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1. Apresentação 

 

Na pesquisa A ATENÇÃO BÁSICA E AS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE NA 

PERSPECTIVA DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO, discute-se a existência de uma 

série de problemas na relação entre a Atenção Básica e as UMS que impactam na 

integralidade do cuidado. Com base nisto, foram elaboradas narrativas de situação de cuidado, 

baseadas em situações reais, que podem auxiliar a pensar nos determinantes destas 

dificuldades e em estratégias de manejo em relação a elas. Nelas estão presentes questões que 

interessam a quaisquer indivíduos envolvidos com atividades relacionadas à prática do 

cuidado e à formação para o trabalho em saúde, mas particularmente para trabalhadores da 

Atenção Básica que têm que lidar com encaminhamentos para Unidades Móveis de Saúde. 

2. Objetivo 

 

Este produto tem como objetivo servir como material de apoio para atividades de 

Educação Permanente em Saúde para os trabalhadores da Atenção Básica envolvidos em 

práticas diárias de cuidado que incluam a relação com Unidades Móveis de Saúde. 

3. Metodologia  

 

O material consiste numa coletânea de seis narrativas que abordam situações relativas 

ao acesso ao local de realização do exame solicitado, ao fluxo de atendimento, ao esforço do 

profissional para dar resolutividade às necessidades de saúde de cada usuário, entre outras. 

São incluídas também questões problematizadoras que visam a estimular o debate acerca das 

situações propostas. Este material poderá ser utilizado em atividades de Educação Permanente 

em Saúde, como reuniões e rodas de conversa, com ou sem auxílio de um mediador. Cada 

narrativa poderá ser lida e discutida em um encontro. Entende-se que as narrativas propostas 

são exemplos de situações vividas com frequência pelos trabalhadores da Atenção Básica, e 

que, deste modo, podem favorecer a reflexão sobre o cotidiano dos serviços, assim como 

estimular a criação de estratégias de manejo.  

 



 
 

 

 

 

 

Caso 1: Sr. Mário  

  

O Sr. Mário vai até sua UBS de referência com a esperança de marcar uma consulta 

com o médico clínico. A unidade está localizada na Zona Leste de São Paulo. Ali chegando, o 

Sr. Mario é informado que a abertura da agenda ocorrerá somente em dois meses. Entretanto, 

como o Sr. Mário apresenta-se visivelmente emagrecido, olhos encovados, descorado, o 

atendente sugere que o Sr. Mário passe pelo acolhimento com a enfermeira. O Sr. Mário 

aceita, mas opta por ir embora e retornar no dia seguinte.  

No dia seguinte, o Sr. Mário retorna à unidade, pega uma senha e aguarda para passar 

pelo acolhimento. Na sequência, é atendido por uma enfermeira e relata seu problema. O 

profissional, após avaliação, identifica a necessidade de o Sr. Mário passar por consulta com o 

clínico o mais breve possível. Nestas situações, a enfermeira pode lançar mão do 

agendamento pela vaga verde, dispositivo oferecido nas UBS para alguns casos em que é 

identificada esta necessidade de maior urgência.  

O Sr. Mário então consegue a consulta com o clínico, que solicita um exame de 

endoscopia com urgência por meio da SADT. O Sr. Mário entrega a guia na central de 

regulação, onde uma profissional o orienta a aguardar, pois será informado por telefone 

quando o exame for agendado. 

Chega o dia em que o Sr. Mário recebe uma mensagem de texto em seu celular, via 

SMS, informando a data, local e horário onde será realizado o exame. O Sr. Mário comparece 

então a sua UBS com a finalidade de retirar sua guia e conversar com um trabalhador para 

saber onde será o local do exame. O local onde passará por exame é uma Unidade Móvel de 

Saúde (UMS) em Guaianazes, distante de sua UBS e de sua residência.  

Ao chegar ao local, o Sr. Mário dirige-se até a recepcionista. A mesma constata que o 

exame pelo qual o Sr. Mário irá passar é uma endoscopia e questiona sobre seu 

acompanhante, pois, para este exame, uma das exigências é a presença de um acompanhante. 

Não sendo possível a realização do exame devido à falta do acompanhante, o exame é 

reagendado na própria UMS em agenda manual. 

O Sr. Mário retorna no dia agendado com acompanhante, porém, ao ser realizada a 

triagem, notou-se que estava com a pressão alta. Ao ser questionado sobre não ter ingerido 

sua medicação habitual para hipertensão arterial, responde dizendo que no agendamento 

estava escrito “ir em jejum”. Novamente, foi necessário reagendar seu exame, mas o 



 
 

 

 

 

 

acompanhante questiona o Sr. Mário sobre ter de pagar novamente o transporte. O Sr. Mário 

diz que irá pagar os custos do transporte. 

No dia agendado, o Sr. Mário retorna e consegue, desta vez, passar pelo exame. O 

médico identifica um tumor. O Sr. Mário aguarda exposto ao sol, sob uma tenda no 

estacionamento e com sono, devido à sedação. Ele é chamado pelo médico, que o informa 

sobre o resultado do exame. No mesmo dia, dirigiu-se à UBS, e sua consulta com o clínico foi 

remarcada. 

Questões problematizadoras: 

1. Por que ocorreram as idas frustradas do Sr. Mário aos serviços? Como isto poderia ter sido 

evitado? 

2. Haveria uma maneira de otimizar o atendimento de casos como este? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Caso 2: Sra. Joana 

 

Era um dia chuvoso e ventava muito. A Sra. Joana, 60 anos, recebe um telefonema 

para ir retirar seu agendamento de um exame de ultrassom de mamas, o qual aguardava havia 

três anos. Dirige-se à UBS para retirar seu agendamento e descobre que irá passar pelo exame 

em uma UMS um pouco longe de sua residência, mas fica feliz por finalmente ter a 

oportunidade. 

O agendamento é entregue. A Sra. Joana o coloca na bolsa. O atendente, por sua vez, 

orienta a Sra. Joana a ler orientações para passar pelo exame.  

No dia agendado, o clima era ensolarado. Porém, quando a Sra. Joana chegou ao local, 

começou a chover muito. Chegou com antecedência, pois era um pouco longe; mora em São 

Mateus e o exame foi agendado para Ermelino Matarazzo, no estacionamento do Hospital. 

Chegando ao local, ouviu a atendente dizer que a fila era única, independentemente da idade. 

O pátio, onde os usuários esperavam, ficou tomado pelas águas da chuva. Após uma hora de 

espera, chamaram por seu nome. A esta altura estava bem molhada. Quando perguntaram 

sobre seu exame de mamografia anterior, disse que não havia trazido. O médico, porém, só 

realizava ultrassom de mamas mediante o exame de mamografia que tivesse sido realizado em 

até um ano.  

A Sra. Joana ficou muito irritada, pois pedira folga em seu trabalho para passar pelo 

exame na data agendada e não fora comunicada sobre a necessidade de levar sua mamografia 

anterior. A atendente disse que o exame não seria feito, e a Sra. Joana pediu para conversar 

com um superior. Ficou ali, aguardando no pátio, enquanto a chuva se intensificava. De 

repente, ocorreu um “apagão”, e ficaram sem energia elétrica. Havia somente uma tenda no 

pátio para se abrigarem da tempestade, e muitas pessoas tentando se abrigar. A Sra. Joana 

tentava posicionar-se em um cantinho para fugir da chuva, mas não havia. Então, correu até o 

Hospital Ermelino Matarazzo para esperar a chuva abrandar, e pensou que daria um jeito de 

retornar para passar pelo exame em outro dia. 

Questões problematizadoras: 

1. O que deveria ter sido feito para evitar os problemas vividos pela Sra. Joana? 

2. De que modo se poderia ter contornado problema na UMS, procurando reduzir o prejuízo 

da Sra. Joana? 



 
 

 

 

 

 

Caso 3: Sr. José 

 

O Sr. José, 55 anos, encontrava-se na fila de espera para passar por uma colonoscopia. 

Estava havia quatro anos aguardando quando, finalmente, o dia chegou; já nem se lembrava 

do exame, tampouco sabia do que se tratava. Mesmo assim, após receber o telefonema da 

UBS de referência, foi retirar seu agendamento na central de vagas. Observou que seria 

realizado em uma UMS localizada na Capela do Socorro, sendo que morava na Casa Verde. 

Mesmo assim, dirigiu-se ao local. 

O Sr. José foi orientado na UBS a realizar jejum de oito horas e a comparecer com 

acompanhante, e assim o fez. Lá chegando, foi encaminhado para uma sala juntamente com 

outras pessoas, e uma enfermeira iniciou uma palestra de orientações sobre o procedimento de 

colonoscopia e seu objetivo. Durante a palestra, ele ouviu atento, mas causou certo 

estranhamento quando a enfermeira orientou as mulheres a irem passar pelo exame de saia ou 

vestido e os homens de bermudas ou calças com elástico e preferencialmente de fraldas, sem 

calcinha ou cueca. Ademais, disse que se lembrassem de comparecer de chinelos ou sandálias 

que não precisassem abotoar. 

O Sr. José foi encaminhado para nova fila, agora para, de fato, fazerem seu 

agendamento. Ficou enfurecido com a enfermeira, pois havia ido com acompanhante como o 

“posto” havia pedido e jejum de 8 horas; e não iria passar pelo exame? Ela explica que aquele 

dia era justamente o dia em que todos vinham para uma palestra explicativa, agendamento do 

exame e entrega das medicações para realização do preparo para o exame. 

O Sr. José acabou por desanimar e desistiu de passar pelo exame. 

Questões problematizadoras: 

 

1. Como se poderia evitar a divergência de orientações entre a UBS e a UMS, tal como a que 

ocorreu com o Sr. José? 

2. O fato de o Sr. José não conhecer a razão do exame tem algum peso nos acontecimentos 

que se seguiram? 

3. Qual a razão de se solicitar o não uso de calcinhas e cuecas quando da realização deste 

exame? 

 



 
 

 

 

 

 

Caso 4: Sr. Rodolfo 

 

Era uma tarde como qualquer outra em uma UMS que realiza exames diagnósticos. 

Estava locada no estacionamento de um grande hospital. Estavam sendo realizadas 

endoscopias. Já estando agendados, os usuários faziam as fichas na recepção e, 

posteriormente, eram chamados para passar por triagem pela enfermagem.  

Um usuário, aparentando 48 anos, chamado Sr. Rodolfo, franzino e alto, entra na fila 

da recepção. A recepcionista solicita seu agendamento, que é impresso na unidade e entregue 

ao usuário. Ele, por sua vez, coça a cabeça, abre a carteira e entrega documentos pessoais e o 

cartão do SUS. A recepcionista abre a ficha de atendimento e pede para que ele aguarde na 

tenda. Ele tem sede, olha para o bebedouro no pátio, mas se lembra que não pode ingerir água, 

pois o exame requer jejum. Está um pouco ansioso e apreensivo e resolve esperar ali, sentado 

mesmo, embaixo da tenda de espera. 

Após cerca de 40 minutos, o Sr. Rodolfo é chamado. Entra no caminhão e olha ao 

redor. Chamam-no pelo nome, pedem para que se sente e iniciam sua punção venosa. 

Assusta-se um pouco, pois a auxiliar de enfermagem que o atende faz muitas coisas, além de 

muitas perguntas, enquanto punciona sua veia. Ela acaba a punção e diz:  

— Só aguardar! E não se mexa muito pra não perder a veia e eu ter que furá-lo de 

novo, tá? 

Ele se mantém ali, observando aquele entra e sai de pessoas cambaleando após os 

exames e enfermeiras levando-as para se sentarem nas poltronas. Contudo, rapidamente as 

retiram delas e as levam para fora dizendo ao acompanhante:  

— Fique de olho nele! Qualquer coisa nos procure aqui.  

Após passar pelo exame, foi retirado da maca e colocado em uma poltrona como todos 

os outros. É necessária a rápida retirada do usuário devido ao grande número de pessoas a 

serem atendidas. Ficou ali em uma das poltronas, recuperando-se do exame quando, de 

repente, uma técnica de enfermagem olhou e notou que estava sem responder ao chamado. 

Perguntou seu nome e notou que estava inconsciente, não respondendo ao comando de voz. 

Verificou seu pulso: não era perceptível. Começou então a realizar manobras de PCR (parada 

cardiorrespiratória) com a finalidade de salvar a vida daquele usuário. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Questões problematizadoras: 

 

1. Que problemas podemos identificar no atendimento do Sr. Rodolfo? 

2. Como eles poderiam ter sido evitados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Caso 5: Ultrassom transvaginal 

 

Certa tarde, na Unidade Básica de Saúde, uma mulher com o exame de ultrassom em 

mãos procura o serviço de saúde querendo passar em consulta no acolhimento com a 

enfermeira. A mulher tinha 46 anos, 1,55 m de altura, 90 kg de peso, e disse na recepção que 

queria saber se tinha vaga no grupo de emagrecimento da unidade, pois estava acima do peso 

e precisava urgentemente de incentivo para emagrecer e acompanhamento. Ao mesmo tempo, 

estava retornando de uma UMS onde havia feito o exame de ultrassom transvaginal e já 

estava com o resultado em mãos. Então, a enfermeira a chama: 

— Sra. Fulana de Tal. 

A usuária entra chorando e senta-se na cadeira.  

— Calma! Senhora, o que houve? 

A enfermeira pega em sua mão direita e na outra mão entrega um pedaço de papel 

toalha para que enxugue suas lágrimas. A usuária mantém-se chorosa, então a enfermeira se 

levanta e sai da sala em busca de um copo com água. 

Após cerca de cinco minutos, a usuária diz:  

— Enfermeira, obrigada. Estou com muita dor. Trouxe este resultado de exame. Saí do 

caminhão onde fiz o exame e vim pra cá, preciso de ajuda. 

— “Como assim? Em que posso ajudá-la?”, diz a enfermeira. 

— “Tudo... Acho que este exame não vale”, diz a usuária. 

Ela enxuga as lágrimas com as mãos e diz:  

— Tá tudo doendo aqui por baixo! Foi assim: eu cheguei pra fazer meu ultrassom 

transvaginal e uma moça me chamou e pediu que eu apenas levantasse o vestido e tirasse a 

calcinha. Em seguida ela disse: “suba na maca e dobre as pernas como um frango”.  Então, o 

médico introduziu o aparelho dentro da minha vagina. Me assustei e contraí. Gritei e escutei 

um: “shiuuuu.....você não é mais virgem, teve cinco filhos, né? Tá na ficha”. Aí, enfermeira, 

mal ele estava terminando, já estava uma outra pessoa sendo preparada para ficar no meu 

lugar na maca.  

— Nossa... Calma... 

— Agora tô preocupada se de fato este exame tá certo. Pra que tanta pressa? Quando 

fiz da última vez, me deram um avental, tirei a roupa, fizeram perguntas e não me machucou 

por baixo, sabe?”. 



 
 

 

 

 

 

— Bom, vou conversar com a ginecologista daqui e agendar uma consulta pra senhora.  

 

 

Questões problematizadoras: 

 

1. Quais as possíveis razões para o atendimento relatado ter ocorrido desse modo? 

2. Quando um trabalhador escuta um relato como este, quais são suas possibilidades de ação? 


