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GORA
UM DIA QUALQUER
Acompanhamos a rotina em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Belo Horizonte, participante de pesquisa da UFMG  

que avaliou a atenção básica, para tentar entender como os usuários se sentem em relação aos serviços ofertados.

Textos: Ana Cláudia Peres/Fotos: Tiago Vilela

Em todos eles há um fio de esperança. Que 

esperança, como disse o poeta, é um fio muito 
fino ao qual a gente se agarra para não morrer 
desesperado. Naquela manhã, dona Ana (todos 
os nome desta reportagem são fictícios), a 
senhora de farta cabeleira, que aos 38 anos bem 
poderia ser a mãe, mas é a avó dedicada do João, 
5, e da Maria, 3, chegou cedo, às 8 da matina, a 
uma Unidade Básica de Saúde de Belo Horizonte. 
Queria dar sossego ao neto que passara a 
madrugada tossindo muito, um cansaço sem 
trégua. Pegou a senha de número 41, mas foi 
atendida antes disso porque o garoto passou mal 
e precisou de emergência. Às 11h30, ela já tinha 
ouvido a médica e agora esperava pela segunda 
das três medicações que o garoto tomaria ao 
longo do dia. Mas o dia estava apenas 
começando para ela e dezenas de pacientes e 
profissionais da Unidade, numa sexta-feira 
quente de abril.

Ao lado de dona Ana, esperando que sua 
senha de número 45 fosse chamada para o 
Acolhimento, estava dona Madalena, que não 
sabe a idade. “Parece que é 80”, ela hesita, 
enquanto tira do bolso o documento de 
identidade que confirma sua intuição. Era mais 
uma que estava na Unidade acompanhando o 
neto e uma filha para uma consulta. “De primeiro, 
eu vinha aqui e eles davam o remédio. Agora, 
tenho que passar por um tal de Acolhimento”, diz, 
sem entender ao certo como funciona a 
modalidade instituída pelo Programa de Saúde da 
Família a fim de humanizar o atendimento e que se 
propõe a reconhecer as necessidades do 
paciente antes de qualquer procedimento.  “Só 
venho aqui mesmo quando tenho que me cuidar. 
Eu não gosto muito de médico, não, mas tem 
hora que é preciso, né? Tem essas doenças que a 
gente nunca nem ouviu falar. E agora tem a vacina 
de uma gripe. Os médicos ficam estudando 
ainda, mas será que a doença espera?”, 
resmunga.

Continua nas páginas 2 e 3



A Unidade, que se divide entre espaço-sede e anexo 
numa área de risco de Belo Horizonte, funciona com 
cinco equipes do Programa de Saúde da Família. Só na 
sede, são oito consultórios, sem contar as salas de 
pronto-atendimento e medicação, laboratório, farmácia, 
odontologia, sala de convivência e salão para atividades 
com grupos de gestantes, planejamento familiar e outros 
programas que a Unidade vem tentando implementar, 
além da “Biblioteca da Liberdade”, uma boa ideia 
improvisada por sobre a pequena estante com uma pá 
de livros que vão de “O Jogo da Amarelinha”, de Júlio 
Cortázar, ao “Planeta Lilás”, do Ziraldo.

Em comum com outras UBS a mesma  sensação de 
desamparo em muitos dos que chegam por ali em busca 
de algum conforto e, por um motivo ou por outro, não 
conseguem resultado satisfatório. Dona Joana, 65 anos, 
casada e mãe de cinco filhos, apóia-se na bengala por 
conta das quatro cirurgias que já fez no joelho. “A gente 
tem que vir de manhã e tem hora que não tem nem 
médico e eles vão marcar para dois, três, quatro dias 
depois”, conta. Mas ela consegue reconhecer que, 
apesar dos problemas, há avanços na Unidade. “Somos 
sempre bem atendidos no Acolhimento, as enfermeiras 
são ótimas. O problema é que é muita gente para ser 
atendido aqui. Eles até que têm tentado”.

Recentemente, esta UBS informatizou a farmácia, 
por onde passam em média 300 pessoas todos os dias, 
e o que poderia ser a redenção tem se transformado em 
via-crúcis. Pelo menos, enquanto os funcionários não 
conseguirem lidar com a novidade. Naquela sexta-feira, 
a fila serpenteava e não era pela espera de atendimento 
ou ausência de médicos. Mas por conta de um problema 
muito mais prosaico. Às 13h, seu Pedro, de 78 anos, 
esperava pela senha que lhe daria o remédio da pressão; 
Lúcia, de 29, por paracetamol. Às 15h, com a Unidade 
três vezes mais lotada, ambos continuavam 
praticamente no mesmo lugar de uma tarde que se 
revelaria longa, quase interminável, para pacientes e 
funcionários. “Tá tendo uma confusão com a entrega das 
senhas. Eu peguei uma e agora me deram outra. 

ENTRE A DURA ROTINA E A ESPERANÇA
 (Continuação da matéria da capa)

É por isso que não anda”, dizia um. “Não é isso, não. Tão 
dizendo que vai ter uma greve e que a farmácia hoje vai 
fechar mais cedo. E agora?”, indagava outra em meio a um 
zum-zum-zum de informações desencontradas.

Na verdade, houve de fato um problema e as senhas 
tiveram que ser redistribuídas. Mas a lentidão na fila se dava 
por conta dos atropelos de quem ainda não domina todas as 
informações do novo sistema de informatização da 
farmácia. Some-se à desinformação, uma tarde que tinha 
ainda vacina de crianças e problemas por parte de alguns 
funcionários que precisaram se ausentar, exigindo que os 
demais se desdobrassem em suas funções. Uma 
enfermeira, depois de um turno matutino no Acolhimento, 
cobriu os colegas na sala de vacinação e depois dirigiu-se à 
farmácia para auxiliar na liberação de medicamentos. 
Naquele dia, foi necessário ainda esticar em uma hora o 
funcionamento da farmácia para dar conta de todas as 

senhas distribuídas. Ainda assim, não parecia o suficiente 
para quem esperava. Seu Marcos, 70, que estava ali desde 
cedo para pegar o remédio da esposa com a senha de 
número 29, desistiu às 16h. Teresa, 26, que aguardava o 
medicamento da sogra, reclamava de que não davam 
preferência para mulher grávida ou com criança de colo – ela 
mesmo tentando se valer do argumento com a filha de dois 
anos nos braços. “O volume de informações que eu preciso 
gerar no sistema na hora de despachar é muito grande e 
isso é uma coisa que tem trazido muita dificuldade pra 
gente”, reconhece a gerente da UBS. “Mas a médio prazo, a 
informatização vai ajudar. Além disso, a gente vem fazendo 
de tudo para humanizar a Unidade. As equipes de hoje 
estão bem organizadas, conhecemos melhor o nosso 
usuário e o nosso território. As informações circulam e o 
rodízio na equipe é cada vez menor”, diz.

As barreiras no acesso dos usuários aos serviços de 
atenção básica, a dificuldade em conseguir exames com a 
rapidez que necessitam, a fragilidade no atendimento das 
UBS, a duplicidade nos serviços oferecidos por UBS e UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento), o “Acolhimento” que 
ainda não funciona como escuta qualificada, a dificuldade 
em planejar ações programáticas e o predomínio do modelo 
tradicional de organização dos serviços estão no topo da 
lista dos problemas detectados pela pesquisa “Avaliação da 
Atenção Básica à Saúde em BH: utilização, oferta, 
acessibilidade dos serviços”, realizada na capital mineira 
entre 2007 e 2009.    Coordenada pelas professoras Maria 
Raquel Gomes Maia Pires, 

 e Leila Bernardo 
Donato Göttens, da Universidade Católica de Brasília, a 
pesquisa faz um estudo sobre a organização do trabalho 
das Equipes de Saúde da Família e aponta alguns indícios 
de mudanças no modelo na capital mineira. (ver matéria na 
página no encarte).

São cinco da tarde e dona Ana, a avó do João que às 
11h da manhã estava satisfeita com o atendimento recebido 
na UBS visitada, a senhora que abriu esta reportagem junto 
com a “esperança” do Drummond, ainda se encontra no 
local. Ela é uma das que aguardam na fila da farmácia. E 
agora está no seu limite, prestes a explodir. Mas quando 
João, olhos pidões, lhe implora por um aviãozinho de papel, 
o tempo é suspenso e ela improvisa um origami para o neto. 
Depois, vira uma fera e faz o seu único desabafo do dia:
-    Minha casa hoje tá toda bagunçada. Fiz nada hoje, não. 
Passei o dia aqui pra lá e pra cá e, a essa altura, ainda não 
consegui pegar o medicamento do menino. É por isso que o 
povo vai embora, desiste do remédio. E sabe por que eu não 
vou embora?
- Por que, dona Ana?
- Porque eu amo.

E abraça o neto. Às 17h22min, exatamente 9 horas e 22 
minutos depois de ter chegado à Unidade pela manhã, a avó 
do João  vai poder, enfim, amar em paz.
   
 (Nota de redação: Optamos por utilizar nomes fictícios nos 
relatos desta reportagem)

 

da Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal de Minas Gerais,

Sara é uma graça. Vestida de verde e rosa, laço 
de fita na cabeça, tem um ano e meio e está há cinco 
minutos com a mãe, na Sala de Acolhimento do 
Anexo da Unidade Básica de Saúde visitada pela 
reportagem.

- A senhora deu antitérmico?

- Sim

- A que horas?

- Às 8 horas

- Ela tem histórico de bronquite ou de asma?

A mãe explica que a criança teve bronquite quando 
mais nova.

- Foram quantos episódios de febre?

- De madrugada, o termômetro marcou 40 graus.

- 40 graus?! Tem alergia?

E assim, uma após a outra, seguem-se as 
perguntas que vão deixando Sarinha impaciente. A 
auxiliar de enfermagem, que faz o Acolhimento, 
ausculta, pesa, mede, faz mais perguntas, ausculta 
outra vez, e pede para a mãe de Sara, dona Luíza, 
aguardar o atendimento com a médica.  A auxiliar lê o 
relatório com suas anotações, checa com a mãe da 
criança se está tudo correto. “Parece uma crise de 
bronquite ou asma. A médica vai avaliar minha 
descrição”, ela avisa para a mãe e encerra o 
Acolhimento, todos os procedimentos burocráticos 
cumpridos. 

“A demanda espontânea para atendimento agudo 
é enorme”, explica a auxiliar de enfermagem, 
exemplificando que naquela semana houve um dia 
em que passaram por ali 61 pessoas para as duas 
equipes que funcionam no Anexo da UBS. Lúcida e 
otimista, uma enfermeira entrevistada pela 
reportagem, admite que essa relação entre o usuário 
e a Unidade ainda não é a ideal. “O ideal era que 
desde o começo orientássemos o usuário sobre os 
cuidados que ele deve ter para prevenir uma doença 
e evitássemos aí uma demanda espontânea que 
ainda é imensa”, diz, acreditando ser esse um 
trabalho de formiguinha, mas sem perder a 
esperança. “Eu sempre falo que talvez os filhos dos 
nenéns que a gente tá vendo nascer agora vão 
presenciar isso”. 

ACOLHENDO SARA
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A PESQUISA, O USUÁRIO E O PROFISSIONAL 

Durante três anos, a pesquisa “Avaliação da Atenção 

Básica à Saúde em BH: utilização, oferta, acessibilidade dos 
serviços”, financiada pela FAPEMIG, investigou como as UBS 
da capital mineira se estruturam no sistema de saúde para 
atender à população e se os princípios do Programa de 
Saúde da Família têm contribuído para a reorganização do 
trabalho da equipe. Nesse período, foram realizadas 
entrevistas e grupos focais que coletaram sentimentos e 
experiências de 993 usuários, 40 profissionais e gerentes de 
10 UBS. Além disso, a equipe trabalhou com análise de base 
de dados secundários.

O que a análise dos relatos da pesquisa aponta é 
que ainda são freqüentes os casos de dificuldade no 
acesso do usuário e que, muitas vezes, o acolhimento 
funciona como uma simples triagem. Além disso, o 
processo de trabalho voltado para a demanda 
espontânea e ações programáticas pouco planejadas 
infelizmente contribuem para um quadro que acaba por 
reproduzir o modelo tradicional centrado na consulta 
médica. (Ver quadro abaixo, elaborado durante a 
pesquisa, que demonstra cinco tipos de ações 
programáticas usuais nas UBS).

A pesquisa aponta ainda que só mesmo de forma 
muito residual há indícios de mudanças na prática 
profissional dentro do PSF. Bons exemplos disso são os 
grupos de unibiótica, a criação de núcleos de saúde do 
idoso voltados para a promoção da saúde e a 
organização de cursos elaborados por grupos de 
educação em saúde ou ainda iniciativas de planejamento 
a partir da capacitação dos Agentes Comunitários que 
ocorrem em algumas Unidades. Ainda entre as boas 
novas, há relatos que indicam que o PSF ampliou o 
conhecimento sobre o usuário e sua família e que hoje há 
um maior acesso do usuário agudo às UBS. 

No entanto, esse tipo de ação inovadora e 
diferenciada ainda ocorre de forma isolada.  “Trata-se de 
algo espasmódico, arrítmico, sem regularidade 
programada”, como aponta o relatório final da pesquisa, 
para concluir que a verdadeira mudança exige 
dedicação, paciência e disposição por parte de todos os 
envolvidos. Não é tarefa fácil. Mas eis o verdadeiro 
desafio.

Consultas sem participação da ESF ou da enfermagem. São realizadas apenas
pelo médico de apoio ou generalista. A enfermagem não realiza consulta.

Consultas sem participação da ESF ou da enfermagem. São realizadas apenas
pelo médico de apoio ou generalista. A enfermagem não realiza consulta.

Fonte: dados da pesquisa, 2009.

DESCRIÇÃO

Consultas médicas e de enfermagem realizadas pela ESF, conforme protocolos.

Consultas realizadas apenas pelo médico, com pouca participação da 

enfermagem. Em geral, médico generalista intercala com apoio. 

Enfermagem realiza a primeira consulta ou consultas ocasionais.

O enfermeiro realiza os preventivos de CA, encaminhando para tratamento com

médico da ESF ou de apoio; ou ainda, intercala as ações programáticas com 

médico de apoio, sem participação do médico da ESF.

CLASSIFICAÇÃO

TIPO 1 - AZUL

TIPO 2 - VERDE

TIPO 3 - AMARELO

TIPO 4 - VERMELHO

MODELO 

HÍBRIDO

Tipos de organização das ações programáticas usuais nas Unidades Básicas de 
Saúde, sistematizadas a partir dos Grupos Focais com os profissionais médicos e 

enfermeiros da Equipe de Saúde da Família, março de 2009.

O PSF EM BH

O Programa de Saúde da 

Família foi implantado em 

Belo Horizonte em 2002.
Hoje, conta com 508 

Equipes distribuídas em 145 

Unidades Básicas de Saúde 

responsáveis pela atenção 

básica de aproximadamente 

75% da população da 

cidade.
A rede básica possui 

profissionais que oferecem 

suporte às ações do PSF na 

própria UBS, como equipe de 

apoio (188 médicos, 124 

clínicos, 130 ginecologistas, 

89 assistentes sociais), 65 

equipes de saúde mental, 

200 equipes de saúde bucal e 

dois núcleos de reabilitação.

5 PONTO DE VISTA
Estratégia Saúde da Família no SUS de Belo 
Horizonte: E agora?

Por Maria Raquel Gomes Maia Pires

A Estratégia Saúde da Família (ESF) no sistema 

de saúde de Belo Horizonte é uma diretriz prioritária 
para a organização dos serviços, compromisso 
seriamente assumido nos planos, protocolos e ações 
que integram a política pública de saúde do município. 
Após 8 anos com uma cobertura expressiva e, 
vencidos os primeiros desafios da implantação, 
pergunta-se: PSF, e agora ? 

Inicialmente, há de se assumir os limites da 
atenção básica em reverter modelos de atenção que, 
para tanto precisariam interferir na articulação entre o 
político e o econômico para a conformação das 
políticas sociais. No escopo de atuação das UBS, é 
hora de recuperar o poder de informação que as 
equipes detêm sobre a população para o 
planejamento das ações, inserindo projetos de 
realização no trabalho, seja na assistência, na 
prevenção ou na promoção da saúde. A relação com 
os outros níveis do SUS, não apenas com as 
urgências, também com as especialidades, depende 
de uma reestruturação produtiva do trabalho da 
atenção básica, inclusive com a incorporação de 
tecnologias para a diagnose e a terapia. Urge agilizar 
as respostas que o cidadão busca, pois a guerra de 
normas que se impõe à população volta-se para os 
serviços e para a gestão do sistema de saúde.

Por fim, ressalte-se que a principal força da Equipe 
Saúde da Família é muito simples, embora resida no 
que ela se distancia a passos largos: o encontro 
intersubjetivo entre profissionais e usuários. Aposta-
se aqui na casual e na singular possibilidade que pode 
existir quando o sentido diferente para o trabalho, para 
a vida e para a saúde da população ilumina os 
corações e as mentes das pessoas, ampliando a 
noção das 'pedras no meio do caminho', do 
imanente, do humano e do sonho possível. 
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Foi prontamente acolhida pela enfermeira da equipe, 
que diz que, apesar do dia-a-dia estressante, episódios 
como esse não são comuns na Unidade.  “Mas às vezes eu 
me pergunto, por que será que isso acontece?”, ela diz, com 
sinceridade. “Às vezes, tá ficando tão difícil ser bom. A gente 
vive tão tomado pelo estresse que, se eu passo e alguém 
grita meu nome, já fico nervosa, posso agir com indelicadeza. 
Tenho medo que a gente banalize isso.  Estamos precisando 
todos ser mais humanos, mais solidários” 

   Melhor seria se fosse sempre possível viver de bons 
exemplos, como este  que a enfermeira relata na sequência e 
que é o extremo oposto do que ocorreu com dona Jacinta: 
“Nós tivemos um senhor há duas semanas que veio no final 
da tarde, foi acolhido pela médica da equipe 2, e a médica 
comentou comigo que ele era da minha equipe mas que ela 
atendeu porque ele chegou e tava passando muito mal. 
Parecia ser dengue e teve uma síncope na véspera”, ela vai 
narrando. “No dia seguinte, como ele não voltou, eu tentei 
descobrir quem era a pessoa, pedi pra irem buscá-lo em 
casa. Então, ele veio, atendi, passei para o médico e ele ficou 
muito satisfeito porque não era um usuário da Unidade mas 
se sentiu extremamente bem atendido”. Em dias assim, a 
sensação é de missão cumprida. “Então, é isso o que temos 
tentado fazer aqui. E é isso o que a gente deseja, que o 
usuário se sinta acolhido ao procurar o serviço”.

Esta publicação integra o ProAcessus (Promoção do Acesso à Saúde pela Pesquisa e Educação) – 

projeto de extensão da Escola de Enfermagem da UFMG. Coordenação Editorial: Maria Raquel Gomes 

Maia Pires. Textos e edição: Ana Cláudia Peres. Fotos: Tiago Vilela. Projeto Gráfico e diagramação: 

Leonardo Carneiros. Jornalista responsável: Ana Cláudia Peres (CE 01037-JP)

     ona Jacinta tem 65 anos, blusa florida, calça e 

cabelos vermelhos, uma tosse seca que não lhe deixa 
dormir e a voz cansada de tanto esperar. Mesmo 
chegando às cinco da manhã e com a senha de número 
12, naquele dia ela não conseguiu ser atendida.

- Mas a senhora passou pelo Acolhimento?
- Não, marcaram pra eu voltar lá na segunda-feira, às 

7 horas. Ora, mas se eu tô passando mal é hoje por que é 
que vão me fazer esperar até segunda? 
    Em meio a um choro abafado, dona Jacinta vai 
contando que passou muito mal enquanto aguardava 
atendimento, chegando a vomitar e desmaiar. Entre 
soluços, ela diz que essa é a primeira vez que acontece 
de não ser atendida naquela Unidade Básica de Saúde; 
que conhece todo mundo ali; que aquele “magreletim” é 
o “fulano”, aquele outro, o “beltrano”, e aquela acolá, a 
“sicrana”, de quem ela gosta muito “porque é uma anja”. 
“Ela me trata bem demais. Eu tô aqui, ela vem, fala 
comigo, passa o braço no meu pescoço”, elogia, mas 
também sabe apontar o dedo: “Tem um povo que 
trabalha aqui que eu conheço mãe, pai, irmã tudo. Aí hoje 
me viram passando mal e parecia que nem me 
conhecem”.

Dona Jacinta estava a fim de conversar. Mais: 
estava a fim de atenção:

Tem os meninos que a gente conhece aqui e a gente 
pede pra olhar nossa pressão. Aí, eles dizem que passou 
da hora. Ora, se tem graça isso... Posto e hospital é pra 
isso. Não é porque passou da hora que eles não podem 
lhe orientar, né?

Mais uns minutos de conversa e é possível descobrir 
que Dona Jacinta mora no Jardim Inconfidência e tem 8 
filhos mas acha que “filho só gosta da mãe naqueles 9 
meses que tá dentro da barriga”. Que ela mora sozinha 
mas tem a caçula que está sempre por perto. Que sua 
família é toda de Januária e que ela sente falta da mãe 
que morreu recentemente. Que ela tem um amigo 
padeiro de quem guarda o número do telefone anotado 
para recorrer a ele em caso de emergência. Que ela tem 
um celular mas não sabe usar. Que  gosta de lavar roupa 
e não gosta de televisão – “só vejo jornal, gosto de olhar 

D

as notícias mas agora tá acontecendo tanta coisa braba, 
né mesmo?” E que talvez o maior problema de dona 
Jacinta não seja nem mesmo a tosse que a levou à UBS 
àquela manhã.

Dona Jacinta é mais um dos usuários do sistema 
público de saúde cuja história se esconde em meio às 
estatística e à rotina desgastante de uma Unidade Básica 
de Saúde. Na segunda-feira pela manhã, ela voltou ao 
São José. 

POR UM POUCO 
DE ATENÇÃO 

Promoção do Acesso à Saúde 
pela Pesquisa e Educação
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