,8 0,358 1,37 0,70 2,70 

Tem companheiro(a) 0,6 0,8 0,6 0,456 1,82 0,38 8,69 

No mínimo cursando ou com o ensino médio -0,5 0,3 1,9 0,165 0,63 0,32 1,21 

Tem alguma patologia -1,3 0,6 4,5 0,034 0,27 0,08 0,91 

Constante 1,4 0,3 26,9 0,000 3,98 

  *β: Coeficientes do modelo de regressão 

**ep : Erro padrão associado a estimativa de β 

***Wald: Teste estatístico que testa se  β = 0 contra β diferente de 0. Ou seja, se há efeito significativo das 

variáveis associadas a β sobre o desfecho.  
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  Na tabela 11 mostra usuários entre 11 e 19 anos que procuraram atendimento 

por problemas agudos, a chance por essa procura foi menor entre os que possuíam alguma 

patologia (OR = 0,27; IC95% = (0,08 – 0,91); p = 0,034). As demais variáveis não 

apresentaram relação estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

Tabela 12 – Chance de procura por problema agudo entre usuários 20 a 59 anos (n=448), 
atendidos sem agendamento em USFs do município, no ano de 2012, segundo o sexo masculino, 

presença de companheiro(a), no mínimo ensino médio e presença de doença. Botucatu, 2013. 

Botucatu, 2013 

Variável Β* ep** Wald*** p OR IC(OR;95%) 

Sexo masculino 0,09 0,22 0,16 0,693 1,09 0,71 1,66 

Tem companheiro(a) -0,11 0,22 0,25 0,617 0,90 0,58 1,38 

No mínimo com o ensino médio -0,41 0,22 3,37 0,066 0,66 0,43 1,03 

Tem alguma doença -1,31 0,21 39,24 0,000 0,27 0,18 0,41 

Constante 0,80 0,24 11,35 0,001 2,23 

  *β: Coeficientes do modelo de regressão 

**ep : Erro padrão associado a estimativa de β 

***Wald: Teste estatístico que testa se  β = 0 contra β diferente de 0. Ou seja, se há efeito significativo das 

variáveis associadas a β sobre o desfecho.  

 

  Na faixa etária dos 20 aos 59 anos, observou-se que a chance de procura por 

problema agudo foi menor entre usuários com alguma patologia (OR = 0,27; IC95% = 

(0,18 – 0,41); p < 0,001), não apresentando relação estatisticamente significativa entre as 

demais variáveis (tabela 12). 

  Por fim, a Tabela 13 evidencia a chance de procura por problemas agudos 

nos usuários ≥60 anos. 

 

Tabela 13 – Chance de procura por problema agudo entre usuários ≥ 60 anos (n=141),  
segundo o sexo masculino, presença de companheiro(a), cursando no mínimo ensino médio e 

presença de doença. Botucatu, 2013. Botucatu, 2013 

Variáveis  Β* ep** Wald*** p OR IC(OR;95%) 

Sexo masculino 0,87 0,38 5,22 0,022 2,38 1,13 5,00 

Tem companheiro(a) -0,93 0,37 6,28 0,012 0,39 0,19 0,82 

No mínimo com ensino médio -0,77 0,67 1,29 0,256 0,47 0,12 1,74 

Tem alguma doença -0,89 0,47 3,58 0,058 0,41 0,16 1,03 

Constante 0,65 0,50 1,67 0,196 1,91 

  *β: Coeficientes do modelo de regressão 

**ep : Erro padrão associado a estimativa de β 

***Wald: Teste estatístico que testa se  β = 0 contra β diferente de 0. Ou seja, se há efeito significativo das 

variáveis associadas a β sobre o desfecho.  
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 Nessa faixa etária ≥ 60 anos, a chance de procura por problema agudo foi 

maior entre usuários homens (OR = 2,38; IC95% = (1,13 – 5,00); p = 0,022), e menor entre 

usuários que têm companheiro(a) (OR = 0,39; IC95% = (0,19 – 0,82); p = 0,012). As 

demais variáveis não apresentaram relação estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

 

5.4 Método 4: a experiência dos profissionais com a demanda espontânea  

 

5.4.1 – Caracterização dos sujeitos 

   

  Participaram da presente pesquisa 34 profissionais, dentre eles 12 enfermeiras, 

13 médicos e nove dentistas que trabalham nas Unidades de Saúde da Família de um 

município do interior do Estado de São Paulo.  

  Do total de sujeitos envolvidos na pesquisa 21% (n=7) são do sexo masculino e 

79% (n=27) do sexo feminino.  

  Na categoria Idade, nove sujeitos apresentaram idade entre 25 e 30 anos 

(=27,7 anos); dez sujeitos com idade entre 31 e 35 anos (= 32,5 anos); oito entre 36 e 40 

anos (=37,7 anos); três apresentaram idade entre 41 e 45 anos e três entre 46 e 50 anos (= 

42 anos, e = 48,3 anos, respectivamente), e por fim, um tinha idade acima de 50 anos (= 

55 anos). 

  Em relação ao Estado Civil, dez sujeitos eram solteiros; 22 casados e dois 

separados ou divorciados. 

  Na categoria Tempo de Formação, sete sujeitos tinham entre 1 a 5 anos de 

formados (=3,8 anos); 15 tinham entre 6 a 10 anos (=8,4 anos); oito possuíam entre 11 a 

20 anos de formados (= 14,4 anos); e quatro possuíam mais de 20 anos de formados 

(=27,8 anos). 

  O Tempo de Atuação dessas profissionais na Estratégia de Saúde da Família 

também é bastante variável, sendo que 12 sujeitos tinham entre 1 a 5 anos (= 2,9 anos); 20 
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entre 6 a 10 anos (=7,8 anos) e apenas dois tinham mais de 10 anos de atuação (= 13 

anos).  Uma das profissionais possuía um Tempo de Formação em relação à sua categoria 

profissional atual menor que seu Tempo de Atuação na ESF, pois a mesmo exercia outra 

função anteriormente à sua formação atual. 

  Em relação ao Tempo de Atuação na equipe atual, sete sujeitos relataram atuar 

há menos de um ano (= 7 meses); 20 relataram atuar entre 1 e 5 anos (= 2,4 anos) e sete 

estão na mesma equipe entre 6 e 10 anos (= 6,6 anos).  

  Quanto ao fato do profissional possuir alguma Pós-Graduação, três referiram 

não possuir nenhuma; 28 possuíam Especialização; um possuía Mestrado; um possuía 

Doutorado e um possuía Especialização e Mestrado. 

 

  

 5.4.2 Discurso do Sujeito Coletivo 

  

 Após a transcrição das entrevistas na íntegra, os dados foram organizados 

conforme é preconizado na estratégia metodológica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

sendo selecionadas as Ideias Centrais (IC) de cada questão para a elaboração dos DSC. 

Com base nesses resultados, estes DSC foram agrupados por assuntos semelhantes, 

totalizando seis subitens: 1- O acolhimento e a demanda espontânea; 2- A influência do 

paciente na demanda espontânea; 3- A Estratégia Saúde da Família e a demanda 

espontânea; 4- Fatores que dificultam o atendimento à demanda espontânea; 5- Fatores que 

auxiliam no atendimento à demanda espontânea; 6- A influência da demanda espontânea no 

processo de trabalho na ESF. 

A seguir estão apresentados, de acordo com estes subitens, as 22 IC e seus 

respectivos DSC. 
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   5.4.2.1 O acolhimento e a demanda espontânea 

 

IC1: O acolhimento começa desde a recepção na unidade. 

DSC  

 O paciente chega e é acolhido na recepção, eu vou usar o termo acolhido porque eu acho que o 

auxiliar administrativo já acolhe o paciente, pensando que o acolhimento mesmo começa já desde a recepção 

na unidade. O acolhimento acontece da recepção até o auxiliar de serviços gerais, qualquer um pode atender 

o paciente, desde que ele seja corretamente direcionado para onde ele tem que ir. O acolhimento, na maioria 

das vezes, é feito tanto por nós, enfermeiras, quanto pelas auxiliares de enfermagem. A gente vai por ordem 

de chegada e a gente pede que o auxiliar administrativo sinalize se tem algum paciente com urgência maior. 

(D4, D7, E3, E5, M1, M6) 

 

IC2: As consultas extras são para aqueles pacientes que não estão agendados e esse 

acolhimento é feito ao longo do dia. 

DSC  

 
 O paciente chega e vai até a recepção e pede uma consulta extra. As consultas extras são para 

aqueles pacientes que não estão agendados e a gente sempre pede que eles cheguem entre 7 e 8h. Não tem 

nenhum cartaz que oriente. Caso ele chegue fora desse horário, ele vai ser acolhido da mesma maneira, mas 

a gente pede que ele tenha essa organização para que a gente também consiga organizar nosso processo de 

trabalho. A população está já um pouco acostumada a chegar de eventual. Esse acolhimento é feito ao longo 

do dia e o paciente vai chegando a toda hora; como é demanda espontânea tem que ter porta aberta, daí a 

gente faz como orientação ao paciente para que chegue mais cedo, pois geralmente tem menos pessoas e ele 

será atendido mais rápido, porque a partir das 9h a gente começa com os atendimentos agendados. A gente 

tenta conscientizar. Ninguém é dispensado. O horário que esses pacientes priorizam é o horário da manhã, 

então a gente consegue se organizar, fazendo a agenda a partir das 9h, mas os pacientes que aparecem de 

extra ao longo do dia dificultam nosso atendimento. (D8, E2,E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E12, M3,M4, M11) 

 

 

IC3: Os casos de urgência são encaminhados diretamente para o atendimento médico. 

DSC  

 Casos fora do horário, casos de dor, abcesso, com alguma queixa urgente, ele vai ser atendido 

também. Se for algo de mais urgência, algo que precise de um atendimento de emergência, de urgência na 

verdade, ele é encaminhado diretamente para o atendimento médico. Se tiver algum paciente que tenha uma 

gravidade maior, na hora que ele dá entrada a gente já passa esse paciente na frente. Se o paciente está com 

uma dor pré-cordial ou uma criança com febre, febre alta, qualquer coisa, eles nos avisam e a gente prioriza, 

pra não ter tantos problemas; já encaminha para o eletro, ou checa com a médica, se for necessário chama o 

SAMU, ou então, a gente encaminha pra sala de soro. (D1, D2, D4, E3, E9, E11, E12, M2, M7) 
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IC4: Na pré-consulta é colhida a história do paciente para saber a real necessidade de 

procura por atendimento. 

 

DSC  

 Na pré-consulta é realizada a aferição dos sinais vitais pela auxiliar de enfermagem ou então 

pelo enfermeiro ou médico, sendo colhida a história do paciente pra saber a real necessidade da procura, 

pra poder determinar se é uma consulta que necessita de atendimento emergencial. Os prontuários são 

separados e destinados para o atendimento. A gente vai ver a necessidade de passar naquele momento ou 

não. Se for uma queixa que a gente sabe que consegue agendar, a gente agenda uma consulta. A enfermeira 

faz a triagem e já vê o que é da enfermeira e o que é para o médico. A auxiliar de enfermagem faz o 

acolhimento com esse paciente, pergunta qual é a queixa, o que está acontecendo e depois, dependendo do 

caso, passa comigo (médico) ou ele é agendado. Alguns pacientes o enfermeiro e o médico atendem juntos e 

os ginecológicos a gente (enfermeiro) atende separado. (D1, D2, D3, D5, E1, E2, E3, E4, E8, E9, E10, E11, E12, M1, M2, M3, M4, M5, 

M9, M10, M11, M12) 

 

 

IC5: No atendimento eventual não temos um olhar ampliado, sendo voltado para a 

queixa do paciente. 

 

DSC  

 A gente não pede exames em eventual, a não ser em casos de emergência, que tenham real 

necessidade, e é uma coisa bem direcionada pra queixa do paciente. A gente não fica abrindo pra outras 

coisas. Acaba havendo um engano, porque a demanda do paciente não vai ser resolvida no eventual. Mas 

para essas demandas que a gente percebe que mereceriam o tempo de uma consulta agendada, não vai se 

resolver, porque no atendimento eventual a gente não tem um olhar mais ampliado, não é possível todo 

tempo para fazer uma investigação. Cada caso é um caso, mas toda essa dinâmica para o atendimento 

eventual é uma saída que a gente tem, a gente acaba usando o atendimento eventual e até usando de uma 

forma errada e acostumando nossa população de que é um caminho. (E1, E2, E7, M2, M3) 

 

IC6: A maioria dos pacientes que passa pelo atendimento eventual não precisaria 

deste atendimento. 

DSC  

 Eu acho que a maioria dos pacientes que acaba passando em atendimento eventual é de 

alguma maneira, e às vezes, até atendida pelo próprio médico, mas não são situações urgentes, que 

precisariam do atendimento eventual naquele momento. Uma grande maioria não precisaria passar em 

consulta eventual, acho que uns 20% sim, mas o resto não precisaria. Tem coisas que não precisam passar 

que são para agendar. Às vezes, uma manchinha que aparece já é motivo para procurar o posto. A pessoa 

chega porque quer uma avaliação, porque tem uma restauração, mas que não tem dor e que não chega a ser 

um caso de urgência, que daria pra agendar. Tem bastante, acho que uns 50% não é urgência. (D6, E1, E3, E4, E6, 

E12, M1, M3, M11, M13) 
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IC7: Ajuda do enfermeiro no atendimento à demanda espontânea. 

 

DSC  
  Se tem alguma coisa que nós, enfermeiras, acolhemos e podemos resolver, a gente mesmo 

examina o paciente e pede para ele esperar para poder discutir o caso com o médico. Então, não 

necessariamente ele vai passar por atendimento médico. Pode ser que a gente consiga resolver e a gente 

ajuda muito nesse sentido. A gente faz, às vezes, até mais daquilo que a gente consegue para ver mesmo o 

trabalho fluindo, agora a gente está com a médica sozinha, até para ajudar esse profissional, para ele não se 

sentir sozinho, não que a gente faça coisas erradas, porque acho que tem uma questão de segurança, mas, 

acho que a gente ajuda bastante os médicos no sentido de examinar, se tiver alguma dúvida a gente chama o 

médico para examinar junto com a gente, como sempre a gente trabalhou dessa maneira, hoje a gente se 

sente mais capacitada, em relação ao exame físico. Quando a gente vê que é uma coisa que é para área de 

enfermagem, a gente sempre encaminha para as enfermeiras. Algumas queixas são atendidas pelas 

enfermeiras, principalmente as queixas ginecológicas ou algum paciente que já é mais conhecido, com algum 

problema crônico. Tem algumas enfermeiras que elas são assim bem ágeis e acabam resolvendo por lá 

mesmo. Quando tem muita consulta extra a enfermeira me ajuda. (E3, M1, M4, M5, M6, M9, M10, M11, M12, M13) 

 

 

IC8: Importância do trabalho multiprofissional no atendimento à demanda 

espontânea. 

 

DSC  
  A gente aqui tem uma demanda muito grande, então a gente precisa se ajudar. Se a gente 

não se ajudar, não dá pra acolher. Tem vários fatores que podem influenciar pra melhorar: um deles é a 

presença da equipe multiprofissional, trabalhar de forma multidisciplinar. Se algum profissional não estiver 

ou estiver com muito paciente e eu estiver desocupada, eu atendo porque é um acordo que a gente tem lá. A 

gente tem que ajudar o outro, mas geralmente cada um atende o seu, consegue dar conta da sua demanda. 

(D1, E1, E4, M4,  M11) 

 

 

IC9: O número de vagas para agendamento de consultas e falta de unidades de pronto 

atendimento influenciam no atendimento da demanda espontânea. 

 

  A Ideia Central 9 gerou três diferentes discursos, sendo trazida a questão da 

falta de vagas tanto na atenção primária como secundária, além de que, quando essas vagas 

estão disponíveis, há uma queda na procura pelo atendimento eventual.  

 

DSC 1 
  Eles se queixam, na realidade, da demora para consulta agendada no posto, porque fica 

para longe e eles passam 3, 4, 5, 6 vezes na consulta eventual até chegar o dia da consulta agendada, pelo 

mesmo motivo. Infelizmente, o que tem ocorrido é que mesmo os pacientes com queixas de rotina estão 

passando porque a gente não tem mais vagas na agenda. Outra coisa que eu acho que dificulta o processo de 

trabalho é a não abertura da agenda, tanto do médico como do enfermeiro. Se você não tiver um acesso para 

esse paciente, porque se o paciente vier hoje e for agendado para daqui um mês, um mês e meio, se o 

paciente não tiver acesso a essa agenda, estrangula ainda mais o eventual, o acolhimento. E o que está no 

papel, e que não se enxerga muitas vezes, é que a agenda está lá pra frente, e daí o paciente vai esperar 3 

meses para ver de novo a sua queixa? Na área médica, a população acostumou com a demora no agendado, 
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daí ele acaba vindo sempre no eventual, porque na consulta eventual ele consegue os mesmos tipos de coisas 

que nas consultas agendadas. Às vezes a gente mesmo o orienta a procurar o eventual porque não tem vaga 

para ele agendar, num prazo adequado que o paciente precisaria. (D1, D4, E2, E4, E6, E7, E10, M2, M3, M5, M9) 

 

DSC2  

 
A falta de vagas no secundário é um problema, a falta de atendimento com o especialista acaba 

aumentando a nossa demanda. Porque se tivesse o secundário, uma grande parte da nossa demanda 

reprimida, que a gente não consegue dar resolução aqui, a gente conseguiria resolver lá. Uma cirurgia 

pequena, a gente conseguiria resolver, mas como a gente não tem o nosso secundário fortalecido, ou melhor, 

a gente nem tem o secundário, porque daí você barra na própria agenda, porque se tem para onde 

encaminhar esse paciente, mas não temos, daí a nossa agenda fica mais lotada, sobrecarregada e 

consequentemente aumenta o eventual. Eu acho que o que dificulta também é a falta de um Pronto-Socorro 

mais organizado ou UPAs, pois falta um local pra gente dirigir esses pacientes, não digo que tenha que ser o 

pronto-socorro que acaba recebendo amigdalite, GECA, também não é certo, mas tinha que ter um lugar 

para isso. Tudo é orientado a se resolver no posto de saúde, tudo é posto de saúde. Tem demandas que são 

próprias do Pronto-Socorro e lá orientam para vir para cá. Mas, não sei, o jeito que a saúde é encarada, 

como se o posto de saúde fosse resolver todas as demandas da vida. Uma coisa totalmente infundada, na 

minha cabeça. Como você vai drenar do Pronto-Socorro para o PSF? Deveria ser do Pronto-Socorro para o 

pronto-atendimento, mas não PSF. (E3, E4, E6, E9, M3, M4, M12) 

 

 

DSC3  
Quando o paciente é acolhido você explica que não é queixa para eventual, que vai agendar pra 

logo, e direciona para agendar. Na agenda, que antes era corrida, uma agenda livre, sem uma restrição, o 

paciente chegava na farmácia e agendava. Agora, nossas agendas são quinzenais para o que a gente chama 

de atendimentos gerais, seria para aqueles pacientes que não têm as patologias específicas, como 

hipertensão, diabetes, não são gestantes ou puericultura. A cada 15 dias, eles são triados, mais pra ver quem 

vai passar com o médico, quem vai passar com a enfermeira. Isso tem repercutido bastante na diminuição do 

número de eventual. O agendamento aqui é rápido (dentista), porque todo dia no fim da manhã ou da tarde o 

paciente vem pra agendar um horário, na parte odontológica. Então, eles chegam todo dia tem horário pra 

agendar. A gente está com a agenda (médica)  próxima, muitos eventuais a gente consegue colocar na 

agenda e daí dispensa, porque nossa agenda é quinzenal. Isso eu acho que tem ajudado bastante. Isso eu 

acho que é positivo..(D1, D4, E3, E7, E8, E9, E10, M3,  M7, M10,  M11, M12) 

 

 

 

   5.4.2.2 A influência do paciente na demanda espontânea 

 

IC10: Os pacientes não entendem a consulta eventual. 

  

DSC 
 Ele quer vir e tratar a queixa daquele momento, não quer vir numa consulta agendada para 

saber o porquê. Às vezes, são pacientes que abandonaram o tratamento, ou que faltaram e que querem 

resolver na urgência. Porque eles não entendem a diferença de uma consulta agendada da eventual. Eu acho 

que essa falta de conscientização da comunidade também dificulta, porque é difícil você trabalhar isso. Você 

tendo o ACS você consegue fazer com que a população entenda a rotina da unidade, o atendimento de 

urgência e emergência, a importância dos grupos. A gente até pensou em fazer uns mosquitinhos, alguma 

coisa pra orientar a população, o horário de atendimento, a necessidade de comparecer às consultas 

agendadas. É trabalhar educação em saúde. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, principalmente 

com a população, porque a equipe a gente já trabalhou diversas vezes. Mas eu acho que a população tem 

uma migração muito grande, uns vão e outros vêm, então tem que se ter esse trabalho com a população, e 

tem que ser muito bem feito. Conscientizar é o melhor trabalho. Fazer educação com a população, através 
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das agentes e auxiliares, orientar a não faltar às consultas agendadas, porque depois isso vai aparecer na 

consulta eventual. (D1, D3, D4, D8, D9, E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, M1, M3 M4, M5, M6, M9, M10, M11, M12, M13) 

 

 

IC11: O pensamento do paciente é focado no momento da doença, não na prevenção. 

DSC 
 O próprio pensamento do paciente, do usuário é mais focado no momento da doença, ele não 

tem a noção de prevenção. Não tem nenhuma prevenção e dependendo do que você for trabalhar com 

prevenção você “dá com os burros n´água”, principalmente se você pensar em drogas aqui no bairro. O que 

eles querem é curativo, se você for pensar em prevenção, você tá perdido. Eles não têm nenhuma atitude 

nesse sentido. É questão de cultura mesmo de não procurar o agendado, pela facilidade de chegar ali e poder 

passar. A população não aceita o grupo, eles não aderem, o NASF tentou um ano fazer grupo de qualidade 

de vida e só vinha uma pessoa. Falou de grupo pra população daqui, já torcem o nariz. Eles querem o 

atendimento eventual e nem pensam em prevenção. Eles não vão a busca de prevenir uma doença. Eles 

buscam o posto pensando no curativo, a mentalidade deles é essa, só vem quando estão doentes. (D3, D4, D9, E1, 

E2, E7, E9, E11, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12) 

 

 

  5.4.2.3 A Estratégia Saúde da Família e a demanda espontânea 
 

 

IC12: O modelo do PSF deve promover e prevenir a saúde, não oferecer um trabalho 

de pronto atendimento. 

DSC 
  No fundo, não mudou nada do modelo antigo de UBS que já existia, porque também era 

assim. Desde quando foi implantado o PSF a gente vê que já foi errado, não trabalha como o modelo diz. A 

gente fica praticamente focado na parte curativa, então, realmente atrapalha e muito o atendimento 

preconizado para a Saúde da Família. Porque não tem limite para isso, como se fosse um pequeno pronto-

atendimento e isso atrapalha qualquer tipo de rotina que a gente queira implementar. É como se a gente 

viesse dar um plantão. Infelizmente, influencia para o lado negativo, porque aí vira como se fosse um Pronto-

Socorro e a gente acaba perdendo a caracterização de ter que atuar com prevenção, privilegiar o 

atendimento programático. Eu não acredito que o PSF seja para isso, para promover e prevenir a saúde. A 

equipe em si está tão acostumada com essa demanda louca, que ela não vê o trabalho deles como PSF, 

porque a equipe se desgasta de uma certa maneira, que esses dias eu ouvi a médica dizendo “desse jeito eu 

não vou mais agendar paciente, só vou atender eventual”, isso cansa a equipe. Então são coisas que 

dificultam. Eu acho que o que ajudaria, também, mas não é nem a equipe, mas eu acho que Botucatu 

precisaria ter outras referências não só Pronto-Socorro, porque, na verdade, as nossas unidades são vistas 

como Pronto-Atendimento. (D2, D8, E3, E5, E11, M2, M3, M4, M6, M12) 

 

 

IC13: A grande demanda espontânea gera ansiedade nos profissionais e nos usuários 

 

DSC 
  Esse tipo de atendimento não deixa a gente tranquilo. Para as consultas agendadas também 

atrapalha, porque eu sou um pouco ansiosa e não gosto de ficar esperando, e não gosto de fazer ninguém 

esperar, daí chegam os agendados e têm os eventuais chegando junto. O número excessivo dificulta muito, 

porque cria uma ansiedade na equipe toda, no auxiliar administrativo que tem muito prontuário pra separar, 

começa a formar fila, a auxiliar de enfermagem que vai fazer o acolhimento; a enfermeira e eu mesmo que 

temos a agenda depois pra atender. Então, cria aquela ansiedade de que vai atrasar, e a própria população 

fica ansiosa porque está demorando. (D5, E12,  M3, M12) 
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  5.4.2.4 Fatores que dificultam o atendimento à demanda espontânea 

 

 

IC14: Falta de profissionais, de estrutura física adequada, equipamentos e material.  

 

DSC  
  Nós vamos ficar três meses com quatro auxiliares de enfermagem, daí uma tem que ficar na 

farmácia, duas vão almoçar, ficam sempre em duas por uma hora e meia e aí eu vejo isso como dificuldade 

porque com um número reduzido de profissionais e ainda tendo que trabalhar com a demanda espontânea. 

Eu não tenho estrutura boa. Eu tenho a sala de procedimento, que é a sala de curativo, que é a sala de tudo. 

Eu tenho uma pessoa pra tomar soro eu tenho que tirá-la para atender uma emergência. Eu não tenho DEA 

(Desfibrilador Externo Automático), por exemplo. Acho que a parte estrutural também dificulta. Eu acho que 

a questão de funcionários também, a gente tem que contar com a equipe mínima, 40 horas por semana, ter 

um profissional de retaguarda quando outro está de férias, porque senão fica muito difícil. Ficar, por 

exemplo, três semanas sem médico, daí a coordenação manda reposição só em alguns períodos, fica difícil 

porque parece que as coisas acontecem quando a gente está sozinha. (D3, E2, E5, E7, M7)  

 

 

IC15: O grande número de pacientes que não moram na nossa área e querem passar 

na unidade. 

 

DSC 
  A gente tem um pouco de dificuldade de limitar a microárea porque principalmente em 

relação à odontologia. Se eu quiser ser atendido é só eu levar o comprovante de endereço de uma amiga que 

eu consigo passar. A gente tem muita facilidade de passar porque não tem ACS em todas as áreas. O grande 

número de pacientes que não moram na nossa área e querem passar aqui, ou então pacientes que eram 

nossos e se mudaram, mas querem continuar passando aqui. Aí eles vêm sem cartão, sem documento, e a 

gente nem sabe quem é direito, porque você não consegue ter acesso a esses pacientes. (E2, E4, E5, E8, M7) 

 

 

IC16: Falta de entrosamento entre a Coordenação geral da área da saúde e os 

profissionais que nela atuam. 

 

DSC 
 Eu acho que a população procura o atendimento eventual porque está mal acostumada, pois 

sabe que se vier aqui, não for atendida e reclamar na ouvidoria, o profissional será obrigado a atender. A 

gente sabe que não tem respaldo e a população sabe disso. Nós tínhamos um acordo com a enfermeira que 

corrobora com a mesma ideia que os pacientes têm que ser atendidos dentro do horário do extra, mas depois 

de uma carta da Coordenação da minha área, a gente passou a ser obrigado a atender a todos. Hoje ele 

chega 10h da manhã e ele tem que ser atendido, e é assim que a gestão trabalha, e isso, de certa forma, 

acaba atrapalhando. Porque se pelo menos tivesse uma sustentação de “lá de cima” para dizer “olha, se não 

tem, não tem”, porque aqui não é uma unidade de emergência que precise ter profissional 24 horas. Então, 

não tem esse respaldo. Eles vão na secretaria, na ouvidoria, e daí a gente acaba tendo que atender. Eu acho 

que a secretaria vai um pouco do lado do paciente, menos do profissional. Só que tudo isso é gerenciado pela 

gestão, e a gente não pode fazer as coisas da nossa cabeça, então eles impõem e a gente acaba fazendo. Acho 

que falta de uma conversa da própria Secretaria com os outros serviços de saúde. A gente dispensa o 

paciente, ele vai e liga na ouvidoria, e a Coordenação liga, ordenando que o paciente seja atendido. Parece 

que eles não conhecem a nossa realidade. Acho que é uma coisa que precisa ser estudada, não por nós, pelas 
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pessoas que podem fazer as regras. Uma coisa que ajudaria muito a equipe seria algo que partisse da 

coordenação. A coordenação estar mais próxima da gente, conforme as demandas das unidades, fazer uma 

revisão das áreas de abrangência, promover encontros nos quais houvesse espaço para falarmos, porque isso 

a gente acha que é difícil, não se consegue falar, onde fossem vistas as necessidades de cada unidade, fazer 

planejamento, pois temos pouca autonomia. (M6, M13, D7, E10, M7, D2, D3, E7, E9, E11, M2, D2, D6, D7, E1, E2, E9, E12, M3, E3, M4) 

 

 

 

  5.4.2.5 Fatores que auxiliam no atendimento à demanda espontânea 

 

IC17: Capacitação da equipe para lidar com a demanda espontânea  

 

DSC  
 O que ajuda no atendimento eventual é o matriciamento, a capacitação constante dos 

funcionários para que eles também consigam orientar os pacientes, porque tem paciente que vem ali no 

eventual com uma determinada queixa que o próprio auxiliar de enfermagem pode estar conduzindo e 

orientando.. Existem aqueles pacientes que a gente já sabe que são de risco e que tem mesmo que acolher. 

Agora, tem outros que não são e a equipe precisa aprender a lidar com isso, e se a equipe não estiver 

engajada, não adianta, a gente vai perder essa estratégia. Eu acho que facilitaria capacitar a equipe, porque 

não é tudo que precisa passar, mas acaba que acostumaram mal os pacientes, porque de 30 eventuais, que 

precisariam passar naquele momento, seriam uns dois ou três. O que ajudaria, seria o preparo da equipe. 

Fazer um treinamento não pontual, mas contínuo com a equipe. (D2, D3, D9, E3, E4, E6, E7, E10, E11, E12, M1, M3, M7, M8,  M9, 

M10, M12)  

 

 

IC18: Criação de protocolos de atendimento 

 

DSC 
 A criação do protocolo, essa padronização eu acho que seria uma estratégia que auxiliaria no 

atendimento à demanda espontânea, onde todas as unidades falassem a mesma língua. Ter tipo um protocolo 

de atendimento para direcionar a queixa. (D6, E1, E5, M8, M12) 

 

 

IC19: Trabalhar em reuniões com a comunidade. 

 

DSC 
 Trabalhar em reunião de comunidade para evitar que os atendimentos fiquem só focados no 

médico ou no enfermeiro. Porque Saúde da Família não é assim, é multiprofissional. As orientações em 

reuniões de comunidade ajudariam muito pra entender o funcionamento das unidades, a parte de 

especialidades, porque não diz respeito só à unidade de saúde, mas também a outros locais. E ouvir também 

a comunidade é muito importante, quais são as dificuldades, como eles enxergam a unidade de saúde porque 

assim a gente consegue construir em conjunto e resolver o problema em conjunto, unidade e comunidade. (D3, 

D8, E9, M8)  

 

 

IC20: Relação de confiança entre os profissionais 

 

DSC 
 Eu acho que o que facilita é o trabalho e a relação que a gente tem com os nossos médicos, 

uma relação de confiança, tanto deles para gente quanto da gente para eles. Médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem e a recepção, se não tiver um bom entendimento quanto ao processo de trabalho, daí fica difícil 

porque fica um empurra-empurra. Essa relação de confiança entre os profissionais que atendem a demanda 
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espontânea é muito necessária. Outro fator que eu poderia citar é o fato da equipe conhecer os pacientes. 

Por exemplo, eu sou nova aqui, mas as auxiliares conhecem os pacientes, às vezes, os próprios auxiliares de 

enfermagem já dão um toque para gente, porque tem muito paciente diabético, hipertenso, e eles omitem para 

gente, e às vezes o prontuário não está ali. Então isso é bom porque a equipe colabora bastante. (D7, D8, E3, E4, 

E7) 

 

 

 5.4.2.6 A influência da demanda espontânea no processo de trabalho na 

ESF 

IC21: As consultas eventuais parecem acabar com a adesão do paciente a um 

atendimento, a uma consulta agendada. 

 

DSC 
 Por mais que a gente tenta ser pontual no atendimento agendado a gente não consegue, a gente 

já tentou agendar grupo de manhã, mas não consegue porque dificilmente se consegue ficar uma hora, uma 

hora e meia num atendimento de grupo, sem ter que parar para outro atendimento. As consultas eventuais 

parecem que acabam com a adesão do paciente a um atendimento, a uma consulta agendada. O eventual 

impede porque a gente não consegue programar grupos, atividades extramuros, porque você fica impedida 

até por não saber quantos extras você vai ter. Eu acho que dificulta. A gente demanda muito tempo de 

atendimento para esses pacientes eventuais, coisa que atrapalha que você faça atividades de prevenção e 

promoção à saúde. Se a gente pudesse gostaria muito mais de trabalhar as atividades coletivas, seja aqui na 

unidade, seja nos espaços extramuros, escolas, projeto. A gente preferia fazer muito mais isso, mas essa 

demanda nos consome, consome o tempo que a gente teria disponível para fazer essas outras atividades. Essa 

demanda tão excessiva é claro que atrapalha, e a gente acaba não cumprindo para o que é preconizado para 

Estratégia Saúde da Família. Às vezes você quer fazer um grupo, por exemplo, hoje mesmo a capacitação 

que a gente vai fazer com a equipe sobre primeiros socorros, tem todo um planejamento, e às vezes o 

paciente insiste em vir com queixas que não precisaria de atendimento para aquele momento, em vir fora de 

horário de atendimento, então isso dificulta nosso processo, você precisa parar o que você está fazendo, 

aquilo que planejou, que você acabou de montar para poder ir lá atender aquele paciente. Porque se você for 

pensar pelo número, é uma caixinha de surpresas, você não consegue prever. (D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, D9, E1, E4,E7, 

E12, M2, M4, M5, M7, M10, M12) 

 

 

IC22: A demanda espontânea direciona como a unidade vai trabalhar. 

 

DSC 
 Hoje a demanda espontânea é quem diz como a unidade vai trabalhar. A gente não consegue 

organizar o nosso serviço conforme, por exemplo, um levantamento do perfil epidemiológico do nosso bairro, 

e pensar em atividades a longo prazo, grupos, atividades de promoção e prevenção porque a gente sempre 

pensa “e a demanda? O médico mesmo, não pode se comprometer a entrar num grupo pela manhã porque 

tem a demanda. A gente não pode se comprometer a abrir mais uma vaga na agenda, porque já tem 5 

agendados e daí tem a demanda. Então, toda nossa unidade gira em torno da demanda espontânea, e eu acho 

que deveria ser o contrário. Isso acaba atrapalhando e muito a rotina de trabalho de todos os profissionais, 

não só do médico, mas também da enfermeira que tem que fazer o gerenciamento, das auxiliares de 

enfermagem que tem o seu trabalho todo programado numa escala durante o dia. Eu acho que a maior 

dificuldade é a gente nunca saber como que vai ser, se vai ser mais tranquilo ou se vai ser mais tumultuado, e 

na maioria das vezes acaba sendo muito tumultuado, porque eles vêm no outro dia, e a gente não dá conta, 

porque a gente está tapando o sol com a peneira. A grande quantidade de consultas eventuais diminui o meu 

espaço que eu teria disponível para os meus pacientes agendados e o profissional vai atendendo o agendado 

com menos qualidade e tempo, porque tem toda uma demanda reprimida lá fora. Então, eu acho que o 

eventual influencia e atrapalha. O excesso é demais. (D4, D7, E3, E4, E5,  E8, E9,  M1, M3, M4, M5, M7, M8,  M9, M10) 
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6.1. Dados quantitativos: métodos 1, 2 e 3 

 

 Os dados obtidos nesta etapa do trabalho foram referentes à caracterização 

sociodemográfica dos usuários que procuraram pelo atendimento eventual, os motivos 

dessa procura, a intensidade dessa demanda, incluindo a opinião dos profissionais sobre 

essa intensidade, além da frequência de faltas aos atendimentos agendados. 

 Observa-se que nas USFs, a maior procura por atendimento não agendado se dá 

na faixa etária entre 20 e 59 anos, seguida pelas crianças entre 1 e 10 anos e depois pelos 

idosos (>60 anos). 

 Isso pode ser explicado pelo fato dos programas propostos pelo Ministério da 

Saúde contemplarem as crianças (Puericultura), as mulheres em idade fértil (Programas de 

Controle do Câncer – Colo Uterino e Mama e Pré-Natal) e os pacientes portadores de 

doenças crônicas (HiperDia – Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus) que, na maioria da 

vezes, concentram-se acima dos 50 a 60 anos. Isso reflete, também, na estruturação dos 

serviços de saúde e nas ações desenvolvidas, que se voltam principalmente para esses 

grupos. 

 Em relação à variável Sexo, a procura foi maior entre o Sexo Feminino, com 

percentual de 58%. Tal achado pode ser explicado pelo fato da mulher receber maior 

estímulo para o cuidado à saúde, sendo ela responsável, na maioria das vezes, pelo 

acompanhamento dos filhos aos serviços de saúde e também por ser contemplada pela 

Política Nacional de Atenção Oncológica. Esta estabelece o controle dos cânceres do colo 

do útero e da mama como componentes fundamentais no planejamento de estados e 

municípios, além da realização do Pré-Natal. 
38

 

 Apesar de existir, desde 2008, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem, a assistência ao gênero masculino ainda é um desafio aos profissionais de 

saúde que, muitas vezes, se sentem despreparados para o cuidado à saúde dessa parcela da 

população. 
39

 Outro estudo mostra que durante as discussões acerca dessa Política, os 

homens, enquanto usuários dos serviços de saúde, não foram ouvidos nesse processo de 
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construção e debates sobre a implantação da mesma
40

, o que pode dificultar a adesão da 

população masculina ao cuidado à saúde. 

  Quanto ao Motivo da procura do serviço, nota-se o maior percentual de casos 

que procuram atendimento sem agendamento em situações agudas (62,4%). Entende-se que 

esses motivos realmente caracterizam atendimentos de urgência/emergência e, segundo o 

Ministério da Saúde, o acolhimento se faz necessário, uma vez que há a possibilidade, na 

maioria dos casos, de satisfazer as necessidades de saúde na atenção básica, visto que não 

dá para se prever o dia ou momento em que se ficará doente. 
23

 

 Notam-se, ainda, alguns casos que requerem maior complexidade de 

atendimento, não sendo uma USF o local ideal para o tratamento da queixa em questão, 

como por exemplo, casos de traumas e TVP; e isso pode se dar pelo fato de ser a USF o 

serviço de saúde mais próximo à residência dos usuários e também pelo vínculo existente 

entre a população e este serviço. Corroborando com essa ideia, o MS
23 

afirma que, em 

alguns casos, haverá a necessidade de encaminhamento desses usuários para continuidade 

do tratamento; bem como o fato de passar por um sofrimento caracterize um momento de 

fragilidade, de sentir-se desamparado, desprotegido, o que faz com que o usuário procure as 

unidades de atenção básica quer pela proximidade física, quer pelo vínculo criado com a 

equipe.  

 Os casos encontrados em Outros motivos, com exceção da retirada de pontos 

(que poderia ser encaminhado para o setor de curativos) demandariam agendamento de 

consulta. Porém, vários fatores podem ter levado esses usuários a buscarem o atendimento 

não agendado: falta de conhecimento sobre o objetivo de cada tipo de atendimento 

(acolhimento x atendimento agendado); desconhecimento dos benefícios da consulta 

agendada para essas situações; tempo de espera para agendamento muito longo; resolução 

mais rápida do caso. 

  Já o motivo Problemas Osteomusculares, apesar de serem considerados 

problemas crônicos agudizados, optou-se por colocar uma variável específica para esse 

caso devido à grande procura para estas queixas. Casos crônicos que apresentam episódios 

de agudização também podem ser resolvidos na Atenção Básica e isso demonstra a 

necessidade de acompanhamento dessas enfermidades. 
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  Em relação ao motivo Problemas crônicos agudizados, assim como em 

Problemas osteomusculares, eles também evidenciam um momento de descompensação da 

doença, necessitando de um acompanhamento desse usuário.  

 Afirma-se, dentro de todos os motivos de procura por atendimento não 

agendado, ou seja, demanda espontânea, que é importante acolher esses usuários, uma vez 

que podem ocorrer exacerbações do quadro clínico. O não atendimento a essa população 

contradiz o cuidado à saúde prestado pelas unidades de atenção básica, perdendo, assim, a 

legitimidade perante os usuários de que o serviço de saúde os acompanha em atividades 

programadas e, no entanto, não é capaz de acolher no momento de agudização. 
23

 

 A procura por Atestados/Receitas evidencia casos que necessitam de 

agendamento ou outras estratégias viáveis para este fim. Percebe-se que não há urgência 

nesse tipo de motivo, uma vez que não se tem risco à saúde e que, para realizar a troca de 

um medicamento ou se fazer um atestado, há a necessidade de uma avaliação criteriosa do 

caso, o que demanda certo tempo e atenção do profissional, não sendo o atendimento não 

agendado o melhor momento.  

 No entanto, é necessário que as vagas para agendamento não estejam tão longe, 

como costuma ocorrer (dois ou três meses para frente), pois isso fará com que o usuário 

busque novamente o atendimento não agendado para satisfazer a sua necessidade de saúde. 

Corroborando com essa ideia, o MS afirma que é preciso um planejamento das ações, 

incluindo a criação de um fluxograma para o atendimento de usuários não agendados, a fim 

de facilitar o trabalho das equipes de unidades básicas. 
23

 

 A variável Problemas crônicos agudizados sem conhecimento prévio refere-se 

a casos de HAS, todos do sexo masculino, em que esses usuários desconheciam a existência 

dessa doença, uma vez que ela pode correr silenciosamente, ou seja, o usuário mostra-se 

assintomático até determinado ponto, não sendo possível conhecer o exato momento de 

instalação da mesma.  

 Observa-se, portanto, a importância de se trabalhar a promoção à saúde e 

prevenção de doenças com toda a população, mas principalmente no sexo masculino que, 

como discutido anteriormente, pouco procura o serviço de saúde, deixando seu 

acompanhamento apenas para os quadros agudos. Autores afirmam que os serviços de 

saúde devem considerar e enfrentar a situação de saúde desfavorável para os homens
39

. 
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 Em relação à intensidade da demanda espontânea nas USFs de Botucatu, notou-

se que esta foi menor na USF Real Park, dentre todas as unidades. A população assistida 

nessa USF caracteriza-se por ter uma grande parcela de usuários que possuem convênio de 

saúde, segundo afirmação dos próprios profissionais da unidade e, por isso, podem 

demandar um número menor de atendimento. 

 As USFs Cohab 4 e Jd. Peabiru assistem uma grande parte da população de 

Botucatu que é exclusivamente dependente do SUS. A USF Cohab 4 é uma unidade nova, 

com aproximadamente um ano e meio de funcionamento, e anteriormente à sua criação, a 

população era atendida na USF Jd. Peabiru, que teve sua equipe desmembrada para atender 

à nova unidade. Portanto, trata-se de uma população acostumada com o modelo de 

atendimento da ESF e com vínculo com os profissionais da unidade, daí uma possível 

justificativa de utilizarem bastante o serviço.  

 O percentual de faltas às consultas agendadas foi menor na USF Pq. Marajoara, 

com 16%. No período de investigação do presente estudo, essa unidade contava com dois 

profissionais médicos para uma equipe (um profissional médico a mais que o preconizado 

pelo MS); assim, a oferta por atendimento agendado podia ser maior quando comparado às 

demais unidades, que possuem equipes com apenas um médico. Além disso, possuía 

esquema de agendamento semanal, o que fazia com que o tempo entre o agendamento e a 

realização da consulta fosse menor, reduzindo, assim, a possibilidade de esquecimento por 

parte dos usuários.  

 A USF Real Park apresentou o maior percentual de faltosos, com 40,2%. A 

população assistida por essa unidade, como explicitado anteriormente, possui um grande 

número de pessoas que utilizam convênio médico. Outro aspecto que pode estar 

interferindo nesse comportamento é que, antes da criação da referida unidade, a população 

era atendida no Centro de Saúde Escola, vinculado à Faculdade de Medicina de Botucatu, 

cujo modelo de atendimento se aproxima do modelo tradicional das Unidades Básicas de 

Saúde, com a presença de especialidades médicas de Atenção Básica (pediatra e 

ginecologista/obstetra, principalmente). Essas características do modelo tradicional podem 

exercer influência na aceitação do modelo da ESF, principalmente pela falta do especialista. 

 As demais USFs apresentaram um percentual de faltosos bastante semelhantes. 

Isto pode estar relacionado com o tempo de espera para se conseguir uma consulta 
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agendada, que varia de unidade para unidade, porém, entre o agendamento e a 

concretização do atendimento pode haver um intervalo de meses.  

 Diante disso, os usuários acabam procurando o atendimento não agendado 

(demanda espontânea) para resolução mais rápida dos seus problemas de saúde e, 

consequentemente, faltam do atendimento agendado, uma vez que já conseguiram sanar 

suas demandas de saúde.  

 Estudo acerca dos motivos de falta às consultas agendadas na área de 

odontologia no município de Ribeirão Preto mostrou que 59,1% foi devido ao 

esquecimento da data agendada, e ainda, que 95,5% dos pacientes esperavam ter sido 

lembrados pelos ACSs. 
41

 Outro estudo sobre o absenteísmo às consultas agendadas na 

Atenção Secundária revelou que os principais motivos foram: desatenção em relação à data 

da consulta, ter outro compromisso no mesmo dia, falta de recursos financeiros para o 

deslocamento até o local de atendimento e não ter conseguido encontrar esse local. 
42

 

 Os resultados em relação às opiniões dos profissionais evidenciaram que estes 

necessitam de indicadores que norteiem o processo de trabalho relacionado à demanda 

espontânea, para melhor planejamento das ações e estratégias nas USFs, uma vez que as 

opiniões são essencialmente subjetivas. 

 Não existe um consenso acerca do número de pacientes que deve ser atendido 

por hora por profissional (médico, no caso). Os Conselhos Regionais de Medicina (CRM) 

de diversos estados têm seus pareceres acerca do assunto, mas o número de atendimentos 

varia de um estado para outro. As Resoluções do CREMERS 007/2011
43

, CREMERJ 

17/1987
44

 e CREMEPE 01/2005
45

, estipulam que, em nível ambulatorial ou com baixo 

risco de morte, o número de atendimentos realizados por profissional médico no período de 

quatro horas é de 14, 12 e 14, respectivamente. O Parecer Conselho Federal de Medicina 

30/1990
46

 afirma que não deve ser da competência de nenhum Órgão ou entidade a 

determinação do número de atendimentos médicos para qualquer carga horária em 

qualquer especialidade. 

 Dessa forma, não é possível se determinar com precisão qual o número mínimo 

ou máximo de atendimentos a serem realizados por período de atendimento. Isso reflete a 

importância da realização adequada do acolhimento desses pacientes, bem como a 

aplicação do conceito da clínica ampliada, para que não seja a consulta médica o desfecho 
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de todas as procuras pelas USFs; valorizando a contribuição do saber multiprofissional na 

resolução das demandas de saúde. 

 Quanto aos dados levantados em relação à procura por atendimento devido a 

problemas agudos pode-se observar que apenas na faixa etária menor de um ano é que o 

Sexo Masculino foi mais prevalente. Nota-se que, como já exposto anteriormente, a 

população feminina utiliza mais os serviços de saúde, pois são estimuladas a cuidarem de 

sua saúde, desde a adolescência, através dos Programas de Prevenção ao Câncer 

Ginecológico (Colo do Útero e de Mama) e do Pré-Natal. É possível perceber a diferença 

entre o estímulo ao cuidado entre os gêneros observando-se o período decorrido entre a 

criação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM – criado em 1983)
47

 e 

a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH – criada 

em 2008)
 48

.  

 Em um estudo realizado em quatro estados brasileiros acerca da relação 

homem-assistência à saúde, notou-se que os ambientes não propiciam a presença dos 

homens, pois possuíam vários elementos femininos, como cartazes produzidos pelo 

Ministério da Saúde e objetos de educação em saúde ou até mesmo decorativos que foram 

produzidos pela própria equipe. 
49

   

 O texto da PNAISH traz como fatores determinantes à resistência masculina à 

atenção primária as barreiras socioculturais e as barreiras institucionais
48

, estas últimas 

relacionadas à dificuldade que a população masculina encontra em acessar os serviços de 

saúde. 
50

 

 Daí, a importância de preparar os serviços de saúde e capacitar as equipes a fim 

de que a PNAISH seja, de fato, implantada em todo âmbito nacional; pois é necessário, 

antes de tudo, vencer as barreiras institucionais, para que a população masculina se 

acostume com a importância do cuidado à saúde. 

 Quanto à escolaridade, nota-se que os usuários compreendidos na faixa etária 

entre 11 a 19 anos possuem um nível de escolaridade maior comparado às faixas etárias 

mais velhas. Isso pode ser justificado pelo fato de que, antigamente, o acesso à educação 

era mais restrito, pois geralmente, as famílias mais pobres colocavam seus filhos para 

trabalharem desde muito cedo, principalmente em serviços relacionados à agricultura. 
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Pessoas com maior escolaridade apresentaram chances maiores, na região Sudeste, de 

utilizar os serviços de saúde. 
51

 

 Em relação à Presença de alguma doença, notou-se que a frequência de 

usuários que possuíam alguma aumentou conforme o aumento da faixa etária, o que pode 

ser explicado pelo fato dos idosos apresentarem mais problemas de saúde que a população 

em geral. Em menos de 40 anos, o perfil de mortalidade no Brasil mudou de população 

jovem para um perfil no qual prevalecem as doenças complexas, relacionadas à população 

idosa.
52

 O IBGE divulgou, em 2008, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) na qual 31% da população geral se declararam portadores de doenças crônicas, 

sendo 47% de pessoas acima de 50 anos de idade. Desses, 66% afirmaram ter mais de uma 

enfermidade.
53

  

 Inversamente proporcional a isso, nota-se que a frequência na variável Procura 

por problemas agudos foi decrescendo conforme o aumento da faixa etária. Esse dado pode 

ser justificado pelo fato de que, sendo a população idosa aquela que mais apresenta doença 

crônica, há um maior acompanhamento em consultas agendadas por parte desta faixa etária. 

Assim, utiliza menos o atendimento em demanda espontânea, uma vez que se tem maior 

acesso aos serviços de saúde. 

 Apesar de a ESF surgir com a tentativa de reorientação do modelo assistencial e 

ampliar o acesso aos serviços de saúde, o que se percebe é que a agenda de atendimento, no 

município de Botucatu acaba sendo voltada para os programas do MS, que contemplam as 

crianças; gestantes e mulheres em idade fértil; pacientes hipertensos e diabéticos; deixando 

poucas vagas para o atendimento da população em geral. 

 Em relação à chance de procura por atendimento devido a problemas agudos 

em menores de um ano de idade, não houve relação estatística significativa entre as 

variáveis Sexo e Presença de alguma doença, visto que na faixa etária de menores de cinco 

anos, incluindo, principalmente as crianças menores de um ano, é comum o acometimento 

por problemas agudos, como afecções respiratórias, doenças diarreicas e presença de 

febre.
54

 Fica sob a responsabilidade da mãe, na maioria das vezes, o cuidado à saúde da 

criança
55

, e há também a grande preocupação frente à fragilidade da criança nessa faixa 

etária. 
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 Além disso, as crianças menores de um ano possuem um acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento com consultas mais frequentes nesse período, pois o 

município segue o modelo de atendimento preconizado pelo MS, que trata sobre a Saúde da 

Criança, voltado para o crescimento e desenvolvimento, cujos atendimentos devem ser 

realizados com a seguinte frequência: na primeira semana de vida, 1º mês, 2º mês, 4º mês, 

6º mês, 9º mês, 12º mês; e posteriormente a cada 6 meses até os 2 anos de vida, e a partir 

daí, consultas anuais. 
56

  

 Entre as faixas etárias entre 1 a 10 anos, entre 11 a 19 anos e entre 20 a 59 

anos, a chance de procura por atendimento por motivos agudos foi estatisticamente 

significativa entre os usuários com presença de alguma doença, o que pode ser explicado, 

como apontado anteriormente, pelo fato desses pacientes possuírem um acompanhamento 

mais frequente de suas condições de saúde. 

 Já na faixa etária acima de 60 anos, notou-se que a chance por procura por 

atendimento por motivos agudos foi maior nos homens e menor nos indivíduos que tinham 

companheiro (a). Um estudo sobre o perfil de idosos hospitalizados com Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT), no Rio de Janeiro, encontrou situação inversa em relação à 

presença de companheiro.
57 

 Verificou-se, nesse estudo, que, em relação à situação 

conjugal, a maioria dos participantes era casada, e ao relacionar a presença de companheiro 

e sexo, percebeu-se que 33,3% dos homens tinham companheira, enquanto 26,7% das 

mulheres eram viúvas.
 57

 

 Diante do exposto, faz-se necessária a realização das atividades de promoção à 

saúde e prevenção de agravos, além, é claro, das práticas curativas, porém voltadas a toda 

população, incluindo todas as faixas etárias, além da capacitação das equipes para o 

atendimento à população masculina, ampliando o acesso, de forma igualitária e universal, 

como é preconizado para a ESF. 
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6.2. Dados qualitativos: método 4 

 

6.2.1 Acolhimento e a demanda espontânea 

 Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Humanização do 

SUS – HumanizaSUS -, na qual a humanização se torna o eixo norteador das práticas do 

cuidado à saúde, em todos os âmbitos do SUS. 
15

 Assim, surge a proposta de acolhimento, 

maior diretriz dessa política, com a finalidade de estreitar e melhorar as relações entre 

usuários, profissionais e o próprio serviço de saúde, em qualquer nível da assistência 

prestada. 

 Diante de várias definições para o termo acolhimento, o que se pode apreender 

é que o usuário tenha seu atendimento realizado de forma respeitosa por qualquer 

profissional de saúde que deve ter uma escuta atenta de suas demandas e oferecer uma 

assistência resolutiva.  

 Os sujeitos da pesquisa têm essa clareza em relação ao fato do acolhimento 

poder ser realizado por qualquer profissional, em qualquer setor da unidade de saúde; e 

apontam, ainda, para a importância de ser ter resolubilidade na ação. 

 O acolhimento não deve ser realizado por uma única categoria profissional, mas 

sim por toda a equipe de saúde, desde que haja uma postura acolhedora nessa relação.
58

 

Isso exige compromisso e empatia por parte dos profissionais, a fim de que as demandas 

trazidas possam ser sanadas, pois, caso contrário, esse paciente continuará em busca do 

serviço de saúde até obter uma resposta satisfatória às suas necessidades. 

 Outro ponto que emerge dessa discussão é o local em que ocorre esse 

acolhimento. Autores afirmam que o acolhimento deve acontecer em todos os locais e 

momentos no serviço de saúde. 
21

 A visita domiciliar do ACS, por exemplo, também é 

apontada como uma maneira de acolhimento
 59

,  pois é um momento de escuta por parte 

desse profissional, que se sente responsável por “devolver” uma resposta satisfatória a essa 

paciente.  

   Faz-se, assim, necessário e de extrema importância o envolvimento de toda a 

equipe na realização do acolhimento, para fortalecimento da própria equipe e resolução da 

demanda espontânea no dia-a-dia das unidades. 
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 No início da implantação da ESF no município de Botucatu, era habitual 

determinar-se um horário para o atendimento à demanda espontânea (chamado como 

eventual ou extra) e dar vazão às queixas agudas, que sempre existiram em grande número. 

Normalmente, a primeira hora da manhã era destinada para esse tipo de atendimento e fora 

desse horário, o paciente era dispensado e orientado a retornar no dia seguinte, dentro do 

horário estipulado. 

 Essa rotina se perpetua, explicitamente, na fala dos profissionais, 

principalmente naqueles que atuam há mais tempo no município. Porém, diante dessa 

realidade que a cada dia torna-se mais evidente que é a demanda espontânea, e com a 

adesão do município ao proposto pelo MS; nota-se que, apesar de muitas vezes os 

profissionais não concordarem, as unidades realizam o acolhimento ao longo de todo 

período de funcionamento. E esse acolhimento pode ou não culminar no atendimento 

médico. 

 Ao dispensar o paciente sem lhe oferecer uma alternativa de resolução de sua 

demanda, corre-se o risco de perder a legitimidade perante os usuários, pois como entender 

que uma unidade de saúde que presta assistência e realiza o acompanhamento em 

atividades programadas, não está disponível no momento em que mais necessita de 

atenção: a agudização de uma patologia ou o surgimento repentino de um agravo à saúde.
23

  

 Os profissionais necessitam de capacitações sobre as mudanças que ocorreram 

na ESF desde sua criação, para transformarem suas ideias aprendidas na época da formação 

profissional sobre esse “novo” modelo de atuação, pois novas propostas de trabalho e 

atuação vão surgindo frente às novas necessidades que antes não eram tão perceptíveis, mas 

que já existiam. 

 Outro ponto que emergiu das falas dos sujeitos diz respeito à forma como o 

acolhimento é encarado dentro das USFs. Utiliza-se o termo acolhimento, porém o que 

ocorre mesmo é uma triagem desses pacientes para as consultas médicas ou de 

enfermagem; ou ainda, se há a necessidade de se passar por atendimento naquele momento.  

 Essa é uma realidade vivenciada em outros municípios e instituições de saúde, 

que tendem a tratar o acolhimento como uma simples triagem, que apenas se diferencia de 

outros métodos, mesmo quando esse acolher é acompanhado de uma avaliação e 

classificação de risco.
60-62
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 Percebe-se que os sujeitos apreenderam corretamente o conceito de 

acolhimento, porém, na prática, isso acaba reduzido a meras ações técnicas, de averiguação 

de queixas e aferição de sinais vitais, sem embutir um raciocínio crítico e/ou científico 

sobre a demanda. Estudo sobre a contribuição do acolhimento na ESF no município de São 

Paulo aponta para o mesmo fenômeno, cuja operacionalização dessa prática ainda é uma 

“caixa preta” para as equipes.
63

  

 Esse agir como triagem pode ser herança do modo antigo de se lidar com a 

demanda espontânea, como já apontado anteriormente, em que aqueles pacientes que 

chegavam no primeiro horário da manhã passavam pela pré-consulta, na qual a auxiliar de 

enfermagem anotava a queixa no prontuário e depois encaminhava para o atendimento 

médico. 

 Desconstruir formas obsoletas de se atuar em saúde é tarefa árdua e que exige 

grande empenho por parte da gestão e disponibilidade por parte dos profissionais 

envolvidos, mas com a garantia de se colher os frutos desse investimento. 

 Outro fator a se discutir é a questão de que o acolhimento deve ser realizado de 

modo a trazer uma resposta satisfatória à demanda do paciente. Porém, através das falas dos 

sujeitos, esse atendimento acaba sendo direcionado apenas para a queixa do paciente, sem 

que o mesmo seja visto e entendido como um ser biopsicossocial.   

 Essa restrição foi percebida por outros estudos, em diversos municípios, cujo 

atendimento é direcionado para a consulta médica.
63, 64

  

 O atendimento eventual – acolhimento – acaba sendo visto, inclusive pela 

própria população, como um atendimento mais rápido, baseado apenas na conduta restrita à 

queixa do paciente. Isso mostra que, muitas vezes, as ações praticadas na ESF pouco se 

diferenciam daquelas do modelo biomédico.  

 Autores apontam que esse tipo de atendimento pode trazer como consequência 

a visão da ESF como um pronto atendimento
63

, no qual não se realizam ações de promoção 

e prevenção, apenas ações curativas. Perde-se, assim, a noção da importância da 

continuidade do acompanhamento desse paciente, que por muitas vezes procurará esse e 

outros serviços em busca de uma solução para seu problema. 
64

 Isso gera insatisfação nos 

usuários dos serviços, pois estes saem do atendimento com a sensação de que nada ou 

pouco foi feito, e fica a dúvida em suas mentes: “o que eu tenho, afinal?”. 
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 Essa dificuldade em se praticar adequadamente o acolhimento pode-se 

relacionar ao fato do grande número de atendimentos que ocorrem diariamente nas USFs, 

tornando-se, assim, um trabalho penoso e de difícil execução, gerador de estresse, tanto 

para os profissionais quanto para os usuários. Autores corroboram essa ideia ao 

apresentarem a realidade de outras unidades, em que o número de “acolhimentos” 

realizados chegava a 40 por dia.
 63

  

 É necessário, portanto, que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que se 

pode apresentar frente às necessidades da população, e que estas devem estar à disposição 

no momento da escuta.
 23

  

 O atendimento de casos urgentes é realizado mais rapidamente nas USFs, 

conforme desvela as falas dos sujeitos, sendo estes encaminhados, após breve escuta, 

diretamente para consulta médica. As equipes estão atentas para casos urgentes e ocorre 

uma sinalização para que esse paciente seja atendido com prioridade. 

 A Atenção Básica, ao contrário do que se pensa, é o local adequado para o 

atendimento dos casos de pacientes crônicos em situação de agudização e urgências de 

menor gravidade.
 13, 23

 No entanto, casos de emergência podem chegar até as USF e estas 

precisam estar preparadas para iniciar o suporte básico de vida e acionar o serviço móvel de 

urgência
23

 , no caso do município em questão, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência). 

 Na vigência do antigo modelo biomédico, as pessoas estavam habituadas a 

procurarem o Pronto-Socorro para resolverem qualquer tipo de problema relacionado à 

saúde. Isso porque as UBS tinham suas ações voltadas para os programas, como exposto 

anteriormente, o que restringia o acesso aos grupos da população não contemplados nesses 

programas. Com a reorientação do modelo assistencial através da ESF, ocorreu uma maior 

vinculação da população com as unidades de Atenção Básica, quer pela proximidade física, 

quer pela criação do vínculo, que favorece a procura nos momentos de maior sofrimento 

(físico ou mental). 

 No entanto, percebe-se que não há a implantação da Avaliação com 

Classificação de Risco nas USFs do município e que essas situações de emergência são 

percebidas de diversas formas: o paciente que chega à recepção relatando estar passando 
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mal; o membro da equipe que percebe essa situação de emergência em vias de acontecer; 

ou outros pacientes sinalizam para a equipe. 

 A classificação de risco propõe uma maneira diferente de organizar a fila de 

espera que não por ordem de chegada, mas pelo grau de risco do indivíduo naquele 

momento.
65

 Além disso, permite que os pacientes e seus familiares sejam orientados quanto 

ao tempo de espera para atendimento, e possibilita melhores condições de trabalho aos 

profissionais através da implantação de um cuidado horizontalizado.
 65

  

 No município, a classificação de risco está implementada apenas nos serviços 

de urgência (Pronto Socorros Adulto e Infantil) e é realizada pelo profissional enfermeiro. 

A implementação dessa ferramenta na rotina das USFs pode ser uma estratégia para 

facilitar o atendimento à demanda espontânea. 

 Os sujeitos trazem, ainda, em suas falas, que a maioria dos pacientes que passa 

pelo atendimento eventual não precisaria deste atendimento. Isso porque, muitas vezes, o 

acolhimento tem por produto final a consulta médica. Não se deve desvalorizar a procura 

do usuário pelo serviço de saúde, pois não necessariamente sua demanda se caracteriza por 

sofrimento físico, mas o que pode estar implícito nessa procura são sofrimentos de ordem 

sociais, psicológica e até mesmo cultural. 

 Surge, então, uma nova “velha” possibilidade de se trabalhar essas questões: a 

clínica ampliada. Segundo o Ministério da Saúde: 

 

...clínica ampliada é uma das diretrizes que a PNH propõe para qualificar o modo 

de se fazer saúde... é aumentar a autonomia do usuário do serviço de saúde, da 

família e da comunidade. É integrar a equipe de trabalhadores da saúde de 

diferentes áreas na busca de um cuidado e tratamento de acordo com cada caso, 

com a criação de vínculo com o usuário. A vulnerabilidade e o risco do indivíduo 

são considerados e o diagnóstico é feito não só pelo saber dos especialistas 

clínicos, mas também leva em conta a história de quem está sendo cuidado. 

(Ministério da Saúde, Dicas em Saúde, 2010)
66 

   

 A clínica ampliada evita que se faça uma abordagem voltada para um 

conhecimento específico, no caso, o médico. Trabalhar diversos saberes, inclusive o do 

próprio paciente, valorizando suas experiências, faz parte da competência dos profissionais 

atuantes na ESF.  
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 Dentro da prática da clínica ampliada, é importante acolher todo relato do 

paciente, mesmo quando pareça não se relacionar ao diagnóstico e tratamento; pois assim, o 

profissional o ajudará a reconstruir e respeitar os motivos que levaram ao seu 

adoecimento.
65

  

 Os conhecimentos devem estar interligados e haver um respeito por parte da 

equipe em relação ao saber do outro, para que a clínica ampliada aconteça de fato. 

As equipes de SF devem ser estimuladas a envolverem os diversos profissionais que a 

compõe nesse processo de escuta, tirando o foco do profissional médico, pois a própria 

população tem dificuldade em aceitar o atendimento por profissional não médico. 

 Dentre esses diversos saberes está o da enfermagem, que ganhou maior 

autonomia de atuação com a criação da ESF. Normalmente, a rotina do acolhimento é 

realizada, essencialmente, pela equipe de enfermagem, e a atuação do enfermeiro no 

atendimento à demanda espontânea é bem vista aos olhos dos sujeitos da pesquisa. 

 O enfermeiro, através do protocolo de assistência de enfermagem existente no 

município, consegue atuar de forma a resolver muitos casos que surgem na demanda 

espontânea. Em algumas USFs, notou-se que o atendimento do enfermeiro é focado nas 

questões relacionadas à saúde da mulher. Em outras, esse profissional consegue 

desempenhar essa função com maior autonomia. 

 Apesar de ainda existir certa resistência por parte da população, que algumas 

vezes reclama por passarem “com a enfermeira” e não pelo médico, como esperavam; há 

uma parcela da população que aceita e, até mesmo, prefere ser atendida por este 

profissional. 

 A consulta de enfermagem é uma das atribuições do enfermeiro atuante na ESF 

67
 e faz parte de sua competência, respaldada pela Lei do Exercício Profissional, que afirma 

ser a consulta de enfermagem uma atividade privativa do enfermeiro
68

 (COFEN, 1986), 

pois se utiliza de componentes científicos para identificar problemas de saúde e adotar 

tomada de decisão coerente. 

 No entanto, o profissional enfermeiro deve estar qualificado a executar a 

consulta de enfermagem e ter pleno conhecimento dos limites de sua atuação para que não 

se extrapole em condutas inadequadas e incorra no exercício ilegal da profissão, trazendo 

prejuízos para a população por ele assistida. 
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 A presença do enfermeiro nessa prática reforça que o atendimento à demanda 

espontânea exige trabalho em equipe e que este sustenta as práticas dos profissionais 

envolvidos
69

  e a complementaridade dos diferentes saberes permite a superação da prática 

individual. 
70

  

 Autores afirmam, ainda, que o trabalho multiprofissional, como o que acontece 

na ESF, exige uma mixagem e intercâmbio das competências de cada profissional. 
2
 Contar 

com a ajuda mútua dos profissionais auxilia a equipe a lidar com a demanda espontânea, 

não ficando pesado a ninguém, pois se compartilha a responsabilidade de atendimento. 

 A clínica centrada no ato prescritivo e na produção de procedimentos contribui 

para a baixa resolubilidade da rede básica, daí a importância de se exercer uma clínica 

como exercício ampliado da multiprofissionalidade, em relação aos próprios profissionais e 

com usuário.
18

   

 Outro ponto que emergiu na fala dos sujeitos está relacionado à falta de vagas 

para agendamento e à falta de unidades de pronto-atendimento para encaminhar os 

pacientes que procuram por atendimento na demanda espontânea. 

 Vaga na agenda significa acesso aos serviços de saúde. Quando se esgotam as 

vagas, limita-se o acesso da população; então, parte-se para a orientação de procurar o 

atendimento na demanda espontânea, gerando um inchaço nesse tipo de atendimento. Mas, 

ao mesmo tempo, como ampliar o número de vagas na agenda se a demanda espontânea 

toma grande parte do tempo de atendimento? 

 Estudos apontam que um dos principais motivos de insatisfação do usuário com 

os serviços de saúde tem sido a falta de vagas para agendamento.
71, 72

  

 A falta de vagas no setor secundário também dificulta o atendimento à demanda 

espontânea, pois em alguns casos, sabe-se que é necessário encaminhar o paciente, porém 

não há o que fazer para resolver seu problema na Atenção Básica. E então, o paciente acaba 

sempre procurando a demanda espontânea para resolver momentaneamente seu problema 

até que se consiga, já que o atendimento é baseado na queixa-conduta, como visto 

anteriormente. 

 A atenção à saúde está dividida em três níveis, sendo: Atenção Básica (postos 

de saúde, onde se priorizam ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, e 

recuperação da saúde); Atenção Secundária ou Média complexidade (ambulatórios de 
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especialidades que visam o atendimento aos principais agravos à saúde e que necessitem de 

profissionais especializados e apoio diagnóstico e terapêutico) e Atenção Hospitalar ou Alta 

Complexidade (assistência de alto custo devido à alta tecnologia empregada, envolvendo 

profissionais especializados e procedimentos complexos). 

 No município em questão, a Atenção Secundária ainda não está bem 

estruturada, com poucas ofertas de atendimento, contando, apenas, com um hospital das 

clínicas, vinculado a uma universidade, que atende os municípios da região, voltado mais 

para os níveis terciário e quaternário, disponibilizando vagas em número insuficiente à 

demanda do município. Isso gera longas filas de espera por atendimento especializado, 

além de um prazo muito longo para o agendamento e acaba sendo um entrave à 

integralidade das ações e ao acesso universal dos usuários do SUS. 

 Os sujeitos apontam, também, para a falta de PAs para referenciarem a 

demanda espontânea. O município conta com um PS Municipal para atendimento à 

população adulta e um para a população infantil, além do PS do Hospital das Clínicas, onde 

são destinados pacientes com maior gravidade. E, na tentativa de desafogar os PS, a SMS 

criou três “PAs”, dentro de unidades básicas, porém em horário de funcionamento noturno. 

Essa tem sido uma possibilidade de encaminhar os pacientes de demanda espontânea. 

 Entra-se, novamente, na discussão acerca das urgências de Atenção Básica, que 

são de responsabilidade dos profissionais atuantes nesse nível de atenção. No entanto, uma 

série de fatores interfere, como visto anteriormente, na intensidade da demanda espontânea 

para as unidades. Por isso, é necessária a mobilização da gestão, dos profissionais de saúde 

e também da população, a fim de se pensar em estratégias para, a longo prazo, resolver ou 

minimizar essa problemática.  

  

 

6.2.2 A influência do paciente na demanda espontânea 

  

 Sendo a demanda espontânea uma realidade dentro da ESF, os sujeitos referem-

se a essa questão do desconhecimento por parte da população acerca do atendimento não 

agendado. 
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 Como exposto anteriormente, esse tipo de atendimento é pautado na queixa-

conduta, não abrangendo outros aspectos da vida do paciente. Para isso, o mesmo é 

orientado a agendar uma consulta para melhor acompanhamento. 

 No entanto, a população vê no atendimento de demanda espontânea uma 

maneira mais rápida de resolução (ainda que não total) de seu problema. Tem-se a falsa 

ideia de que tudo pode ser resolvido nesse tipo de atendimento. Mas diante do elevado 

número de pacientes a ser atendido, é difícil prestar uma assistência de qualidade. 

 Para lidar com essas dificuldades, os sujeitos mostram para a necessidade de se 

trabalhar a educação em saúde. A atitude de buscar apenas atendimentos pautados na 

queixa-conduta é cultural e historicamente construída, mas mesmo assim, ao acessar o 

serviço de saúde, o paciente espera que todas as suas demandas sejam resolvidas, num curto 

espaço de tempo.  

 As ações de promoção à saúde e prevenção de doenças são deixadas de lado 

porque não foram construídas ao longo do tempo; com o antigo modelo biomédico o 

atendimento, invariavelmente, se restringia a atos prescritivos e curativos. Não se 

estimulava a população a pensar no futuro, mas sim se reduzia o atendimento às práticas 

imediatistas. 

 E foi com a intenção de mudar essa realidade que surge a ESF. Porém, após 

anos de implantação, nota-se, pelo discurso dos sujeitos, que essa realidade pouco mudou. 

A promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, mas exige a 

integração dos três níveis de governo, a fim de se articular ações com o objetivo de 

melhorar as condições de vida da população e a oferta de serviços essenciais ao ser 

humano.
73

  

 Uma estratégia citada pelos sujeitos da pesquisa refere-se a trabalhar a 

educação dessa população, ferramenta indispensável para qualquer situação que exija 

mudança de postura, pois para mudar é necessário conhecer, ter autonomia para se ter uma 

adequada tomada de decisão. 

 Estudo sobre o uso inapropriado dos serviços de emergência revela que a 

ampliação da atenção primária pode auxiliar na redução do inchaço nos serviços de 

emergência, mas que para isso deve-se trabalhar com o esclarecimento da população sobre 

o funcionamento do sistema de saúde.
74
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 As práticas educativas destinadas à população oferecem uma perspectiva de 

mudança de conduta, desenvolvendo a autonomia do indivíduo e permitindo que esse 

consiga dar qualidade a seu estilo de vida.
70

  

 Essa mudança na qualidade de vida implica no conhecimento da importância 

das ações de prevenção  

 Vale ressaltar que a educação em saúde é competência de toda a equipe, não 

somente do enfermeiro ou médico, como desvela o DSC. 

 

 

6.2.3 A Estratégia Saúde da Família e a demanda espontânea 

 

 Em relação à ESF e a demanda espontânea as falas dos sujeitos desvelam que 

não houve grandes mudanças entre do antigo modelo biomédico para a ESF, pois se 

privilegia a dimensão curativa do cuidado, com consequente diminuição da disponibilidade 

para se trabalhar a promoção da saúde e prevenção de doença. 

 As USFs são vistas, pelos profissionais, como um PA, onde não ocorrem 

atividades preventivas e de promoção à saúde, como é preconizado pelo MS. Isso gera 

insatisfação e cansaço nos profissionais, que deixam de acreditar no potencial 

transformador dessa estratégia. 

 Um estudo sobre a produção científica brasileira acerca da ESF e do modelo de 

atenção evidenciou que as mudanças que têm ocorrido são isoladas, não alterando o modelo 

de atenção.
75

 Os modelos hegemônicos ainda exercem grande influência nas práticas da 

ESF e principalmente na organização da rede de atenção.
 75

  

 Outro estudo revela que grande porcentagem da agenda das equipes acaba 

voltada para resolução da demanda espontânea, atendimentos clínicos e de pequena 

complexidade e que os profissionais citam que a população não pensa em prevenção, mas 

sim na resolução do problema já instalado.
26

  

 Essa realidade ocorre também em outros lugares, como revela o estudo sobre a 

visão das enfermeiras acerca das ações na ESF, afirmando que, as equipes não conseguem 

se planejar a fim de desenvolver atividades de promoção e prevenção devido ao excedente 

de pessoas.
76

  



74 
 

 Diante de toda essa pressão, é esperado que surja entre os membros da equipe 

sentimentos ruins acerca do processo de trabalho. A demanda espontânea vem de encontro 

com a proposta de se trabalhar agendamento na ESF, além das práticas educativas.
77

  

 Corroborando com essa ideia, autores afirmam que a demanda espontânea gera 

estresse nos profissionais das equipes, por terem que ficar “tocando” serviço, afundados no 

atendimento, com tempo para cumprir e número de atendimentos cada vez maior.
2
  

 A deficiência em planejar as ações pelas próprias equipes de saúde e pela 

gestão municipal pode colaborar para lacunas de comunicação entre profissionais e 

usuários, gerando insatisfação por parte das duas categorias.
78

  

 Sabe-se que é difícil lidar com a demanda espontânea devido à 

imprevisibilidade que ela gera no processo de trabalho, porém não se podem priorizar ações 

mediante o senso comum, devem-se utilizar de ferramentas e critérios técnicos para tal.
79

  

 Uma ferramenta bastante utilizada é o Planejamento Estratégico Situacional 

(PES). Autores afirmam que sua utilização no planejamento e programação municipal ou 

local necessita de passos operacionais que envolvem ações e decisões específicas.
 80

 Os 

autores propõem:  

 
Seleção do(s) problema(s) que constituirá (ão) o objeto de intervenção; 

Análise do(s) problema(s); Definição dos objetivos; Elaboração de 

módulos operacionais; Análise da viabilidade de implementação de 

propostas; Definição de indicadores de acompanhamento e avaliação; 

Programação local das atividades; Estabelecimento das responsabilidades 

pelo gerenciamento da execução e dos prazos previstos para o 

cumprimento das atividades; Desencadeamento do processo de execução 

das ações previstas e Publicização do processo. (Teixeira e Paim, 2000)
 80

. 

 

 Claro que, para que esse planejamento aconteça deve-se ter disponibilidade da 

equipe e entendimento de que não se trata de um processo fácil, mas que exige constante 

avaliação e adaptação. Planejar, em conjunto com toda equipe, fortalece os laços 

profissionais e desenvolve a autonomia enquanto equipe de saúde.  
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6.2.4 Fatores que dificultam o atendimento à demanda espontânea 

 

 Para se prestar uma assistência de qualidade vários fatores se fazem necessários 

como, por exemplo, equipe em número adequado e com profissionais capacitados, 

ambiente de trabalho agradável, estrutura física adequada à demanda e ao tipo de serviço 

prestado, além de equipamentos e materiais em quantidade suficiente.  

 A falta de alguns desses fatores foi citada pelos sujeitos da pesquisa como um 

entrave ao atendimento à demanda espontânea. 

 Em relação à falta de profissionais, no município em questão, as equipes são 

constituídas de um médico generalista, um enfermeiro, três a quatro auxiliares de 

enfermagem. Em relação ao número de ACSs é difícil referir, mesmo que 

aproximadamente, pois essa categoria profissional (tão importante no processo de trabalho 

da ESF) está em defasagem.  

 No início da atual gestão, esses profissionais passaram a ter vínculo 

empregatício com a Prefeitura Municipal e não mais com a organização social responsável 

pela contratação das equipes de SF. Isso trouxe como consequência a dificuldade de 

contratação devido à necessidade de realização de concurso público.  

 Após a realização dessa pesquisa, vários profissionais médicos deixaram o 

serviço e a reposição dos mesmos foi uma situação dramática para a coordenação de saúde 

da SMS, pois a oferta de mão de obra dessa categoria profissional é muito escassa devido à 

remuneração e à carga horária a se cumprir. Três USFs receberam profissionais do 

Programa de Valorização da Atenção Básica – PROVAB, do Ministério da Saúde. 

 Ao final de 2013 ocorreu também uma queda no número de auxiliares de 

enfermagem por equipe, não conseguindo a reposição imediata, devido ao grande número 

de profissionais que deixaram o serviço ao mesmo tempo. 

  Uma equipe reduzida leva a uma sobrecarga de trabalho a seus membros, uma 

vez que a demanda não diminui em razão da ausência do profissional. Mas, além de 

profissionais em número suficiente é necessário que haja capacitação a fim de atuarem de 

maneira responsável, a partir do entendimento dessa estratégia. Falta de profissionais com 

“perfil” leva a um baixo comprometimento com a população e seus problemas de saúde.
81
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 A estrutura física inadequada e a falta de materiais e equipamentos também 

trazem prejuízos à prestação de uma assistência de qualidade. Algumas USFs do município 

são casas adaptadas e por isso podem não possuir todas as salas necessárias e também em 

tamanho e composição adequados. Outras USFs são razoavelmente novas (por volta de dez 

anos de construção), porém não foram pensadas no caso de aumento da população, o que as 

torna pequenas diante do tamanho da população a ser atendida. E três USFs que eram 

adaptadas ou muito precárias foram reformadas e atualmente possuem uma excelente planta 

física. 

 Segundo Manual de Estrutura Física para UBS/USF do MS, as USFs deveriam 

ser compostas pelas seguintes salas:  

 Administrativo: Sala de recepção, Sala de espera, Sala de prontuários, Administração e 

Gerência, Sala de Reuniões, Sala de ACS, Almoxarifado, Farmácia; 

 Atendimento Clínico: Consultório, Sala de Procedimentos, Sala de Vacinas, Sala para 

Coleta, Sala de Nebulização, Sala de Curativo; 

 Atendimento Odontológico: Consultório Odontológico, Escovário, Área para 

Compressor e Bomba;  

Área de Apoio: Sanitário, Banheiro para funcionários, Copa / Cozinha, Área de Serviço e 

Depósito de Material de Limpeza, Central de Material e Esterilização (Sala de Recepção, 

Lavagem e Descontaminação, Sala de Esterilização e Estocagem de Material Esterilizado), 

Sala de Utilidades, Depósito de Lixo, Abrigo de Resíduos Sólidos (Expurgo).
82

  

 Claro que essa proposta seria o ideal, mas não o real que ocorre nas USFs. A 

utilização dos espaços das USFs deve ser repensada de uma nova forma, inclusive para que 

se consiga trabalhar a interdisciplinaridade faz-se necessário compartilhar esses espaços.
 82

  

 Vale ressaltar que, dentre os objetivos da ESF, está o de garantir infra-estrutura 

necessária ao funcionamento das UBS, bem como dotá-las de equipamentos e insumos 

suficientes para o desenvolvimento do conjunto de ações propostas.
 82

  

 Outro fator que dificulta o atendimento à demanda espontânea, segundo a fala 

dos sujeitos, é o grande número de pacientes que não residem na área de abrangência das 

USFs, aumentando ainda mais o número de pacientes a serem atendidos. 

 Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, uma das diretrizes é: 
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Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, 

a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e 

intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos 

determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, 

sempre em consonância com o princípio da equidade.” (Brasil. MS. 

Política Nacional de Atenção Básica, 2012)
 62

 

 

  

 A adscrição da população permite a continuidade doas ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado; mas não só a adscrição, é necessário que haja criação de 

vínculo e formação de laços de corresponsabilidade entre equipe e usuários.
 62

  

 Uma justificativa para essa situação pode estar no fato de, no momento em que 

o paciente, ao mudar de domicílio, muda também sua unidade de saúde de referência e 

muitas vezes esse paciente não consegue se acostumar com a nova equipe (ou novo 

modelo), ou não consegue aguardar até que ocorra a criação de vínculo com a outra equipe, 

levando-o a procurar a USF anterior.  

 Corroborando com essa ideia, autores afirmam que, mesmo existindo serviços 

de saúde próximos de seu domicílio, a escolha do usuário sofre influência da maneira como 

ele é recepcionado na unidade, da confiança na experiência dos profissionais, da capacidade 

e competência de cada membro da equipe, além da resolubilidade do serviço.
 71

   

 Mais uma vez, a educação em saúde pode ser usada como estratégia para lidar 

com esse entrave, pois é necessário que a população compreenda os benefícios de ser 

atendido em sua unidade de referência e volte seu olhar aos aspectos positivos desse 

atendimento. 

 A falta de entrosamento entre a Coordenação geral da área da saúde e os 

profissionais que nela atuam foi elencada como um fator que dificulta o atendimento à 

demanda espontânea. O profissional espera maior apoio da Coordenação de saúde em 

relação à dispensa de pacientes que não estão em situações de urgência/emergência e que 

chegam ao serviço a qualquer horário. 

 Estudo acerca do acolhimento com avaliação e classificação em serviços de 

urgência e emergência demonstrou que há, muitas vezes, um descompasso em relação à 

opinião de profissionais e gestores, que detêm o conhecimento sobre políticas públicas de 

saúde, culminando na dificuldade de atuação dos profissionais.
83

  



78 
 

 Essa situação demonstra a importância de uma aproximação entre os 

profissionais e a Coordenação de saúde, promovendo a confiança entre ambas as partes. 

Promover discussões acerca do processo de trabalho e possíveis mudanças que venham a 

ocorrer nas diretrizes também é uma estratégia de enfrentamento dessa situação. Para que 

as ações de saúde sejam efetivas, gestores e profissionais devem adotar a mesma 

linguagem.  

  

 

6.2.5 Fatores que auxiliam no atendimento à demanda espontânea 

 

 Frente às dificuldades elencadas, também emergiram das falas dos sujeitos 

fatores que auxiliam a equipe a lidar com a demanda espontânea. 

 A capacitação da equipe para lidar com a demanda espontânea configura-se 

numa ferramenta de grande utilidade, pois o conhecimento permite uma assistência de 

qualidade com maior resolubilidade, além de transmitir confiança e segurança ao paciente. 

 É de responsabilidade de todas as esferas de governo desenvolver estratégias 

organizacionais que propiciem a qualificação profissional, valorizando o profissional e 

estimulando a formação e educação permanente desses profissionais.
67

  

 Dentre os 34 sujeitos desse estudo apenas três não possuíam pós-graduação. Em 

relação ao restante da equipe no município, a maioria dos cursos de capacitação acaba 

sendo voltada para os profissionais de nível superior, seguidos daqueles destinados aos 

ACS, depois aos profissionais de nível técnico e por último, aos auxiliar de serviços gerais 

e administrativos. 

 Dentro dessa perspectiva, autores afirmam que é necessário que os profissionais 

atuantes na ESF aprendam a reconhecer as necessidades de saúde e os problemas dos 

indivíduos e das famílias.
63

  

 Não só a capacitação das equipes, mas a existência de protocolos que norteiem 

a assistência também auxilia no atendimento à demanda espontânea. 

 No município, há o protocolo de assistência de enfermagem, porém ainda não 

se construiu um protocolo voltado exclusivamente para o atendimento à demanda 

espontânea. Houve uma iniciativa, por parte da gestão, em reunir os profissionais das USFs 
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para discussões acerca da construção conjunta de um protocolo, porém, essa estratégia não 

teve seguimento. 

 A partir da criação de protocolos se consegue fazer uma padronização da 

maneira de atendimento à demanda espontânea, pois se nota que cada USF possui a sua, 

bem como as UBS tradicionais possuem a sua. De uma forma geral, elas são bem 

semelhantes, porém existem pequenas variações entre elas, por exemplo, há USFs que 

estipulam o horário da manhã e outras que colocam o início da manhã e da tarde. Essas 

diferenças podem gerar atritos por parte da população, que não entende porque uma 

unidade funciona de um jeito e em outra unidade o atendimento é diferente, se ambas 

pertencem ao mesmo município. 

 O Ministério da Saúde lançou, em 2008, um protocolo de atendimento à 

demanda espontânea com as principais queixas de urgência que podem ser atendidas na 

AB.
13

  

 Esse protocolo é bem amplo e oferece, inclusive, opções terapêuticas para cada 

agravo à saúde. Uma estratégia que pode ser utilizada é formar uma equipe para adequar 

esse protocolo à realidade do município em estudo. 

 Outra estratégia que pode auxiliar as equipes no que tange ao atendimento à 

demanda espontânea é a participação popular. 

 A participação popular ou controle social surgiu através da Lei 8142/90
84

, em 

1990, compõe juntamente com a Lei 8080/90 a Lei Orgânica da Saúde. A participação 

popular ocorre através dos Conselhos de Saúde, quer sejam Nacional, Estadual, Municipal 

e no nível local, Conselhos de Unidades de Saúde (CONUS). 

 Algumas USFs do município possuem CONUS atuante, com boa participação 

por parte da população. Outras, no entanto, ainda nem conseguiram montar chapas para 

procederem à eleição.  

 O CONUS é um espaço privilegiado de discussão e construção entre 

profissionais, serviços de saúde e comunidade. Permite que se tomem decisões pautadas na 

visão de todos os envolvidos na assistência, quer seja como produtor de saúde, quer seja 

como consumidor.  

 Porém, a população ainda não tomou para si essa função primordial de 

participação nas decisões que afetam diretamente a qualidade de vida e saúde. Estudo sobre 
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a satisfação do usuário acerca do acolhimento em uma UBS apontou que, apenas 22,6% dos 

usuários conheciam seus representantes no Conselho Municipal de Saúde.
85

  

 Para que o atendimento à demanda espontânea e o acolhimento funcionem de 

fato, é necessário que haja entrosamento entre os membros da equipe, como desvela o DSC. 

 Se essa relação de confiança entre os profissionais não permear esse tipo de 

atendimento, diante do número excessivo de atendimentos, os profissionais terão sempre 

um “re-trabalho”, pois terão que checar e fazer novamente aquilo que o outro profissional 

já executou mas que, no entanto, não se confiou. 

 A existência desse tipo de relação mostra a maturidade da equipe, pois ela deve 

ser uma política de gestão a fim de que se converse, discuta e pactue os interesses, conflitos 

e desejos da equipe.
2
  

 Sujeitos de uma pesquisa sobre o acolhimento como estratégia de humanização 

citaram também que a boa relação e a integração entre a equipe é uma condição favorável 

para a vivência do acolhimento.
11

  

 A relação de confiança entre os membros da equipe é muito importante já que 

envolve diretamente o cuidado à saúde individual e coletiva da população; daí a 

necessidade de se ter transparência entre os membros da equipe e compartilhamento das 

informações.
86

  

 Cabe, portanto, a toda equipe buscar a vivência de uma relação harmoniosa, 

cujo respeito e confiança, atuando-se dentro dos limites da competência de cada profissão, 

sejam a base dessa relação. 

 

 

6.2.6 A influência da demanda espontânea no processo de trabalho na ESF 

 

 A demanda espontânea exerce grande influência no processo de trabalho na 

ESF, como aponta o DSC. Primeiro, por ser tão imprevisível, já que nunca se sabe a 

intensidade que ela apresentará a cada dia, e segundo porque o paciente vê nesse tipo de 

atendimento a resolução rápida do seu problema de saúde, deixando de valorizar as ações 

de prevenção e promoção à saúde. 



81 
 

 Como explicar ao paciente que ele necessita de exames para elucidar seu 

diagnóstico, mas que para isso ele deverá aguardar certo tempo (meses, por exemplo), se 

ele consegue acabar com sua dor no dia em que ele quiser, procurando o atendimento 

através da demanda espontânea? 

 Mais uma vez, nota-se a importância de se trabalhar a educação em saúde. A 

incompreensão da população quanto aos objetivos da ESF também foi citada por sujeitos de 

uma pesquisa como um fator que dificulta a execução das atividades propostas.
78

  

 Além disso, os sujeitos trazem a dificuldade de organização do serviço devido 

ao atendimento à demanda espontânea, pois, como dito anteriormente, não permite que se 

programe ou planeje a execução de outras atividades, além das consultas clínicas. 

 Entre as ações prejudicadas pelo atendimento à demanda espontânea está a 

realização de grupos e atividades extramuros, pois o profissional não consegue deixar o 

atendimento para executar aquelas que são programadas. A própria consulta agendada 

também é prejudicada, pois tem seu tempo de execução diminuído para que os profissionais 

consigam atender a todos os pacientes que têm acesso através da demanda espontânea 

reduzindo, consequentemente, a qualidade da assistência prestada. 

 Percebe-se que há um movimento por parte das equipes de se adequarem a essa 

realidade, algumas USFs conseguem desenvolver grupos no período da tarde, mas a 

participação nestes acaba sendo, na maioria das vezes, por parte da enfermeira, às vezes do 

dentista, e quase nunca do médico.  

 Os sujeitos declaram ter a vontade de realizarem mais as atividades de 

promoção e prevenção, no entanto, ficam aprisionados à demanda espontânea, que afeta 

negativamente o processo de trabalho. 

 Diante de todos os DSCs, fica evidente que o acolhimento é uma ferramenta 

muito útil no atendimento à demanda espontânea, mas sua utilização como de fato ele é 

proposto, ainda é incipiente nas USFs, que realizam apenas a triagem dos atendimentos. 

 Estratégias já tão conhecidas como a educação popular, o planejamento e 

organização das ações, o controle social (participação popular) são fundamentais para o 

enfrentamento dessa realidade, que influencia negativamente o processo de trabalho na 

ESF. 
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 Para que haja a transformação dessa realidade, tendo como foco a 

reorganização do modelo assistencial, visando a melhoraria na qualidade da assistência 

prestada e nas relações interpessoais, e não apenas a ampliação do acesso, é necessária a 

mobilização de todos: profissionais, gestão e comunidade. 
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 Através dessa pesquisa pode-se concluir que os usuários que mais procuram o 

atendimento não agendado nas USFs, no município de Botucatu são adultos, do sexo 

feminino, solteiro e com Ensino Fundamental Completo/Incompleto. Dentre aqueles que 

possuíam algum tipo de doença, a Hipertensão Arterial Sistêmica foi a mais frequente, 

seguida de DM. 

 O principal motivo que os levam a recorrer a esse tipo de atendimento está nos 

problemas de saúde categorizados como agudos. 

  Apesar disso, a demanda espontânea nas USFs tem um grande componente de 

problemas que poderiam ser resolvidos em atendimentos programados, nos quais os 

profissionais podem ter um olhar mais ampliado acerca do processo saúde-doença; 

facilitando a participação desses profissionais em atividades de promoção à saúde e 

prevenção de doenças, como é preconizado pelo Ministério da Saúde. 

 O acolhimento, ferramenta principal no atendimento à demanda espontânea, 

tem sua realização baseada no antigo modelo biomédico, funcionando apenas como triagem 

desses pacientes para encaminhamento à consulta médica. As equipes de saúde não 

conseguem desenvolvê-lo adequadamente por vários fatores, como por exemplo, a 

intensidade da demanda espontânea, número de profissionais insuficiente, profissionais não 

capacitados. 

 A demanda espontânea influencia no processo de trabalho da ESF, pois há uma 

redução no tempo disponível para realização de consultas agendadas, os profissionais não 

conseguem se dedicar às atividades de promoção e prevenção, a imprevisibilidade da 

intensidade dessa demanda a cada dia gera ansiedade nos profissionais. Tudo isso resulta 

numa assistência à saúde de baixa qualidade, além do desgaste causado nas equipes. 

 A principal limitação encontrada na coleta de dados estava relacionada à falta 

de informações nos prontuários. Apesar de ser obrigatória, no município, a presença de 

folha rosto (folha com os dados sócio-demográficos) em todos os prontuários, alguns não a 

possuíam.  

 Percebeu-se que os prontuários mais completos foram os de pacientes do sexo 

feminino e das crianças; o primeiro porque a maioria deles possuíam Ficha de 

acompanhamento de pré-natal, e o segundo, por serem dados relevantes ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das mesmas. 
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 Apesar de não ser objetivo dessa pesquisa avaliar a qualidade das informações 

presentes nas consultas, observou-se que grande parte das consultas agendadas restringem-

se às queixas de doenças, sem questionamentos, por parte do profissional quanto às 

questões relacionadas ao estilo de vida e condições familiares e do domicílio. 

 É necessário que se ampare as equipes de Saúde da Família frente às 

dificuldades vivenciadas em suas rotinas de trabalho. A maior proximidade entre a Gestão e 

as equipes é um ponto importante a se destacar, para que haja transformação no processo de 

trabalho das USFs, a longo prazo; e também para que os profissionais se sintam amparados 

diante das adversidades enfrentadas. 

 O estímulo à prática adequada do acolhimento também ser torna de grande valia 

nesse momento, evitando que os atendimentos acabem finalizados por consultas médicas 

baseadas na queixa do paciente, reproduzindo, assim, o antigo modelo biomédico. 

 Assim, propôs-se como produto dessa pesquisa um Roteiro de Capacitação 

sobre Acolhimento, para ser desenvolvido nas unidades de Saúde da Família, com o apoio 

dos enfermeiros gerentes dessa estratégia. 
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  O Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem tem como objetivo a 

criação de produtos que impactem na mudança da prática profissional, podendo este ser 

um material ou um processo de intervenção. 

  Os resultados da presente pesquisa serão apresentados à Coordenação de 

Atenção Básica da gestão municipal. 

  Pretende-se propor a realização de reuniões, juntamente com a coordenação da 

gestão municipal, voltada aos membros das equipes de Saúde da Família, para discussão 

do processo de trabalho, com a finalidade de os profissionais discutirem as mudanças 

ocorridas nesse processo desde a implantação da ESF; bem como a elaboração de um 

protocolo de assistência à demanda espontânea voltada para o município de Botucatu. 

 Construiu-se um roteiro de apoio para capacitação (Anexo V) das equipes de 

saúde em relação à realização adequada do acolhimento, dentro das USFs, e oferecer 

essa prática de educação junto às enfermeiras gerentes, que passarão às suas respectivas 

equipes. 
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APÊNDICE I  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Projeto de Pesquisa: A influência da demanda espontânea na (des)caracterização do 

processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família 

 O(a) senhor(a) foi convidado(a) para participar de uma pesquisa, que consiste 

na Dissertação de Mestrado Profissionalizante em Enfermagem, do Departamento de 

Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp de Renata Aparecida de 

Moraes Rosolin. As informações existentes nesse documento são para compreender os 

objetivos da pesquisa, sabendo que sua participação será VOLUNTÁRIA. Se, durante a 

leitura deste documento houver alguma dúvida, o(a) senhor(a) poderá fazer perguntas para 

que possa compreender perfeitamente do que se trata a pesquisa. Após estar esclarecido 

sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte deste estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias, sendo uma sua e outra do pesquisador responsável. 

1. Informações sobre a pesquisa 

- Título do Projeto de Pesquisa: A influência da demanda espontânea na 

(des)caracterização do processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família. 

- Pesquisadora: Renata Aparecida de Moraes Rosolin 

- Orientadora: Profa. Dra. Silvia Cristina Manghini Bocchi 

- Instituição: Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

- Telefone e e-mail para contatos: (14) 8803-9422/(14) 8202-0053; 

re21_moraes@yahoo.com.br 

2. Finalidade da pesquisa: O estudo tem por objetivo fazer o levantamento do perfil 

epidemiológico da demanda espontânea nas Unidades de Saúde da Família de Botucatu, 

bem como compreender a percepção de gestores, enfermeiros, médicos, auxiliares de 

enfermagem e usuários sobre a influência da demanda espontânea na (des)caracterização do 

processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família de Botucatu. 

3. Procedimentos: O(a) senhor(a) estará fazendo parte de uma entrevista, respondendo a 

uma questão norteadora, que será áudio-gravada, sem identificação do sujeito participante. 

As respostas serão analisadas e discutidas pelos pesquisadores, sem quaisquer referências 

que possam identificar de forma individual os participantes da pesquisa. 

4. Participação: A sua participação é voluntária e o(a) senhor(a) tem o direito de recusar-

se a continuar em qualquer etapa da pesquisa, sem qualquer prejuízo ou penalização. No 

decorrer da pesquisa, caso venha a ter alguma dúvida ou precise de alguma orientação 

complementar, use o endereço ou telefone acima, ou poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da FMB/Unesp, através do telefone (14)3811-6143. 

Compromisso dos Pesquisadores: Os pesquisadores se comprometem em usar os dados 

deste estudo de maneira correta e coerente aos objetivos do mesmo, garantindo que: 

- todas as informações obtidas serão utilizadas de forma a proteger a identidade e 

privacidade dos sujeitos participantes; 

- após transcritas de maneira fidedigna, as fitas contendo as entrevistas serão destruídas; 

 

mailto:re21_moraes@yahoo.com.br
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- as informações não serão utilizadas em prejuízo das pessoas e grupos; 

- ao final da pesquisa os resultados serão informados aos participantes; 

- os resultados da pesquisa serão publicados e apresentados em órgãos 

acadêmicos/científicos. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Eu,            portador(a) do 

RG      , abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

descrito no verso como voluntário(a). Declaro ter sido(a) devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelos pesquisadores sobre o objetivo, finalidade e procedimentos do estudo. 

Foi-me garantido o sigilo sobre minha participação, bem como o fato de poder retirar meu 

consentimento a qualquer momento sem acarretar em nenhuma penalidade. 

Botucatu,  / /  

 

 

 

       

              Assinatura do participante 

 

Assinatura dos Pesquisadores: 

 

 

             

Profa. Dra. Silvia C. M. Bocchi   Enfa. Renata Ap. de Moraes Rosolin 

Contatos dos Pesquisadores:  

Renata Aparecida de Moraes Rosolin 

Endereço: Estevão Fadoni, nº 198 fundos – Vila Santa Isabel – Igaraçu do Tietê/SP 

e-mail: re21_moraes@yahoo.com.br 

Fone: (14) 8803-9422/8202-0053 

 
Profa. Dra. Silvia Cristina Manghini Bocchi 

Av. Prof. Montenegro, s/n - Departamento de Enfermagem da FMB-UNESP 

Distrito de Rubião Junior – CEP: 18618-970 

E-mail: sbocchi@fmb.unesp.br 

Fone: 3880-1314 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Rubião Junior, s/n – CEP: 18.618.970 – Botucatu/SP 

 

 

mailto:re21_moraes@yahoo.com.br
mailto:sbocchi@fmb.unesp.br
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APÊNDICE II 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

I – Identificação 

Iniciais:             

Idade:     

Estado civil:             

Tempo de formação:            

Há quanto tempo trabalha no PSF?       

Há quanto tempo trabalha na equipe atual?:         

Possui alguma especialização (Latu sensu/Stricto sensu)? Qual?     

            

             

A) Você considera a procura por demanda espontânea na sua USF como: 

(   ) Pequena (   ) Moderada (   ) Grande 

II – Roteiro de Entrevista 

♦ Conte-me sobre a rotina de atendimento às consultas eventuais na unidade em que 

você atua, desde o momento em que o paciente chega à unidade. 

♦ Pensando na preconização do Ministério da Saúde sobre o processo de trabalho na 

Estratégia Saúde da Família, você acredita que o atendimento eventual influencia no 

processo de trabalho da sua equipe? Por quê? 

♦ Quais fatores na rotina de trabalho da sua unidade (processo de trabalho) você 

acredita que auxiliam a equipe a lidar com o atendimento eventual?  E quais fatores 

dificultam? 

♦ Quais estratégias você acha que ajudariam a equipe a lidar com o atendimento 

eventual?
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APÊNDICE III 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

- Data sorteada:  / /  

- Idade do usuário:    anos 

- Sexo do usuário:  0 - (   ) Masculino  1- (   ) Feminino 

- Estado Civil:  0- (   )Solteiro 1 - (   ) Casado 3 - (   ) Separado 

  4 – (   ) Viúvo  (    ) NI 

-  Escolaridade:   0 – (   ) Analfabeto  1 – (   ) Ens. Fund. Comp/incompl      

      2 – (   ) Ens. Médio comp/incomp 3 – (   ) Ens. Superior Comp/Incomp     (   ) NI 

- Número de filhos:            

- Presença de comorbidades:     0 - (   ) Não  1 - (   ) Sim 

- Qual é a comorbidade presente:         

- Número de atendimentos não agendados entre Janeiro a Dezembro/2012:    

- Número de atendimentos agendados entre Janeiro a Dezembro/2012:     

- Número de faltas em atendimentos agendados entre Janeiro e Dezembro/12:    

- Motivo da procura: 

1- (   ) Problemas Crônicos Agudizados  

2 - (   ) Problemas Agudos  

3 - (   )  Problemas Crônicos Agudizados sem Conhecimento Prévio  

4 - (   ) Problemas Osteomusculares  

5 - (   ) Atestados/Receitas  

6 - (   ) Outros motivos:           
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APÊNDICE IV – PLANILHA PARA LANÇAMENTO DOS DADOS PARA MÉTODO 1 

 
Unidade Data Cohab IV Jd. Aeroporto Jd. Iolanda Jd. Peabiru Jd. Santa Elisa Parque Marajoara Real Park Rubião Junior Santa Maria Vitoriana 

Mês 

 

 

Julho 

 NCA NSA Falt NCA NSA Falt NCA NSA Falt NCA NSA Falt NCA NSA Falt NCA NSA Falt NCA NSA Falt NCA NSA Falt NCA NSA Falt NCA NSA Falt 

3 0 17 0 77 48 22 24 26 5 39 15 13 15 22 3 25 35 4 21 45 20 67 53 21 4 5 2 0 30 0 

5 37 35 15 28 29 6 21 26 8 34 8 11 20 36 10 20 38 8 12 8 12 7 33 3 8 11 1 35 42 14 

9 0 28 0 62 78 19 38 18 13 23 41 3 0 12 0 41 49 10 17 17 17 55 25 22 2 18 0 12 23 2 

18 26 23 6 64 38 4 22 27 6 0 1 0 28 20 7 16 38 6 0 1 0 31 25 10 13 7 4 41 31 12 

25 28 39 7 55 41 7 28 32 10 0 5 0 24 14 5 6 36 1 0 14 0 21 72 5 9 18 3 28 12 3 
 

 

Agosto 

15 14 19 2 51 69 13 25 19 9 0 1 0 20 25 2 55 50 12 0 15 0 49 33 9 4 15 1 17 26 1 

16 19 16 8 14 32 3 32 24 9 24 24 4 11 22 3 19 15 2 16 20 4 2 24 0 12 13 3 21 29 3 

17 20 22 3 0 34 0 4 28 0 25 1 10 14 23 1 17 59 2 18 13 3 29 35 11 20 17 6 20 52 5 

27 8 41 3 45 43 13 8 19 2 26 68 4 7 29 2 15 50 1 27 15 10 32 43 6 13 26 3 15 28 3 

28 0 12 0 62 64 14 20 22 7 36 44 2 0 20 0 46 42 12 27 6 10 52 53 14 13 27 3 18 36 4 
 

 

Setembro 

3 14 20 5 42 46 12 15 28 9 39 35 13 2 26 1 16 41 1 27 19 8 37 44 9 19 20 4 28 22 7 

13 27 23 9 14 35 5 23 19 4 19 53 5 22 28 6 20 51 4 30 5 5 5 32 0 8 20 1 0 23 0 

14 39 11 15 0 32 0 5 16 2 30 28 9 17 19 3 10 19 1 25 11 10 23 49 5 13 14 3 15 26 2 

24 4 44 1 42 46 12 22 29 5 32 70 8 5 23 0 31 41 7 34 21 13 36 39 6 13 12 5 9 23 0 

25 0 15 0 60 43 8 32 28 11 45 39 13 0 24 0 33 45 4 54 13 21 59 22 17 0 17 0 9 44 2 
 

 

Outubro 

16 0 30 0 65 37 17 29 52 6 20 83 7 5 0 5 17 46 2 59 23 25 64 37 21 4 19 2 28 34 9 

17 29 18 8 70 55 9 25 36 7 0 50 0 7 0 7 30 41 0 0 8 0 54 39 16 21 11 8 44 21 16 

18 16 12 4 10 44 4 19 23 5 11 50 1 8 0 8 12 26 0 29 12 13 0 12 0 11 21 4 20 27 5 

29 12 30 4 42 37 15 23 37 10 19 102 4 3 25 0 24 73 7 28 21 8 24 30 3 17 19 3 10 43 5 

30 0 16 0 71 53 18 29 37 9 27 69 9 2 29 0 32 45 7 57 10 23 67 38 23 2 12 0 36 16 12 
 

 

Novembro 

1 13 23 4 6 53 2 20 18 6 23 36 6 18 18 4 43 43 3 22 12 9 0 32 0 8 11 1 13 26 5 

12 4 22 1 16 41 5 10 35 3 18 79 6 7 44 2 28 45 2 21 16 7 1 62 0 13 27 4 26 23 8 

21 3 8 0 61 52 6 15 34 4 0 26 0 17 25 1 33 37 7 0 13 0 41 27 12 26 23 7 36 25 10 

22 0 0 26 1 32 0 11 21 5 37 30 14 11 10 0 10 35 0 27 17 17 0 25 0 16 16 5 8 34 0 

27 0 0 25 65 68 19 18 44 3 28 66 6 0 22 0 29 38 2 26 14 22 30 23 7 4 14 1 0 7 0 
 

Dezembro 

 

7 1 25 0 4 37 1 4 13 2 26 28 5 26 10 6 12 40 0 24 7 17 26 70 6 6 13 1 24 15 6 

12 2 18 1 80 55 19 23 23 6 0 44 0 20 22 4 51 38 9 0 0 0 49 58 12 14 8 4 14 28 4 

18 0 17 0 32 25 8 28 21 7 17 30 4 0 17 0 0 37 0 23 13 23 64 20 16 4 10 0 9 15 2 

27 0 16 0 4 19 0 8 0 3 0 29 0 18 17 5 16 29 3 0 12 0 8 14 3 0 11 0 10 15 3 

28 0 18 0 0 15 0 0 0 0 2 52 1 10 10 0 4 46 2 0 4 0 25 2 6 0 10 0 0 14 0 
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APÊNDICE V -  ROTEIRO DE CAPACITAÇÃO “ACOLHIMENTO” 

 O acolhimento é uma importante diretriz para auxiliar os profissionais de saúde a 

lidarem com a demanda espontânea, em qualquer nível de complexidade do sistema de 

saúde.  

 Para que ele funcione adequadamente, possibilitando a melhora da qualidade da 

assistência prestada e maior resolubilidade das ações em nosso ambiente de trabalho 

(Estratégia Saúde da Família), propôs-se esse roteiro de capacitação para as equipes 

atuantes nessa estratégia. 

 Essa capacitação foi pensada para ser realizada durante a reunião de equipe, espaço 

privilegiado, voltado também para se trabalhar a educação permanente. Claro que não se 

pretende esgotar a discussão nem esperar grandes transformações na prática do acolhimento 

em apenas um único momento, por isso é importante que essa discussão seja sempre 

retomada na equipe. 

 É importante que o profissional enfermeiro conduza esse momento para promover 

discussões e troca de experiências entre os membros da equipe, e também, compartilhar os 

sentimentos e estimulá-los a se posicionarem frente às diversas situações que surgem em 

nosso cotidiano do trabalho.  

Com isso, espera-se um amadurecimento da equipe e criação de maior vínculo entre 

os profissionais. Além disso, faz-se necessário repensar nossa prática quanto ao 

acolhimento e ao usuário por nós assistido. Porque “Se queremos progredir, não devemos 

repetir a história, mas fazer uma história nova.” (Mahatma Gandhi) 

Bom trabalho!!! Para refletir... 

“Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa.  
Mais tarde, mude de mesa. 
Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua.  
Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente,  
observando com atenção os lugares por onde você passa. 
Tome outros ônibus. 
Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos.  
Procure andar descalço alguns dias.  
Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia,  
ou no parque, e ouvir o canto dos passarinhos. 
Veja o mundo de outras perspectivas. 
.. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas, mas 
não é isso o que importa. 
O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia.  
Só o que está morto não muda !”   (Clarice Lispector, Mudança) 
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ATIVIDADES PARA O PRIMEIRO MOMENTO 

Objetivos:  - Refletir sobre o conceito e proposta de Acolhimento;  

- Repensar na prática do Acolhimento na Unidade de Saúde da Família 

em que a equipe atua;  

 - Refletir sobre as dificuldades encontradas para a realização do 

Acolhimento; 

 - Propor estratégias para enfrentamento dessas dificuldades. 

 

 

1) Apresentação dos Objetivos dessa Capacitação; 

2) Dinâmica de Integração – (a)“DESENHO DE MIM MESMO” (ver explicação ao 

fim do texto) – 15min; 

3) Dividir a equipe em grupos de 4 pessoas; 

4) Período para leitura e reflexão sobre texto: “O acolhimento e os processos de trabalho 

em saúde: o caso de Betim, Minas Gerais, Brasil” (Franco et al., 1999)* – 40 min; 

5) Dinâmica: (b)”ESCUTA DESQUALIFICADA”  (ver explicação ao fim do texto) – 20 

min; 

6) Após, fazer brainstorm com toda equipe sobre: Fatores que dificultam e facilitam o 

atendimento à demanda espontânea dentro do nosso processo de trabalho – 15 min; 

7) A partir das vivências do roteiro e do brainstorm, levantar estratégias que auxiliam na 

prática do acolhimento a fim de melhorar a qualidade da assistência prestada e as condições 

de trabalho. Fazer aprazamento para se colocar em prática essas estratégias – 30 min; 

8) Finalização do trabalho do dia: leitura do poema Mudança, de Clarice Lispector para se  

refletir sobre a importância de mudança as ações de saúde. 

 

 

Dinâmicas da Capacitação: 

a) “DESENHO DE MIM MESMO”:  

Material necessário: folhas de papel e lápis de cor. 

Desenvolvimento: cada participante deverá fazer um desenho de si mesmo, com suas 

características mais marcantes. Após isso, recolher os desenhos e redistribuí-los para outros 

participantes, a fim de se descobrir quem é quem em cada desenho. 
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b) “ESCUTA DESQUALIFICADA”  

Devem-se formar duplas, um dos participantes da dupla será orientado a contar algo muito 

importante que já lhe aconteceu (algo que se possa contar, claro), e o outro participante será 

orientado, em segredo, a não prestar atenção naquilo que o outro estará contando, 

demonstrando descaso naquilo que se está contando (fingir que o celular toca, interromper a 

conversa para se falar algo sem importância, por exemplo). Deverá se discutir, ao final da 

dinâmica, como o participante se sentiu com o descaso do colega e levar a equipe a refletir 

sobre como tem sido nossa escuta no acolhimento aos pacientes de nossa unidade (estamos 

reproduzindo essa atitude de descaso?). 

 

*FRANCO TF, BUENO WS, MERHY EE. O acolhimento e os processos de trabalho 

em saúde: o caso de Betim, Minas Gerais, Brasil. Rio de Janeiro. Cad. Saúde Pública, 

v.15(2), abr/jun., 1999. 
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ATIVIDADES PARA O SEGUNDO MOMENTO 

 

Objetivos:  - Refletir sobre as mudanças ocorridas desde o primeiro momento da 

capacitação; 

 - Fazer uma avaliação sobre quais estratégias a equipe conseguiu 

colocar em prática e quais os pontos positivos e negativos dessas 

estratégias. 

 

1 – Dinâmica: (c) Dinâmica do Desafio  (ver final da folha) – 20 min; 

2- Dividir a equipe em 3 grupos. Eles deverão elencar as dificuldades que encontraram na 

implantação das estratégias propostas e quais os pontos positivos e negativos que surgiram 

com as mudanças no processo de trabalho – 30 min; 

3 – Reunir os grupos para apresentação dos resultados encontrados e discussão acerca do 

quais estratégias devem ser mantidas e outras que se desejam implantar. 

4 – Para finalizar, os membros da equipe podem combinar um pequeno coffee-break com o 

que cada um puder trazer. Refletir sobre a contribuição de cada um na melhoria da 

qualidade do coffee-break, associando à contribuição de cada um no processo de trabalho, 

no qual se deve dar o seu melhor. 

 

c) Dinâmica do Desafio**:  

Material: uma caixa de bombom ou saco de balas. 

Desenvolvimento: Colocar a caixa de bombom dentro de uma caixa maior; o coordenador 

explica que dentro da caixa há uma ordem a se cumprir (um “mico”); colocar música 

animada para tocar e os participantes, em círculo, vão passando a caixa. Toda vez que a 

música parar, o integrante que estiver com a caixa deve sair. O coordenador poderá instigar 

os participantes com perguntas do tipo: “Você vai ter que pagar um mico, hein?”, “Vocês 

estão preparados?”. Quando ficar o último participante com a caixa, ao abri-la, ele se 

deparará com os doces. 

Objetivos: essa dinâmica serve para perceber o quanto se teme os desafios, pois observa-se 

que as pessoas passam a caixa rapidamente para o outro; no entanto, deve-se ter a coragem 

de enfrentar os desafios da vida e, no caso, do processo de trabalho, por mais difícil que 

pareça ou de fato seja, para que no final se possa ter uma feliz surpresa. 
 

** Dinâmica extraída do site:  

http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-jornada-

pedagogica/dinamicas-de-grupo/dinâmicas-de-grupo-I.pdf 

http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-jornada-pedagogica/dinamicas-de-grupo/dinâmicas-de-grupo-I.pdf
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-jornada-pedagogica/dinamicas-de-grupo/dinâmicas-de-grupo-I.pdf
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ANEXO – PARECER DO CEP 4444/12 
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