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RESUMO 

 

O acolhimento à demanda espontânea não funciona de forma sistematizada como 

preconizado pela Política Nacional de Humanização (PNH) no contexto da atenção básica do 

município de Caicó, importante cidade da região central do estado do Rio Grande do Norte. 

Tal problemática implica diretamente na baixa resolutividade das ações que são de 

responsabilidade do segmento da atenção primária, na perda de vínculo entre usuário-unidade, 

na insatisfação de usuários com o serviço nas unidades, e na alta procura pelo serviço de 

urgência e emergência hospitalar. Portanto, através de um relato de experiência busco relatar 

as ações de sensibilização realizadas pela secretaria municipal de saúde com as equipes de 

saúde da família do município de Caicó –RN, sobre a importância de implantação e 

qualificação do acolhimento a demanda espontânea, ao mesmo tempo, teço reflexões acerca 

dos possíveis desafios nesse processo, a partir da inserção do programa multiprofissional de 

residência em atenção básica. Assumir efetivamente o acolhimento como diretriz é um 

processo que demanda transformações no modo de funcionamento da atenção básica. Assim, 

como aconteceu em Caicó, em que contou com o envolvimento de diferentes atores, esse 

processo requer um conjunto de ações articuladas, envolvendo usuários, trabalhadores e 

gestores. O processo de organização do acolhimento a demanda espontânea na atenção básica 

de Caicó, surgiu a partir da implantação do acolhimento com classificação de risco no hospital 

regional, que evidenciou a necessidade de se garantir uma atenção básica de fato resolutiva. 

Desse modo, uma série de ações de sistematização e implantação do acolhimento a demanda 

espontânea no município de Caicó foram realizadas pela gestão de saúde municipal e 

instituições de ensino, sendo elas: caracterização da origem da demanda espontânea atendida 

na porta de urgência e emergência regional, encontros de discussão da problemática com 

gestores, usuários e universidades, visitas técnicas as unidades básicas dos bairros que 

demandavam mais usuários com queixas comuns a AB, construção de uma agenda de 

trabalho com ações estratégias de suporte técnico para o fortalecimento da atenção básica, 

realização de oficinas para a construção de fluxogramas de acolhimento a demanda 

espontânea com as ESF das UBS do município de Caicó. Ao final, destacamos a colaboração 

do programa de residência multiprofissional em atenção básica no fortalecimento de ações de 

qualificação de atenção básica, no tocante ao acolhimento a demanda espontânea.  

 

 

Palavras-Chave:  Acolhimento. Atenção Básica a Saúde. Sistema Único de Saúde.  



 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The reception of spontaneous demand does not work in a systematic way as 

recommended by the National Humanization Policy (PNH) in the context of primary care in 

the city of Caicó, an important city in the central region of Rio Grande do Norte. This 

problem directly implies the low resolution of actions that are the responsibility of the care 

segment, the loss of bond between user units, the dissatisfaction of users with services in the 

units, and the high demand for emergency and hospital services. Through an experience 

report I seek to report the awareness actions carried out by the municipal health department 

with the family health teams of the city of Caicó - RN, about the importance of setting up and 

qualifying the host to spontaneous demand, at the same time. reflections about the possible 

challenges in this process, from the insertion of the multiprofessional residency program in 

primary care. Actually assume or embrace as a guideline and a process that requires changes 

in the way primary care works. Thus, as happened in Caicó, where it told or involved different 

actors, this process requires a set of articulated actions, involving users. The process of 

organizing the care and spontaneous demand in Caicó's primary care emerged from the 

implementation of risk-classified care in the regional hospital, which evidenced the need to 

ensure a truly resolutive primary care. Thus, a series of actions to systematize and implement 

the spontaneous demand reception in the Caicó municipality PH were carried out by the 

municipal health management and educational institutions, they were: characterization of the 

origin of the spontaneous demand met at the emergency door meetings, discussion of the 

problem with managers, users and universities, technical visits to the basic units of the 

neighborhoods that demanded more users with complaints common to PH, construction of a 

work agenda with strategic support actions for strengthening primary care, workshops for the 

construction of flowcharts to receive the spontaneous demand with the FHS of the UBS of the 

city of Caicó. In the end, we highlight the collaboration of the multiprofessional residency 

program in primary care in the strengthening of primary care qualification actions, regarding 

the reception of spontaneous demand. 

 

 

Keywords:  Reception. Primary Health Care. Unified Health System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Convenção Internacional sobre atenção primária a saúde (APS) realizada em 

Alma-Ata em 1978, definiu a atenção primária a saúde como sendo um conjunto de cuidados 

primários essenciais à saúde, baseados em tecnologias e métodos específicos, comprovados 

cientificamente e aceitos socialmente (ALMEIDA ET AL, 2018).  

 O conceito da Atenção Primária a Saúde foi sistematizado metodologicamente por 

Bárbara Starfield (2002) em duas dimensões de atributos: essenciais e derivados. Dessa forma, 

são atributos considerados essenciais: 1. Acessibilidade – capacidade de produzir serviços e 

responder às necessidades de saúde de uma determinada população); 2. Longitudinalidade - 

existência de uma fonte contínua de atenção, assim como sua utilização ao longo do tempo; 3. 

Integralidade - ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os usuários recebam 

atenção integral, tanto do ponto de vista do caráter biopsicossocial do processo saúde-doença, 

como ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação adequadas ao contexto da APS; 4. 

Coordenação da atenção - pressupõe alguma forma de continuidade seja por parte do 

atendimento pelo mesmo profissional, seja por meio de prontuários médicos, ou ambos, além 

do reconhecimento de problemas abordados em outros serviços e a integração deste cuidado 

no cuidado global do paciente (STARFIELD, 2002). 

Nesse sentido a autora aponta como sendo seus atributos derivados: a orientação 

familiar, decorrente da consideração do contexto familiar na atenção integral; a orientação 

comunitária, que procede do reconhecimento das necessidades sociais; e a competência 

cultural, que envolve a atenção às necessidades de uma população com características 

culturais especiais (STARFIELD, 2002).  

No cenário brasileiro, durante o processo de implementação e consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), essas práticas foram nomeadas por atenção básica, tendo sido 

implementada posteriormente diversas ações institucionais de atenção primária a saúde e 

configurou-se a partir de 2006 como política pública de Estado (ALMEIDA ET AL, 2018). 

O emprego do termo “atenção básica à saúde” pelo Movimento Sanitário Brasileiro 

foi utilizado para diferenciar ideologicamente o modelo aplicado no Brasil em relação ao 

reducionismo presente na ideia de atenção primária em Alma-Ata, que contempla três 

componentes essenciais: acesso universal e primeiro ponto de contato do sistema de saúde; 

indissociabilidade da saúde do desenvolvimento econômico-social, reconhecendo-se os 

determinantes sociais; e participação social (GIOVANELLA, 2018).  
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No entanto, conforme Giovanella (2018), essa não foi a abordagem de atenção 

primária à saúde, em geral, implementada em nossa região. Tendo sido difundida uma 

abordagem “seletiva” de cesta de serviços “custo-efetivos” para indivíduos pobres. Foi para se 

opor a essa concepção que se assumiu no SUS a denominação “atenção básica à saúde”. Ao 

mesmo, tempo a atenção básica pode também aproximar-se da ideia de “serviços básicos de 

saúde”, correspondente a uma cesta de serviços médicos restritos, que antecedeu a Declaração 

de Alma-Ata.  

A dubiedade quanto ao significado da universalidade almejada e do escopo da 

atenção primária à saúde pretendida, pode ser observado em contraposições  que emergem no 

seu cotidiano e que permeiam o seu processo de fazer saúde, tais como contrapontos entre:  

“promoção/prevenção X cuidado; saúde coletiva X clínica; ações programáticas X demanda 

espontânea; orientação comunitária X serviço de saúde; necessidades populacionais X acesso 

oportuno; atenção médica generalista X multiprofissionalidade. Tais contrapontos são 

resquícios das imprecisões de ambos os termos, que podem corresponder a políticas muito 

distintas, com sérias implicações para a garantia do direito à saúde (GIOVANELLA, 2018).  

O processo de implantação institucional da atenção primária no Brasil teve início 

formal com a implantação, em 1991, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) e, em 1994, com a criação do Programa de Saúde da Família (PSF), que passou a ser 

Estratégia Saúde da Família (ESF) em 2006. Nesse momento foi elaborada e aprovada a 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que explicita a Saúde da Família (SF) como 

modelo preferencial de reorganização da atenção primária no SUS (VIANA; DAL POZ, 

2005, ALMEIDA ET AL, 2018). 

Conforme normatizações da PNAB, no âmbito brasileiro, as ações da Atenção Básica 

devem ser desenvolvidas por meio de uma equipe multidisciplinar, em um território 

geograficamente definido e com sua respectiva população, tornando-se o primeiro ponto de 

contato da população com o sistema de saúde. As equipes têm a possibilidade de se vincular, 

se responsabilizar e atuar na realização de ações coletivas de promoção de saúde e prevenção 

de doenças no território, no cuidado individual e familiar, na (co)gestão dos projetos 

terapêuticos singulares dos usuários, que, por vezes, requerem percursos, trajetórias, linhas de 

cuidado (BRASIL 2013).  

Contudo, a atenção básica para ser resolutiva, deve ter capacidade ampliada de 

escuta e análise, um repertório ampliado de ofertas para atuar com a complexidade e 

diversidade de sofrimentos, adoecimentos, demandas e necessidades de saúde às quais as 

equipes estão constantemente expostas. Entre os seus desafios, destacam-se aqueles inerentes 
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ao acesso e ao acolhimento, à efetividade e à resolutividade das suas práticas, ao 

recrutamento, ao provimento e à fixação de profissionais, à capacidade de gestão/coordenação 

do cuidado e, de modo mais amplo, às suas bases de sustentação e legitimidade social 

(BRASIL, 2013). 

Na revisão da PNAB, normatizado pela Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, o 

acolhimento foi apresentado como característica do processo de trabalho das equipes, sendo 

recomendado que seja realizado com escuta qualificada, classificação de risco e em uma sala 

multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea com avaliação de necessidade de 

saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva 

(BRASIL,2017).  

O acolhimento enquanto uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), 

deve fazer parte de todos os encontros do serviço de saúde (BRASIL, 2008). Trata-se de uma 

postura ética que implica: a escuta do usuário em suas queixas; o reconhecimento do 

protagonismo do usuário no processo de saúde e adoecimento; a responsabilização pela 

resolução do problema; a ativação de redes de compartilhamento de saberes. Ou seja, acolher 

é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de 

saúde (BRASIL, 2008). 

Dessa forma, o acolhimento à demanda espontânea na Atenção Básica pode se 

constituir como mecanismo de ampliação/facilitação do acesso, postura, atitude e tecnologia 

do cuidado e dispositivo de (re)organização do processo de trabalho em equipe garantindo um 

atendimento humanizado e responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando 

o estabelecimento do vínculo com o usuário (BRASIL, 2013).  

O Ministério da Saúde reconhece o acolhimento como uma das principais diretrizes 

operacionais para asseverar e materializar os princípios do SUS, diretamente os da 

integralidade da atenção à saúde, universalização do acesso e equidade. Aparece como forma 

de inclusão dos usuários, na medida em que pressupõe que não apenas determinados grupos 

populacionais sejam objeto privilegiado do trabalho das equipes, mas também as pessoas que 

apresentam necessidades de saúde que não estão contempladas nesses critérios (BRASIL, 

2013).  

O acolhimento se expressa nas relações entre trabalhadores e usuários, nos modos de 

escutas e filtros, na construção de vínculos, nas formas de sensibilidade do trabalhador, num 

certo posicionamento ético situacional diante da queixa do usuário,  que exige, enquanto 

trabalho, que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que ela tem apresentado para lidar 

com as necessidades de saúde da população, pois são todas as ofertas que devem estar à 
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disposição para serem agenciadas, quando necessário, na realização da escuta qualificada da 

demanda (BRASIL, 2013).  

Nesse sentido, o acolhimento configura-se enquanto estratégia facilitadora da relação 

entre o profissional e o usuário, entre equipe de saúde e o usuário, sendo considerada uma 

tecnologia leve, pois pauta-se na à escuta ativa, no diálogo, na empatia, no respeito, no 

estabelecimento de relação de confiança e na visão integral do outro, fundamentais para a 

garantia da humanização e qualidade do atendimento (MERHY; ONOKO, 2006; SALIBA 

MOIMAZ et al., 2017). 

No cenário da atenção básica do município de Caicó -RN, principal cidade da região 

do Seridó, localizada a 282 km da capital estadual, a existência do Programa de Residência 

Multiprofissional em Atenção Básica da Escola Multicampi de Ciências Médicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tensiona este nível de atenção novas 

possibilidades de atuação. Neste cenário é visível que o acolhimento à demanda espontânea 

não funciona de forma sistematizada, e só recentemente, a partir de abril de 2019, que o 

município começou a realizar ações de implantação de fluxos de atendimento a demanda 

espontânea nas unidades básicas de saúde.   

Durante minha vivência prática enquanto residente em três unidades básicas do 

município de Caicó-RN, também foi perceptível a identificação de impasses gerados pela 

ausência da sistematização do acolhimento, tais como: baixa resolutividade das ações de 

responsabilidade da AB, perda de vínculo entre usuário-unidade, insatisfação de usuários com 

o serviço nas unidades, alta procura pelo serviço de urgência e emergência hospitalar 

municipal.  

O reconhecimento dessas problemáticas, impulsionaram um conjunto de ações 

lideradas pela secretária municipal de saúde, em parceria com a residência multiprofissional 

em atenção básica da UFRN e profissionais da rede de atenção terciária, onde o acolhimento 

já funciona, com objetivo de implantação e qualificação do acolhimento a demanda 

espontânea no contexto das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

A atenção à demanda espontânea configura-se como sendo dos desafios das equipes 

da Estratégia Saúde da Família (ESF), tendo em vista que as expectativas na sua implantação 

estão direcionadas, em grande parte, para ações de promoção e proteção da saúde, idealmente 

com grupos homogêneos como gestantes ou hipertensos. Com relação ao acolhimento, apesar  

dos incentivos realizados  pelo  Ministério  da  Saúde, por meio da Política Nacional de 

Humanização  e  ser  um dos principais critérios de avaliação do Programa de Melhoria do 
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Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-SUS), há ainda dificuldade de implantação 

em vários municípios (DA SILVA, 2018). 

 Portanto, através de um relato de experiência busco relatar as ações de 

sensibilização realizadas pela secretaria municipal de saúde com as equipes de saúde da 

família do município de Caicó –RN, sobre a importância de implantação e qualificação do 

acolhimento a demanda espontânea, ao mesmo tempo, teço reflexões acerca dos possíveis 

desafios nesse processo, a partir da inserção do programa multiprofissional de residência em 

atenção básica. 

A aplicabilidade deste trabalho se justifica por sua relevância social e acadêmico-

científica. A relevância social está na possibilidade deste trabalho gerar informações para 

melhoria do Sistema Único de Saúde, através do fortalecimento e aperfeiçoamento das ações 

educação permanente para qualificação dos processos de trabalho da atenção básica, no 

tocante ao acolhimento e a demanda espontânea no município de Caicó -RN. Por sua vez, a 

relevância acadêmico-científica reside no aprendizado e na produção de novos conhecimentos 

sobre a temática do acolhimento na atenção básica. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo descritivo, na modalidade relato de 

experiência da atuação do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica da 

Escola Multicampi de Ciências Médicas, vinculado a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, no processo de implantação ao acolhimento a demanda espontânea nas unidades 

básicas de saúde do município de Caicó-RN. As intervenções aqui relatadas são resultado de 

uma vivência transcorrida no 2º ano de residência, durante o estágio junto ao hospital regional 

da 4º regional de saúde do Rio Grande do Norte. 

A modalidade relato de experiência diz respeito a um texto cuja função social é 

relatar uma experiência vivida, suas principais partes são: contextualização, apresentação da 

experiência e considerações. No geral, são artigos que descrevem experiência dos autores em 

determinado campo de atuação. Tais relatos devem ter caráter não apenas descritivo, mas 

também reflexivo (EULALIO, et al, 2013). Nesse caso, considerando o tipo de estudo não foi 

necessária submissão ao comitê de ética em pesquisa.  

Inicialmente, os residentes realizaram levantamento do perfil das demandas 

atendidas na porta da urgência e emergência, além de ouvirem relatos de usuários que 

buscaram o serviço, constataram que a maioria da demanda eram classificados como azul e 

verde e portanto, tinham perfil de atendimento da atenção básica.  O levantamento identificou 

os bairros com maior demanda de usuários que buscavam a urgência hospitalar para queixas 

comuns a atenção básica.  

Ainda foram realizadas, pelos residentes, visitas às unidades com maior demanda de 

usuários ao pronto atendimento do hospital regional.  Durantes as visitas foram oportunizados 

momentos de apresentação da problemática com as equipes para problematização e reflexão 

com esses atores, sobre questões do processo de trabalho referentes a modelagem de 

acolhimento a demanda espontânea do contexto das unidades e sua relação com a sobrecarga 

do serviço de atendimento hospitalar.  

Após essa etapa, a equipe técnica da AB do município e do hospital regional, 

embasados pelas informações sobre o acolhimento a demanda espontânea nas UBS, elaboram 

um plano operacional de ações para implantação e efetivação dessa prática nas UBS do 

município, a partir do qual foi criado um grupo de trabalho sobre a atenção básica e 

delimitado uma equipe técnica para acompanhamento das ações de implantação do 

acolhimento junto as ESF.  
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Essas ações corroboraram com as informações levantadas pelos residentes nos 

levantamentos sobre o perfil atendida no serviço de urgência e emergência e revelaram a 

repercussão da falta de organização do acolhimento no serviço de atenção terciária, apontando 

a necessidade organização e implantação do mesmo. 

Por conseguinte, além das ações já executadas, foram realizadas cinco oficinas, 

contemplando ao final todas as equipes de saúde da família do município de Caicó, com o 

objetivo de sensibilizar as equipes da atenção básica do município de Caicó-RN acerca da 

importância de implantação do acolhimento a demanda espontânea. As oficinas foram 

realizadas no auditório do hospital regional e ocorreram durante os turnos vespertinos e 

matutinos, com os médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de saúde bocal, técnico de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde e auxiliares de serviços gerais. 

Os residentes, sete no total, atuaram como facilitadores das oficinas, tendo em vista, 

a vivência desses no cenário da atenção básica do município de Caicó durante os rodízios do 

eixo prático da residência. O número de facilitadores foi definido de acordo com o número de 

equipes de saúde dos municípios, sendo que, minimamente, 2 dois facilitadores ficaram por 

ESF.   

As oficinas foram construídas com base nas orientações do caderno nº28 da atenção 

básica (volumes I e II). A mesma foi dividida em três etapas e iniciou com apresentação da 

proposta da atividade aos participantes e apresentação das equipes presentes. Em seguida, foi 

realizado uma exposição oral abordando a proposta da atenção básica, seus desafios e a 

importância do acolhimento no desenvolver do seu processo de trabalho, com objetivo de 

contextualizar a importância da realização da oficina.  

Após esse momento, os profissionais das equipes foram divididos em grupos e a 

partir de questões norteadores, com a condução de um membro da residência. Assim, as 

equipes deveriam caracterizar como o acolhimento estava sendo realizado, as ofertas 

disponíveis nas unidades e o perfil da demanda. As questões foram divididas em três eixos:  

Eixo 1) acolhimento atual; Eixo 2) ofertas de serviços das UBS e o Eixo 3) perfil da demanda. 

Após esse momento as equipes discutirem as questões identificadas em cada eixo, as 

informações levantadas foram apresentadas expositivamente para os demais grupos e para a 

gestão. 

No segundo momento, facilitados por um membro da residência, cada grupo, e agora 

já munido de informações sobre o acolhimento em cada realidade das ESF participantes, 

serviços e características das demandas das suas respectivas unidades, foram estimulados e 
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orientados a construírem um fluxograma para o acolhimento a demanda espontânea para suas 

respectivas unidades.  

 A terceira etapa da oficina foi finalizada com um momento avaliativo, a partir de 

questões como: que bom? Que pena? E que tal? respectivamente as pessoas poderiam apontar, 

aspectos positivos, aspectos negativos e sugestões para outros momentos como os realizados. 
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3 APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

3.1 Ações de sensibilização com as equipes de saúde da família sobre a importância de 

implantação do acolhimento a demanda espontânea na atenção básica do município de 

Caicó – RN.   

 

O processo de sensibilização das ESF para impulsionar localmente a organização do 

acolhimento a demanda espontânea na atenção básica do município de Caicó- RN, surgiu a 

partir da remodelagem e sistematização do acolhimento oferecido no Hospital Regional do 

Seridó ao usuário do pronto atendimento, que passou a ser operacionalizado a partir do 

acolhimento com classificação de risco – ACCR. A sua efetivação revelou uma alta demanda 

de queixas comuns a atenção básica no serviço de urgência e emergência hospitalar e 

impulsionou o processo de reorganização do acolhimento no contexto das estratégias de saúde 

da família.   

Tal mudança partiu do reconhecimento do acolhimento como uma diretriz de grande 

relevância para a reestruturação dos serviços de saúde, frente às dificuldades descobertas no 

cotidiano dos serviços, tais como o aumento do livre acesso dos usuários aos serviços de 

saúde; a desvalorização do trabalho em saúde; o distanciamento entre profissionais e usuários; 

e a fragmentação das ações no processo de atenção (BRASIL, 2009).   

A reestruturação da porta de atendimento as urgências e emergência nessa unidade 

hospitalar, aconteceu a partir do início em março de 2019, e requereu dos dispositivos da rede 

de atenção a urgência e emergência, sobretudo, das unidades básicas de saúde, uma série de 

ações estratégicas de organização do acolhimento no âmbito local desses equipamentos, tendo 

em vista uma possível afetação da fragilidade do atendimento a demanda espontânea nas 

UBS, na resolutividade e eficácia do atendimento prestado no serviço de pronto atendimento.  

O funcionamento do ACCR, demarca o início da trajetória de implantação e 

efetivação do acolhimento a demanda espontânea no município de Caicó- RN. Nesse cenário, 

a residência multiprofissional em atenção básica, atuou colaborando na qualificação e 

aperfeiçoamento do ACCR no seu processo de efetivação, com destaque para a levantamentos 

e análise do perfil de queixas atendidas no pronto atendimento do hospital, que revelou dados 

referentes a resolutividade da atenção básica no município.   
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Tabela 1:  Distribuição dos atendimentos no ACCR por bairro de procedência no 

período de março a setembro de 2019, HRS-2019. 

BAIRRO VER AMARELO VERDE AZUL TOTAL 

ACAMPAMENTO 1 76 185 184      446 

ADJUNTO DIAS 4 52 221 183 460 

ALTO DA BOA VISTA 7 138 454 383 982 

BARRA NOVA 28 443 1.151 985     2.607 

BOA PASSAGEM 39 465 1.345 1.096 2.945 

CANUTOS E FILHOS 7 66 265 206 544 

CASTELO BRANCO 14 110 336 195 655 

CENTRO 59 635 1.381 1.146 3.221 

DARCI FONSECA 3 51 129 126   309 

FREI DAMIÃO 4 28 74 56 162 

IPE 0 14 20 27 61 

ITANS 3 51 97 95 246 

JARDIM DE ALÁ 0 7 17 8 32 

JOÃO PAULO II 12 103 312 267 694 

JOÃO XXIII 38 329 829 819 2.015 

MAYNARD 6 73 128 89 296 

NOVA CAICÓ 7 64 216 153 440 

NOVA DESCOBERTA 4 105 289 249 647 

PARAÍBA 43 503 1.371 1.053 2.970 

PAULO VI 31 324 1.077 934 2.366 

PENEDO 4 79 295 253 631 

RECREIO 19 170 610 454 1.253 

SALVIANO SANTOS 6 48 97 67 218 

SAMANAÚ 11 150 492 370 1.023 

SANTA CLARA 0 8 24 13 45 

SANTA COSTA 0 17 37 22 76 

SERROTE BRANCO 1 34 91 79 205 

SOLEDADE 15 118 384 303 820 

VILA ALTIVA 4 61 192 162 419 

VILA DO PRÍNCIPE 7 92 194 155 448 

WALFREDO GURGEL 33 400 1.318 1.138 2.889 

ZONA RURAL – CAICÓ 29 225 640 586 1.480 

TOTAL CAICÓ- RN 438 5.039 14.271 11.856 31.605 

Fonte: Boletim informativo- Acolhimento em números – (Setembro de 2019) 



26 
 

 

O produto da caracterização da demanda (Tabela 1), por incentivo dos residentes, 

revelou que durante os seis meses de implantação do ACCR, dos 31.605 usuários de Caicó 

atendidos nesse período, 36,3% foram classificados como azul, 44,9% como verde, 

correspondendo a 81,2% de demandas que poderiam ser atendidas em outros pontos de 

atenção da rede, especialmente atenção básica. Tal levantamento ainda apontou que com 

perfil para atendimento hospitalar, foram acolhidos 16,9% correspondendo a classificação 

amarela e 1,8% a situações de emergências classificadas como vermelha. 

A caracterização da demanda atendida, realizada pelos residentes inseridos como 

colaboradores do serviço de ACCR, evidenciou a necessidade de se problematizar a respeito 

da organização da atenção básica no tocante ao acolhimento a demanda espontânea. 

Verificou-se uma alta demanda atendida nesse hospital de queixas comuns a atenção básica.  

A consequência imediata à restrição do acesso à demanda espontânea na atenção 

básica, reflete o aumento na procura por serviços de atendimento a urgências e emergências, 

sobrecarregando um nível de assistência planejado para receber, fundamentalmente, casos de 

maior complexidade na condição de demanda referida, ordenada pela política de construção 

das redes de atenção e não por demanda espontânea (BRASIL, 2011).  

A sobrecarga nos serviços de pronto atendimento hospitalar desorganiza o sistema, 

sobrecarrega os serviços com demandas não urgentes e contribui com o aumento do tempo de 

espera do usuário por atendimento. Expõe, por outro lado, as falhas de implementação da 

política nacional de saúde que tem a atenção primária como elemento estruturante da rede de 

atenção à saúde e a abordagem da família como principal estratégia de ação do modelo de 

atenção integral à saúde (TRALDI; RABESCO; DA FONSECA, 2016).  

A procura espontânea pelo o serviço de urgência e emergência com queixa não 

caracterizada como tal, como verificada na situação do hospital regional do município de 

Caicó - RN, dentre outros, pode consistir em um indicador de que o acolhimento e a 

resolutividade dos serviços de atenção primária estão em dissonância com as proposições do 

modelo assistencial, que preconiza o vínculo com responsabilização do usuário pela saúde no 

seu território e a integralidade da atenção e a centralidade na coordenação da atenção à saúde 

no âmbito do SUS (SOUZA; CHIANCA;  CHIANCA, 2012). 

Os dados levantados a partir dos boletins de atendimento do pronto socorro do 

hospital regional, que forneceram dados também da identificação acerca da origem dos 

usuários atendidos no pronto atendimento, provocaram-nos enquanto atores envolvidos nesse 

processo, uma atitude de inquietação e desejo de conhecer com profundida a realidade do 
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acesso nas unidades com maior número de usuários que demandavam o serviço de urgência 

hospitalar.  

Os residentes realizaram visitas as unidades, nesses espaços, oportunizaram 

momentos de apresentação da problemática com os administradores das unidades básicas e 

junto aos demais profissionais das equipes da saúde da família (agentes comunitários de 

saúde, técnicos de enfermagem, dentistas e enfermeiros), problematizado e refletindo com 

esses atores, questões  do processo de trabalho referentes a modelagem de acolhimento a 

demanda espontânea do contexto das unidades e sua relação com a sobrecarga do serviço de 

atendimento hospitalar.  

Nesse momento os residentes mobilizaram as equipes das estratégias de saúde 

visitadas a refletirem sobre as barreiras de acesso a população aos serviços de saúde de 

atenção básica e os possíveis fatores favorecedores ou dificultantes da inserção do usuário no 

sistema de saúde. O acesso é um aspecto basilar no contexto dos cuidados e da atenção em 

saúde, pois diz respeito e permite o uso oportuno dos serviços para alcançar os melhores 

resultados possíveis (STARFIELD, 2002) e portanto a resolutividade da queixa.  

 Tal iniciativa realizada compreende um dos objetivos dos programas de residências 

multiprofissionais em saúde, que diz respeito ao movimento de provocar reflexões sobre os 

processos de trabalho e a necessidade de reorganização do SUS (BRASIL, 2006). Os 

programas de Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) ao provocarem reflexões sobre o 

cotidiano, as relações e o processo de trabalho, impulsionam modificações nos próprios 

espaços em que estão imersos (SARMENTO, 2017).  

O atendimento médico por agendamento, atendimentos para demandas programadas, 

números limitados de fichas por dia de atendimento, falta de profissionais médicos, carência 

de insumos para aplicação de medicações injetáveis, e ausência de um serviço de acolhimento 

a demanda espontânea conforme preconizado pela política nacional de humanização, foram 

identificados como problemáticas que poderiam comprometer e colaborar para que usuários 

adscritos por essa unidade buscassem o serviço de emergência para o hospital.  

Os problemas identificados são elementos de uma cultura institucional que impede a 

vinculação entre usuário-equipe, e sustentam recepções problemáticas, rígidas e pouco 

adaptáveis às necessidades dos usuários, criando comumente um 'fechamento' dos serviços, 

proteção dos profissionais do excesso de demanda e ocasiona a precarização do acesso 

(TESSER; NORMAN; VIDAL, 2018). 

Levando-se em consideração o pressuposto da APS que afirma que essa deve estar 

próxima e ser aberta à realidade cotidiana dos usuários e da comunidade, conforme consta na 
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PNAB, a não garantia do atributo de acesso, perpetua uma atenção básica incapaz de resolver 

ou mesmo receber as necessidades em saúde dos cidadãos que dela necessitam 

(CATANANTE et al, 2017).  

Posto isto, considerando o acolhimento como sinérgico com a ampliação do acesso 

(LOPES et al, 2015). E compreendendo este como dispositivo potente para atender à 

exigência de acesso, propiciar vínculo entre equipe e população, trabalhador e usuário, 

questionar o processo de trabalho, desencadear cuidado integral e modificar a clínica 

(SOUZA et al, 2018). Foi consensual o reconhecimento da gravidade da problemática pelas 

equipes visitadas, sendo delimitado como sugestões apontadas para os desafios identificados: 

a necessidade de organização do serviço, no tocante ao acolhimento a demanda espontânea, 

além da necessidade de investimentos na qualificação profissional dos profissionais inseridos 

na rede básica de atenção à saúde do município. Ainda nesses espaços, as equipes apontavam 

ações de curto prazo, a serem realizadas afim de garantir maior acesso como por exemplo: 

mudanças na destruição de fichas, aumento de dias dedicados a atendimento a demanda 

espontânea.   

Nesse sentido, evidencia-se, portanto, a importância da qualificação do acesso na 

atenção básica de Caicó, incluindo aspectos da organização e da dinâmica do processo de 

trabalho. Isso pressupõe uma nova cultura de trabalho, bem como novas formas de organizar e 

gerir esse trabalho. A equipe de saúde da família assume a responsabilidade de acolher os 

usuários nas suas demandas, escuta-los de maneira empática e negociar com eles e tentar 

resolver suas queixas de forma eficiente. Para tanto, os profissionais engajados nesse processo 

precisam estarem à disposição para realizar o acolhimento (CAMPOS, 2003).  

 O acolhimento como recurso destinado a qualificação do sistema de saúde, 

possibilita ao usuário o acesso a um cuidado justo, ampliado e integral, a partir do 

reconhecimento de que esse acesso é um direito humano fundamental (BARALDI; SOUTO, 

2011). Garuzi (2014) aponta o acolhimento como ferramenta auxiliadora na universalização 

do acesso, no fortalece do trabalho multiprofissional e intersetorial, na qualificação da 

assistência à saúde, na humanização das práticas e estimulação das ações de combate ao 

preconceito.  

Posto isso, reconhecendo o acolhimento como capaz de atender todas os usuários que 

buscam dispositivos de saúde, possibilitando a acessibilidade universal,  reorganizar o 

processo de trabalho, a partir do deslocamento do modelo de atenção centrado no médico para 

uma equipe multiprofissional, que deverá realizar a escuta do usuário, comprometendo-se a 

resolver a sua queixa de saúde e qualificar e fortalecer a relação profissional de saúde-usuário, 
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embasados por  parâmetros humanitários, de solidariedade e cidadania (FRANCO; BUENO; 

MERHY, 2003) foi possível o desenvolvimento de ações estratégicas de reorganização da 

atenção básica.  

Nesse período, tal problemática foi apresentado a comunidade em coletivas de 

impressa virtual e em programas de rádio, blogs e sites de notícias. As questões inerentes ao 

acolhimento foram pautas também em espaços de controle social do SUS, como o Conselho 

Municipal de Saúde, e no espaço legislativo municipal, em que foi realizada audiência pública 

na Câmara Municipal de Vereadores.  

Segundo Vazquez (2012), o sucesso na implementação de qualquer nova política 

depende de diversos elementos, entre eles, os interesses e opiniões dos atores principais 

envolvidos. Os frutos da implementação de medidas propostas requer a atenção da equipe de 

saúde, o interesse do gestor local e envolvimento da população alvo para que o aumento da 

participação social possa contribuir na identificação dos problemas da comunidade, melhore a 

relação dos usuários com a equipe de saúde e facilite a elaboração de metas a serem 

cumpridas objetivando melhorias nos indicadores de saúde locais.  

A comunicação com a comunidade em problemáticas dos serviços de saúde, auxilia 

as pactuações com as comunidades no sentido da mudança do processo de trabalho das 

equipes e da melhor organização do funcionamento das UBS (FRANCO et al., 2004). Os 

residentes estiveram ocupando esses espaços afim de somar forças aos atores envolvidos na 

implantação do acolhimento, para a efetivação das mudanças pleiteadas de melhoria e 

qualificação da atenção básica local.  

Tendo discutida e apresentadas com a comunidade, de posse do conjunto de 

informações fornecidas pelos residentes, a coordenação de atenção básica municipal foi 

tensionada pela equipe gestora do serviço de urgência do hospital regional a qualificar a 

realidade da AB no município. Sensibilizada e reconhecendo a necessidade de reorganização 

da AB, em parceria com a residência multiprofissional em atenção básica e a Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte, a secretaria municipal montou o plano de trabalho, descrido 

no quadro 1. 
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Quadro 1: Proposta, ações, cronograma e responsáveis pelo trabalho de implantação 

do acolhimento a demanda espontânea nas UBS de Caicó -RN.  

 

PROPOSTA AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSAVEIS 

 

Criar Equipes de Matriciamento 

para Acompanhamento, e 

Avaliação do Acolhimento a 

Demanda Espontânea das 

Unidades Básicas do Município 

de Caicó; 

Criação de um grupo de trabalho 

da Atenção Básica. 

 

Definição da equipe de 

matriciamento por UBS;  

Elaboração de instrumentos 

de avaliação e 

monitoramento da estratégia 

adotada pelas equipes; 

Reuniões do Grupo trabalho 

da Atenção Básica.  

 

2019.1 

 

Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família; 

Equipe Técnica; Secretaria 

de Saúde; Profissionais do 

Serviço; Universidades 

Parceiras.  

 

Sensibilização das equipes sobre a 

importância da implantação do 

Acolhimento A Demanda 

Espontânea na Atenção Básica do 

Município de Caicó.  

 

Realização de oficinas com 

as ESF instrumentalizando-as 

para implantação do 

acolhimento a demanda 

espontânea nas respectivas 

UBS. 

 

2019.1 

 

Equipe Técnica; Secretaria 

Municipal de Saúde; 

Profissionais do Serviço;  

Universidades Parceiras. 

 

Definição de Procedimentos 

Absorvidos pelas Unidades 

Básicas de Saúde: 

 

Elaboração de protocolos; 

 

2019.2 

 

Técnicos da Secretaria de 

Saúde; Profissionais do 

Serviço; 

Universidades Parceiras. 

  

Fonte:  Secretaria Municipal de Saúde do Caicó- Coordenação da Atenção Básica.  

 

Nessa agenda, podemos considerar que estão envolvidas na proposta do Acolhimento 

como bem destacado por Tesser, Poli Neto e Campos (2010) dois aspectos fundamentais: um 

ético e um político, em que se objetivou a qualificação dos profissionais no contato com o 

usuário; e outra de gestão e de modelo assistencial, que visou reformular a tradição 

burocrática e rígida ao melhorar o acesso e o cardápio de ofertas do serviço, flexibilizar e 

ampliar a clínica, facilitar o cuidado interdisciplinar.  

A agenda de trabalho foi iniciada com a criação de um Grupo trabalho da Atenção 

Básica, formado por técnicos da secretária municipal de saúde, com o objetivo de planejar 

ações estratégicas para esse segmento de atenção em saúde a exemplo: criação de equipes de 

matriciamento para acompanhamento, apoio e avaliação do acolhimento a demanda 

espontânea das unidades básicas do município de Caicó, elaboração de protocolos clínicos 

para aperfeiçoamento de técnicas clínicas para troca de sonda e bolsa de colostomia, para 
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aplicação de injetáveis, para procedimentos de enfermagem em domicílio e curativos. Essa 

etapa foi conduzida por docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.   

Definidas essas equipes, foram realizadas oficinas com as ESF, as oficinas foram 

estruturadas em 3 atividades, instrumentalizando-as para implantação do acolhimento a 

demanda espontânea nas respectivas UBS. As oficinas tiveram como objetivo impulsionar a 

implantação do acolhimento a demanda espontânea nas unidades básicas de saúde do 

município de Caicó, as mesmas foram construídas levando em consideração as diretrizes da 

Política Nacional de Humanização (PNH).  

De acordo com seus princípios a humanização deve se fazer presente e estar inserida 

em todas as políticas e programas do SUS (transversalidade).  A Política Nacional de 

Humanização busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de 

contato e da comunicação entre as pessoas e grupos. Reconhece que a indissociabilidade entre 

atenção e gestão, tendo em vista que as decisões da gestão interferem diretamente na atenção 

à saúde (BRASIL, 2003).  

Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão 

dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de 

decisão nas organizações de saúde, nos processos de cuidado e nas ações de saúde coletiva. A 

política reconhece o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da 

autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades (BRASIL, 

2003).  

Conforme esse Política é necessário desenvolver a implantação do acolhimento com 

a participação dos trabalhadores da unidade e dos usuários, com múltiplos espaços de 

discussão e pactuação dessa inovação no processo de trabalho, mediante reuniões internas da 

equipe, reuniões com usuários nas salas de espera, informação à comunidade e, 

principalmente, com o estabelecimento de rotinas de encontros, para avaliar e adequar a 

implementação, considerando-se a carga horária e a escala da equipe.  

Dessa maneira, foram convidados a participar todos os membros das Equipes de 

Saúde da Família, atuantes nas unidades básicas de saúde do município de Caicó, com vistas a 

qualifica-los e sensibiliza-los sobre o acolhimento como prática de responsabilidade do 

profissional de saúde. Ao todo foram realizados cinco encontros, contabilizando ao final, 24 

equipes de saúde da família participantes.   

Quaisquer que sejam as ações de mudança, é fundamental a readequação de arranjos 

organizacionais no contexto das UBS que se adaptem à demanda real de cada situação. Com 
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efeito, para a obtenção do êxito na implementação do acolhimento, múltiplos aspectos 

técnicos, éticos e político-institucionais precisam ser mobilizados. (BRASIL, 2013).  

Desse modo, as oficinas foram realizadas em 3 etapas, um momento de formação 

teórica sobre o Sistema Único de Saúde, sobre atenção básica, política nacional de 

humanização e acolhimento a demanda espontânea no contexto da AB, discussões de práticas 

e processos de trabalho referente a prática do acolhimento no contexto local das UBS 

participantes, outro momento para a construção dos fluxogramas para acolhimento o a 

demanda espontânea e um último para avaliação da mesma,  sendo estruturadas da seguinte 

forma (ver quadro 2, 3 e 4):  

 

Quadro 2- Atividade 01, objetivos, metodologia e responsáveis pela condução das 

oficinas de acolhimento a demanda espontânea na atenção básica, Caicó, 2019.  

 

ATIVIDADE 01 OBJETIVOS  METODOLOGIA  RESPONSÁVEIS  

Apresentação  Promover a integração dos 

participantes  

Apresentação oral por 

participante 

Equipe técnica da AB 

municipal.  

Momento formativo teórica 

sobre Política Nacional de 

Atenção Básica e Política 

Nacional de Humanização.  

Apresentar as competências 

inerentes a estratégia de saúde 

da família;  

Esclarecer acerca dos 

princípios e importância da 

Política Nacional de 

Humanização na Atenção 

Básica; 

Exposição oral-

dialogada com apoio de 

projeção em Power 

Point.  

Representante da 

equipe técnica da 

coordenação de AB 

municipal.  

Grupo de Trabalhos – 

Caracterização do Acolhimento 

na ESF 

Caracterizar o acolhimento 

realizados pelas equipes; 

Conhecer a distribuição das 

ofertas de serviços das UBS  

Identificar e caracterizar o 

perfil da demanda espontânea;  

Roda de conversa e 

discussão a partir de 

questões norteadores; 

Representação em 

Cartazes do produto das 

discussões.  

Residentes do 

programa residência 

multiprofissional em 

AB.  

Apresentação dos produtos do 

Grupos de Trabalhos 

Apresentar o produto dos 

Grupos de Trabalhos 

Exposição oral com 

auxílio de cartazes. 

Residentes do 

programa de residência 

multiprofissional em 

AB 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

Em grande medida o processo de produção da oficina foi centrado na figura do 

enfermeiro e do dentista. Além disso, foi perceptível uma baixa adesão dos profissionais 

médicos. Sobre o acolhimento, das 24 ESF participantes, 67% afirmaram que o acolhimento é 

realizado pelo técnico de enfermagem, e somente em 33% o acolhimento é realizado de forma 
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compartilhada, englobando outros profissionais, como o enfermeiro, o agente comunitário de 

saúde e o administrador. 

Tal achado nas oficinas corrobora com o estudo de Coutinho et al (2015) que 

identifica os profissionais atores envolvidos no acolhimento: auxiliar/técnico de enfermagem, 

gerente/gestor, enfermeiro e agente comunitário de saúde. Sobre isso, o mesmo auto pondera 

que a realização do acolhimento não deve estar restrita somente a um profissional de saúde. 

Toda a equipe deve estar envolvida no processo de acolher, pois todo profissional deve 

estabelecer uma relação com o usuário. Ainda sobre isso, Brasil (2013) postula que é 

equivocado restringir a responsabilidade pelo ato de acolher a qualquer trabalhador 

isoladamente, pois o acolhimento não se reduz a uma etapa nem a um lugar específico.  

O acolhimento, no geral, foi representando pelas ESF como sendo um procedimento 

de escuta em que se ouve a queixa do usuário e que pode resultar em procedimentos como: 

agendamento de atendimento, marcação de consultadas, orientações sobre o funcionamento 

do serviço, triagem, encaminhamentos para atendimentos aos serviços disponíveis nas 

unidades.  

Quanto ao acolhimento como escuta, os profissionais afirmaram realiza-lo em suas 

respectivas unidades, no entanto, o mesmo foi representado como sendo um procedimento em 

que o profissional da unidade ouve a demanda do sujeito e o encaminha para algum serviço da 

unidade. Essa representação revela uma concepção limitante do acolhimento em saúde 

proposto pela política nacional de humanização. Embora o acolhimento seja uma prática 

reconhecida e vivenciada pela equipe de saúde no cotidiano, observa-se que esse ainda é foco 

de conflitos e contradições que se expressam nas concepções dos profissionais, repercutindo 

no processo de trabalho e na atenção à saúde (OLIVEIRA et al, 2008). 

O acolhimento quando é compreendido como um pronto atendimento, triagem a ser 

realizada na porta do serviço, pode perpetuar a exclusão dos usuários e das comunidades ao 

SUS, dificultando a adesão ao projeto terapêutico, a criação do vínculo entre dispositivo de 

saúde- usuário, profissional de saúde-usuário e a corresponsabilização (MITRE; ANDRADE; 

COTTA, 2012). Desse modo, esses fatores resultam um tipo de acolhimento não resolutivo, 

que implicam o usuário a buscar atendimento em outra unidade ou dispositivo de atenção à 

saúde, aumentando a demanda desta instituição (BECK; MINUZI, 2008). 

Ainda sobre o acolhimento foi consensual a sua realizaram de maneira não 

organizada, não havendo um fluxograma definido. Tal empreendimento é importante, 

estratégia de visualização e organização do trabalho coletivo na UBS. Este deve ser 

reavaliado e caso seja, poderá ser adaptado, enriquecido, testado e ajustado, considerando a 
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singularidade de cada lugar, de modo a facilitar o acesso, a escuta qualificada e o atendimento 

a necessidades de saúde com equidade, assumindo a perspectiva usuário-centrada como um 

posicionamento ético político que tem implicações organizativas e no processo de trabalho 

das equipes (BRASI, 2013).  

A compreensão do acolhimento reduzido a escuta para encaminhamentos, a sua 

prática exercida de forma uniliteral, na maioria dos cenários pelo enfermeiro ou técnico de 

enfermagem, a ausência do acolhimento a demanda espontânea norteado por um fluxograma, 

são aspectos evidenciados durante as oficinas que revelam o acolhimento realizado nas 

unidades básicas de saúde de Caicó. Esses aspectos revelam e justificam a realizam da oficina 

e de momento de formação profissional sobre o acolhimento.  

Assumir efetivamente o acolhimento como diretriz é um processo que demanda 

transformações intensas na maneira de funcionar a atenção básica. Isso requer um conjunto de 

ações articuladas, envolvendo usuários, trabalhadores e gestores, pois a implantação do 

acolhimento dificilmente se dá apenas a partir da vontade de um ator isolado. 

No segundo momento (ver estruturação no quadro 3), de posse das informações 

levantadas sobre o acolhimento, em suas respectivas unidades, e após a exposição aos demais 

membros da oficina, foi realizado um segundo grupo de trabalho para construção colaborativa 

do fluxograma de atendimento a demanda espontânea pelos grupos das unidades participantes 

e escolha do tipo modelagem.  

Primeiramente os participantes discutiram o tipo de modelagem de acolhimento que 

mais se adaptaria a realidade de cada unidade. De modo geral, todas as unidades optaram pela 

modelagem de acolhimento pela equipe de referência do usuário: a principal característica 

desse tipo de modelagem é que cada usuário é acolhido pelos profissionais de sua equipe de 

referência, de modo que um ou mais profissionais de cada equipe realizam a primeira escuta, 

negociando com os usuários as ofertas mais adequadas para responder às suas necessidades 

(BRASIL, 2013).  

A principal vantagem dessa modelagem é a potencialização do vínculo e 

responsabilização entre equipe e população adscrita, e uma das dificuldades é a conciliação 

com atividades da equipe fora da unidade (visita domiciliar, por exemplo), bem como com os 

atendimentos programados nos dias em que a demanda espontânea é muito alta (BRASIL, 

2013). 
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Quadro 3- Atividade 02, objetivos, metodologia e responsáveis pela condução das 

oficinas de acolhimento a demanda espontânea na atenção básica, Caicó, 2019. 

ATIVIDADE 02 OBJETIVOS METODO

LOGIA 

RESPO

NSAVEIS 

Momento formativo 

sobre o Caderno AB Nº28 e 

construção de fluxograma de 

acolhimento a demanda 

espontânea.  

Sensibilizar as ESF 

acerca da importância do 

acolhimento na AB;  

Apresentar os tipos 

de modelagens de acolhimento 

a demanda espontânea na AB;  

Instrumentalizar as 

equipes sobre construção de 

fluxogramas no âmbito do 

processo de cuidado em saúde; 

Exposição 

oral-dialogada com 

apoio de projeção em 

Power Point. 

Represent

ante da Equipe de 

gestão do Hospital 

Regional.  

Grupos de 

Trabalhos – Construção do 

Fluxograma para acolhimento a 

demanda espontânea  

Construir proposta 

de fluxograma para 

acolhimento a demanda 

espontânea.  

Representaç

ão gráficas dos 

Fluxogramas 

construidos a partir do 

perfil da unidade em 

Cartolinas.  

Residente

s AB/EMCM-UFRN 

Apresentação dos 

Fluxogramas construídos 

Apresentar proposta 

de fluxograma para 

acolhimento a demanda 

espontânea  

Exposição 

oral do tipo de 

modelagem escolhida;  

 Exposição 

gráfica do fluxograma 

construído. 

 

Residente

s AB/EMCM -UFRN 

e representantes das 

Equipes de estratégia 

de saúde da família 

participantes.  

  Fonte: elaborada pelo o autor, 2019.  

Tendo escolhido o tipo de modelagem, as equipes construíram e representaram 

graficamente o fluxograma de atendimento a demanda espontânea para a sua unidade. Notou-

se nesse momento, um maior envolvimento dos profissionais participantes. No entanto, 

surgiram muitos questionamentos sobre a efetivação do seu processo de implantação e 

efetividade da mesma. 

A oficina foi finalizada (ver estruturação no quadro 4), com um momento avaliativo. 

Durante esse momento foi percebível inquietações e cobranças quanto a real necessidade da 

importância de todo o apoio efetivo necessário para a execução desse processo, bem como o 

reconhecimento da importância da realização das mesmas, e cobranças por parte dos 

participantes de ações recorrentes de educação permanente com as equipes para vencimento 

das necessidades dos processos de trabalho que surgem no cotidiano, bem como, para o 

aperfeiçoamento e qualificação das práticas que já são recorrentes.  
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Quadro 4- Atividade 03, objetivos, metodologia e responsáveis pela condução das 

oficinas de acolhimento a demanda espontânea na atenção básica, Caicó, 2019  

ATIVIDADE 03 OBJETIVOS METODOLOGIA RESPONSAVEIS 

Apresentação 

das equipes de matriciadores 

do processo de implantação 

do acolhimento.  

Apresentar 

as equipes de 

matriciadores que 

orientaram e 

acompanharam a 

implantação dos 

fluxogramas nas 

unidades.  

Representação 

gráfica em cartaz  

Coordenador 

da Equipe técnica da 

Atenção básica  

Avaliação da 

oficina  

Avaliar o 

momento formativo, e 

identificar pontos 

positivos, negativos e 

sugestões para próximos 

encontros formativos.  

A partir de 

questões como: que bom? Que 

pena? E que tal? 

respectivamente as pessoas 

poderiam apontar, aspectos 

positivos, aspectos negativos e 

sugestões para outros 

momentos como os 

realizados. 

Equipe técnica 

da coordenação da atenção 

básica municipal 

 Fonte: elaborada pelo o autor, 2019.  

 

Posto isso, foi tensionado aos gestores presentes a implementação de estratégias de 

apoio para a efetivação necessária às transformações que foram produtos da oficina. Desse 

modo, reafirmamos a importância de acompanhamento e avaliação das ações realizadas. A 

avaliação do desempenho dessas ações em saúde, assim como dos seus resultados, faz-se 

necessária quando se tem como proposta reduzir as desigualdades do acesso da AB por meio 

da reorganização do modelo de atenção utilizando a ESF (MICLOS; CALVO E COLUSSI, 

2017). 

Ao final, reafirmamos a Educação Permanente em Saúde como um elemento 

fundamental no aperfeiçoamento do acolhimento da UBS. A educação permanente da equipe, 

com oficinas de sensibilização, assim como realizado com as equipes da atenção básica, 

constituem estratégias para a melhoria da acessibilidade e da humanização do acolhimento 

(VIEIRA-DA-SILVA 2010; BRASIL, 2014). 

Ainda sobre isso, para Ceccim e Pinto (2007), a Educação Permanente, a partir de 

metodologias ativas e com aprendizagem significativa como empregadas, nas oficinas são 

propicias a mobilizar invariavelmente práticas multiprofissionais e interdisciplinares a fim de 
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ampliar o acolhimento assistencial dos usuários em sua diversidade e a resolutividade dos 

problemas de saúde, individuais ou coletivos (CECCIM; PINTO, 2007). 

 Nesse contexto as residências multiprofissionais podem ser destacadas como um 

importante instrumento de educação permanente, visando à formação dos trabalhadores de 

saúde e ao trabalho coletivo em saúde. Devem ser visualizadas no contexto histórico em que 

se desenvolvem, sendo que atualmente, em tempos de desmonte do SUS, a realização do 

programa pode ocorrer de maneira fragmentada (SILVA, 2018). 

A integração ensino-serviço-comunidade no contexto da Atenção Básica (AB), a 

partir da residência, permite ganho de benefícios para a população (usuários da atenção 

básica) e para o serviço no qual está inserida (unidades básicas de saúde/atenção básica, 

através da atuação profissional do residente no cenário de cumprindo a finalidade de 

transformação da realidade (COSTA; AZEVEDO, 2016).  

 

3.2 Possíveis desafios no processo de implantação do acolhimento a demanda espontânea 

do município de Caicó-RN.  

 

No percurso de implantação reconhecemos que alguns desafios poderão 

configurarem-se como empecilhos a efetividade desse serviço:  

 

 O temor de transformação da unidade básica de saúde (UBS) em uma pronto-

atendimento (PA); 

 Para Franco et al (1999), o primeiro problema a se enfrentar para a implantação do 

acolhimento diz respeito ao temor, próprio da condição humana, de encarar o novo, por 

excelência o desconhecido. Tal sensação, poderia alimentar à falsa noção e o temor dos 

profissionais de que o mesmo faça com que a Unidade Básica de Saúde torne-se um grande 

pronto-atendimento (PA). 

 

 Percepções equivocadas sobre a prática do acolhimento nas relações sociais de 

cuidados em saúde; 

  Essa questão constitui também reflexo das percepções equivocados em relação a 

prática do acolhimento, sua importância e reconhecimento enquanto pratica essencial ao 

cuidado de saúde, por parte dos profissionais.  Como identificado durante as oficinas, há um 

desconhecimento dos profissionais sobre a complexidade da prática do acolhimento e sua 

importância no âmbito do cuidado em saúde na atenção básica.  Para Pinheiro e Oliveira 
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(2011), essa percepção, por parte dos profissionais, causa um 'empobrecimento' do sentido 

mais amplo do que significa o acolhimento, ou seja, um dispositivo tecno-assistencial de 

organização do processo de trabalho.  

 

 Estrutura e ambiência precárias das unidades básicas de saúde (UBS); 

Além desse aspecto, constituem como limites para a efetivação, a estrutura e 

ambiência precária das unidades básicas de saúde, que na sua maioria funcionam em locais 

improvisados e adaptados para o funcionamento desta. Portanto, o acolhimento passa a ser 

reprimido e dificultado pela ausência de condições básicas de recebimento dos usuários, 

desrespeitando o seu bem privado e as suas necessidades individuais (OLIVEIRA ET AL., 

2010). Essas questões interferem/implicam em questões éticas do fazer saúde, como falta de 

privacidade e sigilo nas interações profissional-usuário.  O acolhimento é reprimido pela 

ausência de condições básicas de recebimento dos usuários, desrespeitando o seu bem privado 

e as suas necessidades individuais (OLIVEIRA ET AL., 2010).  

 

 Carência de insumos físicos e recursos humanos para a realização de procedimentos 

regulares ao cotidiano da atenção básica; 

Soma-se a isso a carência de insumos para a realização de procedimentos regulares 

ao cotidiano da atenção básica, como a carência de materiais e/ou capacitação profissional 

para realização de procedimentos como retirada de pontos, troca de sondas e injetáveis. As 

UBS devem ser estruturadas de forma a garantir o desenvolvimento pleno do conjunto de 

ações da equipe, a exemplo da realização de procedimentos, curativos, imunizações 

(GIOVANELLA et al., 2015).  

Ainda sobre as consequências da carências de insumos na UBS, a viabilidade 

adequada atenção à demanda espontânea, é propicia quando se tem estrutura física e 

ambiência adequadas, como sala de espera (para que os usuários possam aguardar 

confortavelmente, atenuando seus sofrimentos), sala de acolhimento multiprofissional (para 

realização do acolhimento individual da demanda espontânea, por meio da escuta 

qualificada), consultórios (para qualificar as condições de escuta e respeitar a intimidade dos 

pacientes) e sala de observação (para permitir o adequado manejo de algumas situações mais 

críticas ou que requerem período maior de intervenção ou acompanhamento) ( BRASIL, 

2013).  
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 Supervalorização do modelo biomédico de cuidado em detrimento de um modelo 

biopsicossocial. 

A valorização do modelo biomédico de cuidado em detrimento de um modelo 

biopsicossocial, centrado no usuário, constituem-se como entraves ao processo de 

implantação, por não dialogar com os princípios do acolhimento.  Conforme Wagner (2006), 

a adoção do modelo usuário-centrado é um grande desafio do exercício do acolhimento na 

ESF, em que o foco são as atividades preventivas, pois ainda predomina o modelo médico 

centrado curativista, que impede a construção do acolhimento nas equipes de Saúde da 

Família a partir de uma perspectiva do cuidado integral.  

Segundo Rebello, Koopmans e Romano (2012) as ações de saúde voltadas para a 

prática curativa, colaboram para que haja pouco espaço para se articular os saberes que 

ajudam executar o acolhimento, uma vez que as consultas são exclusivamente individuais. -

centrado, indo contra as propostas da Política Nacional de Humanização. Quanto a 

reordenação das práticas assistenciais Coutinho et al (2015) ressalvam que essa 

descentralização do sujeito médico como protagonista do cuidado precisa ser sensibilizada 

para os usuários que não aceitam completamente o papel da equipe multidisciplinar.  

 

 A não efetividade e a oferta do apoio institucional da gestão de saúde municipal no 

cotidiano das equipes; 

A não efetividade e a oferta do apoio institucional da gestão de saúde municipal no 

cotidiano das equipes, tendo em vista sua importância no suporte para mudança do processo 

de trabalho das equipes e a melhor organização da UBS, fomentando a adoção de tecnologias 

de cuidado e ferramentas de gestão da clínica (GONÇALVES et al, 2017) como entreva a 

efetivação das mudanças empreendidas.  

 No cenário local, os profissionais usuram os espaços de fala, seja nas audiências 

públicas ou nas oficinas, para exporem seus anseios e ao mesmo tempo o descrédito com a 

gestão municipal.  Portanto, as gestões municipais precisam estar presentes no cotidiano das 

equipes, para levantamento junto aos profissionais de dificuldades e problemas, para 

identificação de soluções, apoiar movimentos de reflexão e mudança nos processos de 

trabalho e melhor organização dos fluxos dentro das UBS (GONÇALVES et al, 2017). 

 

 Baixa inserção do profissional médico; 

Outro gargalo evidente é a baixa inserção do profissional médico, já perceptível nas 

oficinas e que podem indicar uma baixa adesão também no processo em curso. Configura-se 
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como questão emblemática o porquê de não se conseguir incorporar o profissional médico no 

processo de acolhimento (Franco et. al, 1999), tal fato implica na necessidade de se 

desenvolver estratégias de quebra da verticalidade da organização do trabalho no contexto da 

UBS.  

A revisão deste aspecto torna-se importante, pois quando o atendimento é centrando 

na consulta médica, existe um risco de que estratégias para ampliação do acesso como o 

acolhimento acabem se reduzindo a uma triagem para o atendimento médico. Para além de 

uma divisão de trabalho, é necessário que a equipe invista na ampliação da clínica dos 

profissionais (BRASIL, 2013).  

 

 Ausência de articulação interprofissional e multiprofissional no contexto do trabalho 

na AB; 

Nesse sentindo, no contexto do trabalho na AB deve haver um alto grau de 

articulação entre os profissionais, não somente para compartilhar as ações, mas também para 

o enriquecimento do campo comum de competências, ampliando, assim, a capacidade de 

cuidado de toda a equipe (BRASIL, 2015). O trabalho deve ser embasado na cooperação, ou 

seja, não se configurando apenas no agrupamento de profissionais trabalhando lado a lado, em 

que ocorre uma sobreposição de ações e fragmentação do trabalho e, sim, uma equipe 

integração, em que ocorre a articulação das ações e a interação dos agentes, estabelecendo 

tarefas conjuntas.  O trabalho em equipe não pressupõe abolir as especificidades da expertise 

de cada profissional, pois as diferenças técnicas expressam a possibilidade de contribuição da 

divisão do trabalho para a melhoria dos serviços prestado (PEDUZZI, 2001).   

 

 

 A resistência do usuário a aderir a modelagem de acolhimento oferecido âmbito da 

UBS; 

A negação, a irritação, as críticas, a resistência, possivelmente vão persistir naqueles 

usuários agendados, com o fato de alguns pacientes de demanda espontânea serem 

priorizados, assim como acontece de aqueles com risco baixo exigirem atendimento médico 

imediato (Junges et al., 2012). Os manejos dessas situações evidenciam a necessidade de 

haver conversas entre trabalhadores e usuários sobre o modo de funcionamento da unidade, 

em diferentes ocasiões, tais como: nas consultas, na sala de espera, durante as visitas 

domiciliares, nas atividades coletivas comunitárias, nas reuniões dos conselhos locais de 

saúde, nos grupos. Acolher a irritação e ansiedade dos usuários, nesses casos (em vez de 
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reagir), escutar o conteúdo expresso nesses ruídos e problematizá-los (sem deslegitimar a 

manifestação deles) são atitudes que podem facilitar a construção de consensos e 

entendimentos a esse respeito (BRASIL, 2013).  

Neste sentido, quanto a percepção e aceitação do usuário sobre a mudança no 

serviço, o Conselho local de saúde, pode vir a ser instrumento colaborativo de divulgação e 

sensibilização da comunidade sobre o novo funcionamento da Unidade de Saúde (FRANCO 

ET AL, 1999). Se o sentido do acolhimento da demanda espontânea é fortemente marcado 

pela perspectiva de incorporação de novas formas de escutar e receber os usuários, não basta 

conduzir esse processo entre os trabalhadores e gestores, sem ouvir o usuário (BRASIL, 

2013).  

O envolvimento de usuários e a sua participação no dia a dia da UBS são aspectos 

que devem aparecer no movimento de reorganização das UBS, tendo em vista que melhorar o 

vínculo e consequentemente a adesão as ofertas de atividades de prevenção e promoção da 

saúde. Estreitar a relação é fundamental no processo de mudança do processo de trabalho das 

equipes, a exemplo da implantação do acolhimento à demanda espontânea e superação do 

modelo arcaico de distribuição de fichas para atendimento (GONÇALVES et al 2017). 

 

 Falta ou deficiente articulação da AB com os demais pontos de atenção das Redes de 

Saúde; 

Por fim, destacamos aqui como um outro entrave para mudança do modelo de 

atenção à saúde e consequentemente no acolhimento a demanda espontânea, a falta ou 

deficiente articulação da APS com os demais pontos de atenção das Redes de Saúde, a 

exemplo da atenção especializada e hospitalar e o aprimoramento dos sistemas de apoio e 

sistemas logísticos das Redes (ALMEIDA; FAUSTO; GIOVANELLA, 2011).  

É fundamental que as unidades básicas possuam retaguarda pactuada para o 

referenciamento dos pacientes que, uma vez acolhidos, avaliados e tratados, necessitem de 

cuidados de outros serviços. É fundamental que as unidades de atenção básica produzam 

concretas relações com os serviços que constituem a Rede de Atenção às Urgências no seu 

município. Assim, a comunicação eficiente entre profissionais e gestores de diferentes 

serviços, podem ser pactuados e definidos os fluxos e mecanismos de 

transferência/encaminhamento dos usuários que necessitarem de outros recursos assistenciais, 

de forma a garantir o acesso, em tempo oportuno, ao tipo de tecnologia necessária (BRASIL, 

2013).  
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Na realidade de Caicó, é falho o serviço referência e a contrarreferência, basilar para 

a garantia do princípio da integralidade na assistência em saúde do SUS, e necessário para que 

haja uma comunicação eficiente entre os níveis de maior e menor complexidade que 

compõem esse sistema (FARIAS, 2015). 

 Nesse sentindo, a ausência dessa ação poderá dificulta a assistência prestada pela 

equipe de Saúde da Família ao usuário, pois a equipe poderá se restringir às informações 

trazidas pelo paciente ou por seus familiares. Além disso, numa situação de urgência, é 

bastante provável que o paciente que volta de um pronto atendimento sem uma 

contrarreferência retorne várias vezes ao mesmo serviço, pois apenas o quadro agudo foi 

amenizado, dificultando, assim, a integralidade da assistência (FARIAS, 2015). 

Diante os possíveis desafios que poderão vir a ser entraves para o funcionamento do 

acolhimento, destacamos a residência multiprofissional em atenção, a partir da sua inserção 

em diferentes pontos das redes de atenção de saúde e da gestão de saúde do município de 

Caicó-RN, como ator importante na colaboração de construção de estratégias de ação para 

superação das dificuldades que surgem como dificultadoras da efetividade do acolhimento.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações de sensibilização das ESF sobre a importância de implantação do 

acolhimento a demanda espontânea na AB de Caicó, iniciou com remodelagem do tipo de 

acolhimento oferecido no hospital regional, que passou a ser operacionalizado através do 

acolhimento com classificação de risco. A residência multiprofissional em atenção básica 

atuou no processo de implantação e qualificação desse serviço.  

A inserção da residência nesse espaço e o contato com as unidades com maior 

quantidade de usuários que buscam o pronto atendimento hospitalar, revelou um conjunto 

informações que evidenciaram uma sobrecarga do serviço de urgência e emergência por 

usuários com queixas comuns a atenção básica, além da não organicidade do acolhimento a 

demanda espontânea na atenção básica, que implica em barreiras de acesso do usuário aos 

serviços de escopo da atenção básica.  

Tais informações serviram para embasar as reinvindicações em espaços de controle 

social e de participação social, perante a gestão municipal de saúde, sobre a questão 

identificada. Nesse sentindo, a residência multiprofissional se une a gestão do hospital 

regional, funcionários das ESF e da sociedade, para tencionar a gestão municipal a realizar 

ações que garantam de fato a resolutividade da atenção básica.  

Frente ao reconhecimento desses entraves, a gestão municipal empreendeu uma 

agenda de ações para a implantação do acolhimento a demanda espontânea nas ESF da AB de 

Caicó, a partir da sensibilização sobre a importância do acolhimento e realização de ações de 

qualificação para a efetivação do mesmo com os atores atuantes nesse processo. Fora 

proposto então: a criação de equipes de matriciamento para acompanhamento do acolhimento, 

a criação de um grupo de trabalho da atenção básica e a realização momentos de educação 

permanente para os profissionais nas ESF, como foco na realização de oficinas sobre o 

acolhimento a demanda espontânea com as ESF da atenção básica do município, que contou 

com a facilitação dos residentes.  

Nas oficinas os profissionais das 24 unidades básicas de saúde do município foram 

levados a refletirem sobre os sentidos do acolhimento e sua importância, sendo mobilizados a 

construírem a partir da realidade de cada território, uma modelagem de acolhimento a 

demanda espontânea que seria implantada posteriormente com o acompanhamento da equipe 

de matriciadores da secretaria de saúde municipal com o apoio da residência. Nesse contexto, 

a residência multiprofissional pode ser destacar como um instrumento de facilitação de 

aprendizagens referentes a acolhimento.  
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Posto isso, destacamos a importância a continuidade das ações propostas por parte da 

gestão, no que tange a implantação do acompanhamento, do suporte necessário e a 

continuidade dos processos formativos do aperfeiçoamento profissional para a realização do 

acolhimento, sobretudo, das ações já realizadas. Considerando, essas ações como basilares 

para o processo, então iniciado, com as ações que foram empreendidas pela secretaria 

municipal de saúde em parceria com a o programa de residência multiprofissional em atenção 

básica vinculado a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Ao mesmo, também salientamos a continuidade do diálogo com 

comunidade/usuários, em todas as etapas de materialização das mudanças pretendida, tendo 

em vista que um SUS humanizado reconhece cada indivíduo como legítimo cidadão de 

direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde.  

Ao final, enfatizamos a importância da integração ensino-serviço-comunidade no 

contexto da Atenção Básica (AB), a partir da do Programa de Residência multiprofissional em 

atenção básica, como importante agente de mudanças no território da atenção básica de Caicó 

e consequentemente, como importante colaborador no processo de implantação do 

acolhimento a demanda espontânea nas unidades básicas de saúde. 
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