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RESUMO 

Introdução: O acesso e o acolhimento à demanda espontânea nas unidades 
básicas de saúde (UBS) revelam-se como estratégias fundamentais do processo de 
trabalho em saúde, na garantia da qualidade e do fortalecimento da Atenção Básica 
à Saúde (ABS). Objetivo: Caracterizar o processo de trabalho das equipes de 
saúde relacionado ao acesso e acolhimento dos usuários nas UBS do Estado de 
Goiás, por meio de uma pesquisa nacional de avaliação da atenção básica realizada 
pelo Ministério da Saúde (MS). Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, de 
abordagem quantitativa, cujos resultados foram gerados a partir de dados 
secundários, extraídos do banco do componente da Avaliação Externa do segundo 
ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB). Os dados foram coletados no período entre dezembro de 2013 a março 
de 2014 e representam uma amostra composta por 975 UBS e 1180 equipes de 
saúde da família, de 242 municípios que aderiram ao PMAQ-AB no Estado de 
Goiás. Foi possível caracterizar e discutir o processo de trabalho de saúde 
relacionado ao acesso e acolhimento, sob dois eixos de análise: caracterização do 
acesso aos serviços de saúde das UBS e sistematização do acolhimento à demanda 
espontânea de usuários atendidos por equipes de saúde da família. Resultados: 
Em relação ao acesso às UBS em Goiás, apenas 9,8% funcionam aos sábados e 
2,7% abrem no período noturno; 99,6% das equipes de saúde da família fazem 
agendamento de forma presencial e 43,5% referem atendimento de consultas por 
ordem de chegada, e não hora marcada. Quanto ao acolhimento, 97,6% das 
equipes de saúde da família realizam acolhimento à demanda espontânea, porém a 
maioria (57,4%) em sala de espera/ recepção; 89,7% referem realizar avaliação de 
risco e vulnerabilidade, mas 25,7% não foram capacitados para tal avaliação; 4,5% 
não fazem atendimento de urgência e emergência e 43,6% das equipes afirmaram 
não possuir protocolos de atendimento à demanda espontânea. Considerações 
finais: A análise dos resultados permite concluir que em relação ao acesso as UBS, 
existem fragilidades que devem ser reavaliadas pelas instâncias de gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS), como: sistema de marcação de consultas limitado, 
horário de atendimento por ordem de chegada para consultas agendadas 
previamente, horários de funcionamento das unidades predominantemente 
comercial, reserva de vagas na agenda do profissional de saúde para atendimento 
de cuidado continuado precária e ausência de profissionais nas equipes de saúde. 
Quanto ao acolhimento, apesar de que a maioria das equipes de saúde afirma 
realiza-lo, os resultados apontam que a sua sistematização está em processo de 
construção no Estado de Goiás, constituindo-se de entraves e avanços que 
qualificam o acolhimento. 

 
Palavras-Chave: Acesso aos serviços de saúde; Acolhimento; Atenção Básica à 
Saúde; Processo de trabalho em saúde; Estratégia de Saúde da Família.  
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ABSTRACT 

Introduction: Access to and acceptance of spontaneous demand in basic health 
units (UBS) are fundamental strategies of the work process in health, quality 
assurance and strengthening of Basic Health Care (ABS). Objective: To 
characterize the work process of the health teams related to the access and 
reception of the users in the UBS of the State of Goiás, through a national survey of 
evaluation of Primary Care carried out by the Ministry of Health (MS). Methodology: 
This is a descriptive, quantitative approach whose results were generated from 
secondary data extracted from the Bank of the External Evaluation component of the 
second cycle of the National Program for Improving Access and Quality of Basic 
Care (PMAQ-AB). The data were collected between December 2013 and March 
2014 and represent a sample composed of 975 basic health units and 1180 family 
health teams from 242 municipalities that joined the PMAQ-AB in the State of Goiás. 
It was possible to characterize and discuss the health work process related to the 
access and reception, under two axes of analysis: characterization of the access to 
health services of the basic health units and systematization of the reception to the 
spontaneous demand of users attended by family health teams. Results: With 
regard to access to UBS in Goiás, only 9.8% work on Saturdays and 2.7% open 
during the night; 99.6% of the family health teams make a face-to-face appointment, 
and 43.5% refer to appointments on a first-come, first-served basis. With regard to 
the reception, 97.6% of the family health teams host the spontaneous demand, but 
the majority (57.4%) in the waiting room; 89.7% report risk and vulnerability 
assessment, but 25.7% were not qualified for such assessment; 4.5% do not provide 
urgent and emergency care and 43.6% of the teams said they did not have protocols 
to meet spontaneous demand.  Final considerations: The analysis of the results 
allows to conclude that in relation to access to basic health units, there are 
weaknesses that should be reassessed by health unic system (SUS) management 
instances, such as: limited appointment marking system, pre-scheduled 
appointments, hours of operation of the predominantly commercial units, reservation 
of vacancies in the health professional's appointment book for continued care and 
absence of professionals in the health teams. Regarding the reception, in spite of the 
fact that most health teams affirm it, the results indicate that its systematization is 
under construction in the State of Goiás, constituting obstacles and advances that 
qualify the reception. 
 

Key words: Access to health services; Reception; Basic Health Care; Work process 

in health; Family Health Strategy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Nos últimos anos, o acesso aos serviços de saúde notavelmente apresentou 

avanços com o aumento progressivo da cobertura das unidades básicas de saúde 

(UBS) no Brasil. Porém, a qualidade dos serviços de saúde prestados a população 

deve ser aliada ao acesso, necessitando de avanços para que a Atenção Básica à 

Saúde (ABS) seja fortalecida como uma porta de entrada preferencial.  

De alguma maneira, tenho a intenção de contribuir para o aprimoramento da saúde 

pública do Brasil, principalmente, com os serviços de saúde prestados à população 

da região onde resido e atuo profissionalmente. 

Sou graduada em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

GO), e desde então, iniciei minha trajetória pela saúde pública brasileira. Na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), meu primeiro contato foi durante a 

graduação, em uma pequena unidade de saúde do município de Goiânia, que 

possuía precárias condições de trabalho devido a sua infraestrutura, falta de 

insumos e ausência de profissionais. Mesmo conhecendo essas dificuldades, me 

encantei com o seu processo de trabalho, com sua grandeza em fazer saúde sob 

diferentes formas e com a formação de vínculo que existia entre o profissional e a 

comunidade. 

Trabalhar na saúde pública tornou-se meu objetivo, e, através de concurso público 

realizado em Goiânia, em 2009, me ingressei em uma equipe de saúde como 

enfermeira da ESF. Tive a oportunidade em trabalhar em quatro equipes, de 

diferentes unidades de saúde e regiões do município. Atualmente, estou vinculada 

em uma mesma equipe desde 2013, no Centro de Saúde da Família Cachoeira 

Dourada, onde pretendo permanecer. 

Além disso, atuei como enfermeira em um Centro de Atenção Integrada à Saúde 

(CAIS) em Aparecida de Goiânia, no setor de Classificação de Risco de Urgências e 

Emergências, e no Setor de Urgências e Emergências do Hospital Municipal de 

Caldas Novas, ambos no Estado de Goiás. 

Nesse percurso acadêmico e profissional, observei o quanto o processo de trabalho 

em cada equipe de saúde da família e em cada serviço de urgência e emergência é 



 
 

realizado de forma diferente. Inevitavelmente, me apareceram diversos 

questionamentos sobre a qualidade e a abrangência desses serviços. 

Meu interesse pela temática dessa dissertação foi despertado através da minha 

inquietação com a qualidade do acesso aos serviços de saúde e do acolhimento 

como diretriz facilitadora do acesso, presente em todos os níveis de atenção à 

saúde, porém de maneiras diferentes em unidades distintas. Conhecer como tais 

serviços de saúde estão organizados para acolher a população, na perspectiva da 

melhoria do acesso, foi o fator estimulador para a escolha do meu tema de pesquisa.  

A parte 1, representado pela introdução, faz uma breve contextualização da Atenção 

Primária à Saúde (APS) no Brasil e do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), além de apresentar a importância do 

acesso e acolhimento no processo de fortalecimento da APS, seguida pelos 

objetivos do estudo, apresentados na parte 2. 

Na parte 3, foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema, organizando-os em 

três subpartes. O primeiro refere-se ao Processo de Trabalho em Saúde, o qual 

aborda as dimensões da gestão do cuidado com foco no acolhimento e nos 

elementos fundamentais para a organização dos serviços com vistas à qualificação 

do processo de trabalho. O segundo, denominado como Atenção Primária à Saúde, 

apresenta um breve histórico da APS e sua implantação no Brasil. E no terceiro, 

Acesso aos Serviços de Saúde, foi realizada uma revisão sobre os conceitos de 

acesso e sua relação com o acolhimento. 

Em seguida, apresenta-se o percurso metodológico, descrito na parte 4, que inclui o 

local e a amostra do estudo, a coleta e análise dos dados e as variáveis utilizadas na 

pesquisa, além dos aspectos éticos e legais.  

Os resultados e discussão da análise dos dados, apresentados na parte 5, são 

distribuídos em duas categorias: caracterização do acesso aos serviços de saúde 

das UBS e sistematização do acolhimento à demanda espontânea de usuários 

atendidos por equipes de saúde da família. 

Por fim, são colocadas as considerações finais do estudo, representadas na parte 6, 

onde são apontados os avanços e as fragilidades do acesso e acolhimento nas UBS 

do Estado de Goiás, com recomendações sugeridas às instâncias gestoras do 

Sistema Único de Saúde (SUS), no intuito de qualificar os serviços prestados pela 



 
 

ABS. Esse trabalho integra uma pesquisa realizada pelo MS com a intenção de 

avaliar a Atenção Básica em todo o país. 

Espero que a leitura desse estudo contribua com a melhoria dos serviços de saúde 

em Goiás, almejando um melhor planejamento na tomada de decisões da gestão do 

SUS.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde (APS) de 1978, 

realizada em Alma-Ata pela Organização Mundial de Saúde (OMS), enfatiza 

implicações políticas e sociais as quais destacam a compreensão da saúde como 

direito humano e a necessidade de debater sobre os determinantes sociais e 

políticos mais amplos da saúde (OMS, 1978). Estabelece como meta prioritária a 

redução das desigualdades no acesso da população aos cuidados primários de 

saúde, devendo ser garantido universalmente, orientado por princípios de 

solidariedade e equidade (MENDES, 2011; GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012).  

Com base na Declaração de Alma-Ata, e o crescente movimento da Reforma 

Sanitária Brasileira instalada desde a década de 70, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) foi instituído no Brasil pela Constituição de 1988, reconhecendo a saúde 

como direito de todos e dever do Estado, e pautado nos princípios doutrinários da 

universalidade, equidade e integralidade (CONASS, 2007; GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012). Com a criação do SUS, formalmente toda a população pode 

ser atendida pelos serviços de saúde do sistema público (GIOVANELLA; FLEURY, 

1995). Assim, sua implantação remete a garantia e ampliação do acesso da 

população aos serviços de saúde, responsáveis pela promoção, proteção e 

recuperação da saúde (CUNHA; CUNHA, 2001). 

Segundo Starfield (2002), a APS é mencionada como o primeiro nível de contato do 

indivíduo com o sistema de saúde e deve ser de fácil acesso para a população. 

Dentre as estratégias que são utilizadas com a intenção de melhorar o acesso aos 

serviços de saúde, destacam-se programas que buscam a provisão de serviços de 

cuidados primários, uma vez que estes têm sido considerados a porta de entrada 

aos sistemas de saúde e efetivos em reduzir as injustiças no acesso aos cuidados 

de saúde em diversos países (STARFIELD, SHI; MACINKO, 2005; STARFIELD, 

2006). 

O modelo de atenção à saúde do Brasil é orientado pelas diretrizes da APS, e 

considera a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como prioridade na expansão e 

qualificação dos serviços de Atenção Básica à Saúde (ABS) no país. A terminologia 

ABS é típica do Brasil e foi denominada durante a implementação do SUS, sendo 
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definida como o primeiro nível de atenção à saúde e sustenta-se no princípio da 

integralidade, compreendido como a articulação de ações de promoção da saúde e 

prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e agravo (SOUSA; HAMANN, 

2009). 

Investimentos têm sido dispensados pelo Ministério da Saúde (MS) para consolidar 

a proposta da ESF, que abrange um modelo de atenção pautado no trabalho em 

equipe multiprofissional e com adstrição da clientela, longitudinalmente focalizado na 

família, com orientações comunitárias, coordenado e integrado sistemicamente, para 

que o nível da ABS se torne de alta qualidade, efetiva e equitativa (SOUSA; 

HAMANN, 2009; CONASS, 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Esse modelo é norteado pela Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), 

implantada em 2006 pelo MS e reformulada em 2011, a qual estabelece a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a ESF e para o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012).  

As taxas de cobertura da ESF apresentaram significativo aumento, caracterizando 

uma ampliação do acesso na ABS (TEIXEIRA; SOLLA, 2005; SOUSA, 2008; SILVA; 

CASOTTI; CHAVES, 2013; ALBUQUERQUE et al., 2014). O Departamento de 

Atenção Básica (DAB) do MS estima uma proporção de que 63,72% da população 

em todo o Brasil estavam cobertas por equipes de saúde da família no ano de 2015, 

e no Estado de Goiás, no mesmo ano, essa taxa foi de 67,22% da população 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015a).  

Contudo, a implementação da ESF foi acelerada nos municípios de pequeno porte 

com baixa ou nenhuma capacidade instalada e lenta nos grandes centros urbanos, 

por possuírem questões de maior complexidade, relacionadas à concentração 

demográfica, ao elevado grau de exclusão do acesso aos serviços de saúde, aos 

agravos de saúde característicos das grandes cidades e metrópoles e à oferta 

consolidada em rede assistencial desarticulada e mal distribuída (STARFIELD, 2002; 

ESCOREL et al., 2007, SOUSA; HAMANN, 2009). 

Pretende-se que a Unidade Básica de Saúde (UBS) constitua a porta de entrada 

preferencial do sistema de saúde local e o primeiro nível de atenção resolutivo, 

integrado à rede de serviços mais complexos (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 
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Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1998, 2003 e 

2008, mostram aspectos relacionados ao acesso em âmbito nacional, através do 

suplemento saúde, que foi implementado para se obter dados de base populacional 

sobre necessidade de saúde, acesso e utilização de serviços. Ter um serviço de 

saúde ao qual normalmente se recorre é um indicador de acesso e da 

disponibilidade de serviços (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). Ressalta-se que o 

as unidades de saúde que compõem a ABS foram referidas como principal serviço 

de saúde procurado pelos indivíduos e afirmam que fazem uso destas de forma 

regular (IBGE, 1998; 2003; 2010). 

Todavia, Teixeira (2003) afirma que em um país de grande dimensão e diversidade 

de culturas, é necessário mais do que a ampliação de portas de entradas aos 

serviços de saúde, relacionando o acesso à qualidade do modelo de atenção 

operante nesses serviços, sendo fundamental o conhecimento da organização do 

processo de trabalho, de gestão e de planejamento.  

A ideia de que acesso é uma dimensão do desempenho dos sistemas de saúde 

associada à oferta é prevalente para muitos autores (STARFIELD, 2002; 

DONABEDIAN, 2003; TRAVASSOS; MARTINS, 2004; ANDERSEN; NEWMAN, 

2005; ASSIS; JESUS, 2012; SANCHEZ; CICONELLI, 2012; PENCHANSKY; 

THOMAS, 1981 apud ALVES et al., 2014). No entanto, percebe-se uma tendência 

de ampliação deste conceito, do seu eixo de entrada nos serviços somado à 

qualidade dos resultados obtidos com os cuidados prestados (TRAVASSOS; 

MARTINS, 2004). 

Diversos fatores podem se constituir como barreiras no acesso aos serviços de 

saúde. Estudos apontam dificuldades enfrentadas como: obtenção do atendimento 

(filas e tempo de espera), inadequação física do serviço, distância e horário de 

funcionamento, tratamento recebido pelos usuários, dificuldades no atendimento a 

demanda espontânea, ausência de priorização de situações de risco, respostas 

obtidas para demandas individuais e coletivas e possibilidade de agendamento 

prévio de consultas. Estes são descritos como elementos que dificultam o acesso e 

causa insatisfação dos usuários com a atenção a saúde (RAMOS; LIMA, 2003; LIMA 

et al., 2007; SOUZA et al., 2008; CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 2010; 

ALBUQUERQUE et al., 2014). 
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Observam-se, não raramente, cartazes nas portas das unidades informando número 

limitado de vagas para consulta, distribuição de senhas, a falta de profissional, 

atendimento por ordem de chegada e sem avaliação de risco, agenda restrita e 

respostas aos usuários como “não tem agenda”, “não tem consulta”, “o doutor não 

pode atender” (CASTRO; SHIMAZAKI, 2006). 

As diversas experiências com acolhimento na ESF identificadas na literatura podem 

ser vistas como oportunidades de avançar a ampliação das ofertas de cuidados à 

saúde, mas destaca-se como um processo em construção no SUS (MITRE; 

ANDRADE; COTTA, 2012).  

Nesse contexto, o acolhimento aos usuários no sistema de saúde apresenta-se 

como um dispositivo facilitador do acesso (RAMOS; LIMA, 2003; FRACOLLI; 

ZOBOLI, 2004; MITRE; ANDRADE; COTTA, 2012; BECK; MINUZI, 2008), 

destacando a capacidade que possui de reorganizar o processo de trabalho com o 

propósito de deslocar o eixo central do médico para a equipe multidisciplinar, 

garantir o atendimento a todos os indivíduos que procuram os serviços de saúde e 

qualificar a relação trabalhador-usuário através de parâmetros humanitários, de 

solidariedade e cidadania (FRANCO; BUENO; MERHY, 2007). Além disso, 

possibilita o fortalecimento das relações de vínculos e corresponsabilização na 

produção da saúde (CHAGAS; VASCONCELOS, 2013). 

Um estudo realizado por Beck e Minuzi (2008), aponta como fatores positivos, na 

avaliação do acolhimento nas instituições de saúde, a universalidade do acesso, a 

humanização da assistência, a reorganização dos processos de trabalho e a 

possibilidade de uma maior resolutividade do mesmo. E como negativos mencionam 

o despreparo dos profissionais, o processo de trabalho centrado nos moldes 

tradicionais (médico-centrado), a falta de financiamento do sistema e a inadequação 

de área física nas instituições de saúde. 

Nas práticas de saúde, o acolhimento não se resume a recepção do paciente, ou 

uma etapa do processo de trabalho, ou repasse de um problema tendo como foco a 

doença, pois é uma diretriz operacional que deve estar presente em todos os locais 

e momentos dos serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Acesso e acolhimento articulam-se e se complementam na implementação de 

práticas em serviços de saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado (SOUZA 
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et al., 2008). Tem-se observado a preocupação com aumento de cobertura aliada a 

estratégias para garantia da qualidade e fortalecimento da ESF, dentre os quais se 

destaca a dimensão do acesso.  

Tanaka e Tamaki (2012) referem que a avaliação é um importante instrumento de 

gestão a ser utilizado nas tomadas de decisão, servindo, assim, para subsidiá-las. 

Nessa perspectiva, o MS identificou a necessidade em avaliar e monitorar a 

organização e provisão dos serviços e impacto gerado para a população. Dentre 

várias iniciativas, instituiu o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ-AB), através da Portaria 1.654 de 19 de julho de 2011 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

O PMAQ-AB foi provavelmente responsável pelo maior processo avaliativo da ABS 

no país. Além de estimular melhor acesso e qualidade da ABS, impulsiona as 

equipes de ABS a se auto avaliarem, e busca garantir um padrão de qualidade 

comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior 

transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à ABS em todo 

o Brasil (PEREIRA; JEZIORSKI; FACCHINI, 2012). 

Segundo o Ministério da Saúde (2011, p. 79), este programa tem como diretrizes: 

I - construir parâmetro de comparação entre as equipes de saúde da 
atenção básica, considerando-se as diferentes realidades de saúde; 

II - estimular processo contínuo e progressivo de melhoramento dos 
padrões e indicadores de acesso e de qualidade que envolva a 
gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelas 
equipes de saúde da atenção básica; 
III - transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o contínuo 
acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade; 
IV - envolver, mobilizar e responsabilizar os gestores federal, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais, as equipes de saúde de 
atenção básica e os usuários num processo de mudança de cultura 
de gestão e qualificação da atenção básica; 
V - desenvolver cultura de negociação e contratualização, que 
implique na gestão dos recursos em função dos compromissos e 
resultados pactuados e alcançados; 
VI - estimular a efetiva mudança do modelo de atenção, o 
desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação dos serviços em 
função das necessidades e da satisfação dos usuários; e  
VII - caráter voluntário para a adesão tanto pelas equipes de saúde 
da atenção básica quanto pelos gestores municipais, a partir do 
pressuposto de que o seu êxito depende da motivação e proatividade 
dos atores envolvidos. 
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Constitui-se em quatro fases: Adesão e Contratualização; Desenvolvimento; 

Avaliação Externa e Recontratualização (Figura 1). A primeira fase consiste na etapa 

formal de adesão, mediante a contratualização de compromissos entre as equipes 

de atenção básica com os gestores municipais, e destes com o MS. Na segunda 

fase, é realizada a auto avaliação e o monitoramento de indicadores 

contratualizados. A terceira fase consiste na Avaliação Externa para a totalidade de 

municípios participantes do programa. E por último, a quarta fase é constituída pelo 

processo de recontratualização que deve ocorrer após a certificação da equipe de 

atenção básica, completando o ciclo de qualidade proposto pelo programa 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b). 

 

 

Figura 1. Organograma das fases do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB). 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b 
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O instrumento utilizado para a Avaliação Externa do PMAQ-AB seguiu as propostas 

de Avedis Donabedian (2005), levando-se em consideração a estrutura, processo e 

resultados e divide-se em seis módulos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b): 

I - Módulo I: refere à observação das unidades de saúde e às condições de 

infraestrutura das UBS.  

II - Módulo II: refere à entrevista com profissional da equipe de atenção básica e 

verificação de documentos comprobatórios dos serviços prestados pela unidade de 

saúde, com o intuito de caracterizar a organização dos serviços e o processo de 

trabalho das equipes de atenção básica.  

III - Módulo III: refere à entrevista com o usuário com o intuito de analisar sua 

satisfação e percepção quanto aos serviços de saúde no que se refere ao seu 

acesso e utilização.  

IV - Módulo IV: refere à entrevista com profissional da equipe do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) e verificação de documentos comprobatórios dos serviços 

prestados no processo de trabalho da equipe. 

V - Módulo V: refere à observação na unidade relativa a estrutura, equipamentos, 

materiais e insumos da Saúde Bucal, com participação de um profissional da Saúde 

Bucal.  

VI - Módulo VI: refere à entrevista com profissional da equipe de saúde bucal (ESB) 

e verificação de documentos comprobatórios dos serviços prestados no processo de 

trabalho da equipe. 

As quatro fases do programa se complementam, formando um ciclo contínuo, que 

deve ocorrer a cada 24 meses. O primeiro ciclo teve início em 2011, quando o 

PMAQ-AB foi lançado, sendo concluído em 2013. Obteve adesão de 17.482 equipes 

de saúde do Brasil. Neste, foram aplicados na Avaliação Externa apenas os módulos 

I, II e III, citados anteriormente. Os resultados foram divulgados publicamente pelo 

DAB a partir de um conjunto de relatórios temáticos com base na avaliação das UBS 

e equipes no programa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015c). 

O segundo ciclo iniciou em 2013 e contou com 30.523 equipes certificadas em todo 

o Brasil. Os relatórios ainda não estão disponíveis publicamente. Os seis módulos 

referentes à Avaliação Externa foram aplicados neste ciclo, com o apoio de 46 
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Instituições de Ensino e Pesquisa (IEP) brasileiras de reconhecida experiência em 

pesquisas avaliativas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b). Atualmente, o terceiro 

ciclo, iniciado em 2015, está sendo implementado em todo o país.  

Tendo em vista que é na ABS em que ocorre a inserção do usuário nos sistemas de 

saúde, devendo ser resolutiva e responsável por integrar o usuário nas Redes de 

Atenção à Saúde (RAS), e considerando a ESF como porta preferencial e 

ordenadora do cuidado, a avaliação dos processos de trabalho em saúde é 

essencial para a garantia da qualidade e do acesso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013b).   

O modo operante do acolhimento no processo de trabalho, vigente no PMAQ-AB, 

segundo ciclo, envolve questões como: a existência de acolhimento à demanda 

espontânea; a frequência com que ocorre; reserva de vagas na agenda para 

demanda espontânea; a realização da escuta; a utilização de protocolo para o 

acolhimento à demanda espontânea; quais os tipos de atendimento de demanda 

espontânea que a equipe realiza; se existe rotina de marcação de consulta para as 

pessoas que buscam a unidade e não precisam de atendimento no mesmo dia; 

como são agendadas as consultas na unidade e se o agendamento é com hora 

marcada; se pode ser feito presencialmente ou por outros meios; tempo de espera 

para o usuário ser escutado e para ser atendido; e se houve capacitação para os 

profissionais que realizam o acolhimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b). 

Portanto, este trabalho se propõe em caracterizar o acesso e as questões que 

sistematizam o acolhimento, no espectro da ampliação do acesso, desenvolvido no 

processo de trabalho das UBS do Estado de Goiás, através de dados fornecidos 

pelo segundo ciclo do PMAQ-AB. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar o processo de trabalho das equipes de saúde relacionado ao acesso e 

acolhimento dos usuários nas UBS do Estado de Goiás. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Descrever características do acesso a 975 UBS quanto aos dias e horários de 

funcionamento, profissionais existentes e tempo de espera para consultas; 

 

Identificar a sistematização do acolhimento à demanda espontânea presente em 

1180 equipes de saúde da família; 

 

Conhecer a organização da agenda dos profissionais nas UBS para o atendimento 

da demanda espontânea e programada, em 1180 equipes de saúde da família. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Processo de trabalho em saúde 

O trabalho em saúde relaciona-se diretamente com os indivíduos e suas 

fragilidades. Diferencia-se no setor de serviços por constituir como finalidade uma 

produção não material expressa como produção do cuidado, a qual perpassa ações 

de saúde como promoção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação. Tem como 

objeto a saúde dos indivíduos e o mundo das suas necessidades de saúde, 

individuais e coletivos, expressos como demandas pelas ações de cuidado (PIRES, 

2000; RODRIGUES; ARAÚJO, 2001; MALTA; MERHY, 2003; ABRAHÃO, 2007; 

FARIA et al., 2009). 

Para o alcance dessa finalidade, os trabalhadores de saúde utilizam de meios ou 

instrumentos no processo de trabalho definidos como tecnologias de saúde, que são 

classificadas como tecnologias duras (máquinas e instrumentos), leve-duras 

(saberes, conhecimentos e práticas estruturados) e as tecnologias leves (de caráter 

relacional) (MALTA; MERHY, 2003; MERHY; FRANCO, 2003). 

Segundo Pires e Göttems (2009), a gestão do cuidado em saúde traduz a maneira 

como a produção do cuidado se mostra e se organiza na interação entre os sujeitos 

no processo de trabalho. É definida como o provimento e a disponibilização de 

tecnologias de saúde para o alcance da produção do cuidado e da saúde do 

indivíduo, conforme suas necessidades. Múltiplas dimensões (individual, familiar, 

profissional, organizacional, sistêmica e societária), imanentes entre si, perpassam a 

gestão do cuidado, mas cada qual com suas especificidades (CECÍLIO, 2011).  

No que concerne o profissional de saúde como protagonista da gestão do cuidado 

destaca-se a dimensão profissional. Está relacionada ao trabalho vivo em ato, ou 

seja, aquele que ocorre no exato momento em que está sendo executado, tem como 

núcleo o território da micropolítica em saúde. É caracterizado por uma dimensão 

relacional, em um espaço intercessor, no encontro entre os dois sujeitos, sendo 

profissional de saúde e usuário, individuais e coletivos, implicados com a produção 

do cuidado. Assim, estabelecem a hegemonia das tecnologias leves como 

instrumento de trabalho, de caráter criativo na forma de agir entre eles, mas 
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complementado com as demais tecnologias de saúde quando necessário (MERHY; 

FRANCO, 2003; CECÍLIO, 2011). 

Nesse espaço de caráter relacional do trabalho vivo, cabe ao profissional realizar 

uma acolhida das intenções que o sujeito expressa, através de momentos de falas, 

escuta e interpretações, na pretensão da produção do cuidado (MERHY, 1998 apud 

PARREIRA, 2016). No entanto, elementos como competência técnica (pautada na 

formação e experiência do profissional), postura ética (capacidade de dispor sua 

competência técnica para melhor atender e resolver) e capacidade de construir 

vínculos, são necessários na gestão dessa dimensão (CECÍLIO, 2011). 

A responsabilização clínica e sanitária e a ação resolutiva, com o objetivo de 

defender a vida das pessoas, só são possíveis quando há acolhimento e vínculo 

(FRANCO; BUENO; MERHY, 1999 apud SCHIMITH; LIMA, 2004). O acolhimento, 

como instrumento característico das tecnologias leves, implica no estabelecimento 

de relações de aproximação de modo humanizado entre os sujeitos (MEDEIROS et 

al., 2010). Possibilita a captação das necessidades de saúde manifestadas pelo 

indivíduo e resulta em uma sequência de atos e modos que fazem parte do processo 

de trabalho em saúde com vistas à resolubilidade da demanda expressada em todo 

o percurso de busca, desde o primeiro contato com o profissional de saúde, até seu 

encaminhamento externo, alta e retorno (MATUMOTO, 1998; FRACOLLI; ZOBOLI, 

2004; SANTOS; ASSIS, 2006; MEDEIROS et al., 2010).  

Em consequência, há geração de vínculo, compreendido como: 

(...) uma ferramenta que agencia as trocas de saberes entre o 
técnico e o popular, o científico e o empírico, o objetivo, o subjetivo, 
convergindo-os para a realização de atos terapêuticos conformados 
a partir das sutilezas de cada coletivo e de cada indivíduo, 
favorecendo outros sentidos para a integralidade da atenção à saúde 
(SANTOS et al., 2008, p. 465). 

 

Para o estabelecimento de vínculo, Assis et al. (2010, p.55) relata que “(...) é 

necessário criar condições de envolvimento e compromisso, pela responsabilização 

e interação dos gestores, trabalhadores e usuários”. Na gestão do cuidado, o vínculo 

é fundamental na eficácia das ações de saúde e tem potencial de transformação na 

prática do cuidado, tornando os sujeitos corresponsáveis e autônomos na produção 

da sua saúde (CAMPOS, 1997; ASSIS et al., 2010).  



25 

Inerente à dimensão profissional e de extrema importância para a organização do 

processo de trabalho em saúde, ressalta-se a dimensão organizacional da gestão do 

cuidado. Está presente nos serviços de saúde e abrange elementos importantes 

nesse processo, entre eles, o trabalho em equipe multiprofissional com a definição 

de fluxos e regras de atendimento e a adoção de dispositivos compartilhados por 

todos os profissionais (agendas, protocolos únicos, reuniões de equipe, 

planejamento, avaliação, entre outros) (CECÍLIO, 2011). 

Gerir o cuidado envolve mecanismos imprescindíveis para a organização do 

processo de trabalho. O trabalho desenvolvido por equipes multiprofissionais, com 

utilização de guias de práticas clínicas, de mapas e de estruturas matriciais auxiliam 

o processo de coordenação do cuidado, na entrada do usuário ao sistema e no seu 

percurso pela rede de atenção a saúde (MALTA; MERHY, 2010; PIRES et al., 2010; 

ALMEIDA et al., 2010). 

O trabalho em equipe multiprofissional consiste em uma modalidade de trabalho 

coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções 

técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais, articulando a 

proposta de integralidade das ações do cuidado (PEDUZZI, 2001). Araújo e Rocha 

(2007, p. 458) afirmam que "(...) para que o trabalho em equipe seja viabilizado, há 

necessidade de uma relação interativa entre os trabalhadores, mediada pela troca 

de conhecimentos e articulação de um campo de produção do cuidado comum a 

todos".   

As utilizações de ferramentas para padronização de condutas como os protocolos de 

atendimento clínico no trabalho em equipe facilitam as ações de cuidado dos 

usuários que inserem no sistema de saúde (MALTA; MERHY, 2010; PIRES et al., 

2010). Os protocolos auxiliam na definição das competências diagnósticas e 

terapêuticas nos diferentes serviços que compõem a rede assistencial e contribuem 

para a organização do acesso e a solução mais adequada das necessidades de 

saúde identificadas na prática assistencial (SANTOS et al., 2012). 

No acolhimento, o uso de protocolos clínicos viabiliza o trabalho da equipe, e está 

pautado em um atendimento com priorização de ações de saúde através de 

avaliação de riscos e vulnerabilidades, pretendendo o alcance do princípio da 

equidade, em que se trata de forma desigual os desiguais e a humanização do 

atendimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990a; COELHO; SAVASSI, 2004).  
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Baseados na humanização do atendimento à saúde, a avaliação de risco e 

vulnerabilidades possibilita a identificação de diferentes gradações de risco, a 

captação de condições de vulnerabilidades e a priorização de atendimento a qual 

necessita de ações de cuidado de saúde com maior urgência. Define não apenas o 

tipo de oferta de cuidado como também o tempo em que deve ocorrer, considerando 

os casos como agudos ou não agudos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a).  

A competência técnica aliada à sensibilidade e a ética profissional devem ser 

consideradas para a realização dessa avaliação no acolhimento. Para tanto, é 

necessário investir na educação permanente da equipe multiprofissional, 

sensibilizando-a para os aspectos subjetivos da relação profissional/usuário e 

preparando-a conceitualmente nas suas dimensões teóricas, operacionais, técnicas 

e políticas. Além disso, é fundamental reorganizar os processos e fluxos de trabalho 

para incorporar uma equipe multiprofissional encarregada da escuta do usuário e 

comprometida com a resolução dos problemas (SILVA et al., 2012). 

Nesse aspecto, o apoio matricial e institucional ganha relevância na organização da 

gestão do cuidado. A equipe matricial é formada por profissionais especialistas com 

o propósito de contribuir com intervenções que ampliam a capacidade das equipes 

de referência em resolver as necessidades de saúde da população (ALMEIDA; 

FAUSTO; GIOVANELLA, 2011). Além disso, oferecem apoio na educação 

permanente e no planejamento de ações organizacionais do cuidado ofertados pela 

equipe. Cunha e Campos (2011) referem que: 

O Apoio Matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda 
especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a 
problemas de saúde, de maneira personalizada e interativa. (...) 
pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte 
técnico-pedagógico às equipes de referência. Depende da 
personalização da relação entre equipes de saúde, da ampliação dos 
cenários em que se realiza a atenção especializada e da construção 
compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre os 
componentes de uma equipe de referência e os especialistas que 
oferecem Apoio Matricial (p.964). 

 

A proposta da interação entre as equipes de referência, que concerne àquelas 

responsáveis pelo acolhimento e coordenação do cuidado do indivíduo, e o apoio 

matricial, visa o enfrentamento da fragmentação do trabalho em saúde e da 

desresponsabilização assistencial (CUNHA; CAMPOS, 2011; CAMPOS et al., 2014). 
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O apoio institucional revela-se como um elemento substancial, com o propósito de 

auxiliar no desenvolvimento do processo de trabalho das equipes de referência. O 

apoiador é um profissional não inserido na equipe, mas carrega consigo ofertas de 

gestão com potencialidade para contribuir com as equipes ao analisar os processos 

de trabalho exercidos nos serviços de saúde. Para Campos et al. (2014), o apoio 

pressupõe a cogestão, ou seja, a negociação, a mediação de conflitos, a 

composição de projetos e também o auxílio para que aqueles que estão envolvidos 

consigam cumprir os compromissos.  

Segundo Campos et al. (2014), sobre o apoio institucional e cogestão: 

(...) Não se trata de uma proposta que busque suprimir outras 
funções gerenciais como a de coordenação, planejamento, direção. 
Ela busca um modo complementar para realizar essas funções e, em 
particular, altera a maneira de realizar coordenação, planificação, 
supervisão e avaliação do trabalho. Em geral, essas funções são 
exercidas com um importante grau de distância entre os 
responsáveis pela gestão e os operadores de atividades finais (p. 
987). 

 

Dispondo de apoio matricial e institucional, as equipes multiprofissionais 

responsáveis pela produção do cuidado, seja individual ou coletivo, adquirem 

suporte que auxiliam nas formas e modo de operar o processo de trabalho com 

vistas a melhoria do acesso a serviços de saúde e fortalecimento do vínculo com a 

comunidade, além de propiciar a coordenação do cuidado, ressaltando o 

acolhimento e na organização das agendas de atendimento dos profissionais 

(PARREIRA, 2016). 

Em suma, a organização e a gestão do cuidado nos processos de trabalho em 

saúde, em especial do trabalho de uma equipe na APS, constituem um dos eixos 

centrais da reordenação da atenção no SUS. Contudo, compreender o processo de 

trabalho proposto para o SUS se faz relevante, abrangendo princípios e diretrizes na 

qual a gestão do cuidado está baseada. 

 

3.2 Atenção Primária à Saúde no Brasil 

A primeira proposta sobre a APS surgiu na Grã-Bretanha em 1920, quando Lord 

Dawson propôs a prestação de serviços preventivos e curativos por médicos 

generalistas com a participação da enfermagem e apoio de médicos especialistas 
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em centros de saúde. A proposta, conforme o Relatório Dawson, compreende a 

noção de um serviço organizado de forma regionalizada e hierarquizada em nível 

primário, secundário e terciário (STARFIELD, 2002; MENDES, 2011; GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012).  

Posteriormente, este conceito foi amplamente discutido com a definição da meta 

“Saúde para Todos no Ano 2000” em 1978, na Conferência de Alma-Ata, aprovada 

por todos os países participantes. Esta meta expressa a responsabilidade dos 

governos participantes na obtenção por parte de todos os cidadãos do mundo, de 

um nível de saúde no ano 2000 que lhes permitiriam levar vida social e 

economicamente produtiva (STARFIELD, 2002; GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

Diversos princípios da APS foram enunciados na Conferência de Alma-Ata, e 

finalmente, em 1979, a APS foi definida pela OMS como:  

(...) atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos 
práticos, cientificamente comprovado e socialmente aceitáveis, 
tornando universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na 
comunidade por meios aceitáveis para eles e a um custo que tanto a 
comunidade como o país possam arcar em cada estágio de seu 
desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e autodeterminação. 
É parte integral do sistema de saúde do país, do qual é função 
central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e 
econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local 
onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro 
elemento de um processo de atenção continuada à saúde. 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1978, apud STARFIELD, 
2002, p.30). 

 

A Declaração de Alma-Ata, ratificada em 1979, elucidou os cuidados primários de 

saúde e estabeleceu princípios fundamentais para a implantação da APS: 

proporcionar serviços de proteção, cura e reabilitação; intersetorialidade, 

participação comunitária e trabalho em equipe. Assim, a APS integra um processo 

permanente de assistência sanitária não se restringindo apenas a primeiro nível de 

contato com o sistema de saúde, e contrapõe a hegemonia do trabalho médico. A 

Conferência estimula a colaboração de todos para que os cuidados primários de 

saúde sejam introduzidos, desenvolvidos e mantidos, de acordo com esta 

Declaração, através da formulação de políticas, estratégias e planos de ação 

(MENDES, 2011; GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 
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Para o Brasil, essa Declaração foi a base para a formulação do SUS. Com o 

crescente movimento da Reforma Sanitária Brasileira instalada desde a década de 

70, a criação do SUS foi aprovada na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, e 

finalmente afirmado na Constituição de 1988, reconhecendo a saúde como direito de 

todos e dever do Estado, alicerçado a princípios como a universalidade, equidade, 

integralidade, organizado de maneira descentralizada, hierarquizada e com 

participação da população (CONASS, 2007; GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

Em 1990, foram formuladas as Leis Orgânicas da Saúde que completam as bases 

legais da regulamentação do SUS. A Lei Orgânica da Saúde 8.080 dispõe acerca 

das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além de 

organização e funcionamento dos serviços correspondentes, mostrando de forma 

clara os objetivos do SUS, suas competências e atribuições, assim como as funções 

da União, dos Estados e dos Municípios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990a). E a Lei 

Orgânica da saúde 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 

da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990b). 

Formou-se então um novo arranjo institucional de gestão da política de saúde que 

consolidou a esfera pública no Brasil, sendo o SUS o modelo vigente de política de 

saúde nos dias atuais. Ao longo de 28 anos, foi implantado um conjunto de políticas 

públicas de saúde na construção de um sistema com adoção de estratégias para 

atender os princípios e diretrizes do SUS, com fortalecimento da APS.  

A APS se apresenta como uma estratégia de organização e reorganização dos 

sistemas de saúde, nos quais representa o primeiro nível de atenção, além de ser 

um modelo de mudança da prática clínico-assistencial dos profissionais de saúde 

(OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). É considerada internacionalmente a base para um 

novo modelo assistencial de sistemas de saúde que tenham em seu centro o 

usuário-cidadão (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

A definição operacional da APS sistematizada por Starfield (2002) foi reconhecida e 

utilizada como base na política de saúde do Brasil, e contribui com a mudança do 

modelo biomédico de atenção a saúde para um modelo pautado na integralidade do 

cuidado. É orientada por eixos estruturantes denominados como atributos 

essenciais: acesso ao primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e 
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coordenação da atenção; e atributos derivados: orientação comunitária, atenção 

centrada na família e competência cultural (STARFIELD, 2002).   

Com base em Starfield (2002), Giovanella e Mendonça (2012, p. 505) fazem uma 

descrição desses atributos: 

 Primeiro contato: serviços procurados regularmente cada vez que 
o paciente necessita de atenção em caso de adoecimento ou 
para acompanhamento rotineiro de sua saúde; porta de entrada 
preferencial do sistema de saúde: ponto de início da atenção e 
filtro para acesso aos serviços especializados. 

 Longitudinalidade: assunção de responsabilidade longitudinal 
pelo usuário com continuidade da relação equipe/usuário ao 
longo da vida, independentemente da ausência ou da presença 
de doença. 

 Integralidade: reconhecimento de amplo espectro de 
necessidades, considerando-se os âmbitos orgânico, psíquico e 
social da saúde, dentro dos limites de atuação do pessoal de 
saúde; implica oferecer serviços preventivos e curativos e 
garantir acesso a todos os tipos de serviços para todas as faixas 
etárias, resolvendo a grande maioria das demandas ou por meio 
de encaminhamento, quando necessário. 

 Coordenação: coordenação das diversas ações e serviços para 
resolver necessidades menos frequentes e mais complexas. 

 Orientação para a comunidade: conhecimento das necessidades 
de saúde da população adscrita em razão do contexto econômico 
e social em que vive; conhecimento da distribuição dos 
problemas de saúde e dos recursos disponíveis na comunidade; 
participação da comunidade nas decisões sobre sua saúde.  

 Centralidade na família: consideração do contexto e dinâmica 
familiar para bem avaliar como responder às necessidades de 
cada membro; conhecimento dos membros e de seus problemas 
de saúde.  

 Competência cultural: reconhecimento de diferentes 
necessidades dos grupos populacionais, suas características 
étnicas, raciais e culturais, entendendo suas representações dos 
processos saúde-enfermidade. 

 

No entanto, a APS foi usualmente denominada de ABS durante o processo de 

implementação do SUS. A literatura refere que se utiliza ABS, pelo MS, para evitar 

que o termo primário seja correspondente a primitivo, simples, fácil ou rude, sendo 

básico referente ao sentido de essencial, fundamental e primordial. Além disso, 

buscou-se diferenciar dos programas de APS seletivos e focalizados, difundidos por 

agências internacionais, após a Declaração de Alma-Ata, pois entendiam a APS 

como conjunto de ações de baixa complexidade destinadas a populações de baixa 

renda (CONASS, 2011; GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012; PAIM, 2012). 
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Sousa e Hamann (2009, p. 1327) mencionam que:  

O termo atenção básica significa o primeiro nível de atenção à saúde 
e sustenta-se no princípio da integralidade, compreendido como a 
articulação de ações de promoção da saúde e prevenção, tratamento 
e reabilitação de doenças e agravo. É, portanto, uma formulação 
típica do SUS, que deixa claro os seus princípios e suas diretrizes 
organizativas e é incorporado pela estratégia do Programa de Saúde 
da Família, a qual, a partir de sua criação, materializa uma forma de 
pensar e agir na construção de um novo modelo de atenção à saúde 
dos indivíduos, famílias e comunidades. 

 

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado em 1994, e adquiriu centralidade 

pelas ações governamentais, sendo considerado como ESF em 2006. Com vistas a 

reorganizar e fortalecer a atenção básica como o primeiro nível de atenção à saúde 

no SUS, essa estratégia é considerada como uma alternativa de alcance dos 

princípios de universalidade, equidade e integralidade, mediante a ampliação do 

acesso, a qualificação e a reorientação das práticas de saúde (ESCORE et al., 2007; 

SOUSA; HAMANN, 2009; CONASS, 2011; OLIVEIRA; PEREIRA, 2013).  

A ESF representa o modelo de atenção à saúde no Brasil orientado pela APS. 

Segundo Escorel et al. (2007, p. 165), é considerada pelo MS como uma estratégia 

“estruturante dos sistemas municipais de saúde, com vistas a reorientar o modelo 

assistencial e imprimir uma nova dinâmica na organização dos serviços e ações de 

saúde”. 

Em 2006 foi implantada pelo MS a PNAB, sendo reformulada em 2011, a qual 

estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, 

para a ESF e para o PACS. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

A PNAB define atenção básica como:  

(...) um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de 
danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de 
cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de 
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, 
pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 
Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem 
auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior 
frequência e relevância em seu território, observando critérios de 
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risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda 
demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a, p.19). 

 

As UBS, onde atuam a ESF, são consideradas como porta de entrada preferencial, 

de primeiro nível e contato do usuário com o sistema local de saúde, capaz de 

oferecer cuidados primários de baixa densidade, porém não menos complexos, com 

o compromisso de resolver cerca de 80% das demandas apresentadas pela 

população. Além disso, é responsável por coordenar e expandir a cobertura para 

níveis mais complexos de cuidado, bem como implementar ações intersetoriais de 

promoção de saúde e prevenção de doenças (SOUSA; HAMANN, 2009; CONASS, 

2011; MENDES, 2011; PAIM, 2011; GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012).  

O atendimento é realizado por equipes multiprofissionais de saúde da ESF, cujo 

núcleo inclui um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, além de quatro 

a seis agentes comunitários de saúde (ACS) e pode ser associada à ESB e receber 

apoio matricial do NASF (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). Criado em 2008, o 

NASF, regido pela portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012, tem como objetivo 

apoiar o trabalho executado pelos profissionais da ESF, agregando distintas áreas 

de formação, ampliando a abrangência dos cuidados de saúde e potencializando 

ações e programas da APS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012d).  

As equipes de saúde da família são organizadas geograficamente, abrangendo 

populações adscritas de 600 até 1.000 famílias cada. Seus membros têm papéis e 

responsabilidades definidas em uma estrutura de base nacional, contidas na PNAB, 

incluindo diretrizes que oferecem respostas para a maioria dos problemas de saúde 

(PAIM, 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

As diretrizes que norteiam o processo de trabalho das equipes da ESF, dispostas na 

PNAB, qualificam a ABS com definição de território e trabalho em equipe sob 

população adscrita, centradas nas famílias, com programação e implementação das 

atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades dessa população. E 

considera neste processo, mecanismos como priorização de ações através de 

avaliação de risco e vulnerabilidade e organização da agenda de trabalho 

compartilhado de todos os profissionais inseridos. Pautado nessa dinâmica de 

trabalho, há criação de vínculo e corresponsabilização dos sujeitos na produção da 

saúde (ESCORE et al., 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 
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Destaca-se igualmente o estabelecimento da realização de acolhimento à demanda 

espontânea de usuários, com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de 

necessidades de saúde e análise de vulnerabilidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012a). O acolhimento colabora com a qualificação dos sistemas de saúde, pois 

permite ao usuário o acesso a um atendimento equânime e integral, por meio da 

multiprofissionalidade, sendo uma ferramenta com potencialidade para efetivação 

dos princípios constitucionais do SUS (COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015). 

Inúmeros são os esforços para efetivar as prerrogativas do SUS e implementar os 

princípios e diretrizes estabelecidos pela PNAB, que representam o processo de 

trabalho em saúde no Brasil. A expansão e qualificação da atenção básica através 

da ESF são prioridades para o fortalecimento e consolidação da ABS. Considerando 

o acesso universal como princípio constituinte do SUS, a melhoria do acesso 

associada ao aumento da cobertura assim como à qualidade do modelo de atenção 

operante nos serviços de saúde é estratégia de destaque das políticas de saúde no 

Brasil (TEIXEIRA, 2003).  

 

3.3 Acesso aos serviços de saúde 

Com o processo de descentralização da gestão no SUS, e consequente 

municipalização das ações e serviços de saúde, a ESF se tornou foco nas ações 

governamentais de saúde no Brasil, com vistas à ampliação e melhoria do acesso 

dos usuários no sistema de saúde (CONASS, 2011; ALBUQUERQUE et al., 2014). 

É consenso que a expansão da APS via ESF ampliou o acesso ao cuidado 

(TEIXEIRA; SOLLA, 2005; SOUSA, 2008; SILVA; CASOTTI; CHAVES, 2013), mas 

há também relativa concordância sobre ele ser precário mesmo onde a ESF já está 

estabelecida (AZEVEDO; COSTA, 2010).  

As desigualdades de acesso encontram-se como um dos principais problemas a 

serem enfrentados para o funcionamento efetivo do SUS, conforme as diretrizes e 

os princípios propostos constitucionalmente (ASSIS; JESUS, 2012). 

O conceito de acesso na literatura apresenta-se de forma variada e complexa no 

campo da saúde. Há uma diversidade encontrada em relação à terminologia 

empregada, podendo ser encontrado como semelhante, distinto ou complementar ao 

termo acessibilidade. Embora ainda seja discutida essa definição, a maior parte da 
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literatura concorda que o acesso está relativo à oportunidade de utilização dos 

serviços em circunstâncias que permitam o uso apropriado dos mesmos e 

representa uma dimensão do desempenho dos sistemas de saúde associado à 

oferta (TRAVASSOS; MARTINS, 2004; SANCHEZ; CICONELLI, 2012). 

Apesar da diversidade de conceitos, as concepções possuem a mesma essência e 

se complementam. Alguns importantes conceitos encontrados na literatura serão 

discorridos a seguir. 

Donabedian (2003) considera os conceitos de acesso e acessibilidade como 

sinônimos, definindo-os como a capacidade de obtenção de cuidados de saúde 

quando necessário, de modo fácil e conveniente, e destaca-os em duas dimensões: 

geográfica e sócio organizacional. A primeira está relacionada à distância e 

locomoção dos usuários para a chegada aos serviços. A segunda refere às 

características da oferta que podem facilitar ou dificultar a capacidade das pessoas 

no uso dos serviços (DONABEDIAN, 2003). 

O acesso também é relacionado aos aspectos facilitadores ou dificultantes na 

obtenção de cuidados à saúde por Travassos e Castro (2008), que incluem 

elementos que constituem como barreiras na oferta de cuidados de saúde: 

geográficas, financeiras, organizacionais, informacionais e culturais, além da 

disponibilidade de serviços. 

Andersen e Newman (2005) concernem o conceito de acesso à entrada do usuário 

no serviço de saúde e a continuidade da atenção, abrangendo a disponibilidade dos 

serviços de saúde com clara definição da porta de entrada. 

Em contrapartida, autores como Starfield (2002) e Penchansky e Thomas (1981) 

diferenciam acesso de acessibilidade. Acessibilidade refere-se a características da 

oferta e o acesso à forma como as pessoas percebem a acessibilidade 

(STARFIELD, 2002). Em uma teoria mais antiga, destaca-se a conceituação de 

acesso, distinguindo de acessibilidade, contudo complementares, feita por 

Penchansky e Thomas (1981), numa abordagem mais ampliada do termo. 

Consideram cinco dimensões referentes ao acesso: disponibilidade (volume e tipo 

de serviço em relação à necessidade), acessibilidade (adequação entre distribuição 

geográfica dos serviços e pacientes), acolhimento (relação entre a organização dos 

serviços e a adaptação do usuário), capacidade de compra (forma de financiamento 
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e possibilidade de copagamento por parte da clientela), e por fim, aceitabilidade 

(satisfação dos usuários e trabalhadores de saúde com a organização dos serviços) 

(PENCHANSKY; THOMAS, 1981 apud ALVES et al., 2014). 

Ao longo do tempo, o conceito de acesso passou a incorporar outras dimensões 

para a avaliação dos desempenhos dos serviços de saúde. Estudos mais recentes 

apontam que as principais características do acesso à saúde podem ser resumidas 

em quatro dimensões: disponibilidade, aceitabilidade, capacidade de pagamento e 

informação. Estas refletem aspectos não apenas organizativos e técnicos tangíveis 

do sistema, como também cultural, educacional e socioeconômico, incorporando a 

aceitabilidade e informação, estando essa noção associada aos conceitos de 

empoderamento e letramento para tomada de decisões em saúde (SANCHEZ; 

CICONELLI, 2012).  

Um recente modelo de análise do acesso foi demarcado por Assis e Jesus (2012) 

pautados nos aspectos acima referidos. No estabelecimento de caminhos para a 

universalização da atenção a saúde, esse modelo envolve a análise do acesso sob 

cinco dimensões: políticas, econômico-social, técnicas, organizativas e simbólicas 

(Figura 2). Assis e Jesus (2012, p. 2865) mencionam que o modelo proposto “busca 

desenvolver uma postura crítica para refletir e intervir nas práticas e serviços, tendo 

como imagem objetivo uma atenção responsável, integral, resolutiva, equânime e de 

qualidade”. 
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Figura 2. Modelo de análise: acesso universal aos serviços de saúde. 
Fonte: ASSIS; JESUS, 2012. 
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A dimensão política busca evidenciar o comprometimento dos formuladores de 

políticas com o acesso universal aos serviços de saúde, através do 

acompanhamento do processo e da tomada de decisão partilhada entre os 

diferentes sujeitos com representação política. A dimensão econômico-social 

considera os investimentos na rede pública por nível de complexidade com definição 

das responsabilidades de financiamento por esfera de poder. Já a dimensão 

organizacional está relacionada à capacidade dos serviços em dar respostas 

objetivas às demandas dos usuários, através do fortalecimento da porta de entrada 

no nível básico da atenção e fluxo de atendimento organizado, dentre outros 

dispositivos (ASSIS; JESUS, 2012).  

Em relação à integralidade da atenção à saúde, a dimensão técnica objetiva situar o 

usuário do SUS no centro do processo da atenção à saúde, responsabilizando os 

trabalhadores, gestores e prestadores de serviços da saúde.  Aponta a apreensão 

de dispositivos, como acolhimento, vínculo e autonomia da equipe e usuário 

favoráveis para o alcance da integralidade. E por fim, a dimensão simbólica envolve 

a compreensão do processo saúde-doença, cultura, crenças e valores de sujeitos e 

grupos sociais nas áreas onde os serviços se organizam para ofertar a atenção loco-

regionais (ASSIS; JESUS, 2012). 

No que concerne o desempenho dos serviços de saúde no Brasil, o acesso tem sido 

referido na literatura como um dos principais problemas relacionados à assistência a 

saúde (LIMA et al., 2007) e o acolhimento é descrito como um dos dispositivos 

fundamentais para a melhoria da sua qualidade. Tesser e Norman (2014, p. 873), 

mencionam que: 

O acolhimento induz a reformulação da tradição burocrática e rígida 
dos serviços de saúde em todas as suas esferas. Isso se reflete na 
questão do acesso aos serviços na APS, com vistas a flexibilizar e 
ampliar a clínica, facilitando o cuidado do usuário dentro das equipes 
da ESF (TESSER; NORMAN, 2014, p. 873). 

 

É considerado como um recurso destinado a apoiar a qualificação do sistema de 

saúde, pois possibilita ao usuário o acesso a um cuidado justo, ampliado e integral, 

a partir da premissa de acesso universal (CARVALHO et al., 2008; BARALDI; 

SOUTO, 2011). O acolhimento facilita, dinamiza e organiza o trabalho de forma a 

auxiliar os profissionais a atingirem as metas dos programas, a melhorarem o 
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trabalho e executarem um bom atendimento, predispondo a resolutividade do 

problema (CARDOSO et al., 2009).  

Acesso e acolhimento são elementos essenciais do atendimento para que se possa 

incidir efetivamente sobre o estado de saúde do indivíduo e da coletividade 

(RAMOS; LIMA, 2003). 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Tipo do estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, utilizando dados 

secundários de uma pesquisa nacional para avaliação da Atenção Primária em todo 

o país, denominada PMAQ-AB. Este estudo vincula-se ao segundo ciclo do referido 

programa para o Estado de Goiás, realizado pelo MS em parceria com instituições 

de pesquisa e ensino superior. 

O processo de Avaliação Externa da atenção básica no Brasil foi desenvolvido em 

todos os Estados brasileiros, que foram agrupados em seis consórcios. O Estado de 

Goiás faz parte do consórcio, cuja coordenação geral é realizada pela equipe da 

Universidade Federal de Pelotas, composto pelos Estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Maranhão e Distrito Federal. No Estado de 

Goiás a coordenação da pesquisa foi realizada pelo Departamento de Saúde 

Coletiva e Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 

4.2 Local de estudo 

O presente estudo utilizou a base de dados obtida na pesquisa vinculada ao PMAQ- 

AB, segundo ciclo, para o Estado de Goiás, realizada nos serviços de saúde da 

atenção básica de 242 municípios que participaram da Avaliação Externa.  

O Estado de Goiás, localizado a leste da Região Centro-Oeste, no Planalto Central 

brasileiro e com área de 340,112 km², é uma das 27 unidades federativas do Brasil. 

De acordo com o censo de 2010 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população de Goiás era 6.154.996 habitantes (IBGE, 2010), 

Goiás divide-se em cinco macrorregiões: Nordeste, Centro-Oeste, Centro-Norte, 

Sudeste e Sudoeste. Essas macrorregiões estão subdivididas em 18 microrregiões 

com total de 246 municípios. Cada uma delas possui um município sede da regional 

de saúde, representando a secretaria de saúde do estado, ou seja, é uma forma dos 

municípios terem mais proximidade com o governo estadual na área da saúde. 

 



40 

4.3 População de estudo 

O estudo foi constituído por 975 UBS que responderam ao módulo I, e 1180 equipes 

de saúde que participaram do módulo II. Goiás é composto por 246 municípios, 

porém quatro não participaram da Avaliação Externa devido a não adesão ao 

programa. São eles: Barro Alto, Inaciolândia, Morro Agudo e Santa Rita do Novo 

Destino (Figura 3).  

Nesta pesquisa ficaram definidas como critérios de inclusão, as equipes que 

aderiram voluntariamente ao PMAQ-AB e suas respectivas unidades de saúde, além 

de profissionais de saúde que estavam presentes nos serviços, no período de coleta 

de dados da pesquisa nacional; e como critério de exclusão ausência na equipe por 

motivo de férias ou licenças. 

 

Figura 3. Distribuição da quantidade de equipes avaliadas no ciclo II do PMAQ-AB. 
Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2013.  

 

4.4 Coleta de dados 

Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal. As informações foram obtidas 

a partir do banco de dados de base nacional da avaliação externa do Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), 2° ciclo, para o 

Estado de Goiás.  
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Os dados da avaliação externa do 2o ciclo estão disponíveis no site do Ministério da 

Saúde na opção Microdados da avaliação externa e podem ser acessados pelo 

seguinte link: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?conteudo=2_ciclo.  

 

4.5 Variáveis de interesse 

Realizou-se nesse estudo, para se atingir os objetivos propostos, um recorte no 

banco de dados nacional do PMAQ-AB.  

As variáveis deste estudo foram selecionadas de acordo com os objetivos e a 

consistência no banco de dados, utilizado como base o módulo I e II do instrumento 

da Avaliação Externa do PMAQ-AB (Quadro 1). O módulo I refere às condições de 

infraestrutura e de funcionamento das UBS, e o módulo II está relacionado às 

características de organização dos serviços e do processo de trabalho das equipes 

de atenção básica. 

 

EIXOS DE ANÁLISE CATEGORIAS 

Caracterização do acesso aos serviços  
de saúde das UBS. 

Profissionais presentes nas equipes de 
saúde; 

Turnos de atendimento; 

Horário de abertura e fechamento da 
UBS; 

Dias de funcionamento; 

Formas de agendamento; 

Dias e horários para agendamento; 

Prazo máximo para consulta agendada; 

Agendamento por hora marcada/ por 
bloco de horas/ fila para pegar senha; 

Reserva de vagas para renovação de 
receitas de cuidado continuado; 

Reserva de vagas ou horário de fácil 
acesso para resultados de exames; 

Reserva de vagas ou horário de fácil 
acesso para avaliar evolução do usuário 
ou sanar dúvidas; 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?conteudo=2_ciclo
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Quadro 1. Variáveis de estudo divididas por categorias em eixos de análise, segundo ciclo do PMAQ-
AB/2014. 

 

4.6 Análise de dados 

A partir dos dados secundários extraídos do banco de dados do MS, criou-se uma 

planilha do Excel utilizando-se das variáveis correspondentes.  

Esta planilha depois foi transferida para o programa Software Statistical Package of 

Social Sciences (SPSS) versão 20.0, onde realizou-se a análise descritiva dos 

dados, utilizando-se a medida de frequência simples. 

 

4.7 Aspectos éticos  

Este trabalho foi realizado com a utilização de dados secundários de um banco de 

dados, portanto dispensa aprovação em Comitê de Ética. Entretanto a coleta dos 

dados primários foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Federal de Pelotas com o número de Protocolo 38/12 (ANEXO II), e teve como base 

os cuidados éticos necessários para pesquisa com seres humanos preconizados 

EIXOS DE ANÁLISE CATEGORIAS 

Sistematização do acolhimento à 
demanda espontânea de usuários 
atendidos por equipes de saúde da 
família. 

Realização de acolhimento à demanda 
espontânea; 

Local de realização do acolhimento; 

Turnos e dias de realização do 
acolhimento; 

Avaliação de risco e vulnerabilidade; 

Capacitação de profissionais para 
avaliação de risco e vulnerabilidade; 

Existência de protocolos; 

Atendimento de urgência e emergência 
em situações específicas; 

Reserva de vagas para demanda 
espontânea; 

Agendamento de consulta para casos 
não atendidos no mesmo dia; 

Tempo de espera para primeira escuta; 

Tempo de espera para consulta; 
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pela Resolução 466/2012 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b), da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acesso, para fins deste estudo, encontra-se enquadrado como uma avaliação da 

qualidade da ABS, e foi caracterizado com base no modelo de análise de acesso 

universal aos serviços de saúde formulados por Assis e Jesus (2012), apresentado 

anteriormente (Figura 2). As dimensões do modelo selecionadas para abordar o 

tema foram a organizacional e a técnica.  

A partir dos resultados alcançados, foi possível caracterizar e discutir o processo de 

trabalho de saúde relacionado ao acesso e acolhimento, sob dois eixos de análise: 

caracterização do acesso aos serviços de saúde das UBS e sistematização do 

acolhimento à demanda espontânea de usuários atendidos por equipes de saúde da 

família. 

 

5.1 Caracterização do acesso aos serviços de saúde das Unidades 

Básicas de Saúde 

Neste estudo, o acesso é compreendido como possibilidade de utilização de 

serviços de saúde em circunstâncias que permitem o uso apropriado destes 

(TRAVASSOS; MARTINS, 2004; SANCHEZ; CICONELLI, 2012). A existência de 

serviços oportunos e com capacidade de garantir acesso aos usuários propicia 

satisfação do usuário e qualificação da ABS.  

A PNAB do MS determina como um dos fundamentos e diretrizes da ABS o acesso 

universal e contínuo aos serviços de saúde, caracterizando-a como porta aberta e 

preferencial da rede de atenção à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). O 

acesso deve ser facilitado, sob pena de descumprimento dos princípios 

fundamentais do SUS, como o da universalidade, da equidade e da integralidade. E 

está diretamente ligado à entrada dos usuários aos serviços de saúde e às 

características da organização do processo de trabalho neles inseridos.  

No modelo de análise do acesso universal aos serviços de saúde, a dimensão 

organizacional está relacionada à capacidade dos serviços em dar respostas 

objetivas às demandas dos usuários, através do fortalecimento da porta de entrada 
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no nível básico da atenção e fluxo de atendimento organizado, dentre outros 

dispositivos (ASSIS; JESUS, 2012).  

O fortalecimento da porta de entrada envolve estratégias como diminuição das 

barreiras de acesso e ampliação da resolutividade (ALMEIDA; FAUSTO; 

GIOVANELLA, 2011).  

A questão do acesso organizacional apareceu como uma problemática nessa 

pesquisa, o que também foi identificado em outros estudos, tais como os de Ramos 

e Lima (2003); Conill (2002); Cohn et al (2002); Escorel et al. (2007); Pereira et al. 

(2011) 

A seguir, o acesso será discutido sob duas perspectivas com base nos resultados 

encontrados: funcionamento das UBS e organização do agendamento de consultas 

para os profissionais das equipes de saúde. 

 

5.1.1 Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde 

Os dados apresentados a seguir pertencem ao módulo I da Avaliação Externa e são 

referentes às 975 UBS que participaram do PMAQ-AB, respondidos por profissionais 

envolvidos com a gestão das UBS.  

O alcance dos usuários na entrada do sistema de saúde inclui a disponibilidade de 

dias e horários de funcionamento das UBS (ASSIS; JESUS, 2012). No Estado de 

Goiás, 98,3% das UBS funcionam cinco dias ou mais na semana, mas apenas 9,8% 

abrem as unidades aos sábados e 2,1% aos domingos. É importante destacar que 

ainda existem municípios que não oferecem abertura pelo menos cinco dias na 

semana, representados por 1,7% da totalidade. Ainda, a maioria das UBS exercem 

suas atividades em período diurno (96,6%), sendo o horário de abertura prevalente 

às 07 horas da manhã (76,9%) e de fechamento às 17 horas (74,4%). Apenas 2,7% 

das UBS referiram exercer suas atividades também no período noturno (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição das frequências relacionadas ao funcionamento das UBS. 

VARIÁVEIS N % 

Turnos de Atendimento (I.8.I):   

Manhã 5 0,5 

Tarde 2 0,2 

Noite 26 2,7 

Diurno 942 96,6 

TOTAL 975 100 

Horário de funcionamento (I.8.5):   

Abertura as 7:00 750 76,9 

Fechamento as 17:00 725 74,4 

TOTAL 1475* - 

Dias de funcionamento (I.8.2):   

Menos de cinco dias na semana 17 1,7 

Cinco ou mais dias na semana 958 98,3 

Sábado 96 9,8 

Domingo 20 2,1 

TOTAL 1091* - 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 
*Para está variável era possível mais de uma resposta. 

 

Esses achados corroboram com os estudos realizados por Escorel et al. (2007) e 

Pereira et al. (2011) que encontraram baixa disponibilidade de acesso as UBS 

quanto a abertura nos finais de semana e período noturno em diversas regiões do 

país. A limitação sobre a abertura da unidade é encontrada na literatura como 

aspecto que obteve menor satisfação por parte dos usuários (CUNHA; VIEIRA-DA-

SILVA, 2010; PEREIRA et al., 2011).  

A restrição do funcionamento das UBS, relacionado aos dias e horários de abertura 

e fechamento, pode remeter a problemas que, entre outros, comprometem a 

consolidação da ABS como porta de entrada preferencial do sistema e de uso 

regular, representando uma fragilidade do acesso (ALMEIDA et al, 2011). Traduz 

como barreira organizacional do serviço limitando a sua utilização pelos usuários 

(TRAVASSOS; CASTRO, 2008; ALMEIDA et al., 2011).  

O enfrentamento dessa fragilidade se deve a expansão de dias e horários de 

atendimento, promovendo mais oportunidades para a população trabalhadora utilizar 

os serviços de saúde das UBS, facilitando sua entrada no sistema e diminuindo a 

procura por serviços de urgência e emergência como primeiro contato. Os horários e 
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dias de funcionamento devem ser organizados de modo a garantir o maior acesso 

possível aos usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

A falta de profissionais de saúde em uma unidade tem grande relevância quando se 

avalia o funcionamento da mesma. Ainda se encontram dados referentes à falta de 

profissional de todas as categorias de saúde indicadas para compor as equipes de 

saúde da família nas unidades. Das 975 UBS, 16 (1,6%) referiram não possuir 

nenhum profissional médico na unidade, 4 (0,4%) não possuir enfermeiros, 12 

(1,2%) técnico ou auxiliar de enfermagem e 9 (0,9%) não dispõem de ACS na UBS 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Distribuição das frequências relacionadas ao número de profissionais 
ausentes nas UBS. 

VARIÁVEIS N % 

Número de UBS que não possuíam nenhum dos seguintes profissionais (I.3.3):   

 Médico     16 1,6 

 Enfermeiro      4 0,4 

 Técnico ou Auxiliar de Enfermagem    12 1,2 

 Agente Comunitário de Saúde      9 0,9 

 TOTAL    41*   - 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 
*Para está variável era possível mais de uma resposta. 

 

Certamente esses dados não representam uma particularidade do Estado de Goiás, 

a exemplo dos resultados de um estudo realizado no Estado de Pernambuco, a qual 

a falta de pelo menos um médico ou um enfermeiro ainda persiste nas UBS, mesmo 

que em baixa proporção (ALBUQUERQUE et al., 2014).  

A PNAB direciona o processo de trabalho da ESF pautado em equipes 

multiprofissionais, compostas minimamente por um profissional médico generalista 

ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, um 

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, um técnico ou auxiliar de 

enfermagem e ACS (PAIM, 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).  

A importância do trabalho em equipe consiste em articular a proposta de 

integralidade das ações de cuidado, com múltiplas intervenções e interação dos 

agentes de diferentes áreas profissionais (PEDUZZI, 2001). Considerando que todas 

as UBS participantes do estudo possuíam equipes de saúde da família, a escassez 

de profissionais direciona a uma fragilidade do acesso e a um desafio para um 
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atendimento de qualidade aos usuários, visto que cada membro tem papéis e 

responsabilidades definidas em uma estrutura de base nacional (BREHMER; 

VERDI, 2010).  

Sem dúvidas, a presença de todos os profissionais é fundamental para a 

qualificação do atendimento da ESF, mas é relevante discutir sobre o 

comprometimento no processo de trabalho da ESF com a ausência de ACS, uma 

vez que este é responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população 

que reside na área adscrita de atuação das equipes de saúde da família. Essa 

atuação é importante para a criação de vínculos e conhecimento da comunidade e 

para planejamento de ações e cuidados de saúde. O número de ACS deve ser 

suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, e conforme a PNAB, uma 

equipe pode conter entre quatro a doze ACS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). 

Além disso, a falta de profissionais também reflete negativamente para os 

trabalhadores, gerando sobrecarga de trabalho, cansaço e exaustão, tornando-os 

profissionais insatisfeitos, carecendo de respaldo para sua efetiva atuação 

(BREHMER; VERDI, 2010; MITRE; ANDRADE; COTTA, 2012). 

 

5.1.2 Organização do agendamento de consultas para os profissionais das equipes 

de saúde 

Dentre os diversos aspectos relacionados à organização do processo de trabalho 

das UBS, visando o fortalecimento da porta de entrada da ABS, ressalta-se a forma 

de agendamento de consultas e tempo de espera na obtenção de atendimentos nos 

serviços de saúde. Os dados a seguir pertencem ao módulo II da Avaliação Externa 

e representam uma amostra de 1180 equipes de saúde da família do Estado de 

Goiás presentes nas 975 UBS. Foram respondidos por profissionais do nível 

superior pertencentes à equipe avaliada, sendo representados em 93,0% por 

enfermeiros (Tabela 3). 
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Tabela 3. Distribuição das frequências de profissionais que responderam ao 
instrumento. 

VARIÁVEIS N % 

Profissão da pessoa que respondeu ao instrumento: (II.3.2)   

Médico (a)  73 6,2 

Enfermeiro (a)  1097 93,0 

Outro profissional (Nível superior)  10 0,8 

TOTAL  1180 100,0 

 Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 

Analisando as variáveis relativas à maneira como são agendadas as consultas, em 

Goiás, apenas 58% das equipes de saúde da família oferecem agendamento de 

consultas em qualquer dia da semana e sem horários específicos. Há um grande 

número de equipes de saúde da família que restringem o agendamento com dias 

e/ou horários específicos. Além disso, em quase a totalidade das equipes, o 

agendamento é feito de forma presencial (99,6%), poucos referiram que também 

pode ser realizado por telefone (29,9%) e pela internet (0,7%). Ainda, quanto aos 

horários em que as consultas são realizadas com o profissional de saúde, quase 

metade das equipes (43,5%) referiram que os usuários necessitam ir para filas para 

pegar senhas de ordem de atendimento (Tabela 4). 

Tabela 4. Distribuição das frequências de agendamento de consultas nas UBS. 

VARIÁVEIS N % 

Como são agendadas as consultas na unidade de saúde? (II.12.12)   

Em qualquer dia da semana em qualquer horário   684 58,0 

Em qualquer dia da semana em horários específicos   210 17,8 

Dias específicos fixos, em qualquer horário     83   7,0 

Dias específicos fixos, em horários específicos   158 13,4 

Outro (s)     45   3,8 

TOTAL 1180 100,0 

O agendamento pode ser feito: (II.12.14)   

Presencial 1175 99,6 

Por telefone   353 29,9 

Pela internet       8   0,7 

TOTAL 1536*     - 

Como os usuários são agendados? (II.12.13)   

Com hora marcada   372 31,5 

Marcados por blocos de hora   295 25,0 

Fila para pegar senha   513 43,5 

TOTAL 1180 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 
*Para está variável era possível mais de uma resposta. 
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O agendamento de consulta presencial, com dias e/ou horários específicos 

apresentam-se como barreiras que, entre outras, tendem a diminuir a oportunidade 

do usuário utilizar o serviço de saúde (SANCHEZ; CICONELLI, 2012). Brehmer e 

Verdi (2010) referem que o usuário é colocado numa posição de privação de 

liberdade individual e lhe é negado o acesso, expressando uma negligência no 

direito à saúde.  

Além disso, é relevante discutir que a forma de agendamento com dias e/ou horários 

específicos e com atendimento através de senhas para pegar fila, representam 

como entraves no processo de marcação de consultas. Esses mecanismos 

adotados dificultam a humanização no atendimento devido à possibilidade de 

formação de filas de longa espera, filas na madrugada e comercialização de lugar na 

fila de espera (RAMOS; LIMA, 2003; DALL’AGNOL; LIMA; RAMOS, 2009).  

Portanto, através desses resultados, é notável a dificuldade e a deficiência no 

agendamento de consultas nas UBS no Estado de Goiás. Esta dificuldade 

permanece como um importante problema de acesso na atenção básica, 

constituindo, ainda hoje, um desafio para o SUS. Percebemos resultados parecidos 

na literatura, onde a marcação de consultas é avaliada como insatisfatória, 

resultando em filas de espera, como demonstram Araújo et al. (2008); Cunha e 

Vieira-Da-Silva (2010); Medeiros et al. (2010); Almeida et al. (2011)  

Além da organização do agendamento, foram avaliadas estratégias que as equipes 

de saúde da família utilizam em seus processos de trabalho, na organização da 

agenda, com o intuito de facilitar o acesso a alguns tipos de necessidades 

relacionados ao cuidado continuado e responsabilização pelo usuário (Tabela 5).  

Essas estratégias denotam uma necessária flexibilidade no processo de trabalho 

das equipes, e estão de acordo com o que preconiza Merhy et al. (1994), ao 

estabelecer uma nova relação de compromisso entre usuários e trabalhadores de 

saúde, constituindo uma nova forma de gerir o processo institucional. Representam 

medidas gerenciais que procuram atenuar as dificuldades de acesso ao 

agendamento de consultas, priorizando a responsabilização pela continuidade do 

cuidado com o usuário (RAMOS; LIMA, 2003).  

Entretanto, em Goiás, os resultados apontaram que o usuário pode encontrar 

barreiras no acesso em relação à continuidade do seu tratamento, quando deseja 
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buscar ou mostrar exames, sanar dúvidas pós consulta ou mostrar sua evolução 

(Tabela 5). A organização das agendas voltada para o estabelecimento dessas 

estratégias viabiliza a produção do cuidado de forma eficaz e em tempo oportuno, 

mas pouco mais que a metade das equipes de saúde da família referiu propiciar 

reserva de vagas ou horário de fácil acesso na agenda para essas demandas. 

Tabela 5. Distribuição das frequências de organização da agenda para estratégias 
de continuidade do cuidado do usuário. 

VARIÁVEIS N % 

Existe reserva de vagas na agenda ou um horário de fácil acesso ao 
profissional para que o usuário possa buscar e mostrar resultados de 
exames? (II.13.4) 

  

Sim   756 64,1 

Não   424 35,9 

TOTAL 1180 100,0 

Existe reserva de vagas na agenda ou um horário de fácil acesso ao 

profissional para que o usuário possa sanar dúvidas pós-consulta ou 

mostrar como evoluiu sua situação? (II.13.5) 

  

Sim   696 59,0 

Não   484 41,0 

TOTAL 1180 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 

 

Mas, o cuidado com usuário que faz uso contínuo de medicação e necessita de 

renovação de receita, sem a exigência de agendar consulta para atender essa 

necessidade, apresentou melhores percentis. O número de equipes que afirmaram 

não necessitar de agendamento prévio para tal procedimento foi de 971, equivalente 

a 82,3% das equipes de saúde da família (Tabela 6). Esses achados corroboram 

com estudo de Ramos e Lima (2003). 

Tabela 6. Distribuição das frequências quanto à renovação de receitas de cuidado 
continuado sem a necessidade de marcação de consultas. 

VARIÁVEIS N % 

A equipe realiza renovação de receitas para os usuários de cuidado 

continuado/de programas como hipertensão e diabetes, sem a 

necessidade de marcação de consultas médicas? (II.13.3) 

  

Sim   971 82,3 

Não   209 17,7 

TOTAL 1180 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 
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Porém, é importante ressaltar que os resultados obtidos não inferem sobre a prática 

de rotina de renovação de receitas, ou seja, não demonstra se é realizada através 

de consulta e avaliação com os profissionais de saúde, mesmo que breve, ou é 

apenas um ato de prescrever uma receita anterior. Lembrando que essa prática 

refere a usuários que necessitam de cuidado continuado, a qual as receitas podem 

ser válidas por até seis meses. 

O código de ética médica aponta que: 

É vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos 
sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou 
emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, 
nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010, p. 88). 

 

E o Conselho Regional de Enfermagem (COREN) do Estado de Goiás, em parecer 

sob Nº 066/CT/2015 acerca da competência do enfermeiro quanto à transcrição de 

medicamento incluídos nos programas e protocolos do MS, refere que:  

O Enfermeiro, não poderá realizar a transcrição de receita médica 
vencida, entretanto, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a 
receita poderá ser validada para dispensação de medicamento de 
uso contínuo, até a data da próxima consulta médica, conforme 
estabelecido em Norma Técnica ou Protocolo Institucional aprovado 
pelo gestor técnico da instituição (COREN, 2015, p. 3). 

 

Sendo assim, esses resultados apontam a facilidade de acesso para renovação de 

receitas de uso contínuo, mas não demonstram a qualidade dessa ação. É 

importante que os serviços se organizem de forma que o usuário não fique a mercê 

apenas de renovação de receitas sem que haja uma avaliação da sua evolução. 

 

5.2 Sistematização do acolhimento à demanda espontânea de usuários 

atendidos por Equipes de Saúde da Família 

O acolhimento direciona para o estabelecimento de estratégias de atendimento a 

qual envolvem trabalhadores, gestores e usuários, com o objetivo de resolver as 

necessidades de saúde expressas através de uma demanda espontânea dos 

usuários. Entre os vários aspectos que repercutem o acolhimento, destaca-se o 

processo de trabalho desenvolvido nas UBS pelas equipes de saúde da família para 

o êxito no atendimento a essa demanda (COELHO; JORGE, 2009). 
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Dentre as 1.180 equipes de saúde da família contratualizadas, que abrangem o 

Estado de Goiás, 1.150 (97,6%) referiram realizar acolhimento à demanda 

espontânea nas UBS (Tabela 7). Os achados desse estudo são coerentes com 

outros encontrados na literatura ao apontarem que essa prática está presente nas 

UBS de diversas regiões do Brasil (FRACOLLI; ZOBOLI, 2004; SOUZA et al, 2008; 

BREHEMER; VERDI, 2010; BARALDI; SOUTO, 2010; ALMEIDA; FAUSTO; 

GIOVANELLA, 2011; MITRE; ANDRADE; COTTA, 2012; ALBUQUERQUE et al, 

2014). 

Tabela 7. Distribuição das frequências quanto à realização de acolhimento à 
demanda espontânea pelas equipes de saúde da família. 

VARIÁVEIS N % 

A equipe realiza acolhimento à demanda espontânea na unidade? 
(II.12.1) 

  

Sim 1150 97,6 
Não     30   2,4 
TOTAL 1180  100 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 
 

O MS (2013, p. 20) define o acolhimento como “uma prática presente em todas as 

relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, 

nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas”. 

O ato de acolher envolve não só a escuta das demandas, como também a analisa e 

a reconhece como legítima, implicando em tomada de decisões para a sua 

resolução, baseada na análise da necessidade, observando o risco e 

vulnerabilidade, mesmo que seja necessário comunicar com outros pontos da rede 

de atenção à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b).  

Se compararmos os dados publicados pelo PMAQ-AB do MS no primeiro ciclo, 

notamos que há uma melhora nesse índice. No ano de 2012, apenas 66% das 

equipes contratualizadas no Estado de Goiás informaram realizar o acolhimento à 

demanda espontânea (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015b). 

Contudo, assumir efetivamente o acolhimento como diretriz da PNAB é um processo 

que demanda transformações intensas na maneira de funcionar a ABS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a). Portanto, é necessário avaliar como essa prática 

opera nos serviços de saúde, com o intuito de melhorar a relação trabalhadores- 

usuários e ampliar o acesso aos serviços, respeitando a universalidade, equidade e 

integralidade na atenção à saúde. 
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O MS menciona que não há um padrão a ser seguido, nem um modelo normatizado, 

pois deve haver uma flexibilidade para a realização do acolhimento à demanda 

espontânea, conforme a realidade em que cada serviço está inserido. A 

responsabilização pelo usuário depende tanto de um caráter ético e humano quanto 

da existência de fluxos, de maneira que ninguém se sinta não acolhido diante de 

necessidades, dúvidas e angústias (MAGALHÃES JÚNIOR, 2006 apud ALMEIDA; 

FAUSTO; GIOVANELLA, 2011). Algumas ressalvas são importantes para que se 

avalie a qualidade da sistematização do acolhimento.  

Dentre elas, citamos o local na UBS a qual o acolhimento deve ser realizado. 

Apenas 14,4% das equipes de saúde referiram possuir uma sala especifica, e mais 

da metade (57,4%) realizam na sala de espera/recepção (Tabela 8). Este dado 

representa um relevante problema na implantação do acolhimento, pois para a sua 

realização, é necessário um local onde a privacidade dos usuários seja permitida, 

favorecendo a exposição e o sigilo de sua demanda (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). Vários autores apontam na literatura a falta de um local apropriado para a 

realização do acolhimento (BECK; MINUZZI, 2008; CHAGAS; VASCONCELLOS, 

2013; ALVES et al, 2014).  

Tabela 8. Distribuição das frequências quanto ao local de realização do acolhimento 
à demanda espontânea pelas equipes de saúde da família nas UBS. 

VARIÁVEIS N % 

Em qual local é realizado acolhimento? (II.12.2)   

Sala Específica   165 14,4 

Consultório   182 15,8 

Sala de Espera/recepção   660 57,4 

Outro local     46   4,0 

Não há local específico     97   8,4 

TOTAL 1150 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 
 

A realização do acolhimento em sala de espera/ recepção constitui como um entrave 

em seu desenvolvimento, pois a exposição a qual o usuário é submetido pode 

causar-lhe constrangimento, interferindo na expressão da sua demanda 

(BREHMER; VERDI, 2010). Além disso, o ambiente não é propício para uma escuta 

qualificada do profissional, devido ruído provocado por outros usuários no local, e a 

falta de atenção que pode gerar ao profissional (CHAGAS; VASCONCELLOS, 

2013). 
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Outro aspecto importante a ser discutido quanto a esse atendimento na sala de 

espera/ recepção é que os profissionais não podem confundir acolhimento como 

recepção dos usuários, como descritos em outros estudos (FRACOLLI; ZOBOLI, 

2004; LIMA et al, 2007; SOUZA et al, 2008; BREHMER; VERDI, 2010; CUNHA; 

VIEIRA-DA-SILVA, 2010). O acolhimento não se limita apenas a organizar uma 

recepção, e deve ultrapassar a visão de cordialidade com quem procura pelo 

serviço, pois implica em uma escuta ativa do usuário, envolvendo a 

responsabilização pelo mesmo e resolutividade de suas demandas (LIMA et al, 

2007).  

Além do local a ser realizado, é relevante conhecer quando o acolhimento é 

promovido nas UBS. Em Goiás, 88,6% das equipes de saúde referem que realizam 

o acolhimento em cinco dias ou mais na semana, sendo que 88% também relatam 

que é feito durante o período diurno (Tabela 9). Os resultados convergem com 

alguns estudos, e apontam que, nesse quesito, o modo de operar o acolhimento 

condiz com o esperado pelo MS, já que deve ser realizado a qualquer momento para 

todos os usuários que abrangem a demanda espontânea (BECK; MINUZI, 2008; 

CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015a).   

Através dos dados, não fica esclarecido se as equipes de saúde da família que 

realizam apenas em meio período (8,7% matutino e 2,4% vespertino), ou em menos 

de cinco dias na semana (11,4%), está diretamente relacionado ao horário de 

funcionamento fragmentado da UBS (Tabela 9). 

Tabela 9. Distribuição das frequências quanto aos dias e turnos de realização do 
acolhimento à demanda espontânea. 

VARIÁVEIS N % 

Quantos dias por semana acontece? (II.12.4)   

Menos de 5 dias na semana    131 11,4 
5 dias ou mais por semana  1019 88,6 
TOTAL  1150 100,0 

Em quais turnos é realizado o acolhimento? (II.12.3)   

Só matutino 
Só vespertino 
Só noturno 
Diurno 
TOTAL 

  100 
    28 
      0 
 1000 
1128* 

  8,7 
  2,4 
    0 
88,0 
   - 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 
* Para está variável era possível mais de uma resposta. 
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Chagas e Vasconcellos (2013) mencionam em seu estudo que quando a equipe de 

saúde determina horários específicos para atender certo tipo de clientela, é imposto 

um constrangimento aos profissionais no objetivo de produzir o cuidado, 

aprisionando o seu trabalho vivo e dificultando relações positivas com os usuários. 

Algumas ações desencadeadas no processo de trabalho das equipes de saúde da 

família voltadas para demanda espontânea dos usuários determinam a qualificação 

do acolhimento realizado.   
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Tabela 10. Distribuição das frequências quanto às ações desencadeadas pelos 
profissionais de saúde no acolhimento, relacionadas ao tipo de atendimentos 
ofertados, à avaliação de riscos e vulnerabilidades e à disposição de protocolos de 
diretrizes terapêuticas para situações específicas. 

VARIÁVEIS N % 

A equipe realiza atendimento de: (II.12.8)   

Dor torácica    997 86,7 
Crise convulsiva    885 77,0 
Nefrolitíase    763 66,3 
Crise de asma    953 82,9 
Crise hipertensiva  1079 93,8 
Hiperglicemia em diabéticos  1074 93,4 
Casos suspeitos de dengue  1088 94,6 
Outros    650 56,5 
Não realiza atendimento a urgências e a emergências      52   4,5 
TOTAL  7541*     - 

A equipe realiza avaliação de risco e vulnerabilidade no acolhimento 
dos usuários? (II.12.17) 

  

Sim  1032 89,7 
Não    114   9,9 
Não sabe/Não respondeu        4   0,3 
TOTAL  1150 100,0 

Os profissionais da equipe que fazem o acolhimento foram capacitados 
para avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade dos usuários? 
(II.12.18) 

  

Sim    717 69,5 
Não    295 25,7 
Não se aplica    118 10,3 
Não sabe/Não respondeu      20   1,7 
TOTAL  1150 100,0 

A equipe possui protocolos com definição de diretrizes terapêuticas 
para acolhimento à demanda espontânea para quais situações? 
(II.12.7) 

  

Queixas mais frequentes no idoso    521 45,3 
Problemas respiratórios    490 42,6 
Queixas mais frequentes no adulto    459 39,9 
Queixas mais frequentes na criança    549 47,7 
Problemas relacionados à saúde mental/sofrimento psíquico    416 36,2 
Traumas e acidentes    272 23,7 
Captação precoce de gestantes e intercorrências na gestação    521 45,3 
Dengue    591 51,4 
Outros    281 24,4 
Não possui protocolos de atendimento à demanda espontânea    501 43,6 
Todas situações (desconsiderando a questão “outros”)    214 18,6 
TOTAL  4601*    - 

Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 
* Para estas variáveis era possível mais de uma resposta. 

 

A oferta de consultas de urgências e emergências é fundamental nesse processo de 

trabalho. Dentre as prioridades disponíveis no instrumento aplicado aos 

profissionais, foram elencadas como principais atendimentos de urgência e 
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emergência: dor torácica, crise convulsiva, nefrolitíase, crise de asma, crise 

hipertensiva, hiperglicemia em diabéticos e casos suspeitos de dengue. Todos esses 

tipos de atendimentos foram mencionados como realizados pela maioria das 

equipes de saúde, sendo que os casos de dengue foram representados pela maior 

proporção (94,6%). Apenas 4,5% das equipes referiram não realizar atendimento de 

urgência e emergência (Tabela 10). 

Esse dado infere sobre a melhoria da resolutividade das ABS no atendimento aos 

usuários, considerando o compromisso de resolver cerca de 80% das demandas 

apresentadas pela população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). Um estudo 

realizado por Almeida, Fausto e Giovanella (2011) confirma que a ampliação da 

oferta da ABS minimiza a busca por serviços de urgência como primeiro contato, 

aumentando também a sua resolutividade. 

Contudo, o MS menciona que o acesso com equidade deve ser uma preocupação 

constante no acolhimento da demanda espontânea (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). Nesse sentido, é fundamental que as equipes de saúde insirem em seus 

processos de trabalho a avaliação de risco e vulnerabilidade a todos os usuários que 

buscam a UBS para atender a sua necessidade.  

No Estado de Goiás, 89,7% das equipes de saúde da família realizam a avaliação 

de risco e vulnerabilidade no acolhimento dos usuários nas UBS, porém, apenas 

69,5% responderam que foram capacitados para esta avaliação (Tabela 10).  

A limitação do potencial do acolhimento como mecanismo de acesso com equidade 

se expressa através desses dados, pois, sugerem-se que parcela significativa das 

equipes de saúde apresenta reduzida capacidade de identificação dos riscos, 

vulnerabilidades e das situações de maior urgência apresentadas pelos usuários. 

Alguns estudos evidenciou-se a negligência deste aspecto nas UBS 

(ALBUQUERQUE et al, 2014; ALVES et al, 2014). A capacitação dos profissionais 

foi considerada como eixo estratégico para aumento da resolutividade e qualificação 

da ABS por Almeida, Fausto e Giovanella (2010).  

Faz-se necessário a reconstrução da educação continuada nos serviços de saúde 

voltados para uma maior sensibilização e qualificação dos profissionais, melhorando 

a atenção prestada na ABS, e interrompendo a entrada dos usuários nos serviços 

por critérios apenas burocráticos e administrativos, como por exemplo, o 
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atendimento por ordem de chegada (MITRE; ANDRADE; COTTA, 2012; 

SOPELETE; BISCARDE, 2013). 

O uso de protocolos com definição de diretrizes terapêuticas para o acolhimento à 

demanda espontânea complementa a qualificação da avaliação de riscos e 

vulnerabilidades por parte dos profissionais (MITRE; ANDRADE; SOLLA, 2012). 

Além disso, facilitam o trabalho em saúde na direção da clínica ampliada, que busca 

integrar várias abordagens, para além da alopatia, possibilitando um manejo eficaz 

da complexidade do trabalho em saúde e viabilizando a autonomia de outros 

profissionais. Assim, contribui com a integralidade e a descentralização da 

assistência à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; BARALDI; SOUTO, 2011).  

As equipes de saúde que confirmaram realizar acolhimento na UBS foram 

questionadas quanto à disposição de protocolos para situações específicas no 

acolhimento à demanda espontânea: queixas mais frequentes no idoso, problemas 

respiratórios, queixas mais frequentes no adulto, queixas mais frequentes na 

infância, problemas relacionados à saúde mental/ sofrimento psíquico, traumas e 

acidentes, captação precoce de gestantes e intercorrências na gestação, e dengue. 

Ressalta-se que a opção “outros” também foi questionada devido à peculiaridade de 

cada equipe (Tabela 10).  

Essa questão nos remete a refletir sobre o conhecimento a respeito do acolhimento 

por parte dos profissionais entrevistados, tendo em vista que, quase a totalidade das 

equipes realiza acolhimento, porém, além de poucas terem sido capacitadas para 

avaliação de risco e vulnerabilidades, quase metade das equipes (43,6%) não 

possuem nenhum protocolo de atendimento a este tipo de demanda no Estado de 

Goiás (Tabela 10).  Além de indicar uma fragilidade da prática no cotidiano dos 

serviços, pode-se considerar que os profissionais entrevistados tenham uma 

concepção equivocada a respeito da conceituação de acolhimento. Excluindo a 

opção “outros”, apenas 18,6% detêm de todos os protocolos especificados (Tabela 

10). 

A falta de protocolos com definição de diretrizes terapêuticas para acolhimento à 

demanda espontânea se assemelha a outros estudos realizados no Brasil que 

discutem essa temática (FRACOLLI; ZOBOLI, 2004; CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 

2010; BARALDI; SOUTO, 2011). 
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Historicamente, a ESF passou por transformações desde a aprovação da nova 

PNAB em 2012, que avançou na afirmação de uma ABS acolhedora e resolutiva, 

com maior valorização da garantia do acesso universal e equânime. Há uma 

necessidade em construir uma integração das ações programáticas das equipes 

com a demanda espontânea no processo de trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012a).  

Tabela 11. Distribuição das frequências quanto ao tempo de atendimento e 
organização da agenda para acolher a demanda espontânea. 

VARIÁVEIS N % 

Existe reserva de vagas para consultas de demanda espontânea? 
(II.12.6) 

  

Sim    968 84,2 
Não    182 18,8 
TOTAL  1150 100,0 

Normalmente, quanto tempo o usuário espera desde a chegada à 
unidade de saúde até o momento da primeira escuta/acolhimento? 
(II.12.15) 

  

Até 30 min  1102 95,8 
De 30 a 60 min      42   3,7 
Mais de 60 min        6   0,5 
TOTAL  1150 100,0 

Definido a consulta no acolhimento, quanto tempo o usuário espera 
para a consulta? (II.12.16) 

  

Até 30 min    740 64,3 
De 30 a 60 min    312 27,1 
Mais de 60 min      98   8,5 
TOTAL  1150 100,0 

O usuário consegue sair da unidade com a consulta marcada nas 
situações em que não seja o caso atender no mesmo dia? (II.12.9) 

  

Sim  1000 87,0 
Não    150 13,0 
TOTAL  1150 100,0 

A equipe tem definido o tempo máximo de agendamento do usuário? 
(II.12.10) 

  

Sim   733 62,1 
Não   447 37,9 
TOTAL 1180* 100,0 

Definido o tempo máximo de agendamento do usuário, quando o 
usuário não consegue atendimento para o mesmo dia quanto tempo 
leva para conseguir agendar a consulta? (II.12.11) 

  

Até 7 dias   682 93,0 
De 8 a 30 dias     46   6,3 
Mais de 30 dias       5   0,7 
TOTAL  733** 100,0 

  Fonte: Dados da pesquisa nacional de Avaliação Externa – PMAQ-AB/MS, 2014. 
* Inclui todas as equipes de saúde que responderam ao questionário. 
**Considera as equipes de saúde que definem tempo máximo de agendamento do usuário. 
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As equipes do Estado de Goiás retratam em seu processo de trabalho um fator 

construtivo para essa integração, quando afirmam que 84,2% reservam vagas para 

consultas de demanda espontânea na organização das agendas dos profissionais 

(Tabela 11). Esse dado corrobora com um estudo realizado por Alves et al. (2014), a 

qual aponta que 92,2% das equipes de saúde da família no Brasil utilizam dessa 

estratégia para atender a demanda espontânea.  

Contudo, o instrumento aplicado não permite avaliar se há dificuldades para manter 

atendimento de demanda programada e demanda espontânea pelas equipes de 

saúde da família, visto que, conforme Tesser e Norman (2014, p. 875): 

cada vez mais novas responsabilidades (‘programas’, ‘políticas’, 
‘linhas de cuidado’, ‘funções’) voltadas para doenças, grupos, 
problemas ou situações específicas são criadas ou descentralizadas 
para a ABS/ ESF (TESSES; NORMAN, 2014, p.875). 

 

Em contrapartida, ainda os mesmos autores, em revisão de artigos científicos da 

literatura, relatam que em muitos serviços, pouco espaço na agenda das equipes da 

ESF é destinado para a atenção da demanda espontânea dos usuários (TESSER; 

NORMAN, 2014). Este instrumento não permite discutir sobre a quantificação da 

reserva de vagas, mas 87% das equipes referem que os usuários conseguem sair 

da UBS com a consulta marcada nas situações em que não seja caso de atender no 

mesmo dia (Tabela 11). O mesmo também é coerente com o já citado estudo 

realizado no Brasil (ALVES et al, 2014). 

É relevante reforçar que o acolhimento com escuta qualificada de um profissional 

capacitado para avaliar risco e vulnerabilidade, com utilização flexiva de protocolos 

de diretrizes terapêuticas, qualifica o atendimento a essa demanda, com capacidade 

para determinar a necessidade de atendimento no mesmo dia ou não. Baraldi e 

Souto (2011) avaliaram a avaliação de risco e vulnerabilidades em uma UBS no 

município de São Carlos, Estado de São Paulo, e concluíram que entre 291 

atendimentos da demanda espontânea, apenas 26,8% necessitaram de atendimento 

no mesmo dia. 

A consulta agendada no ato do acolhimento possui um tempo máximo entre a 

marcação e o atendimento definido por 62,1% das equipes entrevistadas, sendo que 

93% determinam que seja em até sete dias (Tabela 11). 
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O MS define como parâmetro de qualidade o tempo máximo para agendamento de 

consulta em até quinze dias (MINSTÉRIO DA SAÚDE, 2015b). De modo geral, 

mesmo que grande parte das equipes apresenta o tempo de agendamento em até 

sete dias, é inviável classificar essa questão como satisfatória no Estado de Goiás, 

já que foi possível observar que 37,9% não utilizam dessa estratégia (Tabela 11). 

Em decorrência, sugere-se que persistem problemas tradicionais como filas e longo 

tempo de espera para realização de consultas. Esse dado se torna preocupante ao 

ser considerado por alguns autores como obstáculos do acesso na estruturação do 

sistema de marcação de consultas nas UBS e insatisfação do usuário (CUNHA; 

VIERA-DA-SILVA, 2010; SOPELETE; BISCARDE, 2013) 

Quanto ao tempo de espera para a primeira escuta do usuário que compõe a 

demanda espontânea, a maioria das equipes (95,8%) consideram que o usuário 

espera até 30 minutos desde a sua chegada até o acolhimento. Após este momento, 

se definido consulta para mesmo dia, o tempo de espera para o atendimento teve 

uma variação de maior proporção (64,3%) em até 30 minutos (Tabela 11). 

Em muitos estudos, o tempo de espera para consulta constituiu-se como entraves 

no atendimento a demanda espontânea em UBS de vários municípios do Brasil 

(RAMOS; LIMA, 2003; CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 2010; PEREIRA et al, 2011) e é 

adotado como parâmetro para avaliar barreiras de acesso no acolhimento à 

demanda espontânea (PEREIRA et al, 2011). Para o MS, o tempo de espera ideal 

para as duas categorias é de até 30 minutos (MINISTÉRIO DA SAUDE, 2015b). 

A ABS, por assumir o papel de realizar o primeiro contato dos usuários no sistema 

de saúde, preferencialmente, e estabelecer a vinculação e ter como 

responsabilidade a coordenação do cuidado e ordenação do usuário pela rede de 

atenção à saúde, deve ter o acolhimento como uma das estratégias centrais de suas 

ações. Entretanto, o MS (2013, p. 19) menciona que:  

(...) o mais importante não é a busca pela definição correta ou 
verdadeira de acolhimento, mas a clareza e explicitação da noção de 
acolhimento que é adotada ou assumida situacionalmente por atores 
concretos, revelando perspectivas e intencionalidades. Em outras 
palavras, ele não é, a priori, algo bom ou ruim, mas sim uma prática 
constitutiva das relações de cuidado. Sendo assim, em vez (ou além) 
de perguntar se, em determinado serviço, há ou não acolhimento, 
talvez seja mais apropriado analisar como ele se dá. O acolhimento 
se revela menos no discurso sobre ele do que nas práticas 
concretas.” 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se neste estudo caracterizar o acesso aos serviços de saúde e a 

sistematização do acolhimento à demanda espontânea.  

A análise dos resultados da Avaliação Externa no segundo ciclo do PMAQ-AB em 

Goiás mostrou que, no que se refere ao acesso às UBS, ainda existem fragilidades 

que devem ser reavaliadas pelas instâncias de gestão do SUS.  

A maioria das UBS funciona cinco dias ou mais na semana e exercem suas 

atividades em período diurno, mas, o sistema de marcação de consultas prévias 

representa uma fragilidade do acesso, visto que o número de UBS que oferecem 

agendamento de consultas em qualquer dia da semana sem horários específicos 

abrange pouco mais que metade das UBS. E na maioria das vezes, o agendamento 

é feito de forma presencial. 

O atendimento das consultas agendadas previamente é predominantemente por 

ordem de chegada à UBS, o que sugere a formação de longas filas de espera para a 

consulta.  

Quanto ao cuidado continuado em saúde, a maioria das UBS renovam receitas sem 

necessidade de agendamento prévio de consulta, mas ainda é precária a 

disponibilidade de reserva de vagas na agenda ou horário de fácil acesso para que o 

usuário possa buscar ou mostrar resultados de exames e sanar dúvidas pós 

consulta ou mostrar como evoluiu sua situação. 

O acolhimento, diretriz apontada pela PNAB para facilitar o acesso à demanda 

espontânea, apresenta entraves na sua sistematização, elencadas a seguir: quase a 

totalidade das equipes de saúde do Estado realiza o acolhimento, contudo em local 

inadequado, predominantemente na sala de espera/ recepção da UBS; as equipes 

de saúde afirmam realizar avaliação de risco e vulnerabilidades, porém pouco mais 

da metade dos profissionais foram capacitados; a disposição de protocolos com 

diretrizes terapêuticas para o acolhimento a demanda espontânea é precária. 

Contudo, percebe-se que a sistematização do acolhimento está em processo de 

construção no Estado de Goiás. Algumas ressalvas confirmam essa afirmação: a 

maioria das equipes de saúde possui reserva de vagas na agenda para atendimento 
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a demanda espontânea; o tempo de espera até a primeira escuta dessa demanda é 

proporcional aos parâmetros de qualidade do MS; o agendamento de consultas 

quando fica estabelecido que o atendimento não seja no mesmo dia é 

desempenhado por grande parte das equipes; a oferta de consultas de urgência e 

emergência foi mencionada como realizados pela maioria das equipes. 

Embora alguns avanços tenham sidos alcançados, ainda estamos distantes de 

efetivar o acolhimento à demanda espontânea respeitando os princípios e diretrizes 

do SUS.  

O processo de construção do acesso e do acolhimento a demanda espontânea 

representam tópicos a ser reconsiderados na agenda da saúde coletiva e do SUS, e 

este processo deve ser contínuo e reavaliado constantemente.  
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

A partir das reflexões realizadas neste estudo, como forma de melhorar o acesso e a 

implantação do acolhimento em todas as dimensões abordadas aqui, seguem as 

seguintes recomendações às instâncias gestoras do SUS: 

1. Redefinir o sistema de agendamento prévio de consultas. Com o avanço da 

tecnologia e maior acesso aos cidadãos a linhas telefônicas, sugere-se, 

agendamento disponibilizado via telefone ou internet, e por hora marcada, a 

fim de minimizar filas de espera na UBS e proporcionar facilidade de acesso 

aos usuários; 

2. Promover capacitações aos profissionais adequadas à realidade na qual as 

equipes de saúde da família estão inseridas, visando à compreensão do 

universo particular que caracteriza sua realidade para, então, em conjunto 

com os usuários, planejarem suas intervenções; 

3. Promover a participação das equipes de saúde na elaboração de protocolos 

de diretrizes terapêuticas para acolhimento da demanda espontânea, 

proporcionado maior eficácia na sua utilização pelas equipes de saúde; 

4. Fortalecer a capacitação dos profissionais de saúde para conhecimento e 

implantação do acolhimento nas UBS de forma efetiva, distanciando-se da 

noção de ser apenas triagem na recepção ou cordialidade no tratamento aos 

usuários, enfatizando sobre a humanização no atendimento e avaliação de 

riscos e vulnerabilidades; 

5. Proporcionar condições de trabalho referentes à infraestrutura das UBS e 

insumos disponibilizados, para que os profissionais tenham possibilidade de 

inferir sobre um atendimento em local adequado à demanda espontânea; 

6. Refletir sobre a necessidade em diminuir a quantidade de famílias adscritas 

nas áreas de abrangências das equipes de saúde da família, visto que a 

efetivação da ABS como porta de entrada depende do frágil equilíbrio entre 

atendimento da demanda espontânea e programada, adequando a uma 

atenção à saúde qualificada; 
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7. Fortalecer mudanças nos processos de trabalho das equipes, visando ao 

aperfeiçoamento do acolhimento e da humanização nas práticas do cuidado 

já existentes em algumas UBS. 

8. Promover a inclusão de profissionais de saúde para a formação de equipes 

de saúde da família completas, conforme a PNAB; 
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