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Avaliar as características do acolhimento, organização da 

demanda e classificação de risco na área odontológica em 

usuários-famílias nas diferentes Unidades da Saúde da Família 

da cidade de Piracicaba. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS 

CONCLUSÃO 

•Este trabalho foi aprovado pelo Comitê e Ética em Pesquisa da 

FOP-UNICAMP, conforme resolução 196/96, de 10/10/1996 do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

 

 DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 

•A população do município de Piracicaba é de 368.843 mil 

habitantes.  

• Tratou-se de um estudo qualitativo realizado em 35 unidades 

de saúde, sendo 19 Unidades de Saúde da Família (USF) e 16 

Unidades Básicas de Saúde (UBS).  

• Adotou-se como instrumento da coleta de dados um 

questionário composto de doze questões, com os seguintes 

temas: acolhimento, organização da demanda e classificação de 

risco. O mesmo foi respondido pelos dentistas ou pelo 

profissional que realiza o acolhimento. 

 

AMOSTRA 

• A amostra foi formada por todos os dentistas que trabalham 

nas USF e UBS de Piracicaba e profissional que realiza o 

acolhimento quando este não é feito pelo dentista. 

• As entrevistas foram gravadas e transcritas. 

Em termos gerais, este estudo demonstrou deficiências marcantes 

no processo de trabalho em saúde bucal em unidades de atenção 

primária na cidade de Piracicaba em relação ao acolhimento, 

organização da demanda e classificação de risco.  

RESULTADOS  

 O Acolhimento segundo o  Ministério da Saúde (MS) define o 

usuário como sujeito ativo no processo de produção de saúde, 

estabelecendo uma relação de confiança e compromisso dos 

usuários com as equipes e os serviços públicos.  

    O acolhimento permite refletir pois questiona as relações 

clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão 

e as relações de acesso aos serviços.  

ACOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO DA DEMANDA E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PIRACICABA – SP. 

Questôes - Acolhimento n % 

“Por quem e como é feito o acolhimento?” 

Por funcionários da recepção (ACS ou auxiliar de enfermagem), auxiliar e dentista. 
16 43 

“Como é feito o acolhimento?” 

As primeiras informações são dadas ao paciente na recepção (sobre agendamento e consultas) 

e a anamnese (coleta de dados do paciente) é feito no dia da consulta pelo dentista ou pela 

auxiliar. 
23 62 

“Quais perguntas são feitas ao paciente durante o acolhimento?” 

Somente questões presentes na ficha de anamnese 9 24 

Questões da ficha de anamnese, orientações sobre saúde geral (direciona as questões conforme 

o problema de saúde do paciente) 24 65 

“Qual sua percepção no processo de acolhimento?” 

Há empecilhos no sistema que impedem a realização de um bom acolhimento. Poderia ser 

melhor (demanda grande, dentista trabalhando sem auxiliar e funcionários sem capacitação). 13 35 

Satisfatório, os pacientes gostam. 13 35 

Questões:  Organização da Demanda n % 

“Como seus usuários são agendados? 

Há um dia no mês (ou a cada dois meses) para o agendamento. Demanda espontânea, pacientes 

pegam senha com números limitados 16 43 

Agenda aberta – paciente agenda a qualquer hora no horário que estiver disponível. 
5 14 

”Há alguma regra para o agendamento?” 

Livre demanda (ordem de chegada + classificação de risco). 11 30 

Ordem de chegada ou posição na lista de espera.  7 19 

“Quantos usuários são atendidos por período?” 

7 agendados + 2 urgências. 19 51 

5 agendados + 2 urgências. 8 22 

Questões:  Ferramentas Epidemiológicas e Organização da Demanda 

 
n % 

“Qual o tamanho de sua população atendida?” 

De 3 a 4 mil pessoas. 8 22 

De 4 a 6 mil pessoas. 8 22 

Não sabe. 11 30 

”Existe demanda reprimida?” 

Sim. 15 41 

Não. 11 30 

“Qual o tamanho (percentual ou número de usuários) dessa demanda?” 

Não sabe 16 43 

Sem resposta 21 57 

“Há alguma estratégia de atuação para se diminuir essa demanda reprimida?” 

Não (não pois não tem demanda reprimida ou não tem estratégia) 21 57 

Prevenção e informação sobre saúde bucal. 4 11 

“Você utiliza algum critério para organizar a agenda dos seus usuários?” 

Não 18 49 

Sim 18 49 

“Se sim, quais são os critérios?” 

Sem resposta. 12 32 

De acordo com critérios de avaliação médica, os pacientes de risco são marcados para o último 

horário para evitar contaminação. 
2 5 

De acordo com a classificação de risco de Coelho 4 11 

Apenas é dada preferência aos pacientes hipertensos, diabéticos, crianças e gestantes. 
3 8 


