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Introdução: A prática do estágio supervisionado na Unidade de Saúde da Família (USF) 

permite ao acadêmico desenvolver a percepção, reflexão e prática das teorias estudadas 

durante a graduação por meio da realidade vivenciada e, além disso, prepara os mesmos de 

modo a desenvolver sua capacitação assistencial aos usuários do serviço. Garantindo assim, a 

oportunidade de se autodescobrir como profissional, de conviver com outros colegas de 

profissão, de vivenciar habilidades como responsabilidades que lhes são conferidas e 

liderança de equipe, estas tão essenciais para a formação do futuro enfermeiro [1]. Estima-se 

que aproximadamente metade da população brasileira tenha acesso aos serviços de atenção 

básica por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), e outra metade por outros modelos de 

atenção básica [2]. Contudo são encontradas dificuldades como: a demora da marcação até os 

resultados de exames; dificuldade de acesso a consultas especializadas; falta de 

medicamentos; e recepção do usuário de forma grosseira. Porém, há também os aspectos 

positivos, como: a facilitação do acesso por meio do agendamento de consultas pelos agentes 

comunitários de saúde (ACS), na perspectiva dos profissionais; melhor organização de filas e 

do processo de trabalho; e atendimento com trato diferenciado a partir das necessidades de 

saúde demandadas [3]. As unidades e os serviços de saúde devem estar habilitados e 

preparados tecnicamente para oferecer condições adequadas de infraestrutura física, pessoal e 

equipamentos para a prestação de serviço ideal e qualificado [4]. Na qual, a deficiência desses 

recursos gera uma gestão enfraquecida na medida em que interferem na sua capacidade 

produtiva. Para que o planejamento da equipe seja aplicado com sucesso, é necessário que a 

unidade esteja estruturada adequadamente e com equipamentos capazes de suprir as 

necessidades da comunidade. É importante também que a equipe reconheça suas dificuldades 

para então intervir juntamente com a participação da comunidade nas ações de saúde 

realizadas [2]. Dessa maneira é responsabilidade do profissional em intervir, demandando de 

metodologias participativas como: recepção, atendimento, escuta, diálogo, tomada de 

decisões, amparo, orientações, dentre outras. Sendo assim, o acesso e acolhimento de usuários 

aos serviços de saúde constituem-se em elementos essenciais para o estabelecimento de novas 

relações entre usuário e profissionais de saúde centrados na humanização [3]. Objetivos: 

Geral: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem acerca dos desafios e 

potencialidades encontrados no acesso aos serviços de saúde em uma Unidade Saúde da 

Família de Belém- PA. Específico: Analisar a percepção de acadêmicas de enfermagem sobre 

as dificuldades e potencialidades no acesso aos serviços de saúde de uma Unidade de Saúde 

da Família de Belém- PA; e Identificar as possíveis causas das dificuldades e potencialidades 

de acesso aos serviços de saúde ofertados em uma Unidade de Saúde da Família de Belém- 

PA. Descrição da Experiência: Durante o estágio supervisionado da disciplina de Saúde 

Coletiva do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Pará, cinco 

acadêmicas atuaram na área da assistência e administração de uma Unidade de Saúde da 
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Família (USF) localizada na cidade de Belém que iniciou no mês de fevereiro de 2018 e sua 

conclusão ocorreu em abril do mesmo ano. A USF é composta por quatro equipes de Saúde 

da Família, composta por Agentes Comunitários de Saúde (ACS), enfermeiro, técnico de 

enfermagem e médico. E oferecem à população do bairro serviços como Controle da 

Tuberculose e Hanseníase, Pré-natal, Prevenção do Câncer de Colo Uterino, dentre outros. No 

primeiro contato, as acadêmicas conheceram os profissionais que estavam presente na 

unidade e os serviços ofertados na mesma. No decorrer do estágio as acadêmicas realizaram 

procedimentos como, exame de PCCU e vacinação, assim como consultas de enfermagem sob 

supervisão da docente e educação em saúde sobre higiene corporal, câncer do colo de útero e 

saúde mental juntamente com a equipe da USF. Vale ressaltar que as consultas realizadas 

eram previamente agendadas pelos ACS, sendo estas pertinentes aos programas de 

crescimento e desenvolvimento da criança, pré-natal, planejamento reprodutivo, hiperDia, 

entre outros. Resultados: Durante o estágio supervisionado foram observadas dificuldades e 

potencialidades no acolhimento dos usuários aos serviços de saúde prestados pelos 

profissionais da USF. Dentre as dificuldades, verificou-se: a falta de medicamentos e testes 

rápidos; dificuldade do registro no sistema informatizado por conta da falta de manutenção 

dos computadores, culminando na execução de registro do cadastro em papel, que por vezes 

não eram encontrados pelo setor administrativo, fazendo com que o profissional registrasse os 

dados obtidos na consulta ou exame de PCCU em um papel provisório; determinados usuários 

compareciam com frequência à unidade, por não seguirem encaminhamentos para 

especialidades médicas; e a falta de empatia de alguns profissionais ao recepcionar o usuário. 

Mostrando assim que a população não está sendo assistida de forma adequada, ou seja, o 

cuidado ele não está sendo continuado e integral, e que ainda há a falta de humanização por 

parte de alguns profissionais com a população. Dentre as potencialidades, observaram-se o 

desenvolvimento de ações de educação em saúde realizadas por ACS, Enfermeira e as 

acadêmicas de enfermagem, que mostraram o interesse das pessoas, identificado através da 

participação das pessoas presentes ao indagarem sobre o assunto abordado e complementarem 

com seus relatos de experiências acerca das temáticas. Além disso, verificou-se o empenho 

dos profissionais na improvisação de local para a realização de PCCU, assegurando assim, a 

melhor assistência possível conforme o que possuíam. Tais profissionais eram receptivos, 

bons ouvintes, empáticos e autônomos nas ações executadas. Foi observado também o 

conhecimento das pessoas acerca do fluxo da unidade. Isso nos mostra o quão a população 

daquela localidade tem interesse em saber e cuidar da sua saúde, assim como são 

conhecedores do funcionamento da unidade em que estão sendo assistidos. Conclusão: As 

percepções acerca de uma determinada realidade permitem que sejam levantados pontos 

positivos, tais quais necessitam ser valorizados, assim como pontos negativos, os quais devem 

ser modificados, a fim de garantir uma melhor qualidade aos serviços prestados à população. 

As atividades desenvolvidas durante o estágio supervisionado possibilitaram as acadêmicas, 

através do aprendizado prático associado à teoria, compreender a vivência de um enfermeiro 

na atenção básica, bem como promover uma reflexão crítica quanto a realidade na qual estão 

inseridas. Esta realidade, associada à reflexão, permitiu a criação de princípios morais, tal 

como o envolvimento das acadêmicas, como futuras enfermeiras no processo de consolidação 

como profissional, contribuindo para a humanização na garantia da equidade, universalidade e 

integralidade, princípios tão debatidos, mas ainda tão escassos na assistência à saúde. 

 

Descritores: Atenção primária à saúde, Enfermagem, Acesso aos serviços de saúde. 
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