
Eixo 3 - Atenção à Saúde do Território
Prática 3: Experiência da USF UR03 com o atendimento remoto via

Whatsapp e telefone durante a Pandemia
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Descrição da prática segundo autor(es/as)

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

A Atenção Primária à Saúde (APS) para ser resolutiva precisa ter um acesso facilitado
para acolher a demanda espontânea da sua clientela de adstrição. Para que a APS
consiga exercer o seu papel de ser a porta de entrada do sistema de saúde e fazer o
acompanhamento longitudinal da sua comunidade, é fundamental que o acesso seja
facilitado. O Acolhimento e o Acesso Avançado são estratégias que ajudam a APS a
cuidar dessa demanda espontânea.
A USF UR 03 estruturou o Acesso Avançado desde 2015 para acolher a demanda
espontânea, oferecer acesso fácil e ágil à comunidade, com o objetivo de atender a
demanda espontânea do dia, sem deixar de acompanhar as condições crônicas. As
demandas crônicas são também cuidadas e priorizadas no acesso avançado (ʻFaça hoje



o trabalho de hoje!ʼ), no entanto, por exigir um cuidado continuado mais frequente e
profundo, esse grupo é cuidado também nas agendas programáticas.
Em 2020, com a Pandemia da COVID19 em vigor e a necessidade do isolamento social
para a mitigação da Pandemia, a forma de assistência à saúde precisou ser
completamente modificada. Obviamente que os serviços precisaram priorizar o
enfrentamento da COVID19, no entanto o cuidado à saúde não podia se restringir
exclusivamente para o enfrentamento da doença. As equipes de saúde precisaram
aprender a promover um cuidado de outra forma que não exigisse exclusivamente da
consulta presencial.
Foi nesse contexto que a equipe da UR03 decidiu implementar durante a pandemia o
acolhimento remoto pelo WhatsApp. Essa ferramenta também foi útil no
acompanhamento remoto de pacientes COVID positivos e dos familiares contactantes. A
equipe, com o auxílio de estudantes do internato de medicina da UFPE, também
realizou contato remoto via telefone fixo aos pacientes com riscos cardiovasculares
altos e a população restrita do território. Esse trabalho se propõe a ser um relato de
experiência sobre a vivência da USF com a ferramenta do Whatsapp durante a
Pandemia.

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), dentre elas, mudança de profissionais (médico e enfermeiro) e
a constante necessidade de adequar os processos de trabalho às mudanças de
realidade do dia-a-dia.

A ausência de equipe completa (falta de técnico de enfermagem e um ACS),
limitações da estrutura física (sobretudo no contexto da COVID19) e falta de
equipamentos de informática em algumas salas. A internet e o prontuário eletrônico
também falharam em alguns dias, o que dificultava o atendimento remoto. Além disso,
a unidade passou por uma reforma que precisou alojar a equipe por 5 meses em outra
unidade, enfrentando temporariamente uma estrutura física ainda mais deficitária. O
celular e chip utilizados para o acolhimento do WhatsApp eram de membros da equipe e
não fornecidos pela a secretaria.

A comunidade da UR03 tem uma população idosa grande e uma parcela dela não
tem acesso ao whatsapp, mas frequentemente familiares, ACS e vizinhos ajudaram
nessa comunicação. Para minimizar esse fato, foi feita uma busca ativa ligando para
todos os pacientes restritos e com risco cardiovascular alto. Também respondemos as
ligações por telefone fixo, sobretudo quando eram pacientes que não tinham Whatsapp.



A presença de profissionais especialistas em SF (médicas e enfermeiras) possibilitou um
melhor diálogo dentro da equipe e, consequentemente, uma oferta de serviços que
primam pelos princípios do SUS e dos Atributos da APS. A Equipe tem um grande
potencial de recursos humanos com profissionais dedicados e unidos desde de
profissionais terceirizados como profisionais da estratégia. Uma unidade que desde sua
implementação exerce o seu trabalho de acordo com as necessidades da APS. Vale
destacar também, que a presença de acadêmicos de medicina e enfermagem e
Residentes de MFC qualificam e potencializam as ações da UR03.

Como a experiência impactou o território?

Paradoxalmente a pandemia aumentou a comunicação entre os comunitários e os
profissionais de nível superior com a implantação do acolhimento remoto via whatsapp.
A ferramenta possibilitou que a solicitação inicial do usuário pudesse ser feita em
qualquer local, dia e horário. Obviamente que as respostas da equipe geralmente eram
respondidas em horário usual de trabalho da equipe. Muitos comunitários que faziam os
acompanhamentos na rede privada ou hospitalar tiveram muita dificuldade de
comunicação com esses serviços, mas puderam contar com uma comunicação mais
facilitada da APS.
A quantidade de pessoas acolhidas pelo acolhimento remoto foi 1,3 vezes maior do que
quando se tinha exclusivamente atendimento presencial. Foi realizada busca ativa a
quase 100% dos pacientes com risco cardiovascular alto, o que em nenhum outro
momento a equipe conseguiu uma busca ativa tão efetiva. Acompanhamos os pacientes
com COVID (através de uma planilha que a equipe ia alimentando) diariamente de
maneira remota.
Apesar do grande impacto negativo que a Pandemia COVID19 proporcionou, a equipe da
UR03 conseguiu ser resiliente e se reinventar para cuidar da melhor forma possível de
sua comunidade dando continuidade ao cuidado das demandas espontâneas e
programática, reinventando o seu formato de atuação.


