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RESUMO
Objetivo: Conhecer os aspectos da estrutura e processo do atendimento às urgências nas Unidades de Saúde da Família. 
Métodos: Estudo descritivo, de natureza qualitativa, realizado em um município do interior da Bahia, por meio de entrevistas 
com 08 enfermeiras, que respondiam como gerentes das unidades. Os dados foram analisados pela técnica de análise de 
conteúdo proposta por Bardin. 
Resultados: Foi possível conhecer os recursos percebidos como necessários, bem como os disponíveis para o atendimento 
aos quadros agudos no serviço, além do processo no atendimento dos pacientes. 
Conclusão: Os resultados evidenciaram que as unidades dispõem de recursos de forma insuficiente para os atendimentos 
de urgências, revelando a necessidade de fortalecimento da assistência às queixas agudas, sensíveis à atenção básica, 
através, principalmente, da melhoria na disponibilização de recursos materiais e qualificação profissional.

ABSTRACT
Objective: To know the aspects of the structure and process of emergency care in family health units. 
Methods: Descriptive study, of qualitative nature, carried out in a municipality in the interior of Bahia, through interviews with 
08 nurses. The data were analyzed by the content analysis technique proposed by Bardin. 
Results: It was possible to know the resources perceived as necessary, as well as those available for the care of acute 
conditions in the service, in addition to the process in the care of patients. 
Conclusion: The results showed that the units have insufficient resources for emergency care, revealing the need to 
strengthen care for acute complaints sensitive to primary care, mainly through the improvement in the provision of material 
resources and professional qualification.

RESUMEN
Objetivo: Conocer los aspectos de la estructura y proceso de atención de emergencia en las unidades de salud familiar. 
Métodos: Estudio descriptivo, de carácter cualitativo, realizado en un municipio del interior de Bahía, a través de entrevistas 
con 08 enfermeras. Los datos fueron analizados por la técnica de análisis de contenido propuesta por Bardin. 
Resultados: Fue posible conocer los recursos percibidos como necesarios, así como los disponibles para la atención de 
afecciones agudas en el servicio, además del proceso en la atención de los pacientes. 
Conclusion: Los resultados mostraron que las unidades no cuentan con recursos suficientes para la atención de 
emergencias, lo que revela la necesidad de fortalecer la atención de las quejas agudas sensibles a la atención primaria, 
principalmente a través de la mejora en la provisión de recursos materiales y la cualificación profesional.
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INTRODUÇÃO
O perfil epidemiológico e demográfico do Brasil revela da-

dos elevados de morbimortalidade relacionados às causas 

externas, bem como às doenças do aparelho circulatório, 

como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular 

encefálico, que na maioria dos casos manifestam-se em si-

tuações de urgência e emergência.(1) Sob essa análise, se 

pauta a organização de uma rede de atenção à saúde que 

busque atender de forma resolutiva aos principais proble-

mas de saúde na área de urgência e emergência.

Tendo em vista a necessidade de abrangência dos aten-

dimentos às situações de urgência, foi organizada, dentro 

do Sistema único de Saúde (SUS), a Rede de Atenção as 

Urgências e Emergências (RUE) visando intervir de for-

ma organizada e efetiva sobre os agravos da população,(2) 

melhorando o acesso aos serviços a partir da garantia do 

acolhimento. 

A RUE está estruturada no sentido da integralidade 

do SUS, assim o Acolhimento com Classificação de Risco 

(ACCR), objetiva reorganizar a atenção acolhendo o usuário 

de forma a priorizar o atendimento aquele que tem maior 

gravidade, sistematizando a assistência para que seja mais 

ágil, segura e humanizada em todos os níveis de atenção.(3) 

Sendo assim, o investimento em recursos humanos, estru-

turais e de organização do serviço são fundamentais para 

alcançar os objetivos da Atenção Primária no contexto do 

atendimento às urgências.(4)

No Brasil, destaca-se a importância da Atenção Básica 

por exercer a função de principal ordenadora e porta de 

entrada do sistema de saúde, através do acolhimento e 

ampliação do acesso e ordenação do cuidado integral, 

além de oferecer o primeiro atendimento às situações de 

urgência, baseado na classificação de risco, e realizar o en-

caminhamento a Rede de Atenção à Saúde (RAS), quando 

necessário.(5)

A operacionalização da Atenção Básica se dá, priori-

tariamente, pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) que 

reconhecerá as necessidades da população sob sua res-

ponsabilidade e ordenará o acesso através das Redes de 

Atenção à Saúde. Nesse sentido, cada Equipe será compos-

ta por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enferma-

gem, agente comunitário de saúde e auxiliar de saúde bucal 

e odontólogo e ficará responsável por um território com 

uma população adscrita de 2000 a 3500 pessoas.(6) 

Entretanto, a operacionalização da RUE, na prática, 

tende predominante a resumir-se aos serviços hospita-

lares e nas unidades não-hospitalares de atendimento 

às urgências, que funcionam 24h, evidenciando a inver-

são do fluxo através das classificações de risco, com uma 

grande procura destes serviços de urgências na resolução 

de agravos de saúde de baixa complexidade, cujo atendi-

mento poderia ser realizado na atenção básica, ocorrendo 

que, em muitos casos, as redes de urgência sendo a porta 

de entrada, em detrimento da atenção básica.(7-9) Por con-

ta disso, naturalmente, ocorre o aumento da demanda nos 

serviços de maior complexidade, por terem de lidar com os 

mais variados tipos de situações, incluindo as que poderiam 

ter seguido outro fluxo de atendimento.

A importância do atendimento inicial das urgências na 

atenção básica está ainda na capacidade de diminuir o flu-

xo de entrada no atendimento hospitalar, uma vez que só 

serão encaminhados os casos que ultrapassem as possibi-

lidades do serviço e necessitem de uma atenção mais com-

plexa, além de permitir que o usuário seja acompanhado de 

forma contínua, mesmo após o encaminhamento a outros 

serviços.(10)

Diante das proposições, percebe-se a necessidade de 

aprofundar os estudos acerca dos atendimentos às urgên-

cias na Atenção Básica, de modo a contribuir para a efe-

tivação deste componente da RUE, além da melhoria do 

acesso da população ao serviço. Assim, esse estudo tem 

como objetivo conhecer os aspectos da estrutura e pro-

cesso do atendimento às urgências nas Unidades de Saúde 

da Família (USF).

MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de abor-

dagem qualitativa, fruto de um trabalho de conclusão de 

curso de graduação. A pesquisa qualitativa tem seu enfo-

que na compreensão de um grupo social, organizações en-

tre outras, considerando as atividades interativas dos indi-

víduos, pois, é por meio de tais atividades, que se produzem 

as significações sociais.(11)

O estudo foi realizado em USF localizadas na zona urba-

na de um município, selecionadas por conveniência.

Foram incluídos profissionais que desenvolvessem tra-

balho assistencial e responsáveis pelo gerenciamento da 

unidade há pelo menos seis meses. Sendo assim, a amostra 

final contou com 08 enfermeiras, sendo a coleta finalizada 

após alcance dos objetivos por saturação de dados.

As entrevistas ocorreram entre os meses de outubro 

e novembro de 2017, nas próprias unidades de saúde, em 

local escolhido pelas profissionais com cuidado para não 

haver produção de ruído e interrupções. O roteiro utilizado 

abordava questões sobre a estrutura e processo da unida-

de para atendimento às urgências, sendo utilizados os ter-

mos urgência/emergência para abranger os atendimentos 

com níveis de gravidade diferenciados. 
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As questões para desenvolver este estudo foram: A uni-

dade dispõe de recursos para o atendimento às urgências 

e/ou emergências? Quais recursos seriam necessários a 

este atendimento? Quando um usuário chega à essa uni-

dade em situação de urgência e/ou emergência, qual é o 

fluxo do atendimento? Quais as dificuldades enfrentadas 

pela equipe de saúde para realizar um atendimento de ur-

gências e/ou emergências nessa Unidade? Ocorre o aco-

lhimento do paciente em situação de urgência e/ou emer-

gência na unidade? Se sim: Como é realizado o acolhimento 

ao usuário nessa unidade? É realizada classificação de risco 

nessa unidade para o paciente em situação de urgência e/

ou emergência? Se sim: Como é realizada a classificação de 

risco nesta unidade?

Após as transcrições das entrevistas, elas foram anali-

sadas pelo método de Bardin, que define a análise de con-

teúdo como uma sequência de técnicas de análise, permi-

tindo a utilização de métodos que englobam a descrição 

de conteúdo de mensagens e indicadores.(12) Assim, segui-

ram-se três fases: a pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados

A coleta de dados foi iniciada após aprovação da pes-

quisa pelo comitê de ética da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (CEP/UESB), com parecer de n. 2.240.151/

CAAE: 55991516.4.0000.0055, e obedeceu à Resolução n. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, no que se refere 

aos aspectos éticos em pesquisas envolvendo seres huma-

nos. Para manter a confidencialidade do local de estudo, os 

termos, utilizados nas entrevistas pelos participantes, que 

pudessem identificar o local foram suprimidos ou substitu-

ídos pelo tipo de unidade a que se referiam.  

Os participantes da pesquisa compactuaram de forma 

permissiva através de autorização assinada em Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) fornecido em 

duas vias, das quais uma ficou com pesquisador e outra 

com o participante. Visando manter o anonimato das in-

formações cada participante foi identificado com um dis-

criminador, sendo a letra E de enfermeiro, seguido de um 

número, conforme a ordem das entrevistas, conhecido 

apenas pelos pesquisadores.

RESULTADOS 
Participaram do estudo 08 enfermeiras que atuam em dife-

rentes Unidades de Saúde da Família, com idade entre 29 e 

44 anos e tempo de formação entre 02 e 10 anos, sendo que 

87,5% possuíam especialização, destas 50% em Urgência 

e Emergência. Entre as participantes o tempo de atuação 

como enfermeira em Unidade Básica de Saúde (UBS) variou 

entre 11 meses a 10 anos, não havendo relação com a idade.

A partir das entrevistas, foram identificadas duas ca-

tegorias, sendo elas, Estrutura das Unidades de Saúde 

da Família para o atendimento às urgências e Processo 

do atendimento das urgências nas Unidades de Saúde da 

Família.

A estrutura das Unidades de Saúde da Família 
para o atendimento às urgências
Os recursos são componentes da estrutura organizacio-

nal dos serviços de saúde, sendo importantes na provisão 

da assistência em saúde. A presença de algum recurso na 

USF para o atendimento das urgências foi identificada por 

62,5% das enfermeiras.

“(...)medicação endovenosa de emergência” (E3) / 

“(...) tem poucas medicações (E4) “A gente tem os recur-

sos humanos (...) alguns aparelhos para detectar algu-

mas situações de emergências (...) tem a sala de obser-

vação” (E5) / “(...) sim, a gente só tem medicação” (E7.)

Alguns componentes da estrutura presentes nas USF 

para o atendimento de urgência, não foram reconhecidos 

de imediato pelos profissionais, já que 37,5% das enfermei-

ras afirmaram não dispor de recursos para este tipo de 

atendimento, porém, em um segundo questionamento, fo-

ram citadas a existência de recursos materiais e humanos 

utilizados em situações de urgências.

“a gente usa oxímetro (...) “a gente verifica sinais vitais” 

(...) aparelho de glicemia e o aparelho de pressão” (E1) / 

“ele é atendido pelo médico (...) a gente avalia” (E2). 

“medicação, material necessário para punção, (...) 

carrinho de parada” (E1) / “desfibrilador, (...), oxímetro 

de pulso, (...), ambu” (E2) / “medicação endovenosa de 

emergência” (E3) / “tem poucas medicações” (E4) / “a 

unidade dispõe de alguns medicamentos” (E5).

As participantes do estudo afirmaram a existência do 

trabalho em equipe nas USF, principalmente nas situações 

de urgência.

 “(...) é atendido pelo médico, senão, a gente avalia, eu 

junto com a técnica (E2)” / “a gente tem médico, tem todo 

mundo que sabe dar o primeiro socorro” (E5) / “(...) os téc-

nicos fazem logo a triagem, chama o enfermeiro” (E7).

Foi referenciado pelas participantes falta de atividades 

de educação permanente, embora muitas realizem ativi-

dades de capacitação, por meio de reuniões de equipe, de 
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qualificações, atualizações e problematização de casos de 

urgência, no entanto não existe periodicidade. 

“(...) a falta de capacitação que a gente não tem” (E2) 

/ “(...) a gente não tem treinamento de urgência e emer-

gência” (E3).

“(...) É uma reunião por mês (...) abordo em reunião, 

sem protocolo nenhum, só mesmo em sala de bate-pa-

po” (E8).

Observou-se que algumas participantes mencionaram 

existir capacitação sobre o atendimento das urgências.

“(...) não vejo dificuldade não, acho a equipe bem 

preparada” (E4) / “(...) todo mundo assim que sabe dar o 

primeiro socorro” (E7).

Dentre as enfermeiras que reconheceram recursos nas 

USF foi identificado que estes não contemplam todas as 

necessidades para os atendimentos de urgência, como 

afirmado pelas participantes sobre a insuficiência destes 

recursos.

 “(...) a falta de capacitação” (E2) / “não todos (re-

cursos) como deveria” (E3) / “ainda não tá completa o 

suporte que a gente precisa para emergência” (E4) / “a 

gente só tem medicação (...) e precisaria de outros re-

cursos” (E5).

“(...) a gente faz o que a gente consegue, né” (E1) / 

“(...) a gente não tem nada de suporte (...) o que a gente 

puder, resolve” (E7).

Processo do atendimento das urgências nas USF
Nessa categoria, foi referido os processos de atendimento 

dos pacientes em situação de urgências, assim, o fluxo do 

atendimento dentro da unidade, o acolhimento, a classifi-

cação de risco e encaminhamento foram abordados.

“(...)os atendimentos básicos a gente realiza” (E1) / 

“(...) A gente acolhe, identifica o problema, aí o médico 

assiste o paciente” (E6) / “(...)os técnicos identificando 

que é uma emergência, passa pra médica, a médica 

imediatamente atende” (E7).

O acolhimento foi referido por todas as enfermeiras 

como parte do atendimento às urgências realizado nas USF.

“(...) tenta descobrir se podemos resolver a situa-

ção de emergência aqui na unidade” (E1) / “(...) a gente 

identifica qual é a causa, se realmente é um atendimen-

to de urgência ou não” (E2) / “(...) a gente faz o acolhi-

mento certinho” (E4).

O acolhimento como classificação de risco só foi refe-

rido como atividade realizada por 87,5% das enfermeiras e 

nenhuma delas seguia algum protocolo. 

“(...) a gente observa os sinais vitais desse paciente 

(...)se encaixa no paciente que no momento corre risco 

de vida” (E1) / “(...) tinha até uma classificação ai gente 

tirou” (E4) / “(...) pelo grau de atendimento: leve, mode-

rado ou grave” (E6).

As participantes também relataram o acionamento 

de outros serviços especializados em urgência, como o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e os 

encaminhamentos ao hospital geral do município. 

“(...)a gente entra em contato com o SAMU” (E2) / 

“(...) a gente encaminha ao SAMU ou ao Hospital” (E6).

DISCUSSÃO
Entende-se por estrutura todos os recursos existentes, 

sejam eles físicos, humanos, materiais ou financeiros. Este 

conceito envolve desde a estrutura física e equipamentos 

disponíveis até a qualificação dos profissionais envolvidos 

e organização dos serviços oferecidos. E, o processo se ca-

racteriza como o conjunto de todas as atividades desenvol-

vidas entre os profissionais e os usuários do serviço, impli-

cando tempo e mudança. Em saúde, processo relaciona-se 

a tudo o que diz respeito ao tratamento direto e quando ele 

ocorre.(13) 

Assim, os recursos fazem parte da estrutura organiza-

cional dos serviços de saúde, abrangem os componentes 

humanos, físicos e financeiros na provisão da assistência 

em saúde. 

Por compor a RUE, admite-se que as USF devam acolher 

às situações de urgência, fruto das demandas espontâne-

as, respeitando-se a devida complexidade de atendimento 

para manutenção do usuário na unidade ou o seu encami-

nhamento. Para tanto, se faz necessário a disposição de 

recursos como medicações, materiais para realização de 

procedimentos endovenosos, insumos para realização de 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP), além da qualificação 

dos profissionais.(14)

Alguns componentes da estrutura presentes nas USF 

para o atendimento de urgência nas USF, não foram reco-

nhecidos de imediato pelos profissionais, porém, em um 
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segundo momento, foram citadas a existência de recursos 

materiais e humanos utilizados em situações de urgências.

Assim, os recursos materiais foram referidos por todas 

as participantes como necessários para o atendimento das 

urgências, porém não estão presentes em todas as unida-

des do estudo.

Os profissionais de saúde compõem e são recursos va-

liosos no trabalho em saúde, sendo a qualificação destes, 

parte estrutural dos serviços. Ademais, cooperam com o 

trabalho em saúde a abordagem multidisciplinar, na pers-

pectiva do diálogo entre os sujeitos, que através dos seus 

diferentes modos de pensar percebem as necessidades 

apresentadas, emergindo na integralidade da assistência.(15)

O trabalho em equipe tem como objetivo impactar po-

sitivamente sobre os diferentes fatores que interferem no 

processo saúde-doença. A ação interdisciplinar compreen-

de a possibilidade e intensidade das trocas entre diferentes 

saberes, ambos sendo transformados para a intervenção na 

realidade em que estão inseridos, horizontalizando os sabe-

res e as relações, salienta-se que a interprofissionalidade é a 

melhor forma de concretização da interdisciplinaridade, pois 

existe a troca das práticas entre as profissões.(16)

A ênfase no conceito de equipe interdisciplinar desem-

penha importante papel como ferramenta indutora de mu-

dança nos processos de trabalho, fortalecendo o princípio 

da integralidade na confecção de práticas de saúde, no en-

tanto, a implementação da integralidade é um dos maiores 

desafios do setor saúde no Brasil por acarretar uma trans-

formação do modelo assistencial.(17)

Dentro desta ótica, é necessário que os profissionais 

de saúde vislumbrem a efetivação da integralidade para a 

formação do vínculo entre os usuários e as USF, sobretudo 

nas situações de urgência. Para isso, é necessário investi-

mento na qualificação dos profissionais. 

No entanto, foi identificada como uma das dificulda-

des, a carência de atividades educativas sobre as urgên-

cias, direcionadas ao profissional que atua em unidade 

de saúde da família. Neste contexto, entende-se também 

como falha estrutural a não qualificação dos profissionais, 

conforme prerrogativa da Política Nacional de Educação 

Permanente (PNEP).(21)

Algumas enfermeiras alegaram realizar, por meio de 

reuniões de equipe, de qualificações, atualizações e pro-

blematização de casos de urgência. Apesar disso, também 

mencionaram a falta de periodicidade destas atividades 

para as equipes. 

Diante do exposto, apresentam-se como meios possí-

veis para a qualificação dos profissionais e suas práticas 

de saúde, o uso das tecnologias leves na Atenção Básica 

(AB), principalmente através das UBS, uma vez que se dis-

põe como porta de entrada do sistema.(18)

Contrapondo, algumas enfermeiras abordaram que 

existe qualificação da equipe da unidade para o atendi-

mento em situações de urgência, situando também os pri-

meiros socorros como uma forma de prestar o primeiro 

atendimento. 

Nesse contexto, a utilização de estratégias de Educação 

Permanente surge como possibilidade de identificação das 

necessidades de formação e de desenvolvimento dos pro-

fissionais de saúde, e construção de estratégias e proces-

sos que qualifiquem a atenção e a gestão em saúde, im-

pactando positivamente sobre a saúde individual e coletiva 

da população, para tanto, deve-se buscar metodologias 

que ofereçam possibilidade de organização do pensamento 

acerca da realidade complexa dos serviços de saúde, favo-

recendo a compreensão da realidade.(19)

As atividades de capacitação dos profissionais devem 

ser realizadas periodicamente, incentivando a participação 

da equipe de saúde e gerando maior qualificação e possibi-

lidade de tomadas de decisão e manejo adequado dos pa-

cientes em situações de emergências.(20)

Porém, alguns dos profissionais dos serviços de atenção 

básica se deparam com uma falta de investimento na qua-

lificação permanente da equipe, quando se trata de temas 

relacionados às urgências, contrapondo ao que é normatiza-

do tanto pela Política Nacional de Educação Permanente,(21) 

como pela Política de Atenção às Urgências.(2) 

Tendo em vista o perfil social e epidemiológico do Brasil, 

a RUE institucionaliza que todos os serviços de saúde devem 

agir de forma ampliada, humanizada e integral nas situações 

de urgências, de forma ágil, articulada, sinérgica e oportuna. 

Além disso, devem estar presentes de forma transversal a to-

dos os componentes da rede, o acolhimento, a qualificação 

profissional, a informação e a regulação de acesso.(1)

Dentre as enfermeiras que reconheceram recursos nas 

USF, foi identificado insuficiência em relação a contem-

plação de todas as necessidades para os atendimentos de 

urgência.

As USF apresentam deficiência de recursos necessários 

ao atendimento. Este é justamente o ponto crítico dessa 

situação, uma vez que existem investimentos financeiros 

direcionados às Unidades Básicas de Saúde, de modo a se-

rem utilizados conforme as demandas de cada programa,(22) 

porém percebe-se escassez de recursos voltados ao aten-

dimento da demanda espontânea, que permeiam a carac-

terização de improvisos na área da saúde. 

Existem alguns entraves no financiamento e estabeleci-

mento da atenção primária como a insuficiência de verba, 
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necessidade de parâmetros para os repasses intergover-

namentais, carência por uma gestão que entenda e dialo-

gue com as dificuldades locais e autonomia dos municípios 

na definição de prioridades para os financiamentos desti-

nados ao custeio de programas específicos.(23)

Diante disso, percebe-se que o atendimento é direta-

mente influenciado pela estrutura disponível nas unidades, 

de modo que apesar da dificuldade em quantificar a influ-

ência ou contribuição da falta de recursos sobre a quali-

dade final da assistência, é perceptível o prejuízo existente 

sobre o atendimento por conta da estrutura insuficiente, 

visto que não foi abordado o grau de complexidade de 

atendimento e sim, sobre a indisponibilidade de recursos. 

Na categoria processo, foram identificadas as ativida-

des que envolveram a relação de cuidado entre os profis-

sionais e usuários de serviço, quando existe uma situação 

de urgência. 

Assim, os atendimentos às urgências dentro das USF 

consistiam em um fluxograma de acesso que, apesar de 

não delimitado formalmente, existia de forma coordenada 

e funcional, respeitando as limitações estruturais e níveis 

de complexidades.

O acolhimento com classificação de risco é fator impe-

rioso no atendimento às situações agudas de saúde, ofe-

recendo segurança ao paciente e equidade no acesso, or-

ganizando de forma prioritária os atendimentos imediatos 

aos usuários que necessitem.(24) 

Assim sendo, a classificação de risco racionaliza a as-

sistência, priorizando de forma imediata o usuário com 

grau de risco elevado, além de organizar a ordem de aten-

dimento conforme grau necessidade, facilitando o proces-

so de trabalho da equipe de saúde e provendo segurança 

ao paciente quanto seu estado de saúde, no entanto exige 

competências, e habilidades do profissional para o desem-

penho satisfatório.(25) 

Embora exista o acolhimento, a classificação de risco só 

foi referida como atividade realizada por parte das partici-

pantes, sendo que nenhuma seguia algum tipo de protoco-

lo, o que demonstra fragilidade no processo de assistência 

integral ao paciente em urgência.

Outros serviços foram resgatados como estruturas 

necessárias ao atendimento do usuário em situações de 

urgência, como o acionamento do SAMU e os encaminha-

mentos ao Hospital Geral do município.

Nesse ponto, percebe-se a articulação de pontos de 

atenção da rede de urgência, visando a integralidade da as-

sistência ao usuário, com encaminhamento responsável do 

paciente ao maior nível complexidade, através da solicita-

ção ao SAMU para realizar o atendimento.

Essa percepção corrobora com a ideia de essencialidade 

do sistema de referência e contrarreferência na possibilidade 

da rede integrada de saúde, entendendo esse sistema como 

um mecanismo de encaminhamento mútuo de usuários entre 

os diferentes níveis de complexidades dos serviços.(24)

As limitações do estudo se referem à abrangência de 

apenas um município, em uma população restrita, cujo fi-

nanciamento e programas de incentivo ocorrem de uma 

única gestão. Outras realidades podem ser vivenciadas de 

forma distinta da que foi apresentado neste estudo.   

Entender os aspectos da estrutura e processo do aten-

dimento às urgências nas USF permite identificar proble-

mas associados a assistência da equipe de enfermagem, 

visto que, na maioria das realidades, as enfermeiras atuam 

como coordenadoras da unidade, além de prestar assis-

tência, portanto os dados desse estudo podem subsidiar 

as discussões para a implementação de modificações no 

processo de trabalho. Assim, as boas práticas associadas 

ao acolhimento e atendimento inicial às demandas de ur-

gências, são cuidados essenciais no engajamento da assis-

tência integral à comunidade. 

CONCLUSÃO
O estudo revelou características inerentes a estrutura e ao 

processo das USF nos atendimentos às urgências, de modo 

que possibilitou, além de conhecê-los, identificar deficiên-

cias, revelando a existência de um impacto negativo sobre 

o processo de trabalho dos profissionais de saúde para o 

atendimento das demandas de urgências. Dessa forma, fo-

ram identificados os recursos humanos, físicos e materiais, 

como parte estrutural, de modo que houve um destaque 

sobre recurso material pelas participantes. Ao tempo que, 

se conheceu o processo das unidades nos atendimentos 

de urgência, revelando a existência de um fluxo de atendi-

mento informal, porém funcional. Sendo assim, percebe-se 

que as USF carecem de um aporte melhorado de recursos 

para os atendimentos de urgência, incluindo os casos sen-

síveis à atenção básica, uma vez que deve desempenhar o 

seu papel de porta de acesso ao sistema de saúde, de modo 

integral e com equidade, independentemente da complexi-

dade do atendimento, porém com respeito aos seus limites 

operacionais. Para tanto, se faz necessário a aplicação de 

um modelo de investimento de análise e aperfeiçoamento 

diante das deficiências estruturais através do perfil deline-

ado de cada comunidade. De tal modo, o aprimoramento e 

qualificação dos recursos humanos além do apoio adequa-

do dos recursos materiais se desenha como fatores contri-

buintes necessários para a melhoria dos atendimentos às 

urgências nas USF.
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