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Descrição da prática segundo autor(es/as)

Descrição – O que foi realizado, por quê e como foi desenvolvida a experiência?

O Acesso Avançado é um formato de organização de agenda em unidades de saúde na
Atenção Primária à Saúde (APS), em que uso o princípio de ʻFaça hoje o trabalho de
hoje! .̓ Promover acesso aos serviços da APS é um dos principais elementos para garantir
que a Unidade de Saúde da Família (USF) seja a primeira é a principal porta de acesso
aos serviços de saúde.
Desde a sua implantação, em 2004, as equipes de Saúde da Família da USF UR 03, já
experimentaram diferentes formas de promover acesso da população aos serviços
ofertados pela unidade. Desde marcação para consulta semanalmente, marcação
quinzenal e mensal, contudo neste momento não havia horários no dia destinados ao
atendimento da demanda espontânea, além de não priorizar os grupos de risco, dentre
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as comorbidades crônicas, esta forma de agendamento não levava em consideração as
vulnerabilidades e individualidades de cada usuário.
Após a implantação do PEC, em 2015, a equipe sentiu necessidade de reestruturar o
acesso dos usuários com uma nova estratégia de acolhimento multidisciplinar. Neste
momento, a equipe da unidade estruturou um modelo de acesso avançado, com o
objetivo de promover um atendimento mais ágil, que atendesse a demanda espontânea
no dia, sem deixar de acompanhar as condições crônicas. Foram várias reuniões de
estudo de demanda, tanto da espontânea, quanto da demanda programada,
organização dos pacientes com estratificação de risco em planilhas compartilhadas por
todos da equipe, avaliação da percepção dos usuários quanto ao acesso.
Dentre as vantagens destacadas neste momento, a equipe se integrou ainda mais, com
destaque para a recepção, o território foi quase que 100% cadastrado no eSUS, os
atendimentos passaram a ser registrados no PEC, as demandas breves eram atendidas
no mesmo dia, as agendas foram reorganizadas de forma a ficarem “menos
engessadas” e as consultas agendadas com brevidade, o que impactou na diminuição
do absenteísmo.
Alguns processos foram fundamentais para o início da implantação do Acesso
Avançado, como salas para todos os profissionais, com computador, impressora e
acesso a internet e presença de estudantes e residentes igualmente empenhados em
promover uma melhor assistência à saúde dos usuários da UR03.

Quais desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento e o que ainda pode
ser melhorado para o pleno desenvolvimento da prática?

Muitos foram os desafios e as superações (incluindo as limitações impostas pela
Pandemia da COVID-19) desde 2017, dentre elas, mudança de profissionais e a
constante necessidade de adequar os processos de trabalho às mudanças do território,
contudo a essência do Acesso Avançado não deixou de estar presente na equipe da
UR03.

Dentre as limitações atuais, a ausência de equipe completa (não há profissional
técnico de enfermagem em nenhuma das equipes), limitações da estrutura física e falta
de equipamentos de informática em algumas salas, com destaque para as impressoras.
Pela limitação de profissionais, só conseguimos realizar o Acesso avançado no período
da manhã, na ausência do profissional (por férias, licença, afastamentos por saúde) não
há acolhimento da equipe correspondente nos dias que seriam desses profissionais.
Infelizmente, hoje, tais dificuldades limitam os atendimentos do dia por equipe, exceto
para as demandas espontâneas/intercorrências.

Outra barreira de acesso atual é para a consulta odontológica, pois há mais de 1 ano
esperamos a instalação da cadeira odontológica, retirada para realização da reforma da



sala e não instalada até então. diariamente, a equipe odontológica faz avaliações,
orientações e triagem dos pacientes para consulta em outra unidade de saúde ou para
outros serviços especializados.

A presença de profissionais especialistas em SF (médicas e enfermeiras) possibilita
um melhor diálogo dentro da equipe e, consequentemente, uma oferta de serviços que
primam pelos princípios do SUS e dos Atributos da APS. Paralelo a isso, a presença de
acadêmicos e internos de medicina e enfermagem aumentam nossa possibilidade de
oferta de atendimento, assim como a presença de Residentes de MFC e de outras áreas.

Para superar estas dificuldades, estamos em constante avaliação do processo, com
estudos voltados para as principais demandas, padronização dos processos do
acolhimento dentre os profissionais e agenda livre de todos da equipe para
agendamento de consulta.

Como a experiência impactou o território?

Diariamente, no turno da manhã, são atendidas, em média, 20 a 30 pessoas, por meio
do Acesso Avançado. Estas pessoas acessam o serviço por meio do acolhimento e
avaliação de intercorrências (demandas agudas). Porém a demanda que chega a nossa
recepção é bem maior, em média 30 pessoas para a regulação, 20 pessoas para sala de
vacina e realização de procedimentos de enfermagem (atualmente realizadas por um
técnico de enfermagem cedido pelo Programa Nacional de Imunizações - PNI). O turno
da tarde é destinado para consultas agendadas, visitas domiciliares e reuniões técnicas
e clínicas.

Com o Acesso Avançado, conseguimos resolver, em média, 80 % das demandas no
mesmo dia e os outros 20% são agendadas para uma data oportuna. Em geral, os
agendamentos para outro dia tem como motivo de consulta: descompensação de
doenças crônicas, demandas de saúde mental e realização de procedimentos (lavagem
otológica).


