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RESUMO

INTRODUÇÃO: Em 2013, a Prefeitura Municipal de São Paulo iniciou uma
reestruturação da Atenção Básica através de mudanças nas formas de gestão, com a
reformulação dos contratos e criação de territórios de abrangência com apenas uma
Organização Social de Saúde, e também na forma de organizar o cuidado, com a
implantação de uma nova modalidade assistencial, a Unidade Básica de Saúde Integral
(UBSI). Segundo a gestão municipal, a UBSI seria uma melhor alternativa para enfrentar
a baixa e inadequada oferta de serviços de atenção básica, ocupar vazios assistenciais e
superar o modelo assistencial do tipo queixa-conduta, buscando assegurar o acesso dos
não agendados e garantindo o cuidado integral e longitudinal característico da atenção
primária. OBJETIVO: Reconhecer diferentes formas de organização de serviços de
atenção básica segundo aspectos ligados à modalidade assistencial, tomando como
referência a Unidade Básica de Saúde Integral e o processo de reestruturação da atenção
básica. METODOLOGIA: Realização de estudo de caso em duas UBSI implantadas em
2013, utilizando observação participante como metodologia para levantamento dos
dados; e acompanhamento do processo de reestruturação da atenção básica no município.
RESULTADOS: Apresentação do processo de reestruturação da atenção básica no
segundo semestre de 2015, considerando a nova organização do cuidado e também a
reformulação dos contratos de gestão; e relato da forma de organização das unidades
acompanhadas, a partir da caracterização de como se dá a organização do cuidado,
incluindo a Recepção Técnica Acolhedora, como é feita a gestão da unidade,
considerando as formas de avaliação do serviço, formas de registro e sistema de
informação utilizado e também a participação do conselho gestor e movimentos sociais;
e por fim, relato do trabalho desenvolvido junto às unidades a partir de um problema
colocado pela gerente. DISCUSSÃO: Foram analisados os seguintes aspectos: a
proposição de diretrizes pela gestão municipal e as dificuldades locais de implantação de
uma nova forma de organização do serviço; questões inerentes à gestão local e ao sistema
de informação no cuidado ofertado aos usuários; e o processo de reestruturação da atenção
básica no município que, em janeiro de 2016, toma a UBSI como conceito e destaca a
integração física e estrutural das unidades de pronto-atendimento (AMAs) com UBS,
apontando para um novo arranjo da organização do cuidado diferente da proposta inicial

da UBSI como estruturante. CONCLUSÃO: Destaca-se a percepção do acesso ao serviço
de saúde como foco das diretrizes estabelecidas pela gestão municipal, caracterizada
principalmente pela incorporação do acolhimento à demanda espontânea em todas as
unidades básicas; as tensões entre diretrizes e a realidade dos serviços e equipes; a
importância deste estudo de caso para a formação profissionalizante.

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Gestão em Saúde; Assistência à
Saúde/tendências; Implementação de Plano de Saúde; Administração de Serviços de
Saúde;
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APRESENTAÇÃO

Este trabalho faz parte do processo de finalização da Residência Multiprofissional
em Saúde Coletiva e Atenção Primária à Saúde, a qual visa formar profissionais com
visão crítica e abrangente do sistema de saúde, aptos para desenvolver atividades de
organização, planejamento, controle e avaliação em atenção primária, além de integrar as
equipes multiprofissionais.
No último semestre do programa é realizado o estágio profissionalizante visando
propiciar vivência em área da saúde, aperfeiçoamento e especialização em área
profissional, podendo cada residente escolher o tema e o local a ser desenvolvido estágio
a partir do seu interesse.
Durante os diversos módulos temáticos do programa de residência, a temática
“Modalidades Assistenciais” permeou diferentes discussões e, considerando o atual
contexto municipal, em que a atenção básica tem sido rediscutida em relação a
organização dos serviços e a forma de gestão, optei por aprofundar meus conhecimentos
nesta área, vivenciando o dia a dia de duas unidades de saúde e o processo de
reestruturação da atenção básica pela gestão municipal.
Assim, agradeço às instâncias da Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria
Regional de Saúde Sul e Supervisões Técnicas de Saúde de M’Boi Mirim e também de
Santo Amaro e Cidade Ademar, pelo apoio dado para a realização do trabalho, às
Organizações Sociais responsáveis pelas unidades de saúde que intermediaram a entrada
junto às gerências locais e, especialmente, às gerentes e toda a equipe de saúde pelo
acolhimento, compartilhamento do seu trabalho e a oportunidade da vivência do cotidiano
da unidade.
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INTRODUÇÃO

Desde 2013, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo vem implantando uma
nova modalidade assistencial na área da atenção básica, a Unidade Básica de Saúde
Integral, que busca articular a atenção de caráter longitudinal com a atenção à demanda
espontânea.
Modalidade assistencial diz respeito à forma com que são organizadas as ações de
atenção à saúde, considerando os recursos tecnológicos, humanos e físicos disponíveis
para a atenção aos problemas de saúde da população (1).
Este tema não está ligado diretamente a programas e atividades, mas sim à forma
como a gestão dos processos organizacionais e de trabalho ocorrem dentro de uma
unidade de saúde, comprometendo-se com a produção de cuidados (para usuários,
famílias e grupos populacionais) no território, de forma coletiva e individual (2).
Há diversos modelos assistenciais em prática no mundo e cada um é desenvolvido
a partir das condições históricas e sociais, com base nos recursos disponíveis, de escolhas
políticas e éticas e das necessidades de saúde da população, o que está ligado à concepção
de saúde e às relações sociais (1).
Historicamente, o município de São Paulo sempre se utilizou de sua autonomia para
propor diferentes formas de organização dos serviços de saúde e de gestão deles em
relação ao difundido nacionalmente.
Nos anos 70, os serviços de atenção básica no município foram organizados a partir
de programas de saúde, ou seja, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto, etc.,
conhecido como modelo de Programação em Saúde e que depois passou a ser chamado
de “modelo tradicional”, o qual ainda permanece em muitos serviços de saúde do
município (3).
Em 1996, o então Programa Saúde da Família é implantado inicialmente em
Itaquera por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da
Saúde e o Hospital Santa Marcelina, sendo chamado de Qualidade Integral em Saúde
(Qualis), o qual se diferenciava do modelo proposto nacionalmente por também
compreender cuidados ambulatoriais especializados, saúde mental, saúde bucal e a
realização de partos, além de introduzir a parceria entre gestor público e as organizações
sociais como uma nova forma de gestão de serviços públicos (4). A partir dos bons
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resultados alcançados no território implantado, o Qualis passa a ser expandido para outras
áreas da cidade totalizando 180 equipes até o ano 2000 (5).
Concomitante a isso, era instituído o Plano de Atendimento à Saúde (PAS) no
município, o qual se fundamentava na associação do gestor municipal a cooperativas
constituídas por profissionais de saúde por meio de convênios e vinha como uma
alternativa à implantação da proposta nacional, o SUS. Às cooperativas cabia a prestação
de serviços ligados à saúde pública, enquanto à SMS os equipamentos e instalações
necessários e o repasse mensal de recursos. Um dos maiores problemas enfrentados com
a adoção desse modelo foi o repasse de verba pública sem que houvesse relação com o
serviço prestado, ou seja, não importava o quanto cada cooperativa produzia em termos
de serviço de saúde, o repasse era fixo dentro do orçamento municipal (6). Com isso,
tiveram denúncias de superfaturamento, pagamentos de serviços não prestados, contratos
sem licitação e um saldo negativo de cerca de R$ 200 milhões no PAS.
Em 2000 o PAS chega ao seu último ano de vigência, uma vez que em 2001, com
a entrada de uma nova gestão municipal, o SUS passa de fato a ser implantado na cidade
de São Paulo. Toda a SMS foi reestruturada, tendo seus funcionários remanejados de
acordo as áreas prioritárias e todos os contratados de forma irregular via cooperativas
foram dispensados, somando cerca de 12 mil trabalhadores. Em 2002 começa o processo
de municipalização da saúde, com a transferência de serviços estaduais para a
administração da SMS, inclusive com a ampliação da cobertura do PSF em toda a cidade
com gestão municipal dos serviços.(7)
A partir de 2005, passa a ser implantado na cidade de São Paulo as unidades de
Assistência Médica Ambulatorial (AMA). Vinculado à atenção básica, esse modelo
assistencial foi criado a fim de atender a demanda espontânea de agravos de baixa e média
complexidade, desafogando os serviços de urgência e emergência. Em 2013 havia 116
unidades de AMA distribuídas pela cidade, sendo 87 instaladas em imóveis que também
abrigavam UBS. (8)
Em 2013 inicia-se um novo processo de mudança na forma de organização e gestão
dos serviços, em que a gestão 2013 – 2016 da Prefeitura Municipal de São Paulo traz a
proposta de articular a atenção às necessidades de forma mais integrada na chamada
Unidade Básica de Saúde Integral (UBSI), colocando esta modalidade assistencial como:
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“(...) proposta estruturante para o enfrentamento da baixa
e inadequada oferta de serviços, dos vazios assistenciais e para
a superação de um modo de organização que privilegia o
atendimento do tipo queixa-conduta, dissociado do cuidado
integral das pessoas.
A concepção da UBSI nasce, portanto, da Atenção Básica,
visando assegurar o acesso do usuário não agendado na UBS e
implantar

programações

específicas,

agregando

novos

profissionais de saúde nesse nível de atenção, em sintonia com as
necessidades de saúde do município de São Paulo.” (9)

Nas Diretrizes para a Reorganização da Atenção Básica lançadas no início de 2015
pela SMS, é colocado que a organização da UBSI concretizaria o compromisso municipal
de fortalecer a rede básica de saúde, considerando esta unidade como aberta aos
problemas de saúde de seu território e à diversidade de condições de uso; que permite
adscrição dos estudantes e trabalhadores do território; atende às demandas espontâneas;
e que atua na promoção à saúde e atende os usuários de forma integral com ação
interdisciplinar. Com isso, propõe a retomada dos médicos gineco-obstetras, pediatras e
clínicos na UBS, ao lado de equipes da Estratégia de Saúde da Família, e também a
incorporação dos profissionais “NASF” de forma permanente nas unidades, colocando
como um dos desafios para a atenção básica a adequação gradativa das UBS já existentes
segundo o modelo de UBSI. Para ampliar o acesso, é indicado um horário estendido da
unidade durante a semana, das 7 às 19hs, com abertura também aos sábado até 14h.(9)
Algumas novas unidades foram inauguradas já com esse delineamento em prédios
recém abertos, outras através da reorganização de serviços já em operação; outras ainda
estão em processo de transformação, integrando profissionais e serviços de saúde que
antes trabalhavam em paralelo.
Assim, este estudo tem como foco identificar diferentes formas de organização de
serviços da atenção básica a partir da proposta da UBSI, e acompanhar e discutir o
processo de reestruturação da atenção básica no município de São Paulo.
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OBJETIVO

Objetivo geral
Reconhecer diferentes formas de organização de serviços de atenção básica
segundo aspectos ligados à modalidade assistencial implantada, tomando como referência
a proposta da Unidade Básica de Saúde Integral do município de São Paulo e o processo
de reestruturação do sistema.

Objetivos específicos
Caracterizar as formas de organização do cuidado e da gestão em duas unidades de
saúde que se constituíram como UBSI desde 2013.
Reconhecer as estratégias e o processo de reestruturação da atenção básica no
município de São Paulo.
Desenvolver estudo de problema junto com as UBSI
Propiciar vivência e reflexão crítica em unidades de saúde e participação em
eventos e iniciativas da gestão municipal, complementando a especialização na área de
saúde coletiva e atenção primaria.
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METODOLOGIA

A. Aproximação com o cenário de prática
Conforme mencionado na Apresentação, a partir do contato com a temática
“modalidades assistenciais” durante os diferentes módulos do Programa de Residência
em Saúde Coletiva e Atenção Primária e também do conhecimento sobre o processo de
implantação de uma nova modalidade assistencial no município, surgiu o interesse de
trabalhar com este tema para a profissionalização e conclusão da residência.
Em maio de 2015, havia quatro Unidades Básicas de Saúde Integral já implantadas
no município. Fez-se o levantamento de todas as informações disponíveis sobre elas,
utilizando dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), IBGE e
Ceinfo, além de notícias disponíveis na internet. A partir deste levantamento, escolheuse duas unidades para realizar o trabalho de campo levando em consideração o tempo de
implantação, a possível complexidade do território e população, e o fato de terem origem
diferente, uma delas ter sido implantada a partir de UBS já existente e a outra ser nova no
território, ambas localizadas na mesma macrorregião da cidade.
Considerando os trâmites para a solicitação dos estágios nas duas unidades,
elaborou-se um projeto que foi apresentado à Comissão de Residência Multiprofissional
da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Após sua aprovação, fez-se uma reunião
na Coordenadoria Regional de Saúde Sul, responsável por ambas as unidades de saúde,
para definição das atividades a serem acompanhadas e datas de início e término dos
estágios. Esta reunião contou com a presença de representantes da Coordenadoria e
também das Organizações Sociais responsáveis pelas unidades.
Posteriormente, houve reunião com a gerente e a representante da Organização
Social das unidades em que os estágios se dariam para esclarecimento de algumas dúvidas
e discussão sobre o cronograma de atividades.
Em paralelo aos trâmites de solicitação de entrada nas unidades, fez-se um
levantamento mais detalhado das UBSI escolhidas, considerando aspectos do território
como equipamentos de saúde e sociais existentes, área de abrangência, entre outros.
Também foi elaborado um roteiro de trabalho (Anexo I) utilizado como apoio durante os
estágios a fim de conduzir as escolhas das atividades que seriam acompanhadas e das
conversas com profissionais, gerente e usuários. Este roteiro geral continha aspectos
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referentes ao território, população adscrita, participação popular, gestão, equipe de saúde,
meios de comunicação, atividades desenvolvidas, trabalho intersetorial, sistemas de
informação, além da consulta de documentos e informações gerais sobre a unidade de
saúde.

B. O estudo de caso e a observação participante como estratégias de pesquisa
A pesquisa de estudo de caso é uma das várias maneiras de se desenvolver pesquisa
qualitativa em saúde. Ela é de escolha preferencial nas seguintes situações: quando as
principais questões envolvem “como?” ou “porque?”, quando o pesquisador não possui
controle sobre os eventos, quando o foco do estudo é um fenômeno contemporâneo ou
quando as questões exigem descrição ampla e profunda de algum fenômeno. (10)
Por sua flexibilidade de planejamento, o estudo de caso permite, entre outras coisas,
a exploração de novos processos ou comportamentos para a construção de hipóteses e
teorias. Frequentemente assinala-se que o estudo de caso teria entre as suas limitações a
impossibilidade de generalizar os resultados, e caberia ao pesquisador muita atenção e
cuidado para não apresentar seus resultados de forma generalizante. (11) No entanto o
estudo qualitativo é de outra natureza, não se alinhando com a objetividade dos fatos e
imparcialidade dos sujeitos. Se o caso pertence ao todo e é, através do estudo, iluminado
nas suas especificidades, de forma análoga, permite inferências sobre o todo tomado na
sua diversidade.
De forma didática, de acordo com o objetivo do estudo de caso, este pode ser
classificado em intrínseco e particular, quando pretende entender um caso particular em
si; instrumental, quando se examina um caso para compreender melhor outra questão mais
ampla, orientar estudos ou ser ferramenta para estudos posteriores; e coletivo, quando
estende o estudo a outros casos instrumentais conexos ampliando a compreensão sobre
um conjunto de casos (11). Assim, neste tipo de classificação, este trabalho se trata de
caso instrumental.
A metodologia escolhida para a coleta de dados foi a observação participante. Ela
teve origem na antropologia e na sociologia e é bastante utilizada como técnica de coleta
de dados na pesquisa qualitativa em saúde. Nela, as pessoas estão desenvolvendo suas
atividades cotidianas em seu contexto natural, permitindo que o pesquisador examine a
realidade.
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Apesar de ser uma técnica menos estruturada para a captação de dados e também
ser dependente da capacidade de percepção do observador, ela permite a captação de uma
variedade de situações que não seriam conhecidas utilizando outras técnicas. Ela permite
a observação direta do processo de trabalho existente no cenário estudado e viabiliza que
o pesquisador se aproxime da lógica interna, dos conflitos, tensões, movimentos,
qualidade das relações entre os trabalhadores e entre eles e os usuários e como se dá a
produção do cuidado (12).

C. Trabalho de campo e elaboração do texto
As unidades-caso escolhidas foram duas Unidades Básicas de Saúde Integral
(UBSI) no município de São Paulo: UBSI Jardim Miriam II e UBSI Jardim Vera Cruz,
respectivamente a primeira e a segunda UBSI implantadas no município. Ambas
pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Sul, sendo a UBSI Jardim Miriam II da
Supervisão Técnica de Saúde de Santo Amaro/Cidade Ademar e a UBSI Jardim Vera
Cruz da Supervisão Técnica de Saúde M’Boi Mirim.
Na UBSI Jardim Vera Cruz a observação participante ocorreu durante o mês de
agosto de 2015, totalizando 20 dias. Na UBSI Jardim Miriam II ocorreu entre os meses
de setembro e outubro de 2015, totalizando 24 dias. Em ambas as unidades o tempo de
observação participante era em média de 8 horas diárias.
Durante o trabalho de campo, buscou-se acompanhar pelo menos uma atividade de
cada setor/equipe da unidade, não só de trabalhadores com formação técnica, mas também
da área administrativa.
Quando realizada a solicitação para o estágio nas duas unidades, foi acordado que
as gerentes escolheriam um tema de interesse e relevância para a unidade e proporiam o
desenvolvimento de uma tarefa relacionada ao tema escolhido. Assim, realizou-se uma
tarefa em cada um dos serviços, o que propiciou a revelação de questões colocadas como
mais relevantes ou de maior dificuldade na gestão local.
Ainda como parte do trabalho de campo e conectado às situações locais
representadas pelas UBSI e reuniões regionais, acompanhou-se eventos e reuniões
realizadas no segundo semestre de 2015 ligados à reorganização da atenção básica e à
rediscussão dos seus documentos norteadores.
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Toda a observação foi relatada em caderno de campo durante a própria observação
ou logo após seu término para maior fidedignidade da gama de acontecimentos e
impressões.
A partir dos dados coletados, foi possível conhecer diferentes aspectos da
implantação e organização do cuidado e gestão de duas unidades de saúde conformadas
como UBSI, sistematizado nos resultados com a descrição dos principais processos de
trabalho e formas de organização de cada uma delas, além do processo de reestruturação
da atenção básica proposta pela gestão municipal.
Considerando as exigências do Programa de Residência para a formatação deste
documento, algumas informações complementares foram apresentadas como anexo neste
documento. Um dos anexos é composto por fragmentos do Caderno de Campo, os quais
foram escolhidos para exemplificar parte das situações vivenciadas nas UBSI e assim, dar
maior consistência à percepção do leitor sobre o dia a dia do trabalho de campo. Além
disso, as situações relatadas subsidiaram a discussão realizada neste trabalho. Todos os
profissionais tiveram seu nome e/ou categoria ocultados, sendo retratados por letras do
alfabeto.
Optou-se por apresentar nos Anexos parte do material produzido para melhor
informação dos leitores e contribuição a outras atividades de ensino, que podem fazer
novos usos do material para além dos recortes e análises aqui apresentados. O estudo de
problemas realizado em cada UBSI não está incluído nos Anexos, já que foi realizado
junto à gerência local e incorporado aos documentos da unidade.
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RESULTADOS

Segue-se relato do processo de reestruturação acompanhado no período do trabalho
de campo e também da forma de organização de cada uma das unidades e das atividades
desenvolvidas nelas.

A. Processo de reestruturação da Atenção Básica no Município de São Paulo
Durante a campanha eleitoral em 2012, o então candidato à prefeitura municipal de
São Paulo - Fernando Haddad – apresentou diversas propostas para a saúde, tendo entre
elas: a retomada da direção pública do sistema municipal de saúde com a implementação
de instâncias e ações de controle, fiscalização e auditoria sobre os contratos de gestão
vigentes; garantia de atendimento ao não agendado nas UBS; retomada da atividade de
médicos gineco-obstetras, clínicos e pediatras nas UBS; e desburocratização do acesso,
permitindo a matrícula de trabalhadores e estudantes do território – “adscrição sem
proibição”.(13) Assim, podemos considerar dois aspectos da proposta de reorganização
da atenção básica do então candidato a prefeito para o município: mudanças em relação
à organização do cuidado e à forma de gestão das unidades de saúde, via reformulação
dos contratos de gestão.

A.1 Nova organização do cuidado
A partir de 2013, iniciou-se o processo de reestruturação da atenção básica como
proposto em campanha eleitoral. Considerando as mudanças direcionadas para a
organização do trabalho na atenção básica, elas foram implementadas dentro de um novo
modelo assistencial chamado Unidade Básica de Saúde Integral (UBSI) e ainda no
primeiro ano de governo (2013) foram criadas 4 UBSI no município.
Em janeiro de 2015, a Secretaria Municipal de Saúde lançou as Diretrizes para a
Reorganização da Atenção Básica (14) em um evento com os gerentes das UBS e AMAs
do município, contando com mais de 700 pessoas. Este documento foi apresentado como
uma primeira versão a ser discutida, articulada e qualificada junto aos profissionais de
saúde. Segundo a coordenadora da Atenção Básica na SMS, era um instrumento que
tentava levar aos trabalhadores a forma organizada de desenvolver seu trabalho.(14)
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Ainda neste evento, a SMS esclareceu que haveria encontros descentralizados em
cada uma das Coordenadorias Regionais de Saúde para discussão do documento junto aos
gestores locais.
Em agosto, houve a mudança do Secretário Municipal de Saúde, com a entrada de
Alexandre Padilha. Uma das primeiras ações realizadas foi a reformulação do documento
das Diretrizes para a Reorganização da Atenção Básica, a partir das discussões realizadas
junto às gestões locais, supervisões e coordenadorias de saúde, e também trabalhadores
ligados diretamente à assistência. Assim, no final de outubro, este documento já
reformulado foi colocado para consulta pública. Segundo o Secretário, o objetivo das
diretrizes é garantir arranjos diferentes para territórios diferentes, promover acesso aos
usuários e construir longitudinalidade e vínculo dos usuários com os serviços de saúde.
No anexo II deste trabalho encontra-se o relato de eventos realizados durante o processo
de consulta pública.
Ao término do período da consulta pública realizou-se a análise das contribuições
pela SMS a fim de elaborar o documento final. Uma das mudanças mais significativas
trazidas por esse processo de discussão das diretrizes é quanto a UBS Integral, que mais
do que uma modalidade assistencial a ser expandida no município, dada a ampliação
significativa de recursos humanos exigidos, passa a ser tomada como um parâmetro
norteador da organização da assistência em atenção básica. Além disso, está indicada a
continuidade da mudança no processo de trabalho de todos os 87 serviços que possuem
AMA e UBS no mesmo imóvel, de modo a integrar os dois tipos de cuidado, mais
imediato e longitudinal, a promoção e o tratamento, o individual e o coletivo, sendo
chamadas de AMA/UBS Integradas. As contribuições realizadas na consulta e o processo
de readequação do documento final foram apresentadas em dois eventos que estão
descritos no Anexo II deste trabalho. Em janeiro de 2016, o documento final foi lançado
e disponibilizado no site da SMS. (15)
Dado o desafio agora amplificado da integralidade tomada pela sua vertente da
integração da atenção longitudinal à saúde e à doença com a atenção ao cuidado do
usuário não agendado, e a fim de esclarecer e ajudar as unidades na implantação do
acolhimento à demanda espontânea, a SMS elaborou um outro documento intitulado
“UBS – Reorganização do Processo de Trabalho – Acolhimento à demanda espontânea”,
o qual foi lançado em outubro de 2015.
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Este documento traz o fluxo sugerido para o acolhimento e os aspectos a serem
considerados durante a classificação de risco e avaliação da vulnerabilidade no
atendimento à demanda espontânea. Além de aspectos clínicos e biológicos, nele é
elencado algumas situações de vulnerabilidade que devem ser avaliadas durante o
acolhimento como situações de violência (sexual, auto infligida, física, psicológica ou
negligência), risco socioeconômico (condições de moradia, saneamento, renda,
escolaridade, nacionalidade, entre outros), rede de apoio ausente ou frágil, baixa adesão
ao cuidado, hiperutilizadores da rede de saúde, sofrimento psíquico e segmentos
vulneráveis (usuário acima de 70 anos ou menor de 3 anos, usuário com deficiência ou
em situação de rua). (16)
Há também previsão de lançamento de um documento norteador sobre os Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF) ainda para o ano de 2016.

A.2 A reformulação dos Contratos de Gestão
Na outra frente de propostas para a reestruturação da atenção básica, estavam
aspectos da gestão principalmente ligados à retomada do controle e fiscalização pela
SMS. Assim, em novembro de 2014 a prefeitura iniciou o processo de mudança nos
contratos de gestão e nos territórios de abrangência de cada um deles.
As principais mudanças realizadas foram: a retomada da gestão e regulação da
atenção básica pelos equipamentos vinculados à SMS, como coordenadorias e
supervisões; a criação de territórios de abrangência em que haveria apenas uma
Organização Social de Saúde (OSS) responsável; e a exigência de equipe mínima para
cada unidade e de seleção pública de todos os trabalhadores. (17)
Os novos contratos de gestão possuem uma diretriz de padronização, a fim de
garantir maior transparência na fiscalização dos recursos e maior eficiência no seu uso.
Além disso, há metas claras e objetivas para cada um dos territórios (17). São colocados
como indicadores de qualidade para as unidades: pontualidade na entrega dos relatórios
mensais de prestação de contas assistenciais e financeiras; preenchimento de prontuários
com legibilidade, assinaturas, CID e exame físico; execução do plano de educação
permanente aprovado pela CRS; proporção de crianças com até 12 meses de idade com
calendário vacinal; proporção de gestantes que realizaram procedimentos básicos no prénatal e puerpério; proporção de gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal; entrega
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de relatório comentado das reclamações recebidas através das diferentes auditorias e SAU
e das providências tomadas; e o funcionamento do conselho gestor. (18)
É previsto descontos proporcionais do repasse financeiro caso não haja manutenção
da equipe mínima e não seja atingido ao menos 85% de cada uma das metas de produção
assistencial e de qualidade. (18)
Nos contratos em vigor, todas as metas são iguais, independente da região do
município, no entanto a SMS prevê rediscutir todos os contratos de gestão estabelecidos
no MSP a partir de março 2016, revendo inclusive este aspecto.
No anexo II deste trabalho encontra-se maiores detalhes sobre os contratos de
gestão estabelecidos no município.

B. Unidade Básica de Saúde Integral (UBSI) tomada como estudo de caso
B.1 Caso 1 - Unidade Básica de Saúde Integral Jardim Vera Cruz
A UBSI Jardim Vera Cruz se localiza na zona sul de São Paulo, em uma região
popularmente conhecida como “Área do fundão” por ser um dos últimos territórios do
distrito do Jardim Ângela. Em agosto de 2015, havia 7174 famílias cadastradas na UBSI
Jardim Vera Cruz, totalizando 23.351 usuários. (19)
O território hoje conhecido como Jardim Vera Cruz iniciou-se há cerca de 30 anos.
Segundo alguns moradores, a ocupação deste local se deu inicialmente pelo loteamento
de uma fazenda que cobria parte do território e com a doação de um lote para cada um
dos empregados do proprietário, os quais foram os primeiros moradores do bairro. Após
a venda deste loteamento e vinda de algumas famílias para o local, houve várias
ocupações nos terrenos adjacentes, o que hoje constitui a maior parte do território. A partir
disso, vários problemas estruturais e de saneamento básico ainda permanecem na região,
como a falta de água e esgoto encanados em algumas residências.
A implantação da UBSI Jardim Vera Cruz no território se deu a partir de uma UBS
de mesmo nome que atuava sob a modalidade assistencial do Programa Saúde da Família
há cerca de 10 anos no local.
A partir de reivindicações da comunidade para a construção de um equipamento
Assistência Médica Ambulatorial (AMA), a prefeitura propôs a ampliação dos serviços
oferecidos pela então UBS com a implantação da nova modalidade assistencial, a UBSI.
Assim, em 26 de agosto de 2013 a UBSI foi inaugurada em um novo prédio há um
quarteirão da unidade anterior e contando com diferentes especialidades médicas, como
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medicina de família e comunidade, pediatria, clinica, psiquiatria, ginecologia,
dermatologia, oftalmologia, cirurgia geral e cardiologia, além de psicólogos, dentistas,
nutricionista, terapeuta ocupacional, assistentes sociais, educador físico, equipe de
enfermagem, agentes comunitários de saúde, acompanhantes de idosos e orientadores de
público.
No dia da inauguração da UBSI, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a
construção de um Hospital Dia da Rede Hora Certa no mesmo prédio recém construído
para a UBSI. Assim, iniciaram-se as obras de ampliação daquele imóvel e em dezembro
do mesmo ano foi inaugurado este outro equipamento de saúde junto à UBSI, a qual teve
algumas especialidades médicas remanejadas para a Rede Hora Certa, como
oftalmologia, cirurgia geral, cardiologia e dermatologia.

1. Organização do cuidado
Como quadro de profissionais, a UBSI manteve as 6 equipes de Estratégia Saúde
de Família já existentes, cada uma formada por 1 médico (40 horas), 1 enfermeiro (40
horas), 2 auxiliares de enfermagem (40 horas) e 6 agentes comunitários de saúde (40
horas), e houve ampliação da equipe de enfermagem a partir da nova modalidade,
formando o que chamam de “Equipe de Atenção Básica”, composta por 6 enfermeiros
(36 horas) e 13 técnicos de enfermagem (30 horas). Esta equipe é responsável pelo posto
de enfermagem, sala de coleta de exames, pós-consulta, sala “saúde da mulher” e também
pela Recepção Técnica Acolhedora (RTA).
Nos mês em que esta UBSI foi acompanhada, 2 equipes de ESF estavam sem
médico de referência há cerca de 5 meses. A localização da unidade de saúde é colocada
como um fator dificultador para a contratação de profissionais médicos. Como forma de
lidar com a falta desses profissionais, os usuários dessas equipes eram remanejados para
consulta com a enfermeira de referência ou outro profissional médico com agenda
disponível.
Há também 5 equipes de saúde bucal, sendo 2 compostas por 1 dentista (40 horas),
1 técnico de saúde bucal (40 horas) e 1 auxiliar de saúde bucal (40 horas) e outras 3
equipes com 1 dentista e 1 auxiliar de saúde bucal. A equipe de saúde bucal desta UBSI
é referência para os usuários da UBS Horizonte Azul, onde há 4 equipes de ESF, assim
cada equipe de saúde bucal é responsável por 2 equipes de ESF.
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A unidade também possui a “Equipe de Saúde Mental”, a qual é composta por 2
psiquiatras (10 e 20 horas), 2 psicólogas (30 horas), 3 assistentes sociais (30 horas), 1
terapeuta ocupacional (30 horas). Os médicos psiquiatras foram contratados inicialmente
para atender apenas o território da UBSI, no entanto com a ocorrência de perda primária
para estes profissionais a unidade passou a disponibilizar parte das vagas desta categoria
para outras três unidades que não possuíam este profissional. Segundo a gerente da UBSI,
a carga horária para psiquiatra foi pensada a partir do perfil epidemiológico do território
e considerando que o serviço de referência até então era bastante distante. Porém, com
implantação da equipe de saúde mental a resolutividade dos casos de saúde mental
aumentou, diminuindo a demanda para os médicos psiquiatras.
Há também a “Equipe Multiprofissional”, composta por dois profissionais, 1
educador físico (40 horas) e 1 nutricionista (40 horas), e o Programa de Acompanhante
de Idosos (PAI), formado por 12 cuidadores de idosos (40 horas) e 1 assistente social (30
horas).
Entre as especialidades médicas, há 4 clínicos (68 horas totais), 2 pediatras (20 e 40
horas) e 5 G.O (68 horas totais), sendo os pediatras referência para outras 2 unidades da
região e os GOs para outras 3 UBS, no atendimento de pré natal de alto risco.
Os únicos profissionais de saúde que podem ser agendados diretamente pelo
usuário, ou seja, sem encaminhamento, são os médicos e enfermeiras da ESF, clínico,
pediatra e gineco-obstetra. Para todos os demais profissionais exige-se encaminhamento
de algum outro profissional técnico.
No caso de encaminhamento para os profissionais da saúde mental, o usuário
inicialmente é agendado para a triagem, a qual é realizada semanalmente pela terapeuta
ocupacional e por uma psicóloga. Todos os usuários são atendidos individualmente por
uma das duas profissionais, que escutam a queixa do usuário e o motivo de
encaminhamento e então se avalia com qual profissional aquele usuário passará por
consulta (psiquiatra, assistente social, psicólogo ou terapeuta ocupacional) ou se
participará de grupos coordenados pela própria equipe de saúde mental.
A distribuição do tempo do trabalho é configurada através de agendas, em que todas
as atividades a serem desenvolvidas pelos profissionais são alocadas de acordo com a
carga horária de cada uma delas. No caso dos médicos clínicos, a agenda é configurada
apenas com consultas, sendo quatro por hora: 2 vagas verdes e 2 vagas amarelas, previstas
para acontecerem no tempo de quinze minutos em média.
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Considerando o contexto em que a unidade se encontrava no momento do estágio,
as vagas amarelas dos médicos clínicos eram utilizadas para suprir a demanda por
consultas médicas dos usuários das duas equipes de ESF que estavam sem médico de
referência. No entanto, os dois médicos estavam em processo de contratação e todas as
equipes de ESF logo estariam completas.
Segundo a gerente da UBSI, as vagas amarelas dos médicos clínicos eram
destinadas aos usuários pertencentes à área de influência da unidade, como trabalhadores
e estudantes, no entanto a maior parte dos estudantes e trabalhadores do território são
moradores do bairro e, portanto, possuem equipe de referência.
Uma das dificuldades na RTA é o grande fluxo de usuários e a não existência diária
de clínicos, o que faz com que em alguns dias da semana apenas os médicos da ESF
recebam a demanda do acolhimento. No entanto, a agenda desses profissionais é
composta por outras atividades como VD, reunião de equipe, horário administrativo, entre
outras que não somente horários de consulta, o que diminui ainda mais a disponibilidade
de vagas para o acolhimento. Quando não há vagas, aqueles que podem retornar no dia
seguinte, são encaixados nas vagas verdes do próximo dia. Caso contrário, são orientados
a procurar o AMA mais próximo.
Cada profissional possui uma agenda específica configurada a partir do regime de
trabalho e do rol de atividades que desenvolve, coincidindo com os demais profissionais
apenas em atividade que ambos participam, como o que acontece principalmente com os
profissionais ligados à equipe de saúde mental e equipe multiprofissional que
desenvolvem alguns grupos em conjunto. A configuração da agenda é de
responsabilidade da enfermeira responsável técnica nesta unidade acompanhada.

1.1 Recepção Técnica Acolhedora
Os usuários que vem à unidade por demanda espontânea, são atendidos pela
Recepção Técnica Acolhedora (RTA) formada pelas enfermeiras da “Atenção Básica”.
Os usuários retiram a senha com o orientador de público e aguardam ser chamados pela
RTA, a qual fica em uma sala onde duas enfermeiras realizam a escuta do usuário e fazem
a sua classificação de risco, utilizando as categorias azul, verde, amarela ou vermelha.
Todo o atendimento é registrado no prontuário eletrônico e impresso ao final.
Nos casos em que o usuário é classificado como risco azul, as enfermeiras fazem
consulta e prescrição de enfermagem e dão alta ao usuário. No entanto, quando se trata
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de um caso em que se necessita de atendimento médico, ou seja, com classificação de
risco a partir de verde, pede-se para o usuário retornar à sala de espera da demanda
espontânea e aguardar até a próxima hora, em que será verificada a existência de vagas
verdes ainda não utilizadas e vagas decorrentes de faltas de usuários agendados.
Os orientadores de público tem a função de acompanhar a presença dos usuários
para as consultas agendadas, uma vez que esses usuários chegam a este profissional e este
dá “presença” no Sistema Integrado de Gestão e Assistência à Saúde (SIGA). A cada hora
cheia (10, 11, 12 horas, por exemplo) o orientador de público verifica quantas vagas há
para aquela próxima hora, uma vez que os usuários devem chegar com 15 minutos de
antecedência e portanto, nesse momento já é possível saber quantos usuários não
compareceram no horário previsto e terão suas consultas disponibilizadas a outros
usuários. Havendo faltas, o orientador leva à RTA a relação de vagas existentes para cada
um dos médicos, considerando tanto os da ESF quanto clínicos e pediatras, e as
enfermeiras da RTA encaixam os usuários nas vagas segundo sua classificação de risco
e ordem de chegada. No entanto, essa classificação de risco não é considerada na hora do
atendimento médico, uma vez que o usuário da demanda espontânea será chamado no
horário de consulta em que foi colocado no SIGA, independente da classificação de risco
que ele teve na demanda espontânea.
A agenda dos médicos da ESF é configurada com consultas de 15 minutos, sendo
que a cada hora, 3 consultas são agendadas (vagas amarelas) e 1 consulta é destinada à
demanda espontânea (vaga verde). Já na agenda dos médicos clínicos, as consultas
também são de 15min, no entanto há 2 vagas amarelas e 2 vagas verdes a cada hora.
Eventualmente, o número de usuários atendidos na RTA e que necessitam de
consulta médica é maior que o número de vagas que são disponibilizadas para o horário
seguinte, fazendo com que o usuário espere até a próxima hora em que novas vagas de
faltosos podem surgir.
No caso de pacientes com queixas psiquiátricas que chegam à RTA, as enfermeiras
conversam com o médico psiquiatra disponível na unidade para realizar um encaixe na
agenda para o atendimento deste usuário ou então é realizada a remoção para o Hospital
de referência.
No caso de queixas odontológicas, as enfermeiras realizam a escuta e o registro do
atendimento e encaminham os usuários para a recepção da odonto, a qual acolhe, avalia,
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faz as primeiras orientações/procedimentos para tirar a dor. A depender do caso, o usuário
sai com agendamento de retorno para tratamento.
Considerando que todo o atendimento da RTA é realizado pela equipe de Atenção
Básica e também as consultas médicas que se seguem, muitas vezes são realizadas pelos
médicos clínicos, não há interação deste atendimento com o realizado pela equipe de ESF,
inclusive por não haver espaços institucionalizados de discussão de casos ou repasse de
informação entre essas duas equipes.

2. Gestão da UBSI Jardim Vera Cruz
A UBSI Jardim Vera Cruz é gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas “Dr.
João Amorim” (CEJAM) e tem como gerente uma enfermeira. Antes da mudança da
modalidade assistencial, a organização responsável pela unidade era a Associação
Comunitária Monte Azul, no entanto foi realizado um novo chamamento para a unidade
a partir do projeto de construção do novo prédio e mudança para modelo de integral.
Mesmo com esta mudança de gerenciamento, todos os profissionais técnicos e
administrativos da UBS puderam permanecer na nova unidade sendo contratados pela
nova parceira. A gerente escolhida para a UBSI já trabalhava pelo CEJAM como gerente
de uma unidade de saúde da região, sob a modalidade de ESF.
Como dito anteriormente, a UBSI divide o mesmo prédio com o equipamento da
Rede Hora Certa e até a finalização do estágio, a mesma gerente respondia pelos dois
equipamentos, no entanto havia uma supervisora para a Rede Hora Certa. Segundo a
gerente, com o novo contrato de gestão, os dois equipamentos deveriam ser totalmente
independentes, mas este processo ainda não tinha ocorrido.
O organograma formal da unidade se dá da seguinte forma: gerente – enfermeira
responsável técnica - médica responsável técnica - líder administrativo – demais
profissionais. No entanto, no dia a dia há grande discrepância de autonomia e de
participação nas decisões entre os profissionais técnicos pertencentes à ESF (médicos e
enfermeiros) e às demais equipes. Um dos aspectos que coloca esta questão em evidência
é a ausência de espaço institucionalizado para reunião com periodicidade definida com a
maior parte dos profissionais.
Essa priorização e maior participação dos profissionais pertencentes à ESF nas
decisões gerenciais do serviço possivelmente se dê pela maior parte dos profissionais
estar acostumada a trabalhar em equipamentos de saúde exclusivamente sob a modalidade
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de ESF, inclusive a gerente, havendo dificuldade de pensar a inclusão das outras
categorias nos espaços de discussão e decisão. Além disso, muitos dos profissionais
pertencentes às equipes de ESF nesta UBSI estão no território há muitos anos, o que pode
trazer uma maior apropriação do território e com isso, serem mais considerados na tomada
de decisão sobre aspectos da organização do serviço.
Cada equipe de ESF tem uma reunião diária de 1h, as quais ocorrem em diferentes
períodos a depender do dia. Todos os profissionais da ESF tem horário previsto em
agenda para participar de todas as reuniões de sua equipe, no entanto nas reuniões
acompanhadas não foi vista a participação de nenhum dos médicos da ESF. Para cada
dia, é prevista a entrada de um profissional das demais equipes, como da saúde mental,
multi ou odontologia, havendo algum caso que estes profissionais precisem discutir com
a equipe.
Todas as reuniões realizadas eram registradas em livro ata. Elas eram espaços para
informes, principalmente da enfermeira para os ACS, como campanhas de vacinação,
relação de usuários que faltaram à consulta de enfermagem, necessidade de atualização
dos prontuários e a melhor maneira de organizá-los, entre outros. Os ACS também
traziam suas dúvidas em relação a fluxos dentro da UBSI ou rede de atenção,
cadastramento de usuários e gestantes, retiravam potes para coleta de exame de TB, e
também traziam reclamações de alguns usuários que precisavam fazer agendamento de
consulta e tinham tido dificuldade junto à recepção da unidade. Em uma das reuniões
acompanhadas, houve a participação da psicóloga de referência da equipe, a qual repassou
aos ACS os usuários faltosos e pediu para que eles avisassem alguns outros usuários sobre
as próximas consultas agendadas.
Semanalmente também ocorria a reunião chamada de “TRI” em que participava a
gerente da unidade, a enfermeira responsável técnica, a médica responsável técnica, os
médicos e enfermeiras da ESF e um representante da equipe multiprofissional. Na
ausência da gerente ou da enfermeira RT, a reunião era coordenada pela médica RT.
Nessa reunião, era repassado e discutido semanalmente a porcentagem da meta do mês
atingida até então, dava-se informações de novos processos que iriam ocorrer na UBSI
ou outro nível de saúde, esclarecimentos e discussão sobre problemas existentes na
unidade, entre outros assuntos gerais.
Há também reuniões semanais de parte equipe de enfermagem, em que participam
todas as enfermeiras da ESF com a enfermeira RT; reuniões dos ACS junto à gerente, as
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quais ocorrem mensalmente; e reuniões mensais da equipe de saúde mental e da equipe
multiprofissional com suas respectivas supervisoras da OSS. A equipe de saúde bucal
possui reuniões semanais, também chamadas de TRI e que ocorrem no mesmo horário da
TRI em que a gerente participa com os profissionais da ESF.
A ausência de um espaço institucionalizado de reunião que inclua as demais equipes
da unidade junto à gerente a fim de também participarem das decisões e criar um espaço
de discussão, impacta bastante no funcionamento da unidade, uma vez que no dia a dia
do trabalho as atividades permanecem também segmentadas. Não há espaço
institucionalizado em que a Equipe de AB, responsável por acolher a demanda
espontânea, discuta os casos junto à equipe de referência a fim de garantir
longitudinalidade e integralidade no cuidado daquele usuário. Também não há espaços
de discussão da equipe multiprofissional como um todo junto às equipes de ESF, já que
cada profissional multi possui um dia específico para entrar na reunião da ESF, fazendo
com que ocorra apenas repasse de informação sobre usuários e não uma discussão de caso
ou a tentativa de elaboração de um plano terapêutico singular.
A discussão de determinados temas entre as diferentes equipes ocorrem
pontualmente a partir da solicitação de alguns profissionais para resolver um assunto
específico. Em uma das ocasiões acompanhadas, as enfermeiras da Equipe de AB
solicitaram participação na reunião de TRI a fim de discutir alguns problemas que
estavam ocorrendo no acolhimento à demanda espontânea e a utilização de vagas verdes
e de faltosos na agenda dos médicos da ESF. A reunião foi composta pelas enfermeiras
da Equipe de AB, os médicos da ESF e a gerente da UBSI, em que foi esclarecido algumas
dúvidas e acordados novos processos. As enfermeiras aproveitaram a ocasião para
solicitar participação permanente na reunião de TRI, sendo acordado que semanalmente
uma das enfermeiras da Equipe de AB participaria da reunião e a cada 2 meses todas
estariam presentes.
A forma de comunicação entre os profissionais adotada nesta UBSI era por um
mural de recados localizado dentro da parte administrativa da unidade e também e-mail
institucional, em que a maioria dos profissionais tinha um e-mail individual ou usava-se
e-mail para toda a equipe, como no caso da equipe de enfermagem. A comunicação por
celular ou aplicativos que utilizassem rede de internet móvel não era viável uma vez que
não havia sinal de telefonia móvel adequada, a fim que possa ser um meio de
comunicação eficiente.
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Já com os usuários, os ACS são um importante meio de informação, além do uso
de ligações telefônicas (para aviso de mudança de consulta, por exemplo) e também
cartazes nos pontos de ônibus para avisos mais urgentes. No entanto, às vezes os usuários
eram contatados via telefone pelos ATAS para informar mudança da data da consulta mas
os ACS não ficavam sabendo da mudança, gerando confusão de informação para os
usuários.

2.1 Formas de Avaliação do Serviço
Como dito anteriormente, o contrato de gestão traz parâmetros de avaliação do
serviço como o cumprimento das metas de produção e alguns indicadores de qualidade.
Dentre eles, há o prontuário dos usuários, considerando legibilidade e presença de
assinaturas, CID e exame físico.
Durante a realização do estágio, a UBSI foi avaliada em relação aos prontuários por
dois profissionais da STS, os quais foram à unidade e auditaram os prontuários de todos
os usuários que haviam passado por consulta médica no dia anterior. No entanto, a UBSI
sabia sobre a ida dos auditores e no dia anterior todos os prontuários foram vistoriados
logo após a passagem do usuário pela consulta.
A avaliação dos auditores da STS teve resultado satisfatório, porém na reunião de
TRI a gerente falou sobre a auditoria que a própria unidade fez antes dos auditores, e
elencou problemas como a desorganização dos prontuários, atendimentos arquivados fora
de ordem cronológica e com usuários misturados; falta de registro das visitas domiciliares
realizadas pelos auxiliares de enfermagem e pelos médicos; falta de registro de
atendimento de curativo, da sala da saúde da mulher e outros exames; falta da relação de
aferições realizadas nos grupos de hiperdia; e falta do prontuário da criança.
Foi acordado que todos os exames realizados na sala da saúde da mulher serão
registrados em prontuário, devendo puxá-los na chegada da usuária, antes da realização
do procedimento.
Apesar da auditoria da STS não ter sido realizada a partir dos prontuários da forma
que eles se encontram no dia a dia, a mobilização de parte da equipe para avaliá-los antes
da auditoria possibilitou que a gestão da unidade entrasse em contato com diversos pontos
que deveriam ser melhorados, gerando várias mudanças dentro da UBSI.
Outro ponto de avaliação previsto em contrato são as ouvidorias e o SAU, que
compilam as reclamações, sugestões, denúncias, solicitações e elogios que os usuários
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fazem através do totem existente na entrada da unidade; do telefone 0800 da ouvidoria da
OSS; da página da ouvidoria central da SMS na internet; ou através dos formulários
impressos presentes nas unidades. Neste formulário impresso há perguntas específicas,
considerando as escalas de ótimo, bom, ruim e péssimo, para o serviço (avaliação geral);
para os atendimentos médico, de enfermagem, odontologia, farmácia, recepção e agentes
comunitários de saúde; e aspectos do serviço como agilidade, educação, sinalização e
limpeza; além de um campo aberto para observações, críticas e sugestões.
Este formulário é deixado em vários locais da unidade para que os usuários
preencham e depositem nas caixas identificadas como SAU, as quais são abertas
mensalmente nas reuniões do conselho gestor da unidade.

2.2 Registro e Sistemas de Informação
A UBSI Jardim Vera Cruz possui um prontuário eletrônico próprio, que foi
adquirido pela OSS com a autorização da gestão municipal, no entanto os registros são
mantidos tanto virtualmente quanto impressos uma vez que não há assinatura eletrônica.
Assim, após qualquer atendimento, o profissional precisa imprimir o registro, assinar e
carimbar para que seja válido.
Segundo um dos Auxiliares Técnicos Administrativos (ATAs), a prefeitura criou
um prontuário eletrônico dentro do SIGA que ele entende ser mais seguro, uma vez que
todos os dados ficam registrados on line, ao contrário do que ocorre com o prontuário
utilizado na unidade em que tudo fica em um “servidor” dentro da própria UBSI.
Este prontuário eletrônico possui campos fixos de preenchimento, como queixa,
anamnese, conduta e observação, independente do tipo de atendimento ou categoria
profissional. A maior parte dos registros de atendimento visualizados era bastante
objetiva, tanto dos profissionais médicos quanto dos multiprofissionais.
Quando se trata de consultas agendadas, na maior parte das vezes o prontuário físico
do usuário é levado para o consultório, assim o profissional imprime e já arquiva o
registro do atendimento. No entanto, alguns profissionais preferem fazer o registro
manualmente nas folhas de evolução que costumeiramente tem dentro dos prontuários ou
então, imprimem a folha de registro de consulta do prontuário eletrônico e preenchem os
campos manualmente.
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No caso daqueles usuários que passam nos serviços que atendem por demanda
espontânea, o registro é impresso e posteriormente levado ao SAME para serem
arquivados nos respectivos prontuários.
Considerando o grande número de serviços na unidade que atendem por demanda
espontânea, como acolhimento, vagas verdes, vagas de faltosos, sala de enfermagem,
saúde da mulher, entre outros, há um grande número de registros gerados diariamente
sem o prontuário físico. Todos eles são levados ao SAME, onde o ATA os separa entre
duas categorias: com número família e sem número família, colocando cada um deles em
suas respectivas pastas. Quando há tempo disponível, o ATA separa os registros que
possuem número de família de acordo com as equipes e coloca em caixas de arquivos
identificadas. Aqueles registros de usuários sem número de família são aos poucos
conferidos no sistema de informação para verificar se são de fora de área de abrangência
ou se apenas não apresentaram seu número de família no momento do atendimento. As
equipes se organizam, sem periodicidade pré estabelecida, e passam os registros
arquivados na caixa de sua equipe para os respectivos prontuários.
Os prontuários são separados pelo número de família, onde são arquivados os
registros de atendimento de todos os membros. O registro das visitas domiciliares dos
agentes comunitários de saúde não são colocados neste prontuário, uma vez que eles
fazem o registro diretamente no palmtop, o qual envia as informações diretamente para
um software utilizado na unidade e apenas os enfermeiros e os próprios ACS tem acesso.
Este software é chamado de “SIAB Fácil”, que foi adquirido pela OSS para compilar os
dados coletados pelos agentes comunitários de saúde e é integrado com os sistemas de
informação oficiais.
Em alguns atendimentos e grupos, como do Hiperdia que algumas equipes realizam
semanalmente na comunidade, as aferições para acompanhamento de diabetes e pressão
arterial são registradas em uma folha de evolução para cada um dos usuários, ficando
portanto um histórico de cada usuário organizado em uma pasta. No entanto, estes
registros ficam disponíveis exclusivamente para a equipe e não são acessados durante as
consultas na unidade.
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3. Conselho Gestor da UBSI e Movimentos Sociais
A região do Distrito do Jardim Ângela possui diversos movimentos sociais que
fomentam discussões e reivindicações de diferentes setores, através da criação de espaços
próprios ou da participação em espaços institucionalizados da gestão pública.
No território do fundão, que compreende a área de abrangência da UBSI Jardim
Vera Cruz, foi criado o “Fórum do Fundão” para discutir os problemas daquela região e
reivindicar melhorias. Durante a realização do estágio na UBSI, este fórum organizou um
evento para discutir especificamente os problemas relacionados à saúde daquela
população contando com a participação do subprefeito, de uma representante da SMS, da
Coordenadora Regional de Saúde Sul e da Supervisora Técnica de Saúde do M’Boi
Mirim. Cada um deles fez uma breve apresentação, abordando e esclarecendo os novos
contratos de gestão em vigor, as mudanças que haveria nas unidades de saúde da região,
apresentaram dados epidemiológicos e sociais e também responderam dúvidas e
questionamentos dos participantes.
A UBSI participou do evento através da presença da gerente e também com uma
breve apresentação sobre o Programa de Acompanhantes de Idosos, realizada pelos
cuidadores de idosos e assistente social. Havia também representantes das OSS que
gerenciam as unidades do território, moradores, membros de movimentos sociais e
representantes dos diferentes conselhos municipais.
O Conselho Gestor da unidade tem como representantes dos usuários pessoas
ligadas a parte desse movimentos sociais, inclusive do Fórum do Fundão. Além disso, na
reunião acompanhada, houve a participação de usuários que não possuem direito de voto,
no entanto veem o conselho como espaço de discussão, autônomo e aberto a todos.
Em uma das escolas do território é desenvolvido um trabalho voluntário de um
profissional da área de teatro com os adolescentes, em que discute temas do cotidiano
como violência, uso abusivo de drogas, sexualidade, entre outros por meio do teatro.
Durante a realização do estágio, este profissional voluntário entrou em contato com
o serviço a fim de propor uma apresentação do teatro para os trabalhadores da UBSI. A
gerente concordou e o teatro foi apresentado em 2 dias seguidos para que o maior número
de trabalhadores pudessem assistir.
O teatro apresentado pelos adolescentes levantou alguns pontos recorrentes para o
serviço de saúde como gravidez na adolescência, aborto e violência doméstica e os
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profissionais puderam conversar um pouco sobre as diferentes perspectivas com os
adolescentes.
Outra atividade realizada em conjunto com a comunidade duas vezes ao ano é o
Café Solidário, em que os profissionais doam um valor em dinheiro para ser revertido em
alimentos ou outros objetos a serem doados a algumas famílias do território. No evento
que se acompanhou, optou-se pela doação de cobertores, arrecadando 100 cobertores os
quais foram distribuídos igualmente entre as seis equipes de saúde, sendo cada ACS
responsável por elencar as famílias que deveriam receber na sua microárea. No dia da
entrega, realizou-se um evento na quadra poliesportiva existente no território, com
apresentação do coral da UBSI, realização de atividades recreativas para as crianças e
também foi servido um café da manhã. Estava presente no evento a gerente da unidade,
a enfermeira RT, alguns profissionais da saúde bucal e os profissionais pertencentes à
ESF, com exceção dos profissionais médicos.

B.2 Caso 2 - Unidade Básica de Saúde Integral Jardim Miriam II
A UBSI Jardim Miriam II se localiza na zona sul de São Paulo em uma importante
avenida da região, a Avenida Cupecê.

Em agosto de 2015, havia 9.253 famílias

cadastradas nesta UBSI, totalizando 29.166 usuários. (19)
Esta unidade foi inaugurada em 5 de agosto de 2013 já sob o modelo de UBSI. Nove
meses antes da data prevista para a inauguração, um grupo de profissionais técnicos de
diferentes categorias iniciou o planejamento para a implantação desta nova unidade,
pensando a divisão do território e alguns processos de trabalho. Esta nova unidade pegaria
parte do território de uma UBS tradicional em um dos lados da avenida, no entanto houve
pressão popular para que outro lado da avenida também fosse abrangido da nova unidade.
Assim, 2 meses antes da inauguração, a prefeitura acatou as reivindicações e houve a
redivisão do território considerando a nova área. No entanto, não havia tempo hábil para
fazer a redivisão de forma exata, assim contou-se os domicílios e estimou o número médio
de membros.

1. Organização do trabalho
A UBSI Jardim Miriam II possui 6 equipes de ESF formadas por 1 médico (40
horas) ou 2 médicos (20 horas), 2 enfermeiras (40 horas), 3 ou 4 auxiliares de enfermagem
(40 horas), 8 agentes comunitários de saúde (40 horas). Ao contrário do visto na UBSI
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Jardim Vera Cruz, toda a equipe de enfermagem foi incorporada dentro da equipe de ESF,
podendo assim aumentar o número de ACS por equipe. Com a ausência de uma equipe
de Atenção Básica, todos os trabalhadores da enfermagem revezam as atividades
realizadas dentro da unidade, como sala de medicação, curativo, sinais vitais,
acolhimento, sala de observação, saúde da mulher, entre outros. Cada uma das 12
enfermeiras é responsável por um programa de saúde, como saúde da mulher, saúde da
criança, vigilância epidemiológica etc., e no dia a dia da unidade, há uma escala de
atividades em que em cada dia uma enfermeira é responsável por um dos setores.
Há 4 equipes de saúde bucal, sendo cada uma responsável por 1,5 equipes de ESF.
Duas equipes são compostas por 1 dentista (40 horas), 1 técnico de saúde bucal (40 horas)
e 1 auxiliar de saúde bucal (40 horas) e as outras duas por 1 dentista e 1 auxiliar de saúde
bucal. O acesso dos usuários para a saúde bucal se dá diretamente na recepção
administrativa com o agendamento para um dos 3 grupos de triagem que ocorrem
semanalmente, nos quais há atividade de educação em saúde com as técnicas de saúde
bucal e enfermeira, e posterior triagem com um dos dentistas. Após a triagem, o usuário
pode fazer o agendamento de consulta diretamente na recepção.
Aqueles usuários que chegam à unidade com queixa aguda de saúde bucal,
principalmente dor, são encaminhados diretamente para atendimento. Há exceção
também para os usuários que precisam realizar avaliação odontológica ou algum tipo de
tratamento odontológico para passar por cirurgia já agendada, os quais são autorizados a
marcar consulta diretamente, sem passar por triagem.
Na unidade também há equipe multiprofissional, formada por 1 fonoaudióloga (40
horas), 1 farmacêuticos (40 horas), 1 nutricionista (40 horas), 1 educador físico (40 horas),
2 psicólogos (40 horas), 1 terapeuta ocupacional (30 horas) e 3 assistentes sociais (30
horas). As assistentes sociais também são responsáveis pelas atividades do Programa de
Acompanhantes de Idosos, o qual é formado por 12 cuidadores.
Entre as especialidades médicas, a unidade possui 4 pediatras (3 de 20h e 1 de 40h),
4 psiquiatras (10h), 1 médico geriatra (20h) e 3 GO (20h) para consultas e 1 GO (10h)
para realização de colposcopia.
Todos os profissionais são referenciados para as Equipes de ESF, assim quando os
usuários vão à recepção marcar atendimento com algum dos profissionais multi ou de
outras especialidades médicas, a recepção direciona para o profissional responsável pela
equipe daquele usuário. Com exceção dos profissionais da equipe de ESF, das assistentes
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sociais e das pediatras, todos os outros profissionais só podem ser agendados pelos
usuários se eles apresentarem uma filipeta de encaminhamento, a qual pode ser dada pelos
profissionais da ESF ou pelos próprios profissionais multi.
As agendas dos profissionais médicos da ESF e pediatras são configurados
contando com vagas verdes e amarelas, no entanto não mantém o padrão 3 vagas amarelas
para 1 verde a cada hora, apenas esta proporção é mantida ao longo do dia para cada
profissional médico. Assim, a cada hora, um médico da ESF está com 4 vagas verdes para
demanda espontânea.
Aos sábados, a UBSI Jardim Miriam II é referência para 3 UBS da região para os
procedimentos realizados pelo setor da saúde da mulher via demanda espontânea. A
unidade também é referência para realização de colposcopia via agenda regulada, no
entanto tem havido sobra de vagas e com isso, GO se disponibilizou para atender
gestantes quando não houver vaga para o médico de referência. Assim, ficou estabelecido
que no dia anterior a recepção irá levantar o número de vagas livres para esta profissional
e disponibilizará para as gestantes do território.
Como já dito, a territorialização realizada inicialmente para a abertura da UBSI foi
realizada a partir de estimativas. Com isso, durante o estágio a unidade estava em
processo de reterritorialização já que cada ACS deve ter cerca de 200 famílias cadastradas
em sua microárea e algumas das equipes possuía número bastante inferior, além de haver
lacunas entre algumas microáreas em que as famílias não possuíam ACS responsável. A
expansão do território da UBSI estava ocorrendo em uma área até então coberta por uma
UBS sob o modelo tradicional.

1.1 Recepção Técnica Acolhedora
No início do estágio, a RTA seguia o seguinte fluxo: usuário retirava senha para o
acolhimento no totem, junto ao orientador de público e aguardava ser chamado pela RTA,
a qual era formada por 1 enfermeiro e 1 auxiliar de enfermagem conforme escala de
trabalho. O usuário era chamado para atendimento, enfermeira ouvia a queixa e o auxiliar
aferia os sinais vitais. Todo o atendimento era registrado no sistema de prontuário
eletrônico, chamado Vitacare.
Havendo necessidade de consulta médica, o enfermeiro verificava se o médico mais
adequado para o caso possuía vagas verdes naquele horário ou vaga de faltoso disponível,
agendando este usuário diretamente no Vitacare.
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Considerando que a porcentagem de absenteísmo estava muito grande na unidade
(cerca de 40% para alguns profissionais) e que o fluxo vigente da RTA fazia com que
algumas vagas de faltosos não fossem utilizadas pois aumentava as “etapas” que usuário
passava até ser agendada uma consulta imediata, o fluxo dos atendimentos de demanda
espontânea foi alterado: usuário retira a senha para o acolhimento no totem com o
orientador de público e aguarda ser chamado pela recepção administrativa. O ATA escuta
a queixa do usuário e já o agenda na vaga de faltoso ou vaga verde disponível, dando
prioridade para agendamento com seu médico de referência. Não havendo vagas
disponíveis para a próxima hora ou caso o usuário relate qualquer alteração de sinal vital,
ele é encaminhado para a RTA e então atendido pela enfermeira mais rapidamente.
Os agendamentos disponíveis para os usuários de demanda espontânea são para os
profissionais médicos da ESF, GO e pediatras.
Muitos usuários procuram a RTA para outros tipos de demanda que não queixas
agudas de saúde, como troca de receitas, preenchimento de laudos do Programa de Auto
monitoramento Glicêmico, pesagem e medição de altura para Bolsa Família, entre outros.
Segundo os profissionais da RTA, no início do funcionamento da UBSI havia
muitos usuários de outras unidades que procuravam atendimento de demanda espontânea,
e então os profissionais que os atendiam no acolhimento passaram a contatar a unidade
de referência para saber sobre a disponibilidade de médico e orientar o usuário a procurar
atendimento nela, quando se tratava de queixa não urgente. Com isso, os usuários
deixaram de procurar a UBSI para este tipo de atendimento e o número de usuários fora
de área para atendimento de demanda espontânea diminuiu significativamente.
Considerando que a RTA é realizada pelos profissionais de enfermagem segundo
escala, e estes pertencem à ESF, é recorrente o repasse de determinados casos atendidos
neste espaço para a equipe de referência, a fim de acompanhar o usuário com maior
proximidade.

2. Gestão da UBSI Jardim Miriam II
A UBSI Jardim Miriam II é gerenciada pela Associação Congregação de Santa
Catarina e tem como gerente uma enfermeira, a qual estava apenas há 6 meses na unidade,
estando anteriormente na OSS como apoiadora das unidades de saúde.
O organograma formal das unidades é: gerente – supervisor – assistente
administrativo – enfermeira e médico RT - supervisores administrativos. No entanto o
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cargo de supervisor ainda não havia sido criado na UBSI, portanto a enfermeira RT
ocupava este cargo no dia a dia da unidade. A gerente questionou algumas vezes as
funções e hierarquia adotada pela OSS, uma vez que dizia haver poucas diferenças nas
funções entre o assistente e supervisores administrativos, dificultando a divisão de tarefas
e responsabilidades. Além disso, questionava o fato do setor de regulação ser
formalmente ligado aos líderes administrativos, uma vez que o enxergava como uma
atividade de coordenação do cuidado cuja responsabilidade devia ser dos líderes técnicos.
Na UBSI Jardim Miriam II as reuniões das equipes de ESF são feitas 2 vezes por
semana, sendo uma reunião com duração de 3 horas e a outra de 2 horas, a fim de somar
as 5 horas semanais preconizadas pela política nacional. Há participação dos enfermeiros,
ACS, auxiliares de enfermagem, médico e eventualmente algum profissional da equipe
multi. Nela há repasse das demais reuniões que ocorrem na unidade, informes gerais e
também os ACS fazem repasse de todas as visitas realizadas e discute-se os casos mais
vulneráveis, sendo alguns levados posteriormente para serem discutidos na reunião
multiprofissional. Algumas equipes de ESF organizam as reuniões segundo “temas
chave”, por exemplo, toda última reunião de equipe do mês é para discutir mais
profundamente a saúde do idoso, contando com a participação da assistente social e as
cuidadoras de idosos de referência.
Nas reuniões multiprofissionais há participação de todos os profissionais multi de
referência e dos enfermeiros de cada equipe. Elas são realizadas a cada 15 dias, sendo
portanto, 3 reuniões multi por semana.
As reuniões técnicas, em que há participação da gerente, de representantes de todas
as equipes de ESF, profissionais multi e outras categorias médicas, acontecem 1 vez por
semana e são espaços para discussão de assuntos gerais da unidade, informe sobre
mudanças que ocorreram ou ocorrerão e entre outros.
Há também reuniões dos ACS, com a participação de 1 ACS (representante) de
cada equipe, 1 representante dos enfermeiros da ESF, a enfermeira responsável técnica e
a gerente. A periodicidade da reunião é bimestral e é um espaço de escuta das demandas
dos ACS como também discussão e informe sobre novos processos de trabalho. Na
reunião acompanhada, foram discutidos temas como: absenteísmo na unidade, problemas
com a recepção administrativa, chegada dos “Jovem SUS”, segurança na unidade
(ocorrência de furtos), planejamento 2016, novo fluxo para o acolhimento e
oportunidades de profissionais dentro da OSS.
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Mensalmente ocorre a reunião da TEIA, composta pela gerente, fonoaudióloga,
assistente social, representantes das escolas de ensino fundamental e médio do território,
enfermeira responsável pela saúde da criança na unidade, conselho tutelar, CRAS. Havia
convite também para participação do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão
(CEFAI), mas ainda não tinham comparecido à reunião. São discutidos assuntos gerais,
são tiradas dúvidas, realizado matriciamento, discussão sobre assuntos que sejam levados
para ser discutidos internamente nas escolas.
Eventualmente, após o fechamento do mês no SIAB é realizada uma reunião com
todos os enfermeiros da ESF, gerente e enfermeira RT para discussão dos dados. Na
reunião acompanhada foi discutido sobre o número de crianças fora da escola, número
abaixo do esperado de usuários com hanseníase e exames de rastreamento de câncer de
colo de útero com resultados alterados, número de usuários com tuberculose e a
ocorrência de grande parte dos diagnósticos no hospital e não na unidade, número de
alcoólatras e deficientes físicos no território, prevalência de diabetes e hipertensão,
número de gestantes adolescentes, número de analfabetos, etc. Todos os dados foram
discutidos

questionando-se

os

números

coletados

em

relação

ao

esperado

epidemiologicamente e pensando quais ações devem ser desenvolvidas para cada um dos
indicadores.
Tanto os agentes comunitários de saúde quanto toda a equipe de enfermagem tem
encontros mensais para educação permanente com profissional técnico da OSS, variando
os assuntos de acordo com o contexto epidemiológico e necessidade dos profissionais.
Considerando que o estágio profissionalizante foi realizado até o mês de outubro de
2015, a unidade já estava pensando sobre o planejamento para o ano de 2016. Assim,
houve reunião com participação da gerente, enfermeira RT, enfermeira representante da
ESF e representante da equipe multi para organizar o encontro que ocorreria no mês
seguinte para a discussão do planejamento. Foi decidido que todos os setores
administrativos e equipes técnicas teriam representantes nesse encontro e que cada um
apresentaria um pouco sobre o seu processo de trabalho e a avaliação do que foi realizado
em 2015 para a partir daí pensar o ano de 2016.
Uma das dificuldades gerenciais encontradas na UBSI era diminuir o absenteísmo
que estava em torno de 40% para determinadas categorias profissionais. Com isso,
algumas ações foram tomadas como: reativação da central de atendimentos (call center),
em que 2 ATA são responsáveis por ligar para o maior número possível de usuários
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agendados com dois dias de antecedência, sendo prioritário as agendas médicas e em
seguida as da saúde bucal, por terem as maiores taxas de absenteísmo; autorização para
realizar agendamento com vagas excedentes (overbooking) para os profissionais que
acharem possível desde que não prejudique a qualidade do atendimento; busca ativa dos
faltosos pelos ACS para entender o motivo da ausência nas consultas; e mudança no fluxo
do acolhimento à demanda espontânea.
Entre as mudanças trazidas pelo modelo da UBSI está a inclusão dos trabalhadores
do território como usuários, no entanto a unidade ainda não conseguiu fazer o
mapeamento de todos os locais de trabalho e tipos de atividades desenvolvidas para então
pensar ações de promoção e prevenção, sendo a possível atividade prevista para 2016
como parte do desafio proposto pela SMS para a atenção básica. Contudo, os profissionais
já estavam desenvolvendo um trabalho de educação em saúde com os trabalhadores do
Poupatempo existente no território.
A forma de comunicação mais utilizada entre os profissionais é via celular, pelo
aplicativo Whatsapp, em que há um grupo com todos os profissionais técnicos, outro para
todos os profissionais administrativos e cada equipe também possui seu próprio grupo.
Assim, todos as informações são rapidamente difundidas entre todos. Já com os usuários,
a forma de comunicação mais comum é a partir dos agentes comunitários, mas em alguns
casos, os profissionais técnicos também se comunicam via Whatsapp com os usuários.

2.1. Formas de Avaliação do Serviço
As formas de avaliação utilizadas na unidade são todos os indicadores exigidos pelo
contrato de gestão, incluindo as ouvidorias, totem e SAU. A OSS também exige alguns
parâmetros de qualidade como índice de mortalidade infantil, por exemplo.
Considerando que um dos indicadores qualitativos colocados em contrato de gestão
é a auditoria de prontuários, a gerente elaborou dois instrumentos, um para auditar os
prontuários família e outro para os prontuários de gestante. Mensalmente pega-se um
prontuário de cada microárea, faz a auditoria e discute o resultado com os enfermeiros da
ESF. Este processo foi adotado pela unidade, no entanto ainda não houve nenhuma
auditoria externa pela STS segundo previsto em contrato.
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2.2. Registro e Sistemas de Informação
Na UBSI Jardim Miriam II é utilizado um sistema de prontuário eletrônico chamado
Vitacare que foi adquirido pela própria OSS. Todos os atendimentos são registrados nele
e todos os profissionais tem acesso a todas as informações, tanto dados pessoais quanto
das evoluções. No entanto, todos os atendimentos são impressos, carimbados, assinados
e arquivados dentro do prontuário físico. Este software é bastante abrangente, possuindo
subcampos que auxiliam no registro das informações sugerindo que determinadas
informações sejam coletadas na hora da consulta a partir do tipo de atendimento que está
sendo realizado.
O Vitacare também é utilizado para agendamento, assim todas as consultas são
agendadas tanto no SIGA quanto neste software.
Todos os dias, os ATAs responsáveis pelo SAME puxam a agenda do dia seguinte
e separam todos os prontuários, os quais são levados para os consultórios pela manhã. No
caso de atendimentos da saúde da mulher, os prontuários também são levantados na
chegada da usuária, visto que funciona por demanda espontânea.
Para os atendimentos do acolhimento feitos tanto pela RTA quanto diretamente
pelos médicos, os prontuários não são levantados. Assim, o atendimento é registrado no
Vitacare, impresso e posteriormente é arquivado no prontuário. Os prontuários físicos são
organizados por família, tendo inicialmente a ficha A com os membros da família, em
seguida há os registros de visita dos ACS, depois os atendimentos realizados compilados
por membro da família e ordem cronológica, e por fim, o registro de atendimentos na
saúde bucal.
Os registros do acompanhamento realizado pelas cuidadoras de idosos tem ficado
fora do prontuário pois são utilizados para discussão semanal junto das Assistentes
Sociais e depois são arquivados em um local específico dentro da sala do Serviço Social.
Segundo uma das profissionais, quando há acumulo de determinada quantidade de
evoluções, estas são arquivadas junto ao prontuário família.

3. Conselho Gestor da UBSI e Movimentos Sociais
Durante o período do estágio na unidade, o Conselho Gestor realizou sua primeira
reunião depois da última eleição. A gerente fez informes e colocou duas pautas a serem
discutidas com todos os conselheiros: a segurança da unidade, devido a ocorrência de
roubo recentemente, e a taxa de absenteísmo dos usuários, a qual estava entre 40 e 43%
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para alguns profissionais. Os representantes dos usuários se comprometeram a discutir
essas questões nos espaços coletivos que participam no bairro. A pauta para a próxima
reunião foi escolhida por todos, leitura e discussão do contrato de gestão em vigor.
Quanto à presença e participação de movimentos sociais junto à UBSI Jardim
Miriam II, a única menção foi durante o processo de territorialização, em que a partir de
pressão da comunidade local, a prefeitura ampliou a área de abrangência. No entanto, não
ficou claro se se tratou de movimento social organizado.
Em relação à eventos ligados à comunidade, durante a realização do estágio a
unidade realizou uma festa em comemoração ao dia das crianças, em que cada Equipe do
serviço ficou responsável por uma função e os ACS fizeram a divulgação do evento para
os usuários. Houve atividades de recreação e também foi servido doces, salgados e
refrigerantes às crianças que compareceram na unidade.

B.3 Estudando temas junto às UBSI
Como já dito, uma parte da atividade desenvolvida nas UBSI na etapa de
profissionalização do Programa de Residência foi escolhida pelas gerentes, visando um
tema de interesse e relevância para a unidade e propondo o desenvolvimento de uma
tarefa relacionada a ele. O tema escolhido na UBSI Jardim Vera Cruz foi ligado ao
acolhimento, enquanto na UBSI Jardim Miriam II foi ligado à atenção ao pré-natal de
gestantes do território.
Na UBSI Jardim Vera Cruz a questão trazida pela gerente foi quanto à RTA, uma
vez que considerava ser uma atividade que impactava a unidade de forma muito
significativa. A grande demanda de usuários e muitas vezes a não capacidade da unidade
prover cuidado em tempo oportuno devido às vagas verdes e de faltosos não serem
suficientes, fazia com que se procurasse conhecer o perfil daqueles usuários e a partir
disso, pensar melhores estratégias para manejar essa grande demanda.
Com isso, a gerente já havia implantado um instrumento para captar informações
sobre os usuários que passavam pela RTA, o qual era preenchido pelas enfermeiras após
cada um dos atendimentos realizados. No entanto, este instrumento não estava atendendo
a todas as questões levantadas pela gestora, como qual o número de usuários fora de área
que passam pela RTA, o porquê da vinda dos usuários fora de área para aquela UBSI,
quais as queixas mais prevalentes dos usuários atendidos no acolhimento, quanto tempo
demoram para procurar atendimento, quais as condutas tomadas pelas enfermeiras em
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cada atendimento, se houve encaminhamento ou não para a consulta médica, quais
especialidades médicas estão atendendo a demanda espontânea, quais e quantas vagas
estão sendo preenchidas, qual o tempo de espera do usuário, número de usuários que
passam pelo acolhimento e não aguardam serem chamados para a consulta (desistência),
entre outras.
Assim, acompanhou-se a rotina de atendimento da RTA e desenvolveu-se um outro
instrumento que permitisse responder às questões levantadas pela gerente.
Entre as dificuldades encontradas para a realização desta tarefa foi a disponibilidade
da gerente em discutir sobre algumas dúvidas que surgiram durante a elaboração do
instrumento e também a dificuldade de gerar um instrumento que fosse compatível com
o grande fluxo de trabalho realizado dentro da RTA pelas enfermeiras, mas que ainda
assim conseguisse compilar todas as informações necessárias para gerar indicadores que
pudessem ser utilizados pela gestora a fim de melhorar o processo de trabalho e o cuidado
ofertado aos usuários que entravam na unidade pelo acolhimento.
Já na UBSI Jardim Miriam II, o tema escolhido pela gerente foi relacionado aos
prontuários de gestante. O atual contrato de gestão coloca a realização de auditoria de
prontuários pela STS como um dos critérios de qualidade, assim a gerente desenvolveu
um instrumento para a realização de auditorias internas mensais nos prontuário de
gestantes, a fim de verificar se o cuidado estava sendo desenvolvido na unidade de acordo
com o preconizado na legislação em vigor no município.
A gerente solicitou que se realizasse duas auditorias durante a realização do estágio,
sendo uma no final de setembro e outra na última semana de estágio (outubro), ambas
utilizando o instrumento elaborado pela própria unidade e que já era conhecido pelas
equipes.
Na primeira auditoria foram analisados oito prontuários de cada equipe de ESF,
sendo um prontuário de gestante de cada microárea. O resultado foi passado para a
gerente, que o considerou bastante insatisfatório. Assim, os enfermeiros responsáveis por
cada uma das equipes foram chamados em momentos diferentes para o repasse da
auditoria, realizando uma reunião com a gerente e a enfermeira RT.
A gerente esclareceu às equipes o porquê da realização deste acompanhamento dos
prontuários e a importância de haver maior proximidade com as gestantes do território,
pontuou todos os aspectos que deveriam ser melhorados em cada uma das equipes em
relação às gestantes e pediu aos enfermeiros que pensassem em ações para resolver os
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problemas encontrados, tendo cada equipe autonomia para pensar em suas próprias
estratégias. Com isso, surgiu a proposta de repassar a um dos auxiliares de enfermagem
de cada equipe a responsabilidade por acompanhar seus respectivos prontuários de
gestante e que a próxima auditoria fosse realizada em um mês e meio, para que houvesse
tempo de colocar todas as pendências em dia, ambas as propostas foram aceitas pela
gerente.
Assim, foi solicitado a mim que realizasse uma conversa junto às auxiliares de
enfermagem que passariam a ser responsáveis pelas gestantes para esclarecer o objetivo
dessa nova função e ajudá-las a pensar formas de melhor organizar o trabalho.
Representantes de 3 equipes participaram desta reunião, em que algumas dúvidas foram
tiradas e diferentes propostas de organização do trabalho foram colocadas, inclusive
questões relacionadas à escala de atividades que elas possuem dentro da unidade.
Posteriormente, foi realizado o repasse desta reunião à gerente.
Entre as dificuldades encontradas para o desenvolvimento desta tarefa foi em
relação às ações a serem pensadas junto às auxiliares de enfermagem para melhorar o
cuidado ofertado às gestantes de cada equipe, uma vez que as equipes possuíam realidades
diferentes, exigindo que cada uma pensasse na melhor estratégia segundo o seu contexto
de trabalho em equipe e de território. A realização de uma discussão conjunta possibilitou
troca de ideias e esclarecimento de algumas dúvidas gerais, no entanto era necessário uma
discussão caso a caso para pensar nas estratégias, a qual espera-se que tenha se dado
dentro dos espaços de discussão de cada uma das equipes.
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DISCUSSÃO

“Conselheira do seguimento gestão da UBSI inicia a reunião do conselho gestor
da unidade esclarecendo que anteriormente a abertura das caixas onde os usuários
depositam suas opiniões, chamadas de SAU, ocorria no final da reunião; no entanto, a
STS havia enviado um documento orientando como as reuniões do Conselho Gestor
deveriam ocorrer e nele, a abertura da SAU era a primeira atividade da reunião. Ela
propõe que mantivessem a reunião na sequência em que estavam acostumados e apenas
invertessem a ordem, conforme documento da STS, no registro da Ata. Uma das
conselheiras do seguimento dos usuários disse não concordar com a proposta da
conselheira do seguimento gestão, visto que o Conselho tem autonomia para realizar a
reunião da forma que preferir (...)”
O trecho acima ilustra uma percepção e alguns dos questionamentos mais presentes
durante a vivência nas duas unidades de saúde: como os serviços e os atores interpretam
e lidam com as orientações da gestão municipal? Há olhar crítico sobre o que é
preconizado pela SMS? Como se dá a articulação entre nível central, regional e local?
Qual o grau de autonomia que a UBS possui ou imagina possuir sobre o que é repassado
pelos vários níveis de gestão? Qual o papel de Diretrizes para a SMS, as OSS e as UBS?
Quais as concepções de integralidade encontradas nas UBSI e na gestão da SMS?

A. Proposta e implantação de uma nova forma de organização do serviço
A análise da organização do trabalho e dos instrumentos, como agendas, fluxos,
protocolos, identificação de problemas etc., iluminam a concepção de saúde e doença e
as formas de cuidado e gestão. Se o planejamento e a proposição de diretrizes orientam o
trabalho de forma geral, na sua operacionalização, dadas sempre as condições locais,
pode-se encontrar situações de engessamento (no cumprimento que se esforça por ser
estrito) ou de recriação de trabalho vivo e participativo.
Uma das potencialidades da gestão local percebida nas unidades foi a capacidade
de manejar todas as diretrizes propostas em relação à realidade do seu território e
principalmente do serviço e dos profissionais que o compõe. A concepção de que são
propostas norteadoras e que devem ser criticamente discutidas no nível local, abrindo
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possibilidade para adequações é fundamental para o engajamento da equipe nos processos
de trabalho.
Uma das questões que apareceram em ambas as unidades como algo a ser pensado
pelos profissionais e gerência foi o absenteísmo dos usuários. Segundo o documento final
das diretrizes operacionais da SMS (15), o absenteísmo deve ficar entre 10 e 15% e a
orientação é que o serviço pense em estratégias para adequar seu trabalho ao resultado
esperado.
Entre as alternativas implementadas, verificamos a reativação da central de
atendimentos, a qual parece diminuir a ocorrência de faltas por esquecimento, mas requer
mudança nos postos de trabalho de alguns funcionários administrativos, o que nem
sempre é possível nas unidades. Outra alternativa utilizada foi a criação de vagas
excedentes, o que pode prejudicar a qualidade do cuidado prestado pela redução do tempo
previsto para consulta, como no caso acompanhado em que uma profissional estava
permitindo o agendamento de 6 usuários por hora e em algumas vezes em que não houve
falta de nenhum usuário, o tempo de atendimento individual foi reduzido em um terço ou
houve atraso em toda a agenda do dia.
A mudança no fluxo para atendimento à demanda espontânea também foi pensada
a partir da alta taxa de absenteísmo. No entanto, segundo a SMS (15), as vagas de faltosos
deverão ser utilizadas pelos usuários advindos do acolhimento a partir da criação de vaga
verde, ou seja, o indicador de absenteísmo não será alterado visto que ele é gerado a partir
das vagas amarelas. Assim, se não é alternativa para diminuição deste indicador, pelas
formas de monitoramento do trabalho, é uma importante estratégia que visa evitar a
ociosidade do serviço e responder às necessidades de saúde daqueles que procuram a
unidade com queixas clínicas agudas.
Outras duas propostas colocadas em prática na unidade para diminuir o absenteísmo
foi a partir dos agentes comunitários de saúde, repassando a agenda para que eles
lembrassem os usuários das consultas ou fazendo busca dos faltosos para entender o
motivo da ausência. Ambas propostas trazem à tona uma das questões bastante recorrente
nas unidades, que é a sobrecarga de trabalho dos agentes comunitários, uma vez que estão
mais próximos dos usuários e por isso recebem uma gama de atribuições, em geral de
caráter mais individual.
Com isso, a adoção de estratégias para lidar com as formas de organizar as agendas
e o trabalho deve partir de cada unidade, baseadas na avaliação de quais ações são mais
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adequadas para seu contexto, considerando os profissionais disponíveis na unidade e os
possíveis motivos para o absenteísmo dos usuários. Essa avaliação de estratégias deve ser
pensada coletivamente, institucionalizando-as, umas vez que em alguns casos foi
percebido que a partir da cobrança do cumprimento de metas existente sobre os
profissionais, cujo atingimento é dificultado pela alta taxa de absenteísmo, alguns
profissionais criam estratégias próprias que não são compartilhadas com o restante da
equipe, se responsabilizando individualmente por um problema recorrente entre os
profissionais visto que não há espaço institucional para discussão coletiva deste assunto.
Um outro ponto bastante importante no dia a dia da unidade é a forma com que a
agenda é configurada e quais as implicações que isso traz para o cuidado ofertado. A
participação dos profissionais na definição da sua própria agenda e a escolha gerencial de
conciliar as agendas de determinadas categorias para momentos de reunião conjunta,
discussão de casos e realização de atividades terapêuticas, mostra como o cuidado está
sendo pensado no serviço. Além disso, a discussão pelos profissionais e gestores sobre
como a agenda é configurada e porque está de determinada forma, facilita o seu melhor
cumprimento, levando à maior organização do serviço tanto para os profissionais quanto
para os usuários. Caso usuários e trabalhadores precisem/queiram entrar em contato com
determinado funcionário ou participar de alguma atividade específica, agendas
programadas de comum acordo e mais estáveis, propiciam melhor planejamento e
resultados.
As Diretrizes estabelecidas para a atenção básica traz sugestões de configuração de
agenda apenas em relação à carga horária de cada categoria a ser destinada para cada
atividade (15). No entanto, mais do que isso, é necessário ressaltar a importância da
agenda na criação de espaços reais de cuidado compartilhado, discussão de casos,
rediscussão de processos de trabalho, entre outros, a fim de garantir a integralidade do
cuidado.
Com isso, também podemos pensar a forma com que as unidades tem lidado com o
acolhimento à demanda espontânea. A existência de vagas destinadas ao acolhimento
apenas nas agendas médicas e de enfermagem mostra o olhar focado nas questões
biológicas e clínicas, a partir da classificação de risco. Além disso, é necessário clareza
dos profissionais e gestores de que esta escuta deve ser realizada tendo em vista os
princípios de longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado e portanto, é
imprescindível que os profissionais que realizam acolhimento, não só cultivem o registro
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do trabalho em prontuário, mas tenham espaços institucionalizados e fluxos estabelecidos
para encaminhar e discutir os casos junto à equipe de referência do seu local de moradia.
Aspectos incluídos na orientação para a boa prática de atenção à demanda
espontânea precisam ser desdobrados em como fazer. Como fazer avaliação de situações
de vulnerabilidade, entre elas situações de violência, risco socioeconômico, rede de apoio
ausente ou frágil, baixa adesão ao cuidado, hiperutilizadores da rede de saúde, sofrimento
psíquico e segmentos vulneráveis? A abordagem destas situações durante o acolhimento
pode ser bastante dificultada, visto que não são situações facilmente expostas pelos
usuários e a depender de como o acolhimento esteja organizado, os profissionais que o
fazem não possuem vínculo com estes usuários ou nem mesmo estão apropriados do
território. Assim, para além da proposta de ampliação do objeto de atenção a partir da
doença, do indivíduo e da clínica, esta intenção reafirma a necessidade de trabalho
conjunto da equipe, com escuta ativa, olhar atento sobre seus usuários e território.

B. Gestão e sistema de informação na Unidade Básica de Saúde Integral
Apesar de mais recentemente termos em São Paulo uma maior proximidade da
gestão municipal com o trabalho desenvolvido na atenção básica pelas OSS, e também a
discussão e divulgação de diretrizes com instrumentos que norteiam o trabalho das
equipes, é possível perceber algumas diferenças decorrentes da OSS especifica que
gerencia o serviço/região.
O perfil dos profissionais contratados, a forma como as unidades são gerenciadas,
concepções e interdições no cuidado, como se lida com metas e avaliações e a abertura
para discussão sobre o processo de trabalho, são algumas das diferenças percebidas a
partir do acompanhamento do trabalho nas duas unidades. Contudo, a criação da figura
dos apoiadores e monitores, os quais serão capacitados pela SMS para trabalhar junto aos
serviços talvez traga essas questões à tona e algumas delas sejam mais amplamente
discutidas a fim de melhorar o cuidado ofertado e também proporcionar melhores
condições de trabalho aos profissionais da saúde.
Dentre as diferenças decorrentes da parceira está o sistema utilizado para Prontuário
Eletrônico. Cada unidade acompanhada utiliza um software cujas diferenças são bastante
significativas, sendo um bastante sucinto e objetivo enquanto o outro possui campos para
preenchimento de acordo com o atendimento realizado. Segundo o documento norteador
da SMS (15), a gestão municipal desenvolveu um prontuário eletrônico a partir da
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articulação de diferentes sistemas que já estão em funcionamento, os quais se integram
no SIGA.
Uma vez que as unidades acompanhadas foram implantadas há mais de 2 anos, a
SMS não tinha um prontuário eletrônico em funcionamento, autorizando que as parceiras
adquirissem um software externo. No entanto, com a criação do software municipal é
necessário rediscutir a utilização destes demais prontuários eletrônicos visto que um dos
objetivos para adoção dessa tecnologia é permitir que a rede esteja integrada e os dados
dos usuários possam ser acessados nos diferentes equipamentos em que ele é atendido.
Outra diferença encontrada a partir da OSS parceira, é a existência de metas de
produção para determinados profissionais, como por exemplo para equipe
multiprofissional e equipe de saúde mental. Segundo o contrato de gestão (20), apenas os
profissionais da ESF e especialistas médicos possuem metas de produção a serem
apresentadas à STS sob pena de haver descontos no repasse de recursos. No entanto,
determinadas OSS exigem cumprimento de metas para todos os profissionais técnicos,
causando engessamento nas agendas e atividades desenvolvidas.
Uma questão presente no documento final é a adesão da rede de saúde de São Paulo
à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), tendo a Estratégia Saúde da Família como
prioritária, indicando que a Equipe Multiprofissional da Atenção Básica deve ser formada
por profissional médico, de enfermagem e preferencialmente com agentes comunitários
de saúde. (15)
Com isso, é importante problematizar para quais tipos de território deve-se expandir
esse modelo de atenção, considerando que ele possibilita uma maior proximidade do
serviço com os usuários, sendo mais sensível às necessidades de saúde e, portanto, deve
atingir prioritariamente territórios com maior vulnerabilidade social e epidemiológica. No
entanto, o dimensionamento existente em alguns serviços de saúde, em que cada equipe
é responsável por cerca de 4 mil famílias, faz com que determinadas necessidades de
saúde não sejam tomadas como objeto de atenção ou então, não acolhidas em sua
totalidade.

C. Reestruturação da Atenção Básica
A escolha do tema do estágio profissionalizante e desta monografia do Programa
de Residência em Saúde Coletiva e Atenção Primária, como já dito, surgiu a partir do
contexto de reformulação da atenção básica do município de São Paulo a partir de 2013,
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e uma vez que tudo estava em implantação, ao longo da realização do estágio muitas
coisas foram rediscutidas, reformuladas e muitas questões inicialmente problematizadas,
estão tratadas no documento final lançado pela SMS em janeiro de 2016 (15) ou então
publicamente se assumiu o compromisso de colocar em pauta nos próximos meses.
Entre essas questões está a UBSI enquanto modalidade assistencial, a qual foi
proposta em Plano de Governo, com implantação de 4 unidades no primeiro ano de gestão
e reafirmada com o documento Fortalecendo a Atenção Básica no Município de São
Paulo: Diretrizes Gerais (9) em janeiro de 2015. A partir de toda a discussão realizada
junto aos vários níveis de gestão da SMS, ficou claro a inviabilidade de se expandir esta
forma de organização e estrutura proposta para a UBSI a todas as UBS do município, uma
vez que aumentava significativamente o quadro de profissionais e também não
necessariamente é adequado para todos os territórios e contextos epidemiológicos e
sociais.
A abertura da SMS para discussão do processo de reorganização, tanto com os
serviços via encontros nos diferentes níveis de gestão, quanto com toda a população via
a abertura da consulta pública, foi um passo bastante importante para que se ampliasse a
participação quanto à política de atenção básica pensada para o município e também
aproximar a secretaria dos problemas enfrentados no cotidiano das unidades de saúde.
Outro ponto levantado para discussão durante todo esse processo foram as metas
estabelecidas para o município, sobre o qual a SMS se comprometeu a rediscutir nos
próximos meses. Assim, percebe-se que a abertura para a discussão sobre as Diretrizes da
Atenção Básica permitiu que todo o contexto em que a saúde municipal se encontra fosse
colocado em pauta. Não é possível repensar processo de trabalho nas unidades e
organização do cuidado sem discutir a forma de contratação dos profissionais da saúde,
como a gestão das unidades é realizada, como os profissionais são avaliados, quais as
condições de trabalho que tem sido oferecidas aos trabalhadores, entre outros aspectos.
Além disso, este processo possibilitou o esclarecimento às OSS parceiras que o
cuidado deve ser pensado a partir das diretrizes e não das metas, e caso isso leve à
produção de consultas e atendimentos em número inferior ao estipulado em contrato, há
possibilidade de rediscussão destes números a partir da justificativa de todo o contexto da
unidade. Assim, percebe-se um caráter mais norteador do que prescritivo das diretrizes e
o importante papel dos diferentes atores da atenção básica na construção do cuidado.
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CONCLUSÃO

A promoção de acesso à assistência à saúde pode ser considerada o grande foco das
Diretrizes lançadas em 2015, e reafirmado na versão de janeiro de 2016, tendo a
ampliação do atendimento à demanda espontânea como a mudança mais significativa
para o cuidado produzido pelas unidades da atenção básica. Com este novo processo de
trabalho, foi necessário readequar a agenda da maior parte dos profissionais médicos e de
enfermagem, além de criar um novo fluxo a ser discutido e avaliado pela equipe.
A partir da vivência nas unidades, percebe-se que o atendimento do tipo queixaconduta, contra o qual o acolhimento foi pensado e incorporado dentro das UBS, ainda
ocorre muitas vezes. No entanto, a partir dos documento norteador lançado pela SMS que
discute especificamente este tema, este tipo de apreensão de necessidades e cuidado da
saúde de forma mais restrita pode diminuir e assim, o acolhimento passe a ser uma
importante porta de entrada para o usuário, com o desenvolvimento de cuidado mais
integral e longitudinal.
Se diretrizes têm como pressuposto apresentar indicações para a operacionalização,
nortear o trabalho assistencial e a gestão, muitas vezes traz conteúdos e/ou é interpretada
como um padrão a ser seguido, tomada como norma e não linhas mais gerais, sendo
traduzida, como se viu algumas vezes nas unidades, em agendas amarradas, produção a
ser alcançada, sistema de informação que é driblado pela realidade, desenvolvimento de
atividades não ligadas às necessidades de saúde da população, entre outros.
Este entendimento reducionista e prescritivo pode ser encontrado em instrumentos,
na interpretação de técnicos, em contratos de gestão, em justificativas, em supervisão, ou
seja, em muitos pontos da produção do cuidado e gestão dos serviços de saúde. A
elaboração de um documento norteador que esclareça conceitos, concepção de saúde e
objetivos a serem alcançados pela atenção básica, fortalece as equipes na discussão de
seus próprios processos de trabalho e cuidado, e também a maior proximidade da gestão
municipal com os serviços por meio dos apoiadores e monitores deve possibilitar uma
aproximação melhor das diretrizes e dos trabalhos, alimentando-se mutuamente.
O estudo de caso realizado se configura como uma possibilidade de organização já
em seu fluxo histórico e social, passando da UBSI estruturante para conceitual, trazendo
a riqueza e o desafio de pensar cuidado, definir processos de trabalho que possam ser
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incorporados de forma adequada aos serviços e equipes, e exemplificar algumas das
dificuldades inerentes à implantação de novas formas de organização da atenção à saúde.
Assim, considera-se que a realização deste trabalho no contexto em que a atenção básica
se encontra no Município de São Paulo foi bastante interessante para a formação
profissionalizante e para a produção de conhecimento de um objeto tão vivo.
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ANEXOS

Anexo I – Roteiro geral de observação e levantamento de informações em
UBSI

Caracterização da UBS
 Endereço da unidade
 Telefone
 E-mail
 Gerente
 Supervisão Técnica de Saúde
 Coordenadoria Regional de Saúde
 Subprefeitura
 Organização social
 Horário de funcionamento
 Esse horário pode ser alterado de acordo com alguma necessidade?
 Quando a unidade foi fundada? História da fundação?
 Qual modelo assistencial iniciou o trabalho em sua fundação? Quais as
alterações já realizadas no modelo? Porque foi escolhida para ser integral?
 Qual a participação dos usuários nesse processo?
Detalhar com a observação:
 Área de abrangência (com mapa do território e equipamentos de saúde/sociais)
 Estrutura física
 Materiais e equipamentos
 Espaço físico e como é utilizado, dividido (salas, horários...)
Território (considerar diferentes perspectivas, funcionários, usuários, gestão
etc.)
 Como é o território?
 Como é o acesso/distância do território à UBSI?
 Quais os serviços/equipamentos existentes no território? Como foram
mapeados?
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 Qual o perfil dos locais de trabalho na região? Como esses locais foram
mapeados?
 Há divisão do território em equipes?
 Qual lógica é utilizada para a divisão desse território?
 Quais os critérios para a divisão da população atendida pelas equipes e pelos
agentes comunitários de saúde? Quantos usuários tem por equipe?
 O território já foi redividido? Há percepção dessa necessidade atualmente?
População
 Como é a população?
 Qual o perfil socioeconômico?
 Qual o perfil demográfico?
 Qual o perfil epidemiológico? Quais os principais problemas?
 Qual o tipo de atendimento que a população mais procura?
 Quais são as necessidades de saúde mais prevalentes?
 População deficiente?
 Qual a população de trabalhadores e estudantes que pelos quais a UBSI é
responsável? Qual o perfil desses trabalhadores? Como a ampliação do serviço para estes
usuários foi sentida no equipamento de saúde?
 Como foi realizado esses levantamentos? Há periodicidade para revê-los?
Gestão
 Qual o organograma da unidade? (formal e pela minha percepção)
 Como é feita a gestão da unidade?
 Quais são as metas existentes?
 Quais os indicadores utilizados regularmente na unidade? Como são utilizados?
São divulgados para equipe e usuários?
 Qual a categoria profissional do gerente? Por quê?
 Como costuma ser selecionado e de quanto em quanto tempo muda?
 Quais as atribuições do gerente da unidade?
 Como são tomadas as decisões? Quem participa dessas decisões?
 Em caso de trabalho fora do horário convencional, como são ajustados os
salários, carga horária?
 Há plano de carreira?
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 Há avaliação de funcionários e como é realizada? E de equipe?
 Quais os instrumentos utilizados para a avaliação do serviço? PMAQ? Totem?
Outros?
 Há rodízio de função entre os funcionários?
 Como é realizado o processo de seleção dos trabalhadores? Como é realizada a
inserção dos novos funcionários no serviço?
 Como acontece o repasse de recursos?
 Como a OS preconiza a gerência da unidade? (metas, relatórios, reuniões…)
 Quais os problemas/dificuldades existentes ou que já existiram na ubs?
Exemplificar 2 que foram considerados resolvidos com sucesso (explicar/descrever)
Participação popular
 Do que depende a participação popular na unidade? Porque?
 Como é o conselho gestor?
 Quais os outros mecanismos de participação existentes? Totem, ouvidoria, caixa
de reclamações/elogios, livro?
 Como esses mecanismos são utilizados?
Equipe
 Quantas equipes de saúde da família a unidade possui?
 Quais profissionais compõem a equipe de saúde?
 Há grande rotatividade de funcionários? Quais categorias acontece mais? Por
quê?
 Qual o perfil dos profissionais (formação técnica/superior)?
 Os profissionais trabalham em que regime de horas?
 Qual o regime de contratação?
 Há um treinamento para os novos profissionais? Como ocorre?
 Há cronograma fixo da equipe?
 Como acontece o processo de educação permanente/capacitação?
- Existe algum tipo de matriciamento?
- Houve capacitação para todos os funcionários sobre o novo modelo assistencial?
- Quais os principais temas abordados nos cursos de capacitação? Quem define?
- Como os profissionais participam?
- Quais os impactos observados na equipe?
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- Como se organiza educação permanente na unidade?
- As capacitações são oferecidas por quem? Prefeitura? Oss? Próprios
funcionários?
- Qual avaliação os gestores e trabalhadores possuem dessas capacitações?
 Como as equipes se relacionam?
- Existem reuniões de equipe? Com que frequência? Que tipos de reuniões? É feito
um registro? Quais os desdobramentos?
- Existem reuniões gerais? Com que frequência? Que tipos de reuniões? É feito
um registro? Quais os desdobramentos?
- São feitas avaliações da produção da equipe? Que tipo e quais as repercussões?
- Há atividades desenvolvidas interequipe?
- Como o cuidado é programado em equipe?
- Qual a participação dos agentes de saúde nas decisões do cuidado com o
paciente?
 Há a inserção do profissional “jovem sus”? Ou outro profissional foi inserido
nessa atividade? Porque?
Comunicação
 Como as equipes se comunicam? (email, recados,etc)
 Como o equipamento se comunica com os usuários?
 Quais são os problemas de comunicação existentes?
Saúde bucal
 Quais e quantos profissionais tem na saúde bucal?
 Como são feitos os atendimentos?
 Registro? É comum ao da equipe? É consultado?
 Existe integração com os demais profissionais da unidade? Como ocorre?
 Qual integração com a assistência?
Atividades
 A partir do perfil do território e sua população, como foram definidas e quais são
as prioridades para o serviço?
 Qual o cronograma fixo das atividades da UBS?
 Como a unidade responde a demanda espontânea? Como é o fluxo? Quais
profissionais atendem aos usuários? Que tipo de atendimento é ofertado para eles?
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 Como organiza os agendamentos? Qual o fluxo para o usuário? É contínuo e
diário? Qual o tempo médio de espera?
 Há atendimento individual/agendamento para quais profissionais?
 As vagas “reservas técnicas” são utilizadas pelos outros equipamentos de saúde?
 Qual a taxa de absenteísmo? Como ele é trabalhado?
 Há vagas livres na ubsi?
 Há divisão de atividades/pessoal entre recepção administrativa e técnica
acolhedora?
 Acontecem grupos?
- Como escolhem qual temática?
- Quais os objetivos?
- Com que frequência ocorrem?
- Como são selecionados os usuários que participam? São grupos abertos,
fechados?
- Quais os profissionais participam dos grupos?
- Onde são realizados?
 Acontecem atividades de práticas integrativas e complementares? E não
alopáticas?
 A UBSI realiza atividades externas?
 Existe um olhar para a criação e ocupação dos espaços saudáveis do território?
 Questão sócio ambiental é abordada nas atividades? De que modo?
 Como é a atuação dos profissionais: psicólogo, educador físico e nutricionista?
 Como são realizados encaminhamentos pra outros serviços de saúde? Há um
médico regulador? Como é realizado seu trabalho?
 Há integração entre a unidade e serviços de outro nível de atenção para
realização das campanhas?
 Acontecem Visitas Domiciliares?
- Quais os critérios de escolha?
- Com que frequência?
- Como é realizado o registro dessa atividade?
- Quais os profissionais envolvidos?
- Como é realizado o trabalho dos cuidadores de idosos?
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 Como são organizadas as atividades laboratoriais?
 Como é realizada a vigilância em saúde na UBS?
- Quais profissionais participam?
- Como é a relação da vigilância com as outras áreas da UBS? E com os demais
equipamentos, como SUVIS?
 Como se organizam e quais são as atividades de ensino?
 Quais atividades consideradas de promoção à saúde existem na unidade?
Intersetorialidade
 Quais as necessidades de saúde que requerem trabalho intersetorial?
 Fazem parceria com algum projeto/mov. social local? Como é a parceria? Que
tipo?
 Como ocorrem as atividades intersetoriais? Quais são os equipamentos
envolvidos?
 Quais os equipamentos de saúde de referência? (CAPS, etc)
 Existem campanhas? Se sim, quais são realizadas? Como e Por que?
Sistemas de Informação
 Quais são as formas ou sistemas de registro na UBS?
- Qual o uso deles?
- Quem tem acesso? Por quê?
- Onde são guardados?
 Como é utilizado o SIGA? Quais os itens preenchidos? Quais os relatórios
utilizados para gestão da unidade? Como é o uso dele para a atualização do cadastro do
Bolsa Família?
 Existe prontuário eletrônico? Como funciona?
 O telessaúde é utilizado como ferramenta de referência/contra-referência?
 Como é utilizado o SIAB?
- Quem o alimenta? (sistema de digitação)
- utilizam as fichas A, B, C, D?
 Há algum outro sistema de informação próprio da OSS?
 Quais atividades não estão relatadas em sistemas de informação? Há uso de
caderno ou planilhas particulares? Pra que são utilizadas?
UBSI
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- Como os usuários de demanda espontânea são inseridos no cuidado
longitudinal? Há algum indicador que evidencie o “comportamento” dos usuários?
- Como tem sido utilizado os instrumentos abaixo?
* “Formulário de observação e análise coletiva do processo de trabalho da UBS”
(Apêndice 4.1) - indicado que se aplique trimestralmente com participação e apoio da
STS, da equipe da UBS e do Conselho Gestor respectivo.
* “Indicadores para o Monitoramento dos serviços da Atenção Básica” (Apêndice
4.2) - para acompanhamento mensal da situação e do desempenho das prioridades
relevantes ao modelo assistencial da Atenção Básica. Merece destaque o indicador Número de atendimentos de eventos sensíveis à atenção básica, por UBS de referência,
ocorridos nos serviços de urgência, que está baseado no conceito de “eventos sentinela”.
* Apêndice 4.3: relação de indicadores propostos para avaliação anual dos serviços
da Atenção Básica.

Análise de documentos
- Prontuários: como são realizados os registros? Quais os profissionais que o
utilizam? Há prontuário família ou somente prontuários individuais? Qual o conteúdo do
prontuário família?
- PMAQ: quem realiza? Quais os desdobramentos?
- Anexos das diretrizes: já estão sendo utilizados? Quem aplica? Quais os
desdobramentos?
- Dados de produção
- Relatórios
- Atas de reuniões
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Anexo II – Processo de reestruturação da Atenção Básica no Município de São
Paulo – dados complementares

A. Nova organização do cuidado
Durante a vigência da consulta pública do documento de diretrizes da Atenção
Básica, foi realizado um evento na Faculdade de Saúde Pública com a participação do
secretário municipal de saúde com a finalidade de discutir este documento junto à
comunidade acadêmica, profissionais e usuários do SUS. Segundo ele, esta reestruturação
da atenção básica no município vem sob o contexto do desafio permanente de construção
do SUS no país, do histórico de desconstrução do SUS na cidade de São Paulo e da
desresponsabilização da SMS pela gestão da atenção básica nos últimos anos; portanto,
uma tentativa de recuperar a atenção básica como principal porta de entrada do SUS,
resolutiva em 80% dos casos, com olhar integral sobre os usuários e apropriada do
território.
Padilha também colocou a necessidade de pensar promoção de saúde de forma
ampliada, trazendo discussões sobre mobilidade urbana, espaços saudáveis, população
imigrante e uso abusivo de drogas para dentro da saúde, aproveitando a abertura e ousadia
do atual prefeito para rediscutir os modos de viver na cidade de São Paulo. Ressaltou que
o documento em consulta pública tem como prioridade garantir arranjos diferentes para
territórios diferentes, promover acesso aos usuários e construir longitudinalidade e
vínculo dos usuários com os serviços de saúde.
Após o fim do período da consulta pública e discussão pela SMS das contribuições
recebidas, todas as organizações, profissionais e usuários que haviam participado da
consulta foram chamados para uma reunião a fim de receber uma devolutiva sobre as
sugestões enviadas. Ao todo, a SMS recebeu 21 contribuições. A reunião foi conduzida
pela secretária adjunta da saúde e pela coordenadora da atenção básica.
Uma das questões esclarecidas nesta reunião é quanto ao caráter operacional do
documento, trazendo as diretrizes gerais às quais todas as UBS devem se adequar, mas
sem engessar ou desconsiderar as peculiaridades de cada território e serviço. Além disso,
falou-se da continuidade da mudança no processo de trabalho de todos os 87 serviços que
possuem AMA e UBS no mesmo imóvel, em que todos eles terão recepção e sala de
procedimentos única, equipe integrada, demanda espontânea atendida com prontuário e
horário de funcionamento permanecendo das 7 às 19h de segunda a sábado.
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Durante a reunião foi questionado sobre os aspectos qualitativos do cuidado que
estavam pouco descritos no documento colocado em consulta pública e as representantes
da SMS esclareceram que o novo documento trará mais parâmetros qualitativos do que o
anterior e também informaram que a partir do final de janeiro, toda a rede da AB do
município contará com apoiadores vinculados à SMS, sendo dois profissionais para cada
unidade de saúde a fim de auxiliar os serviços na organização dos processos de trabalho
e melhoria da qualidade do cuidado ofertado.
Ainda antes do lançamento do documento final, a SMS realizou a apresentação das
contribuições do documento norteador da AB ao vivo pela Rede São Paulo Saudável com
transmissão através das TVs instaladas nas unidades de saúde esclarecendo as principais
mudanças que o novo documento traria.
Durante a transmissão da apresentação do documento norteador após a consulta
pública, o secretário também lançou um desafio a todas as unidades da AB.
O desafio possui três categorias: princípios da atenção primária à saúde, promoção
da saúde e resultados epidemiológicos. Como estratégia de planejamento, cada UBS deve
escolher duas categorias e apresentar qual será o desafio para cada uma das categorias
escolhidas. O desafio deve ser trabalhado nas unidades até setembro, quando os resultados
serão avaliados, havendo premiação em três grupos: 3 primeiros colocados nos serviços
de AMA/UBS Integrada, primeiro colocado por região de saúde e primeiro colocado na
cidade de São Paulo.

B. Contratos de Gestão como Modalidade de Prestação de Serviço Público
Como parte das mudanças implementadas na forma de gestão da atenção básica,
foram criados 18 territórios e aberto editais de chamamento público para cada um deles a
fim de que cada região tenha apenas uma organização social responsável pelos
equipamentos. Também foram criadas comissões técnicas de avaliação para cada um.
(17)
Todos os contratos de gestão estabelecidos pela SMS possuem validade de 60
meses e as organizações sociais tiveram o prazo de 90 dias após a assinatura para se
adequar a todas as exigências contidas nele e então passar a serem controladas e
fiscalizadas pela gestão municipal, representada pela CRS, STS e pelo Núcleo Técnico
de Contratação de Serviços de Saúde (NTCSS), cada um com responsabilidades
específicas descritas em contrato. (18)
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Entre as obrigações da parceira para a atenção básica, destacam as seguintes: a
garantia de universalidade de acesso aos serviços de saúde; integralidade e gratuidade de
assistência; preservação de autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral; igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios; direito de
informação às pessoas assistidas sobre sua saúde; divulgação de informações quanto ao
potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; garantia de todas as
instâncias formais pertinentes para a participação da comunidade; prestação dos serviços
com qualidade e eficiência; respeito ao direito dos pacientes; garantia do direito de
assistência religiosa e espiritual aos pacientes; laicidade na prestação dos serviços de
saúde; informação aos pacientes dos seus direitos enquanto usuários; entre outros. (18)
Para as unidades de saúde que possuem ESF, como no caso das integrais, a equipe
mínima exigida para cada equipe de estratégia é 1 médico, 1 enfermeiro, 2 auxiliares ou
técnicos de enfermagem, 5 a 6 agentes comunitários de saúde, 1 dentista, 1 auxiliar e
técnico de saúde bucal (de acordo com a modalidade). As metas de produção exigidas
para estes profissionais são: 416 consultas/mês para cada médico, 156 consultas/mês para
cada enfermeira, 208 atendimentos individuais/mês e 832 procedimentos/mês por equipe
de saúde bucal e 200 visitas domiciliares/mês para cada ACS.
Para as unidades que possuem profissionais de outras categorias, como na UBSI, o
contrato de gestão elenca quais são as categorias profissionais devem existir na unidade
e em qual número, no entanto apenas os profissionais médicos (pediatra, geriatra,
psiquiatra e clínico) possuem meta de produção. As demais categorias como terapeuta
ocupacional, psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, educador físico entre outros,
não possuem meta, apenas é discriminado a quantidade de profissionais. (20)
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Anexo III – Caso 1 - Unidade Básica de Saúde Integral Jardim Vera Cruz –
dados complementares

A) Território e população
A UBSI Jardim Vera Cruz se localiza na zona sul de São Paulo, em uma região
popularmente conhecida como “Área do fundão” por ser um dos últimos territórios do
distrito do Jardim Ângela, próximo à divisa do município de São Paulo com Itapecerica
da Serra.
No mapa abaixo podemos visualizar a área de abrangência e localização da UBSI:

Em agosto de 2015, 7174 famílias eram cadastradas na UBSI Jardim Vera Cruz,
totalizando 23.351 usuários divididos da seguinte forma, segundo faixa etária(19):
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Ainda segundo os dados do Siab de agosto de 2015 (19), 50,9% da população era
de mulheres e 30% da população acima de 15 anos não era alfabetizada. Segundo o censo
de 2010(2), 65,6% da população era negra (pretos e pardos) e 22,38% dos domicílios se
encontravam em favelas, sendo a distribuição de renda dos moradores da seguinte forma:
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Em agosto de 2015(19), 2,97% da população cadastrada possuía diabetes, 9,07%
hipertensão e havia 230 gestantes no território, sendo 20% destas com menos de 20 anos
de idade. Apenas 0,4% dos usuários possuíam plano de saúde.
Na figura abaixo, podemos verificar outros equipamentos de saúde presentes no
território do Jardim Ângela:
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Legenda:
1A

CAPS AD III Jardim Ângela

1B

CAPS Infantil II M’boi Mirim

1C

CAPS Adulto II M’boi Mirim

1D

CECCO Guarapiranga

2A

Hospital Dia da Rede Hora Certa M’boi Mirim II

2B

CER IV M’boi Mirim

2C

Hospital Dia da Rede Hora Certa M’boi Mirim I

2D

AMA Especialidades Jardim São Luiz

2E

AMA Especialidades Capão Redondo

3A

AMA Jardim Capela

3B

AMA Parque Novo Santo Amaro

3C

Hospital Municipal do M’boi Mirim

Urgência/Emergência

3D

AMA Jardim Ângela

e Hospitais

3E

AMA Parque Figueira Grande

3F

AMA Jardim Alfredo

3G

AMA Jardim São Luiz

3H

AMA Capão Redondo

4A

SAE DST/AIDS M’boi Mirim

Saúde Mental

Unidades
Especializadas

Unidade DST/Aids

O território é formado na maior parte por residências, tendo alguns pequenos
comércios na rua principal do bairro, tais como mercados, lanchonetes, drogarias e lojas
de confecções. Há também 3 escolas: uma Escola Municipal, um CEU e uma CEI.
Quanto ao transporte público, há 6 linhas de ônibus que passam em frente à UBSI,
no entanto apenas 2 delas vão até o final do bairro Jardim Vera Cruz. Além disso, o trajeto
de todas as linhas é pela rua principal, fazendo com que boa parte da população fique
desassistida de transporte público mais próximo de sua casa. Essa questão dificulta o
acesso dos usuários à unidade de saúde principalmente para aqueles que possuem
mobilidade reduzida pois além da distância, o terreno é bastante irregular, com muitas
ladeiras.
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B) Profissionais
Equipe

Profissionais

Número

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família

6

Estratégia Saúde Médico da Estratégia Saúde da Família

4

da Família

Auxiliar de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família

12

Agente Comunitário de Saúde

36

Cirurgião Dentista da Estratégia Saúde da Família

5

Técnico em Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família

2

Saúde Bucal

Auxiliar em Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família 5

Saúde Mental

Equipe Multi

Equipe médica

Médico Psiquiatra

2

Terapeuta Ocupacional

1

Psicólogo Clínico

2

Assistente Social

3

Educador Físico

1

Nutricionista

1

Médico Pediatra

2

Médico Clínico

4

Médico Ginecologista e Obstetra

5

Equipe Atenção Enfermeiro

6

Básica

Técnico de Enfermagem

13

Farmacêutico

2

Técnico em Farmácia

4

Equipe Farmácia
Prog.

de Assistente Social

Acompanhantes

Cuidador de Idosos

de Idosos

1
12

Prog. Ambientes
Verdes

e Agente de Defesa Ambiental

1

Saudáveis

Gerência

Gerente de Serviços de Saúde

1

Líder Administrativo

1

Enfermeira Responsável Técnica

12
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Anexo IV – Caso 2 - Unidade Básica de Saúde Integral Jardim Miriam II –
dados complementares

A) Território e população
A UBSI Jardim Miriam II possui a seguinte área de abrangência:

Em agosto de 2015, havia 9253 famílias cadastradas na UBSI Jardim Miriam II,
totalizando 29.166 usuários divididos segunda faixa etária (19):
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Em agosto de 2015, 53,9% da população era de mulheres e 24,6% da população
maior de 15 anos era analfabeta (19) . Segundo o senso de 2012 (21), 50,2% da população
é negra (pretos e pardos) e 15,39% dos domicílios estão localizados em favela, sendo a
distribuição de renda da seguinte forma:

% da população segundo renda domiciliar
em 2010
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
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até 0,25 0,25 a 0,50 a 0,75 a 1,00 a 1,50 a 2,00 a 3,00 a
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5,00 a 10,00 ou
10,00 mais
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Em agosto de 2015, 5,56% da população cadastrada possuía diabetes, 14,88%
hipertensão e havia 178 gestantes no território, sendo 15,73% delas menores de 20 anos.
Quanto a plano de saúde, 23,50% dos usuários cadastrados possuía algum plano. (19)
No mapa abaixo, podemos verificar os outros equipamentos presentes na região da
Cidade Ademar/Jardim Miriam:
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Legenda:
1A

CAPS Adulto II Cidade Ademar

1B

CAPS Infantil II Cidade Ademar

1C

Cecco Santo Amaro

1D

Caps AD II Santo Amaro

2A

CER III Pedreira

2B

CEO II Dr Humberto Nastari

2C

AMA Especialidade Vila Constância

2D

AMA Especialidade Jardim dos Prados

2E

URSI Cidade Ademar

2F

CEO III Alto da Boa Vista

2G

CRST Santo Amaro

3A

AMA Jardim Miriam I

3B

AMA Vila Império

3C

AMA Vila Clara

3D

AMA Americanópolis

3E

Hospital Municipal do Jabaquara – Artur Ribeiro de Saboya

3F

UPA Vila Santa Catarina

3G

Hospital Estadual Geral de Pedreira

3H

Hospital de Santa Casa de Santo Amaro

Unidade

4A

CR DST/AIDS Santo Amaro

DST/Aids

4B

CTA DST/AIDS Santo Amaro

5A

SUVIS Cidade Ademar/Santo Amaro

Saúde Mental

Unidades
Especializadas

Urgência
Emergência e
Hospitais

Vigilância em
Saúde

O território é formado na maior parte por residências, no entanto na avenida em que
a UBSI está localizada há muitos estabelecimentos comerciais. Quanto ao transporte
público, nesta mesma avenida há muitas linhas de ônibus tanto municipais quanto
metropolitanas que seguem em direção à Diadema, cidade que faz divisa com o território
da UBSI, no entanto para algumas áreas localizadas mais para o interior do território de
abrangência, não há linhas de ônibus tão próximos.
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B) Profissionais
Equipe
Estratégia
Saúde

da

Família

Saúde Bucal

Profissionais

Número

Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família

12

Médico da Estratégia de Saúde da Família

8

Auxiliar de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família

20

Agente Comunitário de Saúde

48

Cirurgião Dentista - Estratégia Saúde da Família

4

Técnico em Saúde Bucal - Estratégia Saúde da Família

2

Auxiliar em Saúde Bucal - Estratégia de Saúde da Família 4
Educador Físico

1

Nutricionista

1

Fonoaudiólogo

1

Terapeuta Ocupacional

1

Assistente Social

3

Psicólogo

2

Farmacêutico

1

Pediatra

4

Psiquiatra

4

Geriatra

1

Ginecologia e obstetrícia

4

Equipe

Farmacêutico

1

Farmácia

Atendente de Farmácia

4

Equipe Multi

Equipe médica

Programa

de

Acompanhantes Cuidador de Idosos

12

de Idosos

Gerência

Gerente de Serviços de Saúde

1

Supervisor Administrativo

1

Assistente Administrativo

2

Enfermeira Responsável Técnica

1
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Anexo V – Fragmentos do Caderno de Campo

Abaixo estão algumas das situações acompanhadas e relatadas no caderno de campo
que englobam os seguintes temas: absenteísmo, acesso, acolhimento, organização de
agenda, capacitação, formas de comunicação, integralidade e longitudinalidade, equipe
multiprofissional, integração da equipe, grupos, metas e contrato de gestão, percepção e
comentários gerais dos profissionais e usuários, rede, reuniões, regulação, relação com a
comunidade e equipamentos do território, e sistema de informação.

- Em conversa com a Profissional R, ela relata muita falta de usuários nas
consultas agendadas. Disse que tentou algumas estratégias, como pedir aos ACS para
lembrar os pacientes que teriam consulta naquela semana ou na semana seguinte. Disse
que houve melhora, menos usuários faltaram às consultas, no entanto as enfermeiras da
ESF reclamaram pois disseram sobrecarregar os ACS e isto não foi mais realizado.
Assim, ela passou a ligar para os usuários no dia anterior à consulta agendada, mas
disse que era muito difícil conseguir encontrá-los por telefone. Além disso, também
costuma fazer overbooking, marcando 3 consultas a mais por dia, as quais ficam sob seu
controle (não aparecem no SIGA) e ela as utiliza de acordo com a prioridade do usuário
e diz esse ser o motivo pelo qual não coloca essas vagas na recepção (não avaliariam
prioridades). O usuário que é agendado para essas vagas de overbooking recebe um
comprovante do agendamento, o qual apresenta à recepção quando chega à unidade,
assim a recepção abre a ficha desse usuário no PEP e separa o prontuário. Depois do
atendimento realizado, a própria profissional insere esse usuário no SIGA, para que seja
contado na sua produtividade. Disse que essas faltas impactam no atingimento da sua
meta.
- Em conversa com a profissional Q que faz plantão de 12 horas na UBSI, ela diz
que há muita falta dos pacientes com consultas agendadas, pensa que seria melhor
marcar mais usuários por hora considerando os que irão faltar.
- Para marcar consulta é exigido o cartão da família. Caso o usuário não possua,
não traga ou seu nome não esteja elencado no cartão, ele é orientado a procurar sua
ACS. Em alguns casos vistos durante o acompanhamento da equipe de recepção, o
usuário justificava que o cartão se encontrava com outra pessoa da casa, a qual havia
utilizado recentemente ou iria usar.
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- Gestante vem à recepção para agendar consulta com GO, o qual pediu que
retornasse na semana seguinte, no entanto não há vaga disponível na agenda. ATA foi
conversar com GO sobre situação, o qual autorizou que fizesse agendamento no horário
de seu grupo. A ATA orienta usuária, faz o agendamento em seu cartão de família, no
entanto não é possível fazer o agendamento no SIGA visto que a consulta não existe.
- Durante reunião de gerentes da supervisão técnica de saúde, é discutido sobre
perda primária nas unidades de saúde e a supervisora destaca o alto índice desta
ocorrência na UBSI do território para os médicos da ESF.
- Em reunião de equipe, profissional E relata que um fugitivo da polícia está se
escondendo no território e está bastante doente, mas não quer procurar o serviço de
saúde por medo de ser preso novamente. Profissional I orienta à profissional E que ele
deve vir a UBSI e que não haverá nenhuma ação dos profissionais em relação à justiça.
- Consulta de enfermagem com criança imigrante (haitiana) de 5 anos. Família se
mudou para o território há cerca de 1 ano e desde então vem sendo acompanhada na
UBSI. É realizada consulta de rotina para a pesagem, medida, orientação de
alimentação, perguntando sobre ocorrência de preconceito na escola ou no bairro.
- A equipe de Saúde Bucal da unidade realiza atividades educativas em todas as
escolas do território (8 escolas). Todos os estudantes passam por triagem e aqueles que
precisam, recebem filipeta para agendar consulta odontológica. Segundo a profissional
H, por a UBSI considerar os estudantes do território como usuários, independente do
local de moradia, o trabalho deles é facilitado, visto que muitas vezes não conseguia
encaminhar o estudante para acompanhamento na unidade de referência.
- Durante reunião de equipe de ESF, é realizado o repasse da reunião técnica que
ocorreu na semana anterior. Entre os informes, trabalhador diz que profissional K
repassou a orientação de que apenas os ACS podem utilizar a UBSI visto que moram na
área, no entanto não estão autorizados a passar por atendimento durante o horário de
trabalho, nem eles e nem os filhos caso precisem acompanhá-los a consulta.
- Profissional da UBSI ligado à ESF diz já ter vivenciado situação em que era
necessário ampliação do território e dentre as possibilidades de locais para ampliar, foi
escolhido uma área com menos necessidades de saúde, com grande número de usuários
de planos privados, enquanto havia outra possibilidade de expandir para um território
com bastante vulnerabilidade social. Diz que possivelmente o critério de escolha foi
justamente a grande demanda de saúde que este território traria à equipe.
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- Durante acompanhamento de atividade em um dos setores da UBSI, inicia-se uma
discussão entre alguns profissionais técnicos sobre como conduzir um caso de uma
paciente a partir de questões morais bastante relevantes para a OSS, que repassa
determinadas orientações de como lidar, no entanto nem todos os profissionais
concordam.
- Usuária se queixa de um “caroço” que apareceu em sua cabeça, que diz “crescer
e abaixar”. Profissional I abre a ficha de atendimento no PEP a partir do cartão SUS e
anota os dados da queixa. Examina local apontado pela usuária e pergunta se já marcou
consulta com o médico da ESF para este assunto, usuária diz que não, que vai marcar.
Profissional I abre a agenda do SIGA do médico de referência da usuária e marca a
consulta para ela (dali 65 dias – vaga disponível mais próxima) e explica que se for
problema dermatológico, o médico irá pedir exames e encaminhar para o especialista.
Usuária é dispensada. Profissional I imprime o atendimento, carimba e assina e arquiva.
Na classificação de risco, essa usuária foi considerada azul.
– Usuária se queixa que “caiu a obturação” e que está com dor. Profissional I
pergunta se possui alguma alergia, se tomou algum medicamento, qual o grau de dor de
1 a 10, usuário diz ser 4. Usuária é encaminhada para a recepção da odontologia
– Usuária vem com queixa de dor ao urinar há uma semana. Profissional I
pergunta se houve febre, usuária relata que não teve mas teve muito mal estar, dor nas
pernas e vontade de só ficar deitada. Profissional I afere a pressão da usuária e explica
que ela pode esperar para passar com o médico, mas ele tem agenda e caso alguém falte,
ela passará. “Aqui não é pronto socorro”. Ela imprime a ficha do atendimento do PEP,
assina e carimba e deixa separada até que o orientador de público traga as vagas da
próxima hora (caso existam falta)
– usuária da UBS Horizonte Azul chega ao serviço trazendo seu filho que está com
catapora. Ela procura o serviço para saber se ele já pode voltar à escola. Profissional I
diz que já está cicatrizando e que já pode mandar. Usuária diz que filho acorda tossindo
de manhã, profissional I diz que é por conta da queda de temperatura e examina a
garganta da criança e orienta pingar soro fisiológico no nariz. Usuária é dispensada.
– Usuária chega ao acolhimento relatando que mãe morreu há 3 anos e tinha HIV
e que o médico pediu para que ela (filha) realizasse exame de HIV de rotina. Profissional
I solicita exames de sangue para sorologia de hepatite B e C e de HIV e encaminha
usuária para realizar teste rápido de HIV com as enfermeiras responsáveis.
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- Durante acolhimento, os profissionais conversam sobre o número de usuários
aguardando consulta e parecem utilizar o tempo de espera como método para controle
do número de usuários que passarão em consulta, esperando que o tempo gere
desistência de parte dos usuários
– Usuária adolescente chega ao acolhimento com queixa de atraso na
menstruação. Profissional I pergunta a data da última menstruação e se utiliza algum
método anticoncepcional, usuária diz não utilizar. Profissional I a encaminha para
realizar teste de gravidez. Em uma conversa posterior com a profissional Z, ela diz que
sentia falta de trabalhar com adolescentes e vê-los utilizando a unidade de saúde e que
então propôs um trabalho com uma escola estadual próxima à UBSI. Em conversa com
os adolescentes, a profissional Z disse que as meninas diziam não vir à unidade, pois
qualquer queixa que traziam ao acolhimento (“vem com uma dor de barriga”), já se
encaminhava para teste de gravidez, que era a única coisa que os profissionais pensavam
delas.
- Usuária vem ao acolhimento com queixa de ter pisado em prego quando ia para
o trabalho. Profissional I registra o atendimento e orienta que vai emitir uma notificação
de acidente de trabalho (acidente de trajeto). Usuária é encaminhada para consulta
médica com clínico.
- Durante o acompanhamento da sala de acolhimento, uma profissional I vem
conversar sobre a possibilidade de destinar uma das vagas com o profissional Q para
uma usuária que veio retirar resultado de exames e cujo resultado de triglicérides deu
acima de 1000. Usuária é incluída na fila.
- Profissional V traz à profissional K reclamação de uma profissional QI sobre um
usuário que às 11h48 foi marcado para o horário de 11h45, dizendo ser um problema
recorrente que tem tido com a equipe de recepção administrativa. Profissional K
posteriormente, conversa com a profissional X sobre este assunto, a qual justifica que
usuário chegou à recepção às 11h44 no entanto até o ATA fazer todo o procedimento
para agendamento, o usuário chegou atrasado à consulta. Disse que orientou ATA a
avisar o profissional QI quando ocorrer este tipo de problema.
- Usuário chega à recepção com queixa de vomito, dor e falta de ar. ATA faz
agendamento para usuário passar na RTA com profissional I e este volta para a sala de
espera para aguardar ser chamado. Orientador de público logo percebe que usuário não
está bem para permanecer aguardando e o leva para a sala de medicação/observação.
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- Profissional EZ responsável pelas agendas no SIGA diz que às vezes as vagas
verdes são utilizadas para agendamento de consulta de gestante, por haver muitas no
território e algumas terem que passar semanalmente em consulta as vagas amarelas nem
sempre são suficientes.
- Profissional QI liga pela manhã na unidade dizendo que não iria naquele dia e
nem no dia seguinte. Profissional P me explica que nesses casos os usuários agendados
para aquele dia são remarcados para quando houver vaga, mas algumas vezes a
profissional QI altera a agenda e coloca consultas nos horários administrativos para
encaixar especificamente esses pacientes, fica sob a escolha da profissional. Logo em
seguida, a profissional I vem ao RH perguntar sobre o profissional QI, se ele virá ou não
para a unidade. Profissional P diz que ela não virá e que disse que conversaria depois
sobre como fazer com os pacientes do dia. Profissional I diz que ela nunca repõe o dia e
diz que pode encaixar todos os usuários na agenda (para quando houver vaga),
sugerindo que as crianças sejam passadas para as profissionais T e as gestantes
encaixadas nas vagas verdes dessa mesma profissional QI, para que as consultas não
demorem tanto para ocorrer.
- No meu cronograma coloquei para acompanhar a profissional QI de uma das
equipes na VD daquele dia que segundo a agenda ocorreria às 13h. Pela manhã procurei
a profissional para perguntar se poderia acompanhá-la e ela disse que iria ver com a
profissional E. Na minha percepção, não havia nenhuma VD pensada para aquele dia,
mas com a minha ida, ela conversou com a profissional E para decidir sobre um usuário
para fazer VD. Em uma das VDs que fomos, profissional QI comenta com usuária que às
vezes tem marcado consultas nos horários das VDs.
- Em muitas ocasiões notou-se a dificuldade dos profissionais cumprirem a agenda,
ocasiões como: horário disponível para VD, profissional colocava consultas; horário
destinado para um grupo, profissional estava fazendo VD; horário destinado para
reunião de equipe, profissional I disse que tinha muitas outras coisas pra fazer e naquele
dia não teria reunião; horário de grupo de avaliação de idosos, profissional I diz que
não está mais realizando e que está avaliando individualmente os idosos da sua equipe;
horário previsto para grupo do PSE com as profissionais T, ambas estão atendendo
consultas; entre outras situações.
- Durante uma reunião de TRI, a profissional IV informa que as metas para VD
médicas diminuíram e assim, estaria sobrando horário de VD na agenda podendo ser
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remanejada para outra atividade. Ela pergunta o que as profissionais QI preferem que
seja feito, se mantêm a agenda da mesma forma ou passa reconfigura, colocando
consulta no horário de VD que está sobrando. Profissionais QI optam por deixar da
forma com está.
- Conselheira do seguimento gestão da UBSI inicia a reunião do conselho gestor
da unidade esclarecendo que anteriormente a abertura das caixas onde os usuários
depositam suas opiniões, chamadas de SAU, ocorria no final da reunião; no entanto, a
STS havia enviado um documento orientando como as reuniões do Conselho Gestor
deveriam ocorrer e nele, a abertura da SAU era a primeira atividade da reunião. Ela
propõe que mantivessem a reunião na sequência em que estavam acostumados e apenas
invertessem a ordem, conforme documento da STS, no registro da Ata. Uma das
conselheiras do seguimento dos usuários disse não concordar com a proposta da
conselheira do seguimento gestão, visto que o Conselho tem autonomia para realizar a
reunião da forma que preferir.
- Profissional ER chama profissional IV para perguntar sobre como deve
configurar a agenda da nova profissional QT que começará a trabalhar na UBSI dali
alguns dias. A profissional IV, a partir da meta que ela deve cumprir, passa quantas
horas ela deve ter de cada atividade e sugere os horários para alocar cada uma. Para
seu horário de grupo, ela sugere que seja colocado no mesmo horário de um grupo já
existente para que a profissional QT participe também e para os horários destinados à
reunião de equipe, escolhe alguns horários de reuniões de equipe já existentes
- Em conversa com a profissional IV sobre a capacitação chamada de PPSUS, ela
disse que várias pessoas na unidade “fazem”, mas que acha que ninguém acompanha de
verdade, que o curso é bastante interessante e há encontros presenciais a cada 2 meses.
– Em conversa com a profissional K da unidade, ela diz que não tiveram acesso
ao documento impresso das diretrizes gerais para o fortalecimento da atenção básica
- Reunião técnica com presença de representantes da SUVIS para discussão sobre
protocolo de Tuberculose junto a todos os profissionais técnicos, inclusive equipe
multiprofissional.
- Acompanhando os atendimentos da profissional Q, entra uma usuária
encaminhada pelo acolhimento para consulta. Vem com queixa de dor de estômago, mas
diz que profissional EI foi até sua casa aferir pressão e glicemia e a orientou a vir no
acolhimento ver a dor de estômago que estava sentindo. Usuária também mostrou para
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a profissional Q o controle dessas aferições e ela questiona que horas foi realizada essa
aferição e que está muito alto o valor de glicemia e portanto, pedirá exames para ver
sobre isso. Profissional Q orienta sobre alimentação e pergunta se usuária sabe ler, a
qual diz ser analfabeta, mas tem uma irmã que a ajuda.
- Usuário de 17 anos chega diretamente na sala de observação trazido pela mãe e
prima. Elas relatam que ele mudou bastante nas últimas semanas, que tem momentos de
agressividade, hipersexualidade e elas não entendem o que está acontecendo.
Profissionais ZI chamam profissional Q, a qual examina usuário e suspeita de questões
psiquiátricas. Ela comenta comigo que tem dificuldade de lidar com saúde mental por
não terem experiência e então costumam encaminhar para psiquiatria. Ela chama a
outra profissional Q para falar sobre o caso. Ela solicita remoção para o Hospital do
M’Boi Mirim, no entanto nem as profissionais ZI e nem os dois profissionais Q tem
certeza sobre a existência de pronto atendimento para saúde mental, diziam que existia,
mas havia dúvida sobre a permanência desta “ala” lá ainda. Usuário é removido.
- Usuária vem à consulta agendada. Veio pela primeira vez via acolhimento com a
pressão arterial descompensada e foi encaminhada para consulta com profissional Q, a
qual seguiu com seu tratamento. Essa consulta que acompanho é a quarta consulta desde
a chegada via acolhimento desta usuária e ela diz estar bem melhor, não ter mais fadiga,
dor nas pernas ou na nuca como antes. Profissional Q afere pressão e pesa a paciente e
pergunta sobre atividade física, ela diz subir e descer dos ônibus e a profissional orienta
que precisa fazer outro tipo de atividade para emagrecer. Orienta que como está tudo
controlado, ela deverá marcar retorno dali um ano para refazer os exames.
- Em conversa com profissional Q, ela diz que pacientes falam muito dos filhos
especiais quando vem às consultas, mas que ela frisa que aquele momento a profissional
está ali para cuidar “dela”
- Em conversa com a profissional R, ela diz que devido grande número de usuários
encaminhados, teve que criar um “grupo de avaliação” que ocorre mensalmente. No dia
deste “grupo”, cada usuário encaminhado é atendido individualmente e ela pergunta o
motivo do encaminhamento e quem o encaminhou, solicita os resultados dos últimos
exames realizados pelo usuário (faz o pedido de exames para aqueles que não tenham
realizado recentemente), esclarece sobre o objetivo do seu trabalho, dá orientações
gerais, pesa e mede o usuário. Todos são convidados a participar do grupo de obesidade
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que é coordenado pelas profissionais R e TX e aqueles que tem hipertensão e/ou diabetes
descompensados, continuam acompanhamento com a profissional R em consultas.
- Usuário com hipertensão, diabetes (insulino dependente) e histórico de AVE em
2009. Diz que come de tudo. Foi encaminhado pela profissional Q à profissional R, a
qual faz orientações de como se alimentar melhor, quais os alimentos que pode comer
livremente e quais precisa ser controlado (disponibiliza uma lista para usuário levar),
cita que não pode comer churrasco, no máximo 1 vez ao mês e usou a picanha como
exemplo, dizendo “que aquela gordura que faz mal”. Filho o acompanha na consulta e
relata que a mãe morreu recentemente e que ela controlava bem a alimentação do esposo,
o qual então diz que já fez regime quando ela era viva, mas que foi trabalhar e quase
desmaiou, pegou um chocolate e melhorou. Profissional R abordou a questão do
trabalho, com que trabalha, como se alimenta durante o dia e orientou não ficar sem
comer por muito tempo pois diz que ele está tendo hipoglicemia e que precisava passar
pelo endócrino para avaliar a dose de insulina. Filho diz que quem faz isso é a
profissional Q, mas profissional R diz que ela não é endócrino e que provavelmente irá
encaminhá-lo. Usuário é colocado para seguir com acompanhamento individual com a
profissional R.
- Indo à visita domiciliar junto da profissional EM, fomos à casa de uma idosa cujo
filho teve AVE. A profissional EM me relata que este filho não morava com a mãe, mas
ficou com o lado direito comprometido depois do AVE e não podia permanecer sozinho
em casa. Veio para o território e estava sem acompanhamento de fisioterapia e então a
profissional EM pedia para ele acompanhar todos os exercícios que ela fazia com sua
mãe. No momento ele já havia recuperado quase que totalmente os movimentos. Ela
relatou que é uma dificuldade conseguir fisioterapia, que muitos idosos precisam, mas
que quando conseguem é em lugares longe da UBSI, no entanto eles não tem condições
de ir sozinhos e o carro do PAI não consegue atender toda a demanda. Perguntei sobre
a terapeuta ocupacional da unidade e a profissional disse que ela não atende esse tipo
de caso, visto que pertence à equipe de saúde mental.
- Na reunião de gerentes da STS a interlocutora de uma das OSS presentes no
território fala sobre o resultado de uma mudança no processo de trabalho dos
profissionais de saúde mental nas suas unidades. Havia 1200 encaminhamentos para
psiquiatras na regulação e a partir da realização de matriciamento mensal nessas UBS,
esse número caiu para 280.
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- Conversando com a profissional J disse que a maior parte da sua demanda vem
a partir dos ACS quando estão com algum usuário utilizando muitos medicamentos ou
com dificuldade de tomá-los corretamente. Também recebe demanda a partir do
Programa de Auto Monitoramento Glicêmico.
- Durante reunião de TRI, profissionais I sugerem que profissional ER, único
responsável pelo SAME ajude na digitação dos dados dos usuários que vem para coleta
de exame laboratorial, diariamente das 7 às 9h. Profissional IV chama profissional X e
pergunta sobre a viabilidade desta mudança e ela se dispõe a mudar parcialmente a
função desta profissional e avaliar a viabilidade de mantê-lo em ambas atividades.
- Em conversa com profissional Z, ela diz sobre a dificuldade de se trabalhar em
equipe visto que cada profissional participa da reunião de ESF em um dia diferente, não
havendo discussão de caso, e, além disso, a equipe de saúde mental é coordenada por
uma pessoa na OSS e a equipe multiprofissional é coordenada por outra, fazendo com
que haja maior distanciamento. Questionei sobre a possibilidade de adequar a agenda
de todos os profissionais multi e de saúde mental para que participassem juntos da
reunião de cada equipe de ESF, mas segundo essa profissional a UBSI não tem
autonomia para mexer na agenda deles. Conversando com a profissional ER sobre as
agendas no SIGA, ela me esclareceu que possuem total autonomia para configurar a
agenda da forma que acharem melhor desde que se mantenham o número estipulado de
horas para cada atividade.
- Profissional Z avisa na reunião multi que passará a coordenar um grupo com
usuários que tiveram AVE e possuem bom prognóstico. Pede que os profissionais I
solicitem às profissionais E o levantamento de todos os casos e repassem para ela.
- Profissional Z pergunta à profissional K sobre programa de ginástica laboral da
OSS. Profissional K informa que não há, mas que a própria equipe multiprofissional da
unidade pode desenvolver este programa para todos os setores da unidade. Profissional
Z informa que equipe multi discutiu sobre o assunto e pensaram em realizar programa 1
vez por semana com cada setor/equipe e nos demais dias os próprios trabalhadores
fariam internamente. Além disso, os profissionais multi avaliariam questões de
ergometria e fariam adaptações.
- Profissional R diz que usuários tem muita resistência em atividades em grupo,
que eles preferem consultas individuais. No entanto, ela possui meta de 8 grupos
semanais com no mínimo 10 usuários em cada para entrar na sua produção. Diz que às
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vezes participa dos grupos de hiperdia realizados pelas profissionais EI na comunidade,
assim dá orientações e já consegue contar para sua produção. Disse que alguns usuários
que vem a grupos e ela precisa dar alguma orientação individual, também já contabiliza
como consulta, visto que possui uma meta difícil de atingir.
- Acompanhando uma consulta de avaliação da profissional R, usuária relata que
fazia acompanhamento com o psiquiatra e com a psicóloga, mas parou porque não gosta
de falar na frente de todos. Profissional R orienta que há possibilidade de fazer
acompanhamento com a profissional TX individualmente, em consultas. Depois de
conversarem sobre orientações e dúvidas gerais, profissional R pede para que ela
participe do grupo de obesidade. Usuária diz não ter disponibilidade para vir no dia e
horário em que ele ocorre (Profissional R: “justo na quinta você trabalha?”).
Profissional R diz perceber uma resistência da usuária, que é necessário que ela queira
emagrecer. Usuária diz que não, que resistência é quanto a atividades em grupo.
Profissional R então marca consulta individual.
- Conforme meu cronograma, acompanharia um determinado grupo coordenado
pela profissional TX. Ao procurá-la pouco antes do horário do grupo, ela disse que não
estava ocorrendo pois não há adesão dos usuários. Disse que já conversou com a
responsável da STS sobre isso, que por ser um local de comunidade todos se conhecem e
muitos não querem participar desses grupos. No entanto ela possui meta de 8 grupos
semanais e portanto precisa mantê-lo.
- Durante reunião de TRI, uma das profissionais I (1) foi informar sobre o novo
questionário sobre parto e comentou que pensa ser melhor realizá-lo em grupo. Outra
profissional I (2) diz sobre incluí-lo no grupo de gestante que a enfermagem faz, então a
profissional I (1) diz não saber sobre a existência desse grupo. Profissional I (3) diz que
quase ninguém vem, mas que existe.
- Profissional IJ, EX e representante do Rh da OSS realizam grupo para deficientes
do território com o objetivo de esclarecer sobre benefícios, avaliar grau de autonomia,
ampliar cuidado com a finalidade de incluí-los no mercado de trabalho e em atividades
sociais. O grupo foi divulgado pelos ACS e ocorre mensalmente.
- Em conversa com profissional JS, esta diz perceber uma priorização dos
atendimentos individuais na UBSI em relação ao que ocorre no NASF. Ela percebe uma
maior “satisfação” dos usuários com atendimentos individuais, portanto entende que a
OSS/prefeitura queira priorizar esse tipo de atendimento (questões políticas).
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- Profissional QI possui horário de grupo, o qual é utilizado para troca de receita,
permitindo o agendamento de até 5 usuários por hora. Este agendamento é organizado
pela própria equipe durante as reuniões. Os profissionais E e I incluem os usuários que
precisam de renovação de receita.
- Na reunião do TRI foi feito informe sobre a auditoria de prontuário que é um dos
pontos colocados no contrato de gestão como indicador de qualidade. A profissional V
informou o dia (20 de agosto) em que os auditores da STS virão à unidade e que irão
checar os prontuários dos usuários atendidos no dia anterior (19 de agosto). Com isso,
pede atenção aos profissionais QI no preenchimento das evoluções e avisa que no dia
19, a ela e outros profissionais estarão olhando todos os prontuários conforme os
usuários forem passando por consulta e se for verificado qualquer erro, o profissional
será chamado para corrigir.
- Uma das gerentes traz à reunião de gerentes com a STS que os médicos de sua
unidade tem reclamado do pouco tempo de consulta destinado às gestantes, que é apenas
de 15 minutos. Supervisora anota a reclamação e diz que tentará discutir sobre o assunto.
- Em conversa com a profissional QI que trabalha há 8 anos na unidade de saúde,
ela diz que com a mudança para a UBSI houve bastante aumento da demanda e com isso,
grande sobrecarga da equipe.
- Em conversa com profissional I do acolhimento, ela diz que as outras
profissionais I tem horários na agenda em que seriam responsáveis de cuidar do “fundo”
(sala de observação/medicação) mas nem sempre cumprem a escola e então as
profissionais I da equipe de AB precisam cobrir. Também falou sobre a não participação
delas (equipe AB) nas reuniões de TRI, o que faz com que fiquem sabendo das coisas pela
“rádio peão” pois ninguém fala nada formalmente.
- Em conversa com a profissional Z, ela trouxe sua percepção de quanto o cuidado
é fragmentado na unidade, relatando que vai às reuniões de equipe e o profissional QI
não participa, que nunca teve oportunidade de conversar com a profissional T. Tem
percepção também de haver uma priorização da gerência da unidade pelos profissionais
QI, acatando suas demandas. Questionei sobre a abertura para conversar com a
profissional K, para expor suas queixas e propor mudanças a partir das experiências que
teve em outros serviços, mas segundo ela os profissionais QI fazem da forma que querem
e ninguém mexe em nada ou manda eles fazerem algo (em relação a integração com a
equipe).
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- Durante acompanhamento de um grupo, uma usuária comentou durante a
conversa que costumava procurar o AMA para determinadas necessidades pois ali na
UBSI era preciso esperar muito tempo para conseguir uma vaga e no AMA era mais
rápido.
- Profissional K diz vê a volta dos pediatras, G.Os e clínicos como o maior ponto
positivo da modalidade de UBSI, além também da presença da equipe de saúde mental.
- Em conversa com profissional JS, a qual trabalhou anteriormente no modelo de
NASF, ela diz que neste não havia espaço físico em que os profissionais pudessem fazer
grupos, reuniões e consultas; que havia bastante perda de tempo com deslocamento entre
as unidades e dificuldade de criação de vínculos com os usuários, questões que foram
resolvidas no modelo da UBSI. No entanto, pensa que o trabalho do NASF se volta mais
intensamente para promoção e prevenção, havendo ações de matriciamento, consultas
compartilhadas e grupos, enquanto que sua agenda na UBSI tem grande carga horária
de consultas individuais.
- Acompanhando uma VD na casa de uma usuária acometida pela Síndrome de
Guillain-Barré, profissionais QI e E esclarecem que entraram em contato com o Hospital
M’Boi Mirim para incluí-la no Programa de Assistência Domiciliar do Hospital
(PROHDOM) e que logo virão fazer uma visita domiciliar para avaliação.
- Representante do hospital do M’Boi Mirim traz na reunião de gerentes da STS
que está havendo sobrecarga de partos neste hospital. Diz que há outros equipamentos
de referência, mas as gestantes estão indo em sua grande maioria para aquele hospital
e pede para que os gerentes façam um levantamento na UBS do porquê desse
direcionamento, se há outras razões além da já sabida questão geográfica (fácil acesso
a maior parte dos territórios).
- Supervisora da STS sugere na reunião de gerente que ela convide a supervisora
da assistência social da região para esclarecer sobre toda a rede existente no território.
Os gerentes gostaram da ideia e a supervisora ficou responsável por contatá-la para a
próxima reunião.
- Após acompanhar um grupo da profissional Z, ela comenta que há usuária de
outra unidade que participa do grupo. Ela chegou à UBSI pois era acompanhada pela
profissional Z do NASF em sua UBS de referência, mas a partir do novo contrato de
gestão deixou de existir e com isso, veio para a UBSI e passou a participar do grupo.
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- Em conversa com a profissional Z, ela relatou que sentia necessidade de trabalhar
com adolescentes do território pois via a unidade muito presa às doenças crônicas,
queixas agudas, pré natal e etc, não havendo espaço para prevenção e promoção da
saúde e portanto, a vinda dos adolescentes para a unidade já que são vistos como
saudáveis. Assim, ela juntamente com uma profissional EX, contataram uma escola do
território e conseguiram iniciar um trabalho sobre sexualidade com os adolescentes, no
entanto disse que era bastante complicado todo o contexto da escola, havendo violência
entre os professores e estudantes, trafico, entre outros problemas. Disse que um outro
profissional da área de teatro também passou a trabalhar com os adolescentes e então
ela e a profissional EX passaram a acompanhá-lo nas atividades mas logo deixaram de
participar.
- Profissional TX diz que o CEU está organizando uma feira de exposição e venda
de artesanato e veio à UBSI convidar o grupo de práticas manuais para participar.
Profissional K diz não ser permitido qualquer tipo de venda dentro da unidade, mas que
ocorrendo fora, não há problema do grupo participar. A feira terá grupos desenvolvidos
pelo CEU, UBSI e SASF.
- A unidade solicitou reunião junto ao CAPS adulto de referência a fim de discutir
alguns casos que os profissionais QT colocaram como muito complexos, cujas
alternativas mais comuns e conhecidas já foram encaminhadas, no entanto sem melhora
da condição dos usuários. Os representantes do CAPS orientaram como lidar com alguns
dos casos expostos, ressaltaram a importância da participação dos profissionais nos
fóruns de matriciamento da RAPS e se colocaram à disposição para novos encontros.
- Profissional JS relata a dificuldade de participação das escolas e a necessidade
de sempre reafirmar o compromisso com as reuniões da TEIA e a importância deste
espaço.
- Profissional JS e EX visitaram as escolas do território a fim de levantar os
assuntos que os profissionais da educação tinham dificuldade de lidar e gostariam de
ajuda dos profissionais da saúde. Todos os temas levantados foram trazidos para a
reunião da TEIA para que fosse escolhido um para ser trabalhado inicialmente. Foi
decidido trabalhar com inclusão/estudantes especiais. Assim, a profissional JS e EX
participarão das reuniões pedagógicas das escolas pra levar a discussão e promover
matriciamento dos educadores.

84

- Reunião técnica: 1) meta: É discutia a meta de cada um dos profissionais, sendo
que de ACS (200 visitas por mês por ACS) foi batida; produção de procedimentos dos
auxiliares e técnicos foi baixa, mas o grupo considera que seja por falta de anotação dos
profissionais; produção de grupos dos auxiliares de enfermagem deve ser de oito grupos
semanais, e houve variação entre 6 a 12 grupos por semana, meta de grupo para
enfermeiros é de três semanais e para médico, um por semana, ambos bateram; 2)
Informe – profissional K diz ter enviado um e-mail para profissionais QI com o
formulário terapêutico que os farmacêuticos da OSS fizeram para todos os medicamentos
da RENAME; 3) Informe/exigência – profissional K diz que recebeu uma solicitação do
pessoal do PPSUS e traz uma lista de usuários que devem ser visitados e coletadas as
seguintes informações: houve encaminhamento para especialista? Foi agendada? Qual
a data do agendamento? Qual a data da consulta agendada? Passou por consulta no
especialista? Se não, porque? Profissional K distribui passa os nomes dos usuários para
cada profissional I responsável pela área. Diz precisar dessas informações para dali 6
dias pois precisa repassá-la; 4) Profissional EZ responsável pela alimentação do e-sus
(produção) entra na reunião para falar de alguns problemas que tem tido com as fichas
de produção, como erros de preenchimento do cartão SUS, falta da data e identificação
do profissional, entre outros; 5) Uma das profissionais I fala sobre a divisão das salas.
Que não há salas fixas, então as profissionais I precisam se movimentar e isso atrapalha
todas as anotações. Segundo a profissional IV, quinta e sexta feira são mais fáceis para
alocar as salas/consultórios e que já desmontaram a sala da SUVIS para virar
consultório, no entanto segundo a OSS, a SUVIS precisa de sala específica, então
precisaram voltar atrás; 6) Chamamento. Profissional K diz que com o novo contrato de
gestão, houve diminuição de 4 ATAS e 4 técnicos de enfermagem, com isso as metas dos
auxiliares foi diminuída para 20 VDs para elas ficarem mais tempo na unidade, cobrindo
as 4 técnicas que sairão, mas que não serão demitidas e sim remanejadas para outras
unidades. A UBSI ganhará mais 2 orientadores de público; 7) Profissional IV traz que
está havendo problemas com empréstimo e perda de materiais na unidade,
principalmente entre as equipes de ESF (aparelhos de pressão) e GO (sonar), diz que
precisam manter aparelhos organizados e achar todos aqueles que estejam faltando.
- em conversa com uma profissional QI da ESF, comentei que participaria de várias
atividades incluindo quase todos os profissionais. Ela perguntou se havia me
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programado para acompanhá-la, disse que no caso dela, havia colocado apenas reuniões
de equipe, então disse que não nos encontraríamos pois ela não participa.
- presença do Serviço de Assistência Social Básica no Domicílio (SASF), da
profissional E e EX da UBSI e do serviço de Medida Socioeducativa. Medida
socioeducativa pede reunião com esses outros dois serviços para a discussão do caso de
uma família que se mudou recentemente para o território e que possui dois adolescentes
cumprindo medida socioeducativa. Objetivo da reunião é reunir todas as informações
que cada equipamento tem sobre a família, que é bastante grande e há dificuldade de
comunicação com os responsáveis, e pensar em ações para ajudá-la. As representantes
da UBSI conseguem trazer muitas informações sobre os membros família e a dinâmica
da casa que os outros dois equipamentos não tinham e esclarecem que a maior parte das
informações vem do ACS (cerca de 12 membros entre bebês, crianças e adolescentes sob
a responsabilidade da avó que passa apenas 1 dia por semana na casa em que vivem).
Cada equipamento ficou com uma atribuição, entre elas: verificar se as crianças estão
frequentando a escola e verificar a possibilidade de serem incluídas no Centro para
Crianças e Adolescentes (CCA), conseguir informações sobre a previsão de saída da
prisão da mãe de algumas das crianças que estão na casa, conseguir outras informações
sobre a família junto à pastoral (igreja católica) que mantém o aluguel da casa em que
vivem, entrar em contato com o CREAS para saber quais outras ações podem ser tomadas
e também com o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) para saber sobre
os outros membros adolescentes da família que se encontram em situação de rua. Além
disso, a UBSI se comprometeu a fazer uma visita domiciliar para verificar questões de
saúde (principalmente do acompanhamento neonatal dos 2 bebês de 4 meses que existem
na casa) e tentar conversar com a avó das crianças. Todos os representantes se
comprometem a manter contato e ir atualizando sobre todas as novas informações e
assim que necessário, realizar uma nova reunião para a rediscussão do caso.
- Reunião de equipe: participantes enfermeiras, agentes comunitários de saúde e
psicóloga. Cada uma das ACS fala sobre todas as últimas visitas domiciliares realizadas
e ainda não passadas em reunião. Cada ACS possui um “bloco” cuja capa contém o
nome todos os moradores da casa e alguns dados objetivos e em seguida, há folhas de
evolução onde são relatadas todas as visitas realizadas para a família. Na reunião, a
enfermeira lê, carimba e assina todas esses relatos e também faz anotações embaixo do
relato caso haja orientações que devem ser passadas à família. Esse bloco é arquivado
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no prontuário família e retirado apenas para a realização de visita domiciliar e repasse
em reunião de equipe. Há também repasse de uma reunião técnica junto à gerente, em
que participaram uma ACS e uma enfermeira da equipe
- Reunião realizada na STS junto à responsável técnica pela saúde do idoso, com
a participação da profissional IV da unidade e a interlocutora da OSS. Foram discutidas
as produções do PAI na unidade, com apresentação das justificativas pelo não
atingimento de algumas metas estipuladas para o programa. A representante da STS
sugeriu algumas ações a serem desenvolvidas na unidade com os usuários do programa,
orientou sobre a adoção da AMPI para avaliação dos idosos e a meta estipulada para
unidade. Também relatou conversa que teve junto à profissional KI da unidade e seu
posicionamento contra esse novo protocolo de avaliação adotado pela SMS e propôs uma
reunião na unidade de saúde para discutir melhor o assunto junto aos profissionais
envolvidos.
- Regulação: profissional EZ diz que não há pós consulta para avaliar os
encaminhamentos, que eles nem sempre sabem sobre os CID 10 (compatibilidade com o
encaminhamento) ou mesmo nem sempre entendem o que está escrito, há muitas fichas
mal preenchidas pelas profissionais QI. Quando se trata de um profissional QI mais
maleável, profissional EZ conversa diretamente com ela, caso contrário, espera juntar
alguns encaminhamentos para serem discutidos com os profissionais QI, o que atrasa o
trabalho da regulação e consequente agendamento dos exames/consultas
- A realização de alguns procedimentos de odontologia estava com até dois anos
de espera na regulação, assim o profissional H recolheu todos os encaminhamentos
parados para analisar as solicitações e também confirmar com os usuários se a demanda
ainda permanecia. Muitos dos encaminhamentos eram para procedimentos que poderiam
ser realizados na unidade e assim, foi marcado horário de consulta para esses usuários,
e outros já haviam sido resolvidos por meios próprios dos usuários.
- Durante um evento realizado pela UBSI, um usuário veio conversar comigo. Se
apresentou como usuário da unidade e também conselheiro do conselho gestor da
unidade e da supervisão. Elogiou muito o trabalho da UBSI, considera um grande ganho
para a comunidade e ressaltou a competência da profissional K.
- Em conversa com uma profissional I, ela diz que no território há uma casa para
cumprimento de medida socioeducativa e já fez alguns trabalho lá, e que “dizem” haver
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uma “ONG de mulheres”, mas nunca fez nenhum trabalho conjunto pois só faz quando
eles procuram e ela nem sabe exatamente onde fica essa ONG.
- Na reunião de gerentes com a STS, a supervisora informa que foi criado um
espaço periódico de discussão com o subprefeito e assessores em que ela poderá levar
problemas trazidos pelas unidades de saúde e que são de responsabilidade da
subprefeitura. Pediu para que cada gerente elenque os problemas do seu território, como
lixões, esgoto, alagamentos entre outros e envie para a STS. Um dos gerentes colocou
que a questão do lixo acumulado principalmente em 3 comunidades deve ser uma das
prioridades.
- Após ter acompanhado um usuário que veio via demanda espontânea e ficou sob
observação na sala de enfermagem, fui consultar seu prontuário dois dias depois e o
atendimento não estava arquivado. Perguntei à profissional EZ e ela esclareceu sobre o
seu processo de trabalho e mostrou três possibilidades onde poderíamos encontrar o
registro: no bloco de registros pendentes de arquivamento (que estava acumulado com
registros de até os últimos três dias), na pasta de usuários com número de família ou sem
número de família (caso ele não tivesse apresentado o cartão da família no momento do
atendimento). Procuramos nos 3 locais e não foi encontrado o registro do atendimento
que acompanhei.

