
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Onésimo Pinto, localizada no Bairro Jardim Centenário em 

Aracaju – SE, com população altamente dependente do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

composta por seis equipes de saúde da família (ESF), sendo assim responsável pelo 

atendimento a seis diferentes áreas, as quais vêm crescendo significativamente. Com isso, a 

UBS possui uma grande demanda de usuários diariamente. A unidade tem horário de 

funcionamento das 7 às 17 horas e oferta os seguintes serviços: Consultas (médica, 

enfermagem, pediatria e odontologia) e seus agendamentos; Serviço Social; Imunização; 

Curativo; Observação; Nebulização; Solicitação de Exames e Consultas em Especialidades; e 

Verificação do status das solicitações. 

 

Foi percebida uma dificuldade de acesso dos usuários a esses serviços e longas filas no período 

da manhã, antes mesmo da UBS abrir. Então, foi realizada uma força-tarefa por duas semanas 

visando entender a demanda e a forma de acesso estabelecida para os diferentes serviços, 

para assim, realizar os ajustes necessários para garantir o acesso de todos os usuários.  Esta foi 

composta por uma equipe de profissionais das Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e do 

Planejamento, Gestão e Orçamento (SEPLOG) trabalhando em parceria. 

 

A equipe da SMS realizou análises diárias, e percebeu que o modo como as senhas de acesso 

aos usuários estavam definidas, restringia a entrada dos mesmos aos serviços. Havia uma 

distribuição de um número de senhas limitadas para cada serviço, principalmente para a 

Solicitação de Exames e Consultas em Especialidades e a Verificação dos status (30 senhas, 

sendo 15 normais e 15 preferenciais). Além disso, todos os usuários eram agendados para as 

consultas às 7 horas (tendo seu atendimento por ordem de chegada). Ambas situações 

culminavam na chegada de uma enorme demanda de usuários ainda pela madrugada para 

garantir seu lugar na fila, e consequentemente, uma senha para atender sua necessidade. 

 

Ademais, serviços como agendamento de consultas internas e solicitação de exames e 

consultas em especialidades só eram realizados no turno da manhã. Dessa forma, os 

profissionais que não tivessem consultas agendadas para a tarde apresentavam ociosidade 

neste período, reduzindo ainda mais o número de pessoas que poderiam ter suas necessidades 

atendidas e aumentando as filas existentes antes da abertura da unidade às 7 horas. 

 

Outras observações que foram realizadas a partir das análises dos processos da unidade dizem 

respeito a parte administrativa-gerencial. Percebeu-se que os documentos não possuíam 

sistematização para acompanhamento e arquivamento, e ficavam dispersos em diferentes 

salas, ocupando inclusive macas e cadeiras. Bem como, não seguiam os padrões estabelecidos 

pela SMS. E também, verificou-se que não havia controle de entrada e saída dos materiais de 

almoxarifado, acarretando na falta de materiais para o funcionamento da unidade. 

 



A partir disso, iniciou-se uma intervenção que redefiniu a forma de acesso dos usuários da 

seguinte forma: 

•        Todos os serviços devem ser realizados nos dois turnos de funcionamento da UBS, 

incentivando os usuários a procurarem a unidade no período da tarde; 

•        Usuários agendados por bloco de horário, reduzindo o número de pessoas que chegavam 

a unidade antes das 7 horas; 

•        Entrega de senhas (normal e preferencial) para todos os usuários que procuram serviços 

na UBS; 

•        Definição de postos de trabalho para cada tipo de serviço, de acordo com a demanda, ou 

seja, número de computadores e atendentes versus número de usuários em fila; 

•        Alteração de layout das longarinas da sala de espera/recepção para melhorar o fluxo de 

atendimento; 

•        Mudança de gerente da UBS após avaliação de perfil; 

•        Organização e limpeza dos documentos existentes na unidade; 

•        Organização dos processos administrativos; 

•        Organização e limpeza da salas e almoxarifado; 

•        Melhoria da sinalização (comunicação visual) da unidade. 

 

Observou-se, então, que antes das alterações eram atendidas pela recepção em torno de 150 

pessoas por dia. Na semana em que ocorreram as mudanças, em um dia chegaram a ser 

atendidas 470 pessoas, triplicando assim o acesso dos usuários. Isso ocorreu devido à grande 

demanda reprimida. Atualmente, o número de pessoas que fica esperando antes da abertura 

da unidade reduziu significativamente, e os usuários passaram a frequentar a UBS durante 

todo o dia, tendo assim, a demanda distribuída em diferentes horários. Dessa forma, reduziu-

se o tempo de espera dos usuários nas filas, otimizando a capacidade instalada de 

computadores e recepcionistas. Vale ressaltar que todas as modificações realizadas não 

geraram custos. Toda essa experiência inspirou um movimento que culminará em novas 

intervenções nas demais 44 unidades básicas de saúde do município de Aracaju, priorizando as 

que apresentam maiores dificuldades. 

 

Mantendo a parceria entre a SMS e a SEPLOG, discutiu-se a possibilidade de criação de meios 

para dar maior autonomia aos usuários em alguns serviços e/ou aumentar a comodidade para 

que ele possa realiza-los sem ter a necessidade de ir à unidade. Assim, surgiram duas 

possibilidades: a disponibilização de um portal online e de um totem na UBS. Ambos 

apresentando as seguintes ofertas: Agendamento de consultas internas da UBS; Verificação 

dos status dos exames solicitados; Lista de espera; e Carteira de Vacinação. Com isso, espera-



se reduzir tanto a demanda que procura esses serviços na UBS, aumentando a satisfação e a 

comodidade do usuário, quanto a utilização de profissionais da unidade para realiza-los, 

deixando-os disponíveis para atender aos demais serviços da unidade, reduzindo ainda mais as 

filas e os tempos de espera. 


