
ESF começa a 
atender por 
acolhimento
Reinaugurada ontem pela manhã com nova 
nomenclatura, unidade localizada em Linha 
Henrique D’ Ávila passa a atender de segunda 
a sexta-feira, seis comunidades dos arredores
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Por um atendimento humanizado

O QuE muda

saúde preventiva

GERAL 05ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2019

acOlHimEnTO
| O que é? 
Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e sin-
gular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer 
e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/po-
pulações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é 
construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos 
de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de 
confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, 
trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva.
| Como fazer?
Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às 
necessidades do usuário, é possível garantir o acesso oportu-
no desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessi-
dades, ampliando a efetividade das práticas de saúde.

| A ESF de Linha Henrique 
D’Ávila deixa de atender duas 
vezes por semana (terças e 
quartas-feiras) e passa a ofe-
recer atendimento diário (de 
segunda a sexta-feira);

| A equipe volante, composta 
por cinco profissionais dá es-
paço para uma equipe com-
posta por 11 profissionais.

Depois de 25 dias fechada 
para reformas e ampliação, 
a  Unidade Básica de Saúde 
abriu as portas nesta segun-
da-feira, dia 28, iniciando 
as atividades, agora como 
Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESF) de Linha Henrique 
D’Ávila, no interior de Vera 
Cruz. Além de mudança de 
nomenclatura, alteram os 
horários de funcionamen-
to. Antes, a unidade básica 
funcionava 16 horas sema-
nais. Ou seja, nas terças e 
quartas-feiras, das 7h30min 
às 11h30min e das 12h30min 
às 16h30min. “A sistemática 
de trabalho consistia nos 
atendimentos por demanda 
espontânea e agendados”, 
explica a secretária munici-
pal de Saúde, Liseana Palma 
Flores. Mensalmente, eram 
realizados cerca de 130 aten-
dimentos.

Com a habilitação do ser-
viço, em 13 de agosto de 2018 
e com a publicação da Por-
taria GM/MS 2.451/2018, 
que credencia o município 
de Vera Cruz a receber os 
recursos para implantação e 
manutenção da equipe Estra-
tégia de Saúde da Família de 

Linha Henrique D’Ávila, a 
unidade acaba por ser eleva-
da ao patamar de Estratégica 
da Saúde da Família. “Desse 
modo, a localidade passa a 
contar, portanto, com equipe 
completa atuando diaria-
mente, conforme projeto 
encaminhado ao Ministério 
da Saúde”, sublinha.

a EQuiPE dE TraBalHO
Antes,  o trabalho era 

realizado por uma equipe 
volante, e constavam: um 
médico clínico geral, uma 
enfermeira, uma técnica de 
enfermagem, um dentista 
e uma auxiliar de serviços 
gerais, totalizando cinco 
profissionais. “Hoje, de cinco 
passou para 11: um médi-
co, uma enfermeira, dois 
técnicos de enfermagem, 
um dentista, cinco agentes 
comunitárias de saúde e um 
auxiliar de serviços gerais”, 
explica Liseana.

A partir de agora, a comu-
nidade das localidades de 
Linha Fundinho, Vila Triân-
gulo, Henrique D’Ávila, 
Mato Alto, Coxilha Mandelli 
e Linha Dois de Dezembro 
terão atendimento através 
do sistema de acolhimento, 

de segunda a sexta-feira, das 
7h30min às 11h30min e das 
12h30min às 16h30min.

SiSTEma dE acOlHimEnTO
Conforme a secretária 

Liseana, a sistemática antiga 
era fundamentalmente cen-
trada na figura do médico. 
“A proposta de agora é o 
atendimento multiprofissio-
nal”, esclarece. “O acesso era 
limitado pelo número de fi-
chas médicas. Na conjuntura 
atual as fichas serão somente 
para organizar e categorizar 
as demandas e não refrear os 
atendimentos”, pontua. Li-
seana explica que o usuário 
será acolhido independen-
temente do momento que 
buscar atendimento, desde 
que respeitado o horário de 
funcionamento da unidade. 
Do mesmo modo, é o de que 
o modelo antigo impossibi-
litava uma linha de cuidado 
contínuo. “Isto é, com a limi-
tação das fichas, tornava-se 
inviável acompanhar um 
paciente de acordo com a sua 
necessidade fosse para o seu 
retorno ser dali uma semana 
ou um mês”, reflete.

cOmunidadE aPrOVa

Apesar de ser apenas o 
primeiro dia como ESF, a 
unidade já  recebe elogios 
por parte dos pacientes. 
Leodário Vieira Tavares 
mora em Linha Henrique 
D’Ávila e na manhã desta 
segunda-feira levou a mãe, 
Vilma Vieira Rodrigues, 
para consultar e assim reque-
rer novas receitas médicas 
para dar continuidade aos 
tratamentos contra a pres-
são, diabetes e coração. A 

família que antes pertencia 
a  unidade de Vila Progresso, 
pela primeira vez é atendida 
no local. “Não podemos 
reclamar do atendimento 
dado antes, mas parece que 
será bem melhor, além do 
que, para nós ficará mais 
perto”, comenta Leodário. 
“O acolhimento é bom. Já é 
possível verificar antes como 
a pessoa está e o médico nos 
atende preparado”, avalia o 
usuário. 

A implantação da ESF para 
esta localidade se mostrou 
um sonho a ser concretizado, 
apesar de todos os desafios 
enfrentados, tanto no âmbito 
burocrático quanto financeiro 
e, poder propiciar à popula-
ção local uma estrutura física 
e de profissionais capaci-
tados ampliada é a certeza 
do investimento em saúde 
preventiva, acredita Liseana. 

Para a gestora de saúde 
do município, a importân-
cia está em poder ofertar 

atendimento de segunda à 
sexta, qualificado e integra-
do pela equipe atuante na 
ESF. “A ampliação do servi-
ço também é fundamental, 
pois, assim, viabiliza-se um 
acompanhamento próximo 
entre a equipe e o usuário. Os 
laços entre os profissionais 
de saúde e a comunidade 
se estreitam, fomentando o 
atendimento personalizado”, 
aposta. Serão as demandas 
da localidade que ditarão o 
ritmo de trabalho da equipe.

Com a mudança na estrutura, unidade funciona diariamente e não dois dias da semana


