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RELATO DE CASO

Plano de Intervenção para facilitar o acesso 
da população aos serviços de saúde de média 
complexidade 
Intervention Plan to facilitate the population’s access to health services 
of medium complexity

RESUMO

O estudo desenvolvido por uma enfermeira, atuante no Programa 
de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) em uma UBS, na equi-
pe ESF II, no município de Itaguari, GO. Diante da análise dos prin-
cipais problemas vivenciados foi observada a dificuldade de acesso 
dos usuários às especialidades devido a não existência dos serviços 
na rede municipal. A população é encaminhada às unidades de saú-
de da cidade de Goiânia, gerando longo tempo de espera e aumento 
das filas no centro de regulação, em consequência, alguns pacientes 
acabam desistindo do tratamento. O objetivo principal desse traba-
lho foi de elaborar um Plano de Intervenção para reduzir o tempo 
de espera da população para a realização de procedimentos e con-
sultas especializadas. Foram analisados os encaminhamentos para 
os serviços de especialidades no período de 01 de janeiro a 30 de se-
tembro de 2013: 531 pacientes receberam encaminhamento, destes, 
56.7% tiveram a consulta confirmada, 27% estão aguardando vaga e 
16.3% desistiram do tratamento. O contexto social e de saúde da po-
pulação georeferenciada foi analisado; foi construída a rede expli-
cativa do problema com os seus descritores, os determinantes e as 
causas; e finalmente elaborado o Plano de Intervenção com desenho 
das ações, metas, prazos e responsáveis. Espera-se o envolvimento 
e apoio dos profissionais, gestores, Conselho de Saúde Municipal e 
população para o êxito da proposta, visando garantir acesso oportu-
no e atendimento integral e de qualidade aos usuários da UBS.
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ABSTRACT

The study developed by a nurse, active in Enhancement Program 
for Primary Care (PROVAB) in a UBS, the FHS II team in the muni-
cipality of Itaguari, GO. Based on the analysis of the main problems 
faced by the difficulty of users access to specialties due to lack of 
public services on the municipal was observed. The population is 
referred to health facilities in Goiânia, causing long waiting queues 
and increased regulation in the center, as a result, some patients end 
up giving up the treatment. The main objective of this study was to 
develop an intervention plan to reduce the time waiting for the po-
pulation to perform procedures and specialist consultations. Refer-
rals to specialty services were analyzed in the period from January 
1th to September 30, 2013: 531 patients received referral, of these, 
56.7 % had an appointment confirmed, 27 % are waiting vague and 
16.3 % dropped out of treatment. The social and health context of 
georeferenced population was analyzed; was constructed expla-
natory network problem with their descriptors , determinants and 
causes; and finally developed the Intervention Plan with design of 
actions, goals, deadlines and responsible. It is hoped the involve-
ment and support of professionals, managers, Board of Municipal 
Health and Population for the success of the proposal, to ensure ti-
mely and integral care and quality users access the UBS.

Keywords: Primary Care; Access; Family Health Strategy; Refe-
rence and counter - reference; Integrality.

INTRODUÇÃO

O modo de produzir serviços e práticas de saú-
de ainda permanece centrado nos procedimen-
tos médicos de diagnose e terapia, configurna-
do um modelo curativista e hospitalocêntrico, 
onde o profissional médico ouve a queixa e 
prescreve uma conduta, que na maioria das ve-
zes, consiste em um exame complementar e/ou 
um medicamento apesar dos esforços e das mu-
danças em curso no sistema de saúde brasileiro 
a partir da Reforma Sanitária1.

As atuais políticas públicas de saúde buscam 
organizar um sistema de saúde com vistas a um 
Modelo de Atenção Integral à Saúde, onde haja 
incorporação progressiva de ações de Promoção 
da Saúde e de Prevenção de Riscos e de Doenças. 
Priorizar as ações de promoção e proteção da 

saúde torna-se então, fundamental para a reo-
rientação dos modelos assistenciais, com o obje-
tivo de melhor a qualidade de vida e reduzir os 
riscos à saúde, além de fortalecer a autonomia 
dos sujeitos e dos grupos sociais em direção à 
construção de políticas públicas saudáveis, que 
proporcionem melhorias no modo de viver2.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi um 
marco para a implantação destas ações, me-
diante o estabelecimento dos seguintes pres-
supostos: ser preferencialmente a porta de en-
trada ou o primeiro contato com os serviços de 
saúde, oportunizar o fácil acesso, realizar moni-
toramento contínuo, criar vínculo, estabelecer 
relações humanizadas e de corresponsabiliza-
ção com a população; e ainda, realizar articula-
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O presente estudo é o trabalho de conclusão do 
Curso de Especialização em Saúde a Família, 
realizado na Universidade de Brasília (UnB), 
durante o desenvolvimentyo do Programa de 
Valorização da Atenção Básica – PROVAB/MS 
no ano de 2013. A autora é profissional de uma 
equipe da ESF, da cidade de Itaguari e perce-
beu que a população enfrentava diariamente o 
problema da ausência de especialidades médi-
cas e inexistência de um hospital que pudesse 
atender sua demanda na cidade. Deste modo, os 
usuários do SUS são encaminhados para as uni-
dades da rede de serviços de saúde da cidade de 
Goiânia, demandando um longo tempo de es-
pera nas filas do centro de regulação, pacientes 
que desistem de esperar o agendamento e aca-
bam não realizando o procedimento especilai-
zado necessário. Diante do exposto, pretende-se 
analisar este problema com vistas aa propor 
um plano de intervenção para solucioná-lo.

MÉTODO

É um estudo de caso realizado em um municí-
pio de Itaguari, no interior do Estado de Goiás, 
localizado a 93 km da capital Goiânia, posui 
uma área de 146.638 km2 e população de apro-
ximadamente 4.625 habitantes, segundo dados 
do Censo Demográfico do IBGE de 2010. Para 
elaborar a proposta de intervenção sobre o pro-
blema, utilizou-de o modelo teórico metodoló-
gico do Planejamento Estratégico e Situacional 
(PES), criado por Carlos Matus. É uma ferra-
menta utilizada para a formulação de políticas 
públicas com a participação dos agentes em 
contínuo debate, é flexivo, adaptável à realida-
de e às mudanças constantes ocorridas nos ser-
viços de saúde advindas das características da 
população, do território e dos próprios serviços 
de saúde, considerando sua constante dinâmi-
ca6. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, com 
abordagem quantitativa, que ocorreu em três 
momentos: 1) Caracterização do território de 
intervenção utilizando-se dos dados dos Siste-
mas de Informação do Ministério da Saúde de 
2012; 2) Construção da Matriz Explicativa dos 
Problemas; e, 3) Construção do Plano de Inter-
venção para o problema selecionado. O período 
de coleta de dados foi de janeiro a setembro de 
2013; a análise dos dados e a elaboração do pla-

ção com outros setores da sociedade para a re-
solução dos problemas de saúde da população. 
Enquanto modelo de Atenção, a ESF está forte-
mente pauta na Promoção da Saúde, na Preven-
ção de Riscos e Doenças, nas ações de Educação 
à Saúde e no protagonismo ativo da população 
como partícipe deste proscesso1-3. 

No Brasil, a Política Nacional da Atenção Bá-
sica, (2006b) reconheceu a ESF como modelo 
substitutivo e de reorganização da atenção bá-
sica (AB). Para o desenvolvimento e implanta-
ção dessa política foram designados incentivos 
financeiros federais específicos. Em 2008, a 
ESF apresentou uma cobertura populacional 
estimada em 92 milhões de habitantes, ou 48% 
da população do país, e suas 29 mil equipes im-
plantadas se distribuíam em 94% dos municí-
pios brasileiros4.

A posição da ESF como porta de entrada pre-
ferencial e regular do SUS nem sempre tem se 
efetivado do ponto de vista organizacional. Es-
tudos apontam que os municípios brasileiros 
ainda enfrentam numerosos problemas que 
comprometem a condição da ESF como porta 
de entrada preferencial do sistema e sua capaci-
dade de oferecer atenção integral e coordenada 
nos diferentes níveis do sistema de serviços de 
saúde. São frágeis os mecanismos de referência 
e contra referência entre os níveis de atenção, o 
que dificulta o acesso aos serviços especializa-
dos e, consequentemente, compromete a reso-
lutibilidade que se espera dos serviços de AB/
ESF5.

As dificuldades de acesso à atenção especia-
lizada e a ausência de regulação dos serviços 
hospitalares e de urgência/emergência que es-
tão sob gestão estadual, impedem a definição 
de fluxos e o acompanhamento dos pacientes, 
dificultando a função de coordenação de cuida-
dos pelas equipes da ESF. Uma pesquisa sobre 
o tema5, constatou, que os gestores revelaram a 
ausência de políticas para a atenção de média 
complexidade por parte do Ministério da Saúde 
(MS) para os municípios, acarretando dificul-
dades para integral e garantir acesso à atenção 
especializada no SUS. Esta realidade apresenta 
semelhança com a existente na cidade onde o 
nosso estudo foi realizado.
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no de intervenção ocorreram de julho a setem-
bro de 2013; e a apresentação do plano de inter-
venção ocorreu em novembro de 2013. Como é 
uma pesquisa que envolveu apenas dados se-
cundários, não houve necessidade de submeter 
o projeto a um Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Descrição do Território 

O município de Itaguari apresenta os seguintes 
indicadores de saneamento básico: 74% da po-
pulação têm suas residências abastecidas pela 
rede pública de água tratada; e 24% têm suas 
casas abastecidas por poço ou nascente (popu-
lação área rural). O destino de fezes e urina são 
as fossas sépticas (99%) e apenas 1% esgoto a 
céu aberto A coleta de lixo é feita na zona ur-
bana, representando 80% das residências e 20% 
do lixo é queimado ou enterrado. A energia elé-
trica está presente na maior parte das residên-
cias, porém, a iluminação pública em alguns 
bairros é inadequada, contribuindo para elevar 
o risco para a criminalidade e interfere direta-
mente no desenvolvimento social e econômico 
da população. O tipo de moradia predominante 
no município é constituído por: 68% residên-
cias de tijolos/adobe, 32% de taipa revestida, e 
persistem algumas casas em condições precá-
rias com outras características.

A equipe de ESF II é responsável por seis mi-
croáreas, que possuem 702 famílias cadastra-
das, correspondendo a 1955 moradores: 51% 
(999) homens e 49% (956) mulheres e realiza 
100% da cobertura de atenção prevista para a 
área de abrangência. As carcterística da popu-
lação de abrangência da equipe, segundo faixa 
etária são: 29% (567 moradores) na faixa de 0 a 
19 anos; 55% (1.075 habitantes) de 20 a 59 anos; 
e 16% (313 pessoas) são maiores do que 60 anos. 
Desta população, 2.2% (44) são diabéticos e 11% 
(233) são hipertensos. O sobrepeso atinge 28% 
da população total e a obsidade corresponde a 
26% a popualção. Esta equipe é composta por: 
01 Enfermeira; 01 Médico; 06 Agentes Comu-
nitários da Saúde (ACS). Na mesma instalação 
física co-existe a UBS com os profissionais que 
atendem as duas equipes da ESF (I e II): 02 Au-
xiliares de Consultório Dentário; 02 Cirurgiãs 
Dentista, 01 Auxiliar de Enfermagem exclusiva 

para sala de vacina; e 01 Técnico de Enferma-
gem. Além destes, 02 Técnicos de Enferma-
gem que cumprem a escala de 24 por 72 horas, 
atuam no Pronto – Atendimento.

O processo de trabalho da equipe da ESF II é 
caracterizado por ações individuais e coletivas, 
realizads dentro e fora da unidade, com articu-
laçãoe intersetoriais. O planejamento é mensal, 
geralmente, durante o fechamento de relatório, 
ou quando necessário. A equipe desenvolve ati-
vidades previstas no Planejamento Trienal do 
município. Possui um Conselho de Saúde Mu-
nicipal (CMS) criado em 1998, composto por 12 
conselheiros, que realizam reuniões mensais na 
Câmara Municipal de Vereadores.

Os exames mais solicitados pelos médicos da 
equipe são: hemograma, lipidograma, glicemia, 
EAS, ultrassonografia e outros. Os encaminha-
mentos mais comuns são para oftalmologista, 
dermatologista, cardiologista, endocrinologis-
ta, neurologista, psiquiatria e outros. O fluxo 
operacional da referência dos pacientes que 
demandam atendimento especializado inicia 
quando o usuário aguarda o agendamento pelo 
trabalhador de nível médio, lotado na Secretira 
de Saúde do Município (SMS). Este profissional 
verifica, diariamente, se existem vagas para o 
especialista no Sistema Municipal de Goiânia 
(SMG), confeccionando uma solicitação de en-
caminhamento. Organiza duas filas de espera: 
a normal (demanda mediata) e a de regulação 
(demanda imediata). Os agendamentos pela via 
de regulação são avaliados por um profissional 
do SMG, que verifica qual a disponibilidade de 
serviços ofertada pela Central de Regulação 
(exames, especialidades médicas e outros). O 
usuário é avisado, por telefone, sobre a consulta 
agendada ou, em alguns casos, o ACS faz a co-
municação em visita domiciliar. É emitido um 
comprovante de agendamento identificando o 
local e data de atendimento. O agendamento do 
translado é feito no momento em que paciente 
procura o profissional responsável pelo agen-
damento da consulta na SMS.

Construção da Rede Explicativa do Problema

No primeiro momento, foram identificados três 
problemas: a) Falta de adesão ao tratamento de 
determinados pacientes; b) Longo tempo para 
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consultas de referencias e especializadas; e, c) 
Dificuldade de adesão da população às ações 
educativas. Ao serem analisados, receberam a 
mesma pontuação para transcedência, urgên-
cia e capacidade de resolução, portanto, consi-
derados igualmente prioritários. No segundo 
momento, os três problemas foram descritos 
e definidas suas causas e consequências (figu-
ra 01). Para o problema escolhido pela equipe, 
foi construída a rede explicativa do probelma 
com os descritores e deteminantes (figura 02) e 
finalmente, foi elaborado o Plano de Intervena-
ção (figura 03). 

A profissional da UBS/ESF – autora do estudo 
- identificou que as filas para consultas especia-

lizadas eram cada vez mais longas, o paciente 
esperava de 6-12 meses por um procedimento 
de média complexidade (consulta ou exame), 
fato que gerava insatisfação e sofrimento tanto 
nos pacientes, como na equipe de saúde. O di-
mensionamento quantitativo desta questão foi 
realizado durante os meses de janeiro a setem-
bro de 2013, constantando que: 531 pacientes re-
ceberam encaminhamento médico para diver-
sas especialidades, destes: 56.7% tiveram suas 
consultas confirmadas; 27% ainda aguardavam 
vagas para o agendamento; e, 16.3% desistiram 
dos encaminhamentos, devido ao longo tempo 
de espera. Verificou-se que essa questão envol-
via três grandes problemas com seus descrito-
res, causas e conseqüências (figura 02).

PROBLEMA a Falta de adesão ao tratamento de determinados pacientes.

DESCRITORES CAUSAS CONSEQUÊNCIAS

Falta de comprometimento por parte de 
alguns pacientes quanto ao tratamento.

Fator cultural.
Falta de orientação parte da 
equipe multidisciplinar.

Falta de resolutibilidade.
Tratamento inadequado.
Agravamento do quadro clínico.

PROBLEMA b Dificuldade de acesso à   consultas especializadas. 

DESCRITORES CAUSAS CONSEQUÊNCIAS

Dificuldade de acesso as redes de aten-
ção a saúde. Aumento das filas de espera 
para o centro de regulação; atendimen-
tos direcionados somente à capital do 
estado.

Falta de pactuações com 
municípios vizinhos
Inexistência de Médicos espe-
cializados na ESF.

Longa fila de espera.
Alguns pacientes desistem do trata-
mento.
Baixa resolutibilidade (paciente 
retorna a ESF constantemente e não 
tem problema resolvido)

PROBLEMA c Dificuldade de adesão da população para ações educativas.

DESCRITORES CAUSAS CONSEQUÊNCIAS

Implementação das ações educativas 
ineficaz, modelo de saúde voltado ao 
curativismo.

Fator cultural por parte as-
sistencial e da população, 
voltados ao curativismo.
Permanência do modelo hospi-
talocêntrico

Aumento de doenças crônicas, que 
poderiam ser evitadas (prevenção e 
educação em saúde)
Longas filas na atenção secundária. 
Aumento no número de leitos hospi-
talares.

Figura 01.
Matriz de Análise dos Problemas Selecionados quanto aos descritores, causas e consequências
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Após discussão destes resultados com toda 
equipe da ESF II/UBS e SMS, ficou estabelecido 
o consenso de que o problema b, Longo tempo 
de espera para consultas especializadas, seria 
o foco do trabalho para o Planejamento da In-
tervenção (figura 03) e que as ações estratégicas 

Plano de Intervenção

Para reduzir o tempo de espera de a população 
e a dificuldade de acesso aos serviços de médica 
complexidade foram propostas ações finalistas 

seriam dirigidas para reduzir a dificuldade de 
acesso aos serviços de média complexidade de-
vido a falta de pactuação com município svizi-
nhos para atender a demanda de médica com-
plexidade. 

direcionadas ao Gestor Municipal, Conselho 
Municipal de Saúde, Equipe da ESF II e popula-
ção, com as metas, prazos e responsáveis.

Matriz do Curso de Especialização em Saúde da Família - UnB /FM – UNASUS/PROVAB

Figura 02.
Rede explicativa com descritores, determinantes e causas do problema dificuldade de acesso aos serviços de médica 
complexidade em uma cidade do interior de Goiás, 2013
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Ações Finalistas Metas Prazos Responsáveis

Sensibilizar Gestor Municipal e 
Conselho de Saúde, para ampliar 
o cálculo quanto à oferta de 
serviços especializados. 

Apresentar e discutir o plano 
de intervenção no Conselho de 
Saúde Local e Regional 

1 ano 
Profissionais da ESF II, SMS e 
Núcleo de Vigilância Epidemi-
ológica. 

Criar pactuações de oferta de 
serviços de média complexidade 
com municípios vizinhos. 

Pactuar 50% dos atendimentos 
de média complexidade com 
municípios vizinhos. 

1 ano Gestor municipal em parceria 
com profissionais da Saúde. 

Organizar o processo de trabalho 
da equipe II da ESF, visando 
garantir acesso e rapidez no 
atendimento de média complexi-
dade 

Garantir acesso rápido aos 
serviços de média complexidade 
à 70% da população. 

1 ano SMS e ESF II. 

Elaborar Protocolos de Agenda-
mento, Acolhimento e Cuidado 
Humanizado ao usuário da AB 
que priorizem os encaminha-
mentos para serviços de Médica 
complexidade. 

Construir e implantar protocolos 
de referência e contra-referên-
cia a 60% dos pacientes 

6 meses 

Equipe multiprofissional da 
ESF II em parceria com Sec-
retaria Municipal de Saúde 
(SMS). 

Discutir com a população a 
importância da continuidade do 
tratamento iniciado na AB. 

Realizar atividades de educação 
continuada a 70% pacientes que 
iniciaram tratamento na ESFII. 

Processo 
contínuo. 

Equipe multiprofissional da 
ESF II. 

Figura 03.
Plano de Intervenção para solução do problema dificuldade de acesso aos serviços de médica complexidade em uma 
cidade do interior de Goiás, 2013

Deste modo, o município deve criar mecanis-
mos que melhore os recursos logísticos para um 
atendimento integral ampliando a pactuação 
com os municípios vizinhos que possuem ser-
viços especializados. O Conselho de Saúde será 
contatado para a apresentação da situação pro-
blema, buscando seu apoio na luta para a am-
pliação das vagas da central de regulação para 
a população de Itaguari. É necessário que os ges-
tores em saúde organizem o acesso ou acessibi-
lidade, considerando não só a oferta de serviços, 
mas também, as demandas e a vulnerabilidade 
da população7-10  

Os profissionais atuantes da UBS/ESF devem 
ser capacitados através de ações de educação 
permanente no próprio município e Regional 
de Saúde. Estabelecer mecanismo de comuni-
cação eficiente entre usuário, profissional da 
regulação e profissionais da AB facilitando o 
entendimento quanto ao local, data, horário e 
demais observações referentes aos serviços es-
pecialisados e transporte. Promover a Educação 

à Saúde da população quanto à importância de: 
continuidade do tratamento iniciado na AB, 
que se integrar como os cuidados especializa-
dos e como é o fluxo da atenção e a central de 
regulação como facilitadora do acesso.

CONCLUSÕES

Diante das ações propostas espera-se que seja 
fortalecido o sistema de regulação do muni-
cípio para garantir o atendimento oportuno, 
integral e humanizado na UBS/ESF. Que as 
demandas dos usuários por serviços de média 
complexidade sejam atendendias a partir da 
pactuação com os municípios vizinhos, após 
a sensibilização do profisssionais, Gestores, 
Conselhos de Saúde e da população. Ao mes-
mo tempo, manter um processo de educação 
permanente dos profissionais de saúde visan-
do atender as necessidades da população. Para 
que o Plano de Ação proposto seja efetivo é 
necessária competência técnica e política dos 
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