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ANEXOS 
 



1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O Programa Saúde da Família (PSF), através do Ministério da Saúde, é propos-

to com o objetivo expresso de reordenar o modelo de atenção à saúde vigente. É considerado 

como um movimento de “Reforma da Reforma” de acordo com Viana e Dal Poz (apud SOU-

ZA, 2002, p. 2) e que possibilitaria a integralidade da assistência (SOUZA, 2002) com ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde (GOMES, 2002). A fim de tornar concreta esta 

nova estratégia de trabalho, proporcionando garantia de acesso ao usuário, humanização no 

atendimento e uma melhora do vínculo entre equipe de saúde e usuário aparece, então, como 

diretriz operacional, o acolhimento (SCHIMITH, 2004; LEITE et tal,1999). 

A Portaria No.648/2006 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica e esta-

beleceu a revisão de diretrizes e normas para o Programa Saúde da Família, sendo, este, 

considerado estratégia prioritária para reorganização da Atenção Básica no Brasil. Portanto,o 

PSF estabelece os fundamentos apresentados a seguir: humanizar o atendimento; possibilitar o 

acesso universal e contínuo aos serviços de saúde, com território adscrito a fim de permitir o 

planejamento e programação descentralizada; efetivar a integralidade no âmbito de ações pro-

gramáticas e demanda espontânea (atendimento de todos os usuários da área adscrita), 

promoção à saúde, prevenção de agravos à saúde, tratamento e reabilitação; desenvolver rela-

ções de vínculo entre a equipe de saúde e a população adscrita; realizar escuta qualificada das 

necessidades do usuário e avaliar e acompanhar os resultados alcançados. As Equipes de Saú-

de da Família (ESF) devem ser responsáveis por, no máximo, uma população de 4.000 

habitantes e composta por médico, enfermeiro, Auxiliar de enfermagem ou técnico de enfer-

magem e Agentes Comunitários de Saúde, todos com jornada de trabalho de 40hs semanais. 

Ainda, quanto às características do processo de trabalho do PSF, temos a definição precisa do 
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território, programação e implementação de atividades conforme os problemas de saúde mais 

freqüentes, trabalho interdisciplinar em equipe, promoção e estímulo à participação da comu-

nidade no planejamento, atendimento médico nas áreas básicas de pediatria, ginecologia e 

clínica Geral e execução e avaliação das ações programadas. 

O acolhimento é prática diária no PSF e significa humanizar as relações entre 

trabalhadores dos serviços de saúde com seus usuários (MERHY, 1997), abrir os serviços de 

saúde para a demanda com responsabilidade de toda equipe de saúde (SCHIMITH e LIMA, 

2004) e reorganizar o processo de trabalho na Unidade Básica Sanitária (UBS) com uma e-

quipe multiprofissional para resolver os problemas de saúde da comunidade em que se atua 

(FRANCO et al,1999). 

O acesso à saúde também é parte integrante dos princípios do PSF e pode ser 

organizado em três subcategorias; acesso geográfico, acesso econômico e o acesso funcional, 

sendo que esse último, por envolver a entrada ao serviço de saúde, está mais intimamente li-

gado ao acolhimento (RAMOS e LIMA,2003). 

A fim de organizar o funcionamento da UBS Cedro, que desde a sua implanta-

ção foi programada para atender nos moldes de um modelo assistencial curativo, centrado no 

médico, não havendo preocupação com um atendimento mais humanizado ou a forma como o 

usuário teria acesso a esse serviço, foi observado a dificuldade de acesso funcional ao nosso 

serviço de saúde pelo usuário que mora na área de abrangência da UBS, sendo, portanto, ini-

ciado a re-organização do processo de trabalho de funcionamento da UBS Cedro no 

município de Alvorada, nos moldes do Programa de Saúde da Família e com a finalidade de 

qualificar a assistência prestada. 

O município de Alvorada está situado na região metropolitana de Porto Alegre, 

com uma população de 214.953 habitantes, conforme IBGE de 2006 e se encontra na gestão 
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plena da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde municipal. O Plano Municipal de Saúde 

(PMS), vigente desde 2001, já havia proposto a implantação de um modelo de atenção inte-

gral à saúde, regionalizando e descentralizando a rede de serviços, considerando o perfil 

epidemiológico da população. Para isso, Alvorada foi dividida em quatro distritos sanitários. 

A UBS Cedro vinha em funcionamento, com atendimento médico na área de 

clínica geral e pediatria, até o ano de 1998, dentro de um modelo assistencial mais curativo 

que preventivo. A partir de fevereiro de 1999, reorganizou-se um novo modelo assistencial de 

saúde com ênfase na atenção básica à saúde nos moldes do PSF, sendo implantado oficial-

mente no município e nesta UBS a partir de outubro de 2000. Posteriormente foram 

implantadas mais 4 Equipes de Saúde da Família, quando em 2003, no intuito de expandir a 

cobertura do PSF no município, completaram-se 16 ESFs dentro das 11 UBS existentes . Atu-

almente estão configuradas 22 ESFs, para tanto, foi necessário duplicar as Equipes nas UBSs. 

A delimitação da área de abrangência da UBS Cedro foi realizada através do 

critério de afinidade dos usuários que já usavam a UBS antes da implantação do PSF, sendo 

estimados cerca de 14.000 habitantes nesta área. A área de cobertura das 2 ESFs, dessa UBS, 

atinge somente 50% da área total de abrangência. Não sendo possível atender somente usuá-

rios da área adscrita do PSF, pois muitos usuários já cadastrados por afinidade ficariam sem 

atendimento optou-se por atender a todos e aguardar a implantação de mais uma ESF. As ou-

tras UBSs do município também vivenciam a mesma realidade de não oferecer cobertura total 

de sua área de abrangência com o PSF. Portanto, não podemos excluir os usuários que não es-

tão na área de cobertura do PSF, já que a Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu 

Artigo 196, garante o direito de assistência à saúde referindo que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas... ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
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Assim sendo, a UBS Cedro, por muito tempo, oferecia acesso à consulta médi-

ca através do sistema de entrega de fichas, com número limitado por médico, a todos os que 

procurassem o serviço de saúde, independente de morar ou não em área de PSF. Dessa forma 

induzia-se a formação de filas na madrugada pela disputa de uma consulta, tornando-se, este, 

um sistema de acesso de exclusão. Em outubro de 2006 suspendeu-se esta forma de acesso e 

iniciou-se o acolhimento, a fim de eliminar as filas e tornar o atendimento mais humanizado. 

A equipe de acolhimento é composta pela enfermagem (enfermeiros e auxiliares de enferma-

gem), sendo realizado a escuta1 (FRANCO et al, 1999; CHIESA e VERÍSSIMO, 2001) todos 

os dias no turno da manhã e as consultas são agendadas de duas formas: consultas do dia para 

casos com prioridade e consultas para agenda de acompanhamento (programas de saúde) para 

problemas crônicos. Observou-se, então, durante a prática do acolhimento, que alguns usuá-

rios tornavam-se resistentes em agendar suas consultas a longo prazo, pois estes vinham com 

a finalidade de consultar no dia, e mesmo sendo orientados, pela equipe de acolhimento da en-

fermagem, que seus problemas não eram prioridades para atendimento do dia, continuavam 

insistindo. Desde então, evidenciaram-se faltas às consultas agendadas de acolhimento para 

problemas crônicos, aproximadamente 30% das consultas, ocasionando uma ociosidade na 

agenda. A formação de salas de espera, em substituição à recepção, é uma alternativa para e-

ducação e sensibilização dos usuários para que estes possam melhor utilizar o novo modelo de 

atenção (FRANCO et al, 1999). Além disso, sabe-se que as consultas geradas por demanda 

espontânea apresentam queixas direcionadas a um problema específico do usuário, com uma 

investigação sucinta daquela queixa pelo médico e uma solução paliativa, privando o usuário 

de um seguimento médico ambulatorial resolutivo com a verdadeira promoção da saúde (SC-

HRAIBER et al, 2000). Portanto, surgem alguns questionamentos em meio ao novo modelo 

de atenção na UBS Cedro: seria o acolhimento de demandas de pronto-atendimento, na per-

                                                 
1 Escutar é captar as mensagens verbais da outra pessoa e reter na memória os pontos mais importantes de seu re-

lato. 
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cepção dos usuários, mais resolutivos que o acolhimento de demandas de acompanhamento? 

Qual forma de acesso proporciona maior satisfação ao usuário? 



2 JUSTIFICATIVA 

O presente estudo tem como finalidade ouvir os usuários do serviço de saúde 

da UBS Cedro e saber qual a sua percepção em relação a este novo modelo de atenção e então 

construir, com a participação conjunta entre usuário e serviço de saúde, uma proposta de me-

lhoria de atendimento que otimize o uso do serviço e satisfaça o usuário e trabalhador de 

saúde. 



3. FLUXO E PROCESSO DE TRABALHO NA UBS 
CEDRO 

O horário de funcionamento da UBS Cedro é das 08:00h às 12:00h no turno da 

manhã e das 13:00h às 17:00h no turno da tarde, de segunda à sexta-feira. Os serviços ofere-

cidos na UBS Cedro atendem ao preconizado pelo PSF, entre os quais: atendimento médico 

nas áreas de clínica geral, pediatria e ginecologia; atendimento de enfermagem em puericultu-

ra, pré-natal de baixo risco e orientações de enfermagem; farmácia, para distribuição de 

medicamentos aos usuários da área de abrangência; nebulizações; vacinas; curativos; coleta 

de preventivo de câncer; teste do pezinho e visitas domiciliares programadas realizadas pelo 

profissional médico e de enfermagem. 

A UBS Cedro é composta por 2 Equipes de Saúde da Família, sendo que os 

profissionais de saúde agem conjuntamente, como uma equipe única, para facilitar o processo 

de trabalho, sendo o trabalho organizado assim: Os 2 médicos atendem as consultas de aco-

lhimento de demandas de pronto-atendimento, acompanhamento, consultas extras e visitas 

domiciliares; as enfermeiras realizam a prática do acolhimento, avaliações para consultas ex-

tras, puericultura, consulta pré-natal de baixo risco, teste do pezinho, visita domiciliar e 

orientações em geral e as auxiliares de enfermagem realizam vacinas, curativo, entrega de 

medicações na farmácia e visitas domiciliares. O trabalho administrativo da UBS é realizado 

por uma secretária administrativa que tem a função de registrar os usuários a serem atendidos 

em um documento chamado “folhão”, criado pela secretaria da saúde para fins de cobrança do 

SUS, direcionar o fluxo demandas de usuários que chegam à recepção, agendar consultas mé-

dicas e de enfermagem, separar os prontuários para consulta médica e procedimentos de 

enfermagem e fazer pedidos de materiais de insumo. 
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O atendimento médico no turno da manhã, das 08:00h às 10:00h, é dedicado às 

consultas de acolhimento de demandas de acompanhamento, no total de 6 consultas para cada 

médico, mais 4 consultas de acolhimento de demanda de pronto-atendimento que venham a 

surgir. No horário das 10:00h às 12:00h são atendidas as consultas de acompanhamento de 

doenças crônicas, no total de 8 consultas para cada médico, nas áreas de clínica geral, pedia-

tria e ginecologia. 

No turno da tarde, das 13:00h às 15:00h são realizadas as consultas de acolhi-

mento de demandas de acompanhamento, no total de 6 consultas para cada médico, mais 4 

consultas de acolhimento de pronto-atendimento que venham a surgir. No horário das 15:00h 

às 17:00h são atendidas as consultas de acompanhamento de doenças crônicas, no total de 8 

consultas para cada médico, nas áreas de clínica geral, pediatria e ginecologia. 

Os turnos da tarde, por sua vez, não são todos preenchidos com atividades de 

consultas médicas, as visitas domiciliares são realizadas uma vez por semana no horário das 

13:00h às 15:00h, assim como atividades com grupos de educação em saúde (idosos, adoles-

centes e gestantes) em mais três turnos da tarde neste mesmo período. Neste momento, 

enquanto um médico realiza estas atividades, o outro atende as consultas já programadas. 

A recepção dos usuários (Anexo 1), quando a UBS é aberta, é realizada por 2 

agentes comunitários de saúde das 08:00h às 09:00h. Estes têm a função de organizar o fluxo 

de demanda, direcionando os usuários que querem acesso a consultas para o acolhimento de 

enfermagem e aqueles que procuram outros serviços da UBS e consultas já agendadas do dia 

para a secretária administrativa. Após as 09:00h todos os usuários direcionam-se à secretária 

administrativa, para então serem encaminhados aos serviços solicitados. Os usuários recebem 

fichas numeradas para cada serviço solicitado e aguardam a chamada na sala de espera, exceto 

aqueles que vêm em busca de medicação são encaminhados direto à farmácia. A secretária 
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administrativa também realiza agendamentos de serviços solicitados pelo usuário sem neces-

sidade de passar pelo acolhimento de enfermagem como: preventivo do câncer, teste do 

pezinho, consulta do idoso, consulta de puericultura, consulta pré-natal e agendamento de vi-

sitas domiciliares. 

A consulta de acolhimento de demanda, ou seja, a prática do acolhimento em 

si, é realizada pela enfermeira, somente no turno da manhã, de segunda à sexta-feira. Os usuá-

rios são recebidos na sala de triagem de sinais vitais, escutados e encaminhados ou para 

consulta do dia ou agendados para consulta de acompanhamento, conforme avaliação. 

A enfermeira realiza cerca de 20 acolhimentos pela manhã, sendo aproxima-

damente 4 encaminhados para consulta do dia e o restante agendado para consultas de 

acompanhamento. No decorrer do dia surgem situações de emergência, entre duas a três, em 

que são avaliados pela enfermeira antes de passarem como consulta extra. São, portanto, cerca 

de 336 consultas de acolhimento de demanda de acompanhamento e 120 consultas de acolhi-

mento de pronto-atendimento atendidas ao mês. 

O dia da semana com maior demanda de usuários é a segunda-feira, no início 

do turno da manhã e tarde, sendo a média de 70 usuários que ingressam na UBS por turno, 

destes cerca de 20 são encaminhados para prática de acolhimento e o restante utiliza os outros 

serviços da UBS. Nos outros dias da semana a média de usuários que procuramos serviços da 

UBS gira em torno de 50 por turno. 

No turno da tarde (Anexo 2) a recepção dos usuários é realizada exclusivamen-

te pela secretária administrativa, não há horário para prática de acolhimento de enfermagem, 

somente as emergências são avaliadas pela enfermeira e passadas à consulta conforme dispo-

nibilidade médica, os usuários que procuram acesso à primeira consulta são orientados a 

retornar no outro dia no turno da manhã para prática de acolhimento. 



4 REVISÃO TEÓRICA 

4.1 Programa saúde da família 

A reforma sanitária brasileira, tendo como marco inicial a implantação do 

SUS, trouxe mudanças como a descentralização, a municipalização e a consolidação de siste-

mas locais de saúde. Desta forma, surge como estratégia em saúde da família e política 

setorial, o Programa de Saúde da Família (PSF). Como cita Conill (2002): 

O Programa de Saúde da Família é alçado à condição estratégica para reo-
rientação da assistência, que passaria a ser guiada pelos princípios de uma 
política de atenção primária ou básica. 

Assim, temos como uma importante fundamentação dentro desta proposta, a 

aproximação da Unidade Básica Sanitária com os seus usuários, portanto, conforme Souza 

(2002, p. 2): 

O princípio operacional do PSF, de adscrição da clientela, proporciona vín-
culo das unidades básicas de saúde com a população, o que tem 
possibilitado o resgate da relação do compromisso e co-responsabilidade 
entre profissionais de saúde e usuários dos serviços. Esse vínculo tem se 
constituído como grande diferenciador em relação ao modelo tradicional de 
prestação de serviços de saúde. 

A humanização no atendimento torna-se fundamental nos princípios existentes 

dentro do PSF para que se mantenha um vínculo sólido entre o profissional de saúde e o usuá-

rio. Deve-se evitar a medicina mecanicista e objetiva, que cria uma barreira entre o 

profissional de saúde e o usuário, tornando-se inviável qualquer forma de acolhimento. Por-

tanto, de acordo com Campos (1997, p. 183) observa-se que: 

Ao assumir uma abordagem estritamente positiva, biologicista e mecanicis-
ta, o saber clínico impõe uma camisa de força à abordagem de seu objetivo 
de trabalho, excluindo as dimensões do social e do subjetivo e desconhecen-
do sua influência decisiva na história da doença. Ignora que a vontade da 
cura, ou do adoecer e até morrer, varia de paciente para paciente e que são 
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elementos essenciais para instituição de processos de diagnósticos e tera-
pêutica eficazes. 

O paciente tem o direito de acesso à informação sobre sua doença, seu corpo e 

sua cura. Portanto, deve haver a transmissão de conhecimento do profissional de saúde para 

que, em contrapartida, o paciente possa, da mesma forma, oferecer informações úteis que ao 

final implicará no aumento da eficácia da cura. Segundo Conill (2002) no PSF acumulam-se 

evidências apontando para a variabilidade de práticas mais abrangentes, alternativas ao mode-

lo biomédico tradicional. 

O PSF tem sido adotado em vários estados com uma cobertura excelente em 

seus territórios, como em Santa Catarina, com adesão de 80% dos municípios sendo evidenci-

ada a ampliação do acesso da população a práticas mais integrais da atenção primária a saúde. 

Desta forma, as comunidades atendidas por PSFs tem demonstrado uma melhor satisfação, 

assim como trabalhadores de saúde (CONILL, 2002). Segundo Neto e Márcia (1997, p. 12): 

Médicos e enfermeiros têm externado, com freqüência, terem encontrado 
nessa atividade um papel gratificante e enriquecedor para o exercício de 
suas atividades profissionais e de cidadania. 

4.2 Acolhimento e humanização 

O acolhimento foi implantado na rede básica na secretaria municipal de saúde 

de Belo Horizonte (SMSA-BH), em 1996, sendo o início das mudanças no processo de traba-

lho em saúde para garantir o acesso aos serviços humanizados, melhorando a assistência a 

esta população (LEITE et al, 1999). 

O programa de humanização e integração torna-se necessário à construção de 

uma nova equipe de saúde, isto é, conseguir que os profissionais trabalhem de maneira mais 

integrada e solidária tornando o cotidiano na saúde menos alienado e desgastante (CECÍLIO e 

LIMA, 2000; FRANCO et al., 1999). 
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A partir desta nova equipe, idealmente, deveria ser capaz de se auto –avaliar, 

planejar suas atividades coletivamente e trabalhar com protocolos de atendimento para deter-

minados grupos de pacientes que necessitam de acompanhamento regular com maior vínculo 

com a equipe (CECÍLIO e LIMA, 2000; FRANCO et al, 1999). 

O acolhimento e a humanização estão intimamente relacionados sendo impor-

tante relatarmos o significado do segundo. 

Conforme conceitua Fortes e Martins (2000, p. 31): 

[..]. humanizar significa reconhecer as pessoas, que buscam nos serviços de 
saúde a resolução de suas necessidades de saúde, como sujeitos de direi tos. 
Humanizar é observar cada pessoa em sua individualidade, em suas neces-
sidades específicas, ampliando as possibilidades para que possam exercer 
sua autonomia. Qualquer pessoa, independente de sua idade, tendo condi-
ções intelectuais e psicológicas para apreciar a natureza e as conseqüências 
de um ato ou proposta de assistência à saúde, deve ter a oportunidade de 
tomar decisões sobre questões relacionadas à saúde, ou seja, poder agir en-
quanto uma pessoa autônoma. 

Segundo Franco et al. (1999), o acolhimento enquanto diretriz operacional 

consiste em dar atendimento a todas as pessoas que chegam aos serviços de saúde, garantindo 

acessibilidade universal. Assim, serão acolhidas, escutadas, com uma resposta positiva aos 

problemas de saúde da população e qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve dar-se 

por parâmetros humanitários, de solidariedade e cidadania. 

O acolhimento modifica muito o andamento do serviço na unidade, que se faz 

principalmente através da assistência dos profissionais não-médicos. Estes passam a usar todo 

seu arsenal tecnológico de conhecimento para essa assistência (FRANCO et al., 1999). 

A transformação do modelo assistencial e a humanização do atendimento ga-

rante o direito a informação do usuário que deve ser feito por todos os profissionais das 

equipes de saúde da família como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e os agentes 
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comunitários de saúde. Esta deve ser simples, de fácil compreensão a comunidade assistida 

(FORTES e MARTINS, 2000). 

A enfermeira tem um importante papel neste processo de acolhimento, que, a-

lém de acolher, garante a retaguarda do atendimento realizado pelas auxiliares de 

enfermagem. Além disso, hoje, a relação da auxiliar com os médicos é do acolhimento, após 

realizar a escuta do problema de saúde do usuário numa relação circunscrita ao exercício mul-

tiprofissional, e não meramente realizando atividades próprias da sua função como curativos, 

injeções, vacinas, distribuições de medicamentos (FRANCO et al., 1999). 

O processo de trabalho deve ser reorganizado a fim de deslocar a figura central 

do médico para a equipe multiprofissional, ou melhor, equipe de acolhimento que tem um pa-

pel importante em escutar o usuário (FRANCO et al., 1999). 

Conforme relata Caprara e Franco (1999), a relação médico-paciente tem sido 

focalizada como um aspecto chave para a melhoria da qualidade do serviço de saúde tornan-

do-se uma assistência personalizada, atendimento humanizado, com clientes mais informados 

tendo como conseqüência a satisfação do usuário nos serviços. 

Entretanto, se tratando de padrões de comunicação verbal e não verbal, assim 

como a variedade de padrões comunicacionais são muitos os problemas que surgem na rela-

ção médico-paciente, conforme relata Helman (apud CAPRARA e FRANCO, 1999, p. 651): 

a) a incompreensão por parte do médico das palavras utilizadas pelo paci-
ente para expressar a dor, o sofrimento; 

b) a falta ou a dificuldade de transmitir informações adequadas ao paciente; 

c) a dificuldade do paciente na adesão ao tratamento. 

Em muitos países, ainda hoje, os médicos informam muito pouco aos pacientes 

o seu estado de saúde e sobre as possibilidades de seu tratamento, tendo um relacionamento 
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do tipo paternalista, com dependência do julgamento e idéias do médico (CAPRARA e 

FRANCO, 1999). 

Segundo Fortes e Martins (2000), deve-se evitar posturas paternalistas à comu-

nidade, pois impossibilita a tomada de decisões autônomas interferindo na liberdade de um 

indivíduo eticamente capacitado a agir por meios próprios. 

4.3 O pronto–atendimento na UBS: resolutividade e satisfação do usuário 

A reorganização do modelo assistencial à saúde em Alvorada, através das dire-

trizes do SUS, ocorre de forma lenta e gradual no município, e ainda, tendo em vista a 

realidade social, cultural e econômica, há uma maior dificuldade, talvez em função de ainda 

existir o conceito de medicina curativa como a melhor forma de assistência à saúde. 

O modelo de assistência médica de caráter curativo, visto como modelo ideal, 

surgiu na década de 70, em que o estado Brasileiro, contratando serviços privados através de 

convênios, fomentaram a “cultura do atendimento imediato”, proporcionando um acesso rápi-

do e respondendo, assim, às pressões dos movimentos sociais (DALMAS, 2000; TANAKA e 

ROSENBURG, 1990). Segundo Dalmas (2000) o Pronto atendimento pode responder à de-

manda por atendimento imediato e o usuário, na maioria das vezes, quer somente a medicação 

para o sofrimento agudo não quer saber o que causou a sua enfermidade. Conforme relata Sil-

va Junior (1998), os serviços de pronto-atendimento, em postos de saúde, em Niterói-RJ, na 

década de 80, tornaram-se uma espécie de fast food da saúde, ao mesmo tempo em que preju-

dicaram enormemente as ações de prevenção. 

O usuário, na UBS Cedro, parece, então, ter a visão de que a satisfação é igual 

a resolutividade imediata de seu problema agudo. A resolutividade pode ser entendida como a 
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capacidade do serviço de solucionar os problemas apresentados e, a satisfação, como a per-

cepção subjetiva quanto ao alcance de expectativas (HALAL et al, 1994). Em estudo 

realizado em uma localidade urbana do sul do Brasil, a satisfação com a consulta foi associa-

da com a resolução do problema conforme percepção do usuário (HALAL et al, 1994). 

Segundo Merhy (1997) cita: 

Há uma grande expectativa de que o trabalhador, individual ou coletiva-
mente, possa responder resolutivamente ao seu problema. Espera que o 
conjunto de ações ao qual se dispõe a se submeter lhe traga benefícios, i. é, 
consiga alterar seu quadro problemático. Enfim, a sua grande expectativa é 
que as ações de saúde sejam efetivas e o satisfaçam. 

Em estudo realizado por Tanaka e Resenburg (1990, p. 60), na análise do grau 

de resolutividade em dois serviços de assistência à saúde no município de São Paulo, um 

pronto–atendimento e o outro posto de assistência médica com consultas programadas, evi-

denciou-se ser o pronto – atendimento mais adequado às expectativas daquela clientela, e um 

dos fatores de “não satisfação” do posto de assistência médica refere-se à demora de atendi-

mento, justamente por este ter a consulta programada, sendo que esta era uma tentativa do 

serviço de reordenar a demanda, mudar o comportamento do usuário e por em prática um pro-

cesso educativo a fim de melhorar a qualidade do serviço oferecido. 

A distinção entre os tipos de serviços oferecidos em uma UBS ou a finalidade 

de atendimento a que esta se propõe também não parece estar muito clara para o nosso usuá-

rio. Segundo trabalho realizado por Bosi e Afonso (1998), em Unidades Básicas de saúde do 

Rio de Janeiro, o usuário percebe os postos como estruturas incompletas e precisam dispor de 

unidades de emergência para diversas especialidades, médicos de número suficiente, laborató-

rios equipados para diagnóstico rápido e ambulância. Observou-se, então, por parte dos 

usuários, que não havia discernimento entre unidades de cuidados básicos e de hospital, pro-

vavelmente por total desinformação. 



 

 

18 

A satisfação dos usuários de serviços de saúde são enfoques mais abordados 

pela escola de psicologia social e pelo marketing dentro das teorias da atitude, discrepância, 

realização e eqüidade (ESPERIDIÃO e TRAD, 2006). Na teoria da atitude, a satisfação é en-

tendida como uma avaliação positiva ou negativa feita pelo indivíduo sobre um aspecto do 

serviço. Na teoria da discrepância, a mais utilizada nas pesquisas, a satisfação é predita a par-

tir da diferença entre as expectativas e a percepção da experiência. Na teoria da realização é a 

diferença entre o que é desejado, e o que é obtido. Na teoria da realização da expectativa, a sa-

tisfação é dada quando o usuário recebe aquilo que esperava do serviço ou mais do que 

esperava. 

Em revisão bibliográfica realizada por Esperidião e Trad (2006) para estudar o 

conceito de satisfação dos usuários, foi evidenciado que não há como construir um modelo te-

órico consistente quanto à sua complexidade, os conceitos oferecidos permitem construir uma 

abordagem limitada. 

Os fatores mais fortemente relacionados com satisfação, observados na litera-

tura, foram: ser tratado com cortesia pela equipe, ser conhecido por ela, ter enfermeiro 

disponível na unidade, haver disponibilidade de consulta em 48 horas, tempo de espera inferi-

or a 20min, unidade não ser muito grande, ser possível a execução de exames na unidade 

(HAL e DORNAN, 1998). 

Segundo Leblow (1974), dentre os fatores que afetam a percepção do paciente 

na satisfação, temos como mais importante as experiências anteriores de cuidado médico re-

cebido, em que condições elas se deram e o seu estado atual de saúde. 

O estudo da satisfação do paciente, segundo Donabedian (apud LEBOW, 

1974), é o mais importante objetivo no estudo do cuidado médico, sendo porém, ainda, um 

indicador aproximado da qualidade do cuidado à saúde. O mesmo autor ainda destaca, dentro 
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da avaliação da qualidade em saúde, que a satisfação do usuário é um componente de aceita-

bilidade social, ou seja, representa a aceitação e aprovação do serviço de saúde por parte de 

uma população (DONABEDIAN, 1990). 

O conceito de satisfação pode ser usado para diferentes objetivos, segundo Es-

peridião e Trad (2006), para eventos médicos e não médicos e também para avaliar desde 

“amenidades do cuidado” até a qualidade técnica dos serviços. 

4.4 Qualidade em saúde 

A todos os profissionais de saúde cabe, ao entrar em contato com os usuários 

na unidade de saúde ou na comunidade, buscar compreender os múltiplos motivos que leva-

ram esta pessoa a procurar o posto de saúde mantendo um diálogo franco, sabendo ouvir o 

usuário e respeitando suas limitações e medos. A qualidade assistencial de saúde e o cuidado 

de saúde têm o cliente como foco central desse processo. Entretanto alerta-se para a importân-

cia dos demais elementos envolvidos nessa relação, para que a qualidade possa ser 

efetivamente contemplada e entre eles estão: característica do ambiente em que é prestada a 

assistência, equipamentos, medicamentos disponíveis, apoio laboratorial e recursos humanos 

(MADALOSSO, 2001). 

A qualidade em saúde parece ser um somatório de fatores que levam a melhor 

relação entre as práticas empregadas e as necessidades de saúde atendidas. Dentro deste con-

ceito deve-se tentar atingir a melhor relação entre prestadores e usuários, tendo como objetivo 

concomitante uma boa acessibilidade, cobertura e equidade (BRASIL, 1994). 

De acordo com Ferreira (1986), cita outros conceitos importantes na qualidade 

em saúde, a saber: “Eficaz” é o que produz o efeito desejado; “Eficiência” é a ação, força, vir-
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tude de produzir o efeito e “Efetivo” é o que se manifesta por um efeito real. Segundo Vuori 

(1982), a qualidade dos serviços é constituída pela efetividade, eficácia, adequação e qualida-

de técnico-científica. 

O processo de qualidade em saúde, também, pode ser definido como o melhor 

balanço entre benefícios e riscos. O somatório constituído de efetividade, eficiência, adequa-

ção e qualidade técnico-científica parece ser uma das fórmulas mais estudadas para avaliação 

da qualidade em saúde. Conforme Donabedian (apud MADALOSSO, 2001), a qualidade de-

pende dos tributos médicos e a aferição deve levar em consideração a estrutura, o processo, o 

resultado e a satisfação do usuário com o cuidado prestado. 

A avaliação da efetividade psicossocial evidencia a satisfação dos usuários e 

profissionais de saúde em relação a acessibilidade, qualidade de trabalho, relação interpessoal 

e organização do sistema. Portanto a qualidade em saúde gira em torno da melhor articulação 

para que se possa atender aos usuários e resolver seus problemas. Segundo Vuori (1991), para 

que a qualidade em saúde seja satisfatória, é necessário escolher entre melhorar o sistema de 

saúde como um todo ou prestigiar determinados serviços, definir dimensões quantitativas que 

se pretende imprimir aos serviços de saúde e definir ações corretivas que devem ser levadas a 

termo. 

A maneira pela qual a assistência é dispensada à clientela é definida como “En-

foque no processo”. As perspectivas de satisfação do cliente, no que se refere ao enfoque nos 

resultados, envolve também os profissionais,a instituição e permanente avaliação, tendo como 

objetivo o de identificar problemas no desempenho do serviço prestado aos usuários. Confor-

me Douglas et al. (1998, p. 44), destaca-se a qualidade da assistência como decorrente do 

modelo contextual em que está inserido e como cita “não há qualidade se não houver satisfa-

ção das pessoas envolvidas”. 
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Portanto, pode-se dizer, também, que um “enfoque global” é que faz a qualida-

de do serviço, tal como sentido pelo cliente, a principal força motriz no funcionamento de 

uma empresa. 

A melhoria da qualidade em saúde também pode ser obtida através da associa-

ção de uma filosofia administrativa com o raciocínio estatístico (DEMING apud BRASIL, 

1994) e a prevenção de defeitos ao invés de sua detecção. A administração deve se dedicar 

continuamente ao aperfeiçoamento da qualidade, o que não significa perfeição, mas o resulta-

do uniforme e previsível para satisfação do usuário. 

4.4.1 Avaliação de programas de saúde 

A avaliação de programas e serviços se faz presente em várias áreas da ciência 

como educação, economia, serviço social, saúde pública. No campo da saúde pública, a avali-

ação do serviço é de extrema relevância, viabiliza o planejamento e possibilita um controle 

técnico e social dos serviços e programas prestados a sociedade (DESLANDES, 1997). Se-

gundo Parassuraman (apud BRASIL, 1994) dez fatores são importantes na avaliação da 

qualidade dos serviços como: confiabilidade, prontidão, competência, acessibilidade, cortesia, 

comunicação, credibilidade, segurança, compreensão, interesse e tangíveis. Em 1988, foi de-

senvolvida uma escala voltada à mensuração das percepções do consumidor quanto à 

qualidade do serviço chamada Servqual (PARASURAMAN apud BRASIL, 1994). 

A avaliação em saúde diz respeito à várias linhas de abordagem sendo impor-

tante utilizar indicadores de avaliação econômica, tecnológica e de qualidade de atenção em 

saúde. A concepção moderna de avaliação em saúde incorpora a questão dos movimentos so-

ciais e o conceito de estado ampliado. Segundo Deslandes (1997): 
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O estudo das representações sociais em saúde e da antropologia médica vie-
ram mostrar que o processo saúde/doença é permeado de elementos 
culturais, sociais e econômicos... 

E a avaliação de um determinado serviço de saúde: 

[...] levaria em conta a análise crítica de se determinado serviço se coadu-
naria ou não aos valores culturais e expectativas dos vários atores sociais 
envolvidos, assim como às suas realidades sócio-econômicas (ATKISON 
apud DESLALNDES, 1997). 

Assim, o método de avaliação nesta linha de abordagem é o RAP (Rapid As-

sessment Procedures) e sua premissa básica é de que cada ação em saúde deve ser instaurada 

ou organizada, contemplando as distintas expectativas sociais que giram ao seu redor (DES-

LALNDES, 1997). 

O princípio da identidade dialética é usada na proposta de uma metodologia 

qualitativa para avaliação de serviços e ações de saúde e refere que: 

[...] a análise de uma ação institucional não pode prescindir da compreen-
são das contradições presentes naquela ação, pois incorreria o erro de 
negar-lhe seu caráter histórico e dinâmico (DESLANDES, 1997). 

Esta metodologia proposta realiza-se através de fases, a saber: a primeira etapa 

busca caracterizar o perfil da população atendida e os dados sobre a atuação do serviço; a se-

gunda etapa busca compreender as relações que alicerçam e constituem a atuação daquele 

serviço ou programa e a terceira etapa analisa as principais contradições detectadas na atua-

ção. 

A avaliação qualitativa em saúde pode trazer informações importantes que 

contribuem para melhoria do serviço prestado e pode ser aplicado em três níveis importantes: 

estrutura, processo e resultado. Como exemplo de estudo dos resultados, em nível de satisfa-

ção do usuário, temos, a saber, trabalhos realizados na cidade de Pelotas-RS (HALAL et al., 

1994). 
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A realização da avaliação da qualidade de assistência primária à saúde em uma 

localidade urbana da cidade de Pelotas-RS (HALAL et al., 1994) resultou no estudo de uma 

amostra de 10% dos pacientes que consultaram em dois postos de saúde, sendo o objetivo a-

valiar, qualitativamente, o cuidado à saúde que estava sendo oferecido. O trabalho 

demonstrou que do ponto de vista dos pacientes, a satisfação do serviço de saúde está relacio-

nada com a resolução do problema que motivou a consulta. A disponibilidade de 

medicamentos também é um dos principais fatores associado com a capacidade resolutiva e 

qualitativa do serviço. O processo e resultados estiveram indissociados indicando que todo es-

forço deve ser feito para melhorar o processo de cuidados dos pacientes. 

O inquérito também é um método importante que pode ser usado no controle 

de qualidade de um serviço e na mensuração da satisfação do usuário. A aplicação de quatro 

questionários diferentes em uma unidade básica de saúde foi realizada na cidade de Pelotas-

RS (KLOETZEL et al, 1998) para avaliação da satisfação dos usuários a respeito do atendi-

mento prestado e os quatro métodos ensaiados guardaram entre si uma correspondência 

bastante satisfatória. O inquérito pode ser impreciso como indicador de qualidade por traduzir 

uma reação subjetiva no momento em que é aplicado estando sujeito a alterações por fatores 

externos, portanto a sua importância esta em prever o comportamento futuro do usuário e cor-

rigir as deficiências demonstradas no serviço. 



5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo geral 

Avaliar a percepção do usuário na prática de acolhimento de demandas de 

pronto-atendimento e de acompanhamento no Programa Saúde da Família da Unidade Básica 

Sanitária da Vila Cedro, no município de Alvorada. 

5.2 Objetivos específicos 

• Verificar a aceitação do usuário na prática de acolhimento de demandas de pronto-

atendimento e de acompanhamento. 

• Averiguar se na prática de acolhimento de demandas de pronto-atendimento e de 

acompanhamento, a expectativa do usuário, quanto à resolutividade dos problemas 

que originaram a busca do atendimento, foi atendida. 

• Estabelecer vantagens e desvantagens da prática de acolhimento de demandas de pron-

to-atendimento e de acompanhamento segundo a visão dos usuários. 



6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

6.1 Estratégia 

O estudo realizado teve como campo de ação a Unidade de saúde básica vila 

cedro, no município de alvorada, com uma população de aproximadamente 14.000 habitantes 

em sua área de abrangência, à qual desenvolve o Programa saúde da Família, composta por 

duas equipes, e realiza a prática de acolhimento de demandas de pronto-atendimento e de a-

companhamento em seu processo de trabalho. A fim de avaliar a percepção dos usuários 

frente a esta nova prática de atendimento decidiu-se por realizar a presente pesquisa. 

O estudo escolhido, levando-se em consideração os objetivos a serem atingi-

dos, foi o do tipo descritivo, com abordagem qualitativa e complementação quantitativa. 

A escolha de um estudo descritivo consiste no desejo de conhecer a comunida-

de, seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, seus valores e exige do 

pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar (TRIVIÑOS, 2006). 

Alguns autores dizem que a pesquisa qualitativa é uma “expressão genérica”. 

Isto quer dizer que, por um lado, ela refere-se a atividades de investigação que podem ser 

chamadas específicas. E, por outro, que todas elas caracterizam-se por traços comuns 

(TRIVIÑOS, 2006). 

Todos os autores parecem que compartilham o ponto de vista de que a pesquisa 

qualitativa tem uma tradição antropológica, sendo conhecida como investigação etnográfica, 

isto significa que ela “é o estudo da cultura”. E, em seguida, tem suas raízes nas práticas de-

senvolvidas pelos sociólogos (TRIVIÑOS, 2006). 
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A pesquisa qualitativa não segue seqüência tão rígida das etapas desenvolvi-

das, as informações colhidas, normalmente, são interpretadas podendo surgir a busca de novos 

dados para o estudo. Desta forma, o pesquisador tem a obrigação de estar preparado para mu-

danças frente a grandes expectativas em relação ao trabalho (TRIVIÑOS, 2006). 

A análise qualitativa pode ter apoio na quantitativa (TRIVIÑOS, 2006). 

Toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa. Na prática 

toda investigação está baseada na estatística, com resultados objetivos, fica exclusivamente no 

dado estatístico, quantitativo. O pesquisador raramente aproveita essa informação para fazer 

uma interpretação mais ampla. O ideal é transformar a estatística num instrumento auxiliar da 

pesquisa, estabelecer que existe entre os fenômenos uma relação estatisticamente significativa 

ou não, verificar empiricamente suas hipóteses ou determinar que elas foram rejeitadas 

(TRIVIÑOS, 2006). 

6.2 Procedimentos operacionais 

Os sujeitos da pesquisa foram os usuários do serviço de saúde da Unidade Bá-

sica Sanitária da vila Cedro que acessaram o serviço de saúde através da prática de 

acolhimento de demandas de pronto-atendimento e de acompanhamento. 

O instrumento escolhido para coleta de dados, indicado para pesquisa do tipo 

qualitativa, foi através de entrevista semi-estruturada, com perguntas abertas e fechadas e ob-

servação livre. 

O roteiro de entrevista elaborado foi aplicado aos usuários que ingressaram pa-

ra atendimento na UBS Cedro através da prática de acolhimento de demandas. Para tanto, a 

fim de atingir os objetivos propostos por esta pesquisa, foram aplicados dois roteiros de entre-
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vista distintos: um roteiro (Anexo 3)  aplicado aos usuários que obtiveram a sua consulta para 

o dia e consulta de acompanhamento agendado conforme disponibilidade da UBS e outro ro-

teiro (Anexo 4) para aqueles que já tinham recebido atendimento médico de consulta do dia e 

de consulta de acompanhamento marcadas no horário de acolhimento de demandas. 

O roteiro de entrevista para os usuários que já tinham obtido a consulta do dia 

e de acompanhamento foi aplicada, em sala reservada, logo após a escuta da enfermeira, entre 

09:00h e 10:00h, de segunda à sexta-feira, no período de 07 à 11 de maio de 2007. O roteiro 

de entrevista para os usuários que já tinham recebido atendimento médico de consulta do dia e 

de consulta de acompanhamento foi aplicado, em sala reservada, após a realização da consulta 

médica, entre 10:00h e 11:00h, de segunda à sexta-feira, no período de 07 à 11 de maio de 

2007. A escolha do tamanho da amostra foi obtido pelo método de saturação de respostas do 

usuário às perguntas do roteiro de entrevista. Para melhor análise e aproveitamento dos dados 

obtidos na entrevista, estas foram gravadas. Para tanto, foi solicitado a autorização do entre-

vistado através da assinatura de um termo de consentimento (Anexo 5). 

Segundo Trivinõs (2006) a entrevista semi-estruturada parte de questionamen-

tos básicos com apoio em teorias e hipóteses que interessam a pesquisa e depois abre um 

amplo campo de interrogativas que surgem à medida que se recebe as respostas dos informan-

tes, isto contribui para o investigador participar da elaboração do conteúdo da pesquisa. 

As perguntas fundamentais da entrevista semi-estruturada são resultados da te-

oria que alimenta a ação do investigador juntamente com a informação que ele já obteve sobre 

o fenômeno social que interessa (TRIVIÑOS, 2006). 

A observação livre é empregada, na pesquisa qualitativa, para ver o desenvol-

vimento de determinada situação e apresenta duas práticas metodológicas importantes: a 

amostragem de tempo e as anotações de campo (TRIVIÑOS, 2006). 
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Segundo Triviños (2006): 

A observação livre... satisfaz as necessidades principais da pesquisa qualita-
tiva, como, por exemplo, a relevância do sujeito, neste caso, da prática 
manifesta do mesmo e ausência total ou parcial, de estabelecimento de pré-
categorias para compreender o fenômeno que se observa. 

Para a análise de dados será utilizado a análise de conteúdo segundo Bardin 

(apud TRIVIÑOS, 2006, p. 160). 

A análise do conteúdo, portanto, apresenta 3 etapas: 

1ª fase: pré-análise incluindo: 

• leitura flutuante: onde o conteúdo vais se tornando mais claro, em função dos 

objetivos que fundamentam a interpretação final; 

• a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, dependendo dos objetivos a 

serem analisados, estando atento às regras de exaustividade (referente a contemplação 

de todos os elementos do trabalho); a representatividade (relacionando o tamanho e 

abrangência de amostra); a homogeneidade (onde os documentos retidos devem ser 

homogêneos, com critérios de escolha, para comparar entre si resultados); 

• formulação dos objetivos, onde não se trabalha com idéias pré-concebidas, mas com a 

finalidade de direcionamento e obtenção dos resultados; 

• agrupamento de elementos pertencentes a um determinado conjunto ou classe. A codi-

ficação corresponde a uma transformação do material de uma representação do 

conteúdo, num agregado de unidades, ou de escolha de categorias. 

Na 2ª fase da análise ocorre: 

• exploração do material onde é feita a conclusão da preparação do material em termos 

de codificação. 

Na 3ª fase ocorre o tratamento dos resultados obtidos e interpretados. 



7 RESULTADOS E ANÁLISE 

As entrevistas foram aplicadas no período de 07 a 11 de maio de 2007 por um 

entrevistador neutro, desconhecido na comunidade, previamente treinado para garantir uma 

padronização na aplicação das entrevistas. A fim de proporcionar um ambiente tranqüilo ao 

entrevistador e permitir que os usuários expressassem sua opinião sem constrangimento frente 

à equipe de saúde, as entrevistas foram realizadas em sala reservada, onde ficaram somente 

usuário e entrevistador. Para garantir a organização de um fluxo para os usuários a serem en-

trevistados, foi introduzido um sistema de distribuição de senhas, entregues pela enfermeira 

após a prática de acolhimento de demandas de pronto-atendimento e de acompanhamento pa-

ra entrevista do Anexo 3 e pelos médicos após consulta médica de pronto-atendimento e de 

acompanhamento para entrevista do Anexo 4, cabe ressaltar que os entrevistados após consul-

ta médica não são os mesmos que foram entrevistados após prática de acolhimento pela 

enfermeira. 

O processo de entrevistas transcorreu normalmente, sem interferir na rotina 

trabalho da UBS Cedro. Um teste piloto foi realizado com os três primeiros entrevistados para 

acertos e cálculo do tempo a ser dispensado na entrevista. 

Os usuários, na sua totalidade, aceitaram bem a idéia de se submeter a um pro-

cesso de entrevista, foi realizado um esclarecimento prévio sobre os objetivos da pesquisa e 

não houve recusa de nenhum usuário. Alguns se mostraram curiosos quanto à presença do en-

trevistador na UBS, outros se mostraram à vontade para críticas pertinentes e não pertinentes 

ao objetivo da pesquisa. Também, através do sistema de distribuição de fichas, evidenciou-se 

que alguns usuários não chegaram ao entrevistador, talvez por não entenderem o fluxo estabe-
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lecido para as entrevistas, e foram embora. Esta perda não foi considerada significativa em re-

lação ao tamanho da amostra coletada. 

O presente estudo totalizou 83 entrevistas, sendo 53 entrevistas realizadas após 

a prática do acolhimento de demandas de pronto-atendimento e de acompanhamento e 30 en-

trevistas realizadas após a consulta médica de pronto-atendimento e de acompanhamento 

(agendada no acolhimento). O perfil dos usuários segundo faixa etária, sexo e grau de instru-

ção, encontram-se no Anexo 6 deste trabalho. Os demais dados serão apresentados em 

quadros, permitindo a compreensão dos resultados levantados nesta pesquisa. 

Os quadros de 1 a 6 referem-se às entrevistas após a prática de acolhimento 

com resultados de suas respectivas questões. 

Os quadros de 7 a 10 referem-se às entrevistas realizadas após a consulta me-

dica com resultados de suas respectivas questões. 

Algumas questões tiveram mais de uma resposta referidas pelo entrevistado, 

outras não foram respondidas. 

QUADRO 1: Resposta da entrevista após prática do acolhimento com consulta agendada para 
o dia (Questão 4: UBS Cedro – Alvorada, RS) 

CATEGORIA Nº DE RESPOSTAS MOTIVO DA RESPOSTA 
Ótimo 1 - não precisa madrugar (1) 

Bom 4 

- não precisa madrugar (1) 
- não acumula muitas consul-
tas para o dia (1) 
- não respondeu (2) 

Regular 1 
- antes madrugava nas con-
sultas no dia (1) 

Ruim 0 - 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 

Os entrevistados após a prática de acolhimento de demandas, que obtiveram a 

sua consulta para o dia, demonstraram, na sua maioria, uma boa aceitação da prática de aco-
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lhimento de demandas, evidenciando uma melhora no acesso ao serviço de saúde da UBS Ce-

dro, pois no sistema antigo era necessário enfrentar filas na madrugada para conseguir uma 

ficha para consulta. 

Eu achei bom, porque antes tinha que vim aqui de madrugada. 

Eu acho bom, porque daí não fica muito acúmulo de consultas. 

Apenas um entrevistado respondeu que a forma antiga era melhor, pois conse-

guia a consulta para o dia. Neste caso, provavelmente, na percepção do usuário, a avaliação 

prévia da enfermeira é vista como uma barreira para obter consulta, além disso, como se tem 

observado, muitos consideram que seu problema é urgente. 

[...] eu achei razoável, que no caso antes a gente madrugava só que a gente 
consultava no dia... 

QUADRO 2: Resposta da entrevista após acompanhamento prática do acolhimento com 
consulta não agendada para o dia (Questão 4 – UBS Cedro – Alvorada, RS) 

CATEGORIA Nº DE RESPOSTAS MOTIVO DA RESPOSTA 

Ótimo 8 

- não precisa madrugar (6) 
- dá preferência para emer-
gência (2) 
-tem consulta marcada (1) 
- não respondeu (1) 

Bom 30 

- não precisa madrugar (12) 
- dá preferência para emer-
gência (1) 
- não respondeu (17) 

Regular 6 

- porque é frio pela manhã (1) 
- o atendimento na prática do 
acolhimento é demorado (4) 
- a consulta agendada fica 
longe (1) 
- quando precisar se agenda 
(1) 
- quer atendimento no dia (1) 

Ruim 3 
- porque é frio pela manhã (1) 
- quer atendimento no dia (1) 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 

Os entrevistados após prática do acolhimento que não obtiveram consulta para 

o dia que responderam ótimo e bom, mostraram-se receptivos à prática do acolhimento de 
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demandas, por entenderem, também, que o acesso ao serviço de saúde melhorou. A maioria 

destes respondeu que não era mais necessário madrugar para conseguir uma consulta médica. 

Ainda foi entendido que era importante dar prioridade aos casos mais urgentes. 

Eu acho bom, porque antes era pior, tinha que amanhecer em uma fila para 
conseguir marcar. 

Porque geralmente a gente vinha na madrugada, não que nos postos man-
dassem, mas cada um queria ver se conseguia, né? A gente cansou de vim 
uma hora, duas horas pra tirar fichas. 

[...] assim dá prioridade para aqueles que são mais urgentes. 

Emergências pro dia eu acho bom. 

Os entrevistados que responderam regular à prática do acolhimento de deman-

das com consulta não agendada para o dia acharam demorado o tempo de espera para 

aguardar o acolhimento com a enfermeira. O tempo de espera na UBS para o atendimento de 

acolhimento com a enfermeira tem sido de no máximo 30 minutos, mais nas segundas-feiras, 

quando a demanda de usuários é maior. Também tiveram aqueles que mencionaram a neces-

sidade de consultar no dia, por entenderem que seu problema não poderia esperar, mesmo a 

enfermeira esclarecendo que o problema destes não tinha critério para ser priorizado. 

Porque eu acho que demora, porque demora pra ser atendido. 

Porque eu queria ser atendida no dia, porque eu tô precisando. 

Olha eu vou ser bem franca, eu acho ruim porque meu menino está preci-
sando agora. 

QUADRO 3: Resposta da entrevista após prática do acolhimento com consulta agendada para 
o dia (Questão 5 – UBS – Alvorada, RS) 

SOLUÇÃO DO 
PROBLEMA 

ENCAMINHADO 
CONFORME ESPERAVA 

Nº DE RESPOSTAS 
MOTIVO DA RESPOSTA, 

SE AFIRMATIVA 
NEGATIVA 

Sim 6 - 
Não 0 - 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 
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Os entrevistados com consulta agendada para o dia responderam, na sua totali-

dade, que a solução de seu problema foi encaminhado conforme esperava, provavelmente tal 

resposta se deve ao fato destes usuários já esperarem sua consulta para o dia devido a gravi-

dade de seus problemas. 

QUADRO 4: Resposta da entrevista após prática do acolhimento com consulta não agendada 
para o dia (Questão 5 – UBS Cedro – Alvorada, RS) 

SOLUÇÃO DO 
PROBLEMA 

ENCAMINHADO 
CONFORME ESPERAVA 

Nº DE RESPOSTAS 
MOTIVO DA RESPOSTA, 

SE AFIRMATIVA 
NEGATIVA 

Sim 43 - 

Não 4 

- a consulta agendada é de-
morada (2) 
- queria atendimento no dia 
(2) 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 

A resposta dos entrevistados, em relação ao encaminhamento do problema que 

originou a demanda, com consulta não agendada para o dia, foi na sua maioria positivo, evi-

denciando mais uma vez a satisfação dos usuários com o novo processo de trabalho da UBS 

Cedro. Os usuários, com afirmativa negativa, queriam, como já era o esperado nesta afirmati-

va, seu atendimento para o dia. Outros entenderam que a demora para a consulta agendada 

teria interferência na solução de seu problema. 

Porque eu não fui atendida, eu queria atendimento pro dia. 

Porque demorou muito para ser atendido. 

Porque o meu é urgente, eu pra mim se eu consultasse hoje, pra mim era 
melhor. 
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QUADRO 5: Resposta da entrevista após prática do acolhimento com consulta agendada para 
o dia (Questão 6 – UBS Cedro – Alvorada, RS) 

SOBRE A FORMA DE 
MARCAR CONSULTA NO 

POSTO 
Nº DE RESPOSTAS RESPOSTAS 

Vantagem 6 

- não precisa madrugar (4) 
- pode se programar (1) 
- quando precisa é atendido 
(1) 

Desvantagem 6 

- nenhuma (2) 
- para certas coisas tem que 
esperar (1) 
- perde um dia para marcar 
consulta (1) 
- o atendimento no acolhi-
mento é demorado (1) 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 

A maioria dos entrevistados referiu que a vantagem estava em não precisar 

mais madrugar para retirar ficha para consulta médica. 

Não precisa vim cedo na fila com criança. 

É que não precisa madrugar na fila, porque com criança no frio de madru-
gada fica ruim. 

A desvantagem referida sobre a forma de marcar consulta na UBS não é vista 

por 2 usuários e os outros citam o fato de perder um dia somente para marcar a consulta e a 

demora na espera para o acolhimento com a enfermeira. 
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QUADRO 6: Resposta da entrevista após prática do acolhimento com consulta não agendada 
para o dia (Questão 6 – UBS Cedro – Alvorada, RS) 

SOBRE A FORMA DE 
MARCAR CONSULTA NO 

POSTO 
Nº DE RESPOSTAS RESPOSTAS 

Vantagem 48 

- consegue marcar a consulta 
(7) 
- quando não é emergência, é 
bom (1) 
- não precisa madrugar (25) 
- o atendimento é rápido (2) 
- não respondeu (7) 
- quando é urgente, consulta 
no dia (4) 
- não perde mais serviço (1) 
- o médico atende melhor (1) 

Desvantagem 45 

- nenhuma (27) 
- perde dois dias de serviço 
(um para agendar e outro pa-
ra consultar) (1) 
- se quer consultar rápido não 
pode (5) 
- não respondeu (5) 
- demora o atendimento do 
acolhimento (2) 
- a consulta agendada está 
demorando mais (1) 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 

A vantagem referida pelos usuários com consulta não agendada para o dia, foi, 

na sua maioria, a não necessidade de madrugar na fila para conseguir consulta. Como já visto 

no transcorrer dos resultados da pesquisa até agora, esta resposta já era esperada, sedimentan-

do assim, a idéia de melhora no acesso de serviço de saúde da UBS Cedro. Também foi 

referido que se consegue marcar a consulta, pois no sistema anterior, com entrega de fichas 

limitadas para consulta, muitos usuários saiam sem conseguir consulta médica. Ainda alguns 

citaram a vantagem de dar prioridade para consulta do dia quando o problema é urgente. 

A vantagem é que não precisa ficar de madrugada, é muito bom. 

A vantagem é que tu vai marcar consulta. 

[...] se é urgente já é marcado, se não tem urgência também é marcado pos-
teriormente. 
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A maioria dos entrevistados citou que não havia nenhuma desvantagem nesta 

forma de marcar consulta. Aqueles que vieram com o objetivo de consultar no dia, sem crité-

rio para prioridade, foram os que acharam desvantagem, juntamente com os outros que 

referiram demora na espera do acolhimento para a enfermeira. 

Desvantagem é que a pessoa não consegue pro dia. 

Eu, pra mim, tinha que ser atendido na hora. 

E a desvantagem, às vezes, é o tempo de espera... de repente colocar mais 
profissionais. 

QUADRO 7: Entrevistados após a consulta médica agendada para o dia (Questão 3 – UBS 
Cedro – Alvorada, RS) 

O PROBLEMA FOI 
SOLUCIONADO 

CONFORME ESPERAVA 
Nº DE RESPOSTAS 

MOTIVO DA RESPOSTA, 
SE AFIRMATIVA 

NEGATIVA 
Sim 14 - 
Não 0 - 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 

Na consulta agendada para o dia todos os entrevistados, após consulta com o 

médico, referiram que seu problema havia sido solucionado. 

QUADRO 8: Entrevistados após consulta médica não agendada para o dia (Questão 3 – UBS 
Cedro – Alvorada, RS) 

O PROBLEMA FOI 
SOLUCIONADO 

CONFORME ESPERAVA 
Nº DE RESPOSTAS 

MOTIVO DA RESPOSTA, 
SE AFIRMATIVA 

NEGATIVA 
Sim 15 - 

Não 1 
- a consulta marcada demo-
rou um pouco (1) 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 

Na consulta não agendada para o dia, após consulta com o médico, somente 

um entrevistado não considerou seu problema solucionado pois a consulta demorou. 
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QUADRO 9: Entrevistados após consulta médica agendada para o dia (Questão 4 – UBS 
Cedro – Alvorada, RS) 

OPINIÃO NA FORMA DE 
MARCAR CONSULTA 

Nº DE RESPOSTAS RESPOSTAS 

Vantagem 14 

- para emergência, a consulta 
é rápida (1) 
- não precisa madrugar (5) 
- não opinou (4) 
- se não precisa não tira lugar 
de outro (1) 
- achou bom (2) 
- nenhuma (1) 

Desvantagem 14 
- nenhuma (10) 
- não consegue consulta para 
o dia (4) 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 

Os entrevistados após consulta médica do dia, na sua maioria, citaram a vanta-

gem de não precisar mais madrugar na fila. Outro usuário referiu a prioridade para 

emergência como sendo bom e um achou que não teve vantagem nenhuma. A desvantagem 

mais citada foi o fato de não conseguir a consulta para o dia, a maioria não achou desvanta-

gem nenhuma. 

A desvantagem é que às vezes tu precisa pro mesmo dia e aí não consegue. 

Não vejo desvantagem, está bom assim. 



 

 

38 

QUADRO 10: Entrevistados após consulta médica não agendada para o dia (Questão 4 – UBS 
Cedro – Alvorada, RS) 

OPINIÃO NA FORMA DE 
MARCAR CONSULTA 

Nº DE RESPOSTAS RESPOSTAS 

Vantagem 13 

- não opinou (4) 
- não precisa madrugar (7) 
- é muito bem atendido (3) 
- sabe o horário que vai ser 
atendido (1) 
- nenhuma (2) 

Desvantagem 13 

- não consegue consulta para 
o dia (2) 
- nenhuma (10) 
- não opinou (3) 
- quando mandam marcar 
consulta em outro lugar (1) 

Fonte: questionário aplicado pelo autor. 

A vantagem referida pela maioria daqueles que tiveram sua consulta não agen-

dada para o dia, após consulta médica, também foi a não necessidade de precisar madrugar na 

fila. Outros citaram o bom atendimento recebido na consulta. 

Achei muito bom, fui muito bem atendida. 

A vez que eu vim pra cá, tinha que vim duas, três horas da manhã pra pegar 
ficha, e se pegasse ainda. 

A desvantagem referida por poucos usuários foi a impossibilidade de conseguir 

consulta para o dia, a maioria não viu desvantagem nenhuma. 

Pra ser bem franca contigo eu não gostei, porque eu gostava que a gente 
pegasse a ficha e consultasse. 

O presente estudo tornou evidente que a prática do acolhimento foi satisfatória 

no processo de trabalho da UBS Cedro, respondendo à expectativa dos usuários deste serviço. 

A facilitação do acesso e o acolhimento são dois fatores que juntos levam à satisfação do usu-

ário (RAMOS e LIMA, 2003) e são citados pela maioria dos entrevistados. 

A mudança da forma de acesso ao serviço de saúde da UBS Cedro tornou-se 

bem evidente para os usuários. A troca das filas da madrugada para uma forma de acesso que 
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não precisava mais madrugar e ainda garantia o acesso, mesmo que não no mesmo dia, foi a-

ceito pela quase totalidade dos usuários. Segundo Schimith e Lima (2004, p. 1493): 

A realidade da população adscrita é o atendimento centrado no médico e a 
manutenção das filas em horários desumanos para garantia de acesso. Isso 
possibilita afirmar que não basta aumentar o número de equipes de saúde 
da família sem abrir espaços para novas formas de organização no processo 
de trabalho. 

A prática do acolhimento como garantia de acesso à demanda de usuários foi 

citado em trabalho realizado por Takemoto e Silva (2007, p. 335): 

[...] A implementação da proposta de acolhimento garantiu uma ampliação 
do acesso ao serviço, com diminuição (ou mesmo eliminação) das filas e in-
corporação de parcela significativa da população que estava excluída das 
unidades, quando estas funcionavam na lógica anterior... 

A condição de satisfação do usuário, avaliado por atributos importantes, cita-

dos por Stenzel et al. (2004, p. 76), como as condições de acesso e a capacidade de resolução 

do problema que ocasionou a demanda, foi expressado pela maioria dos entrevistados após 

prática do acolhimento de demandas e consultas médica do dia e agendada. 

A aceitabilidade, ou seja, a conformidade dos serviços com as expectativas dos 

pacientes segundo Junqueira e Auge (1996, apud STENZEL et al, 2004, p. 75) foi expressado 

positivamente após consulta médica. 

As afirmativas negativas relatadas pelos entrevistados após prática do acolhi-

mento de demandas de pronto-atendimento e de acompanhamento dizem respeito à 

expectativa do usuário em querer consultar no dia, ou seja, um atendimento imediato nos 

moldes da prática da antiga medicina curativa. O Trabalho realizado por Tanaka e Resenburg 

(1990), comparando a consulta programada e de pronto-atendimento em uma UBS, mostrou o 

pronto-atendimento mais adequado as expectativas de sua clientela, no mesmo trabalho um 

dos fatores de “não satisfação” refere-se à demora de atendimento da consulta programada, 

que também foi citado pelos usuários da UBS Cedro. 
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Segundo Dalmaso (2000, p. 152): 

[...] O atendimento potencialmente imediato a queixas não só agudas e e-
mergenciais, mas a uma gama muito variada de problemas, enquanto forma 
de lidar com as necessidades de saúde, pode, quase que exclusivamente, 
responder à expectativa já socialmente valorizada de “passar no médico”. 

De forma geral, o PA, hoje, nas UBS, responde à demanda por atendimento 
imediato do usuário [...] 

Assim, acreditamos que o usuário não satisfeito com o sistema da prática do 

acolhimento é aquele que leva consigo a percepção de que o melhor serviço de saúde ainda se 

encontra nos moldes antigos da medicina curativa. Segundo Vaitsman et al. (apud STENZEL 

et al, 2004, p. 75) as percepções surgem como parte de um conjunto de representações e valo-

res pré-existentes, mais ou menos cristalizados, sobre o mundo social. Assim, são fatores 

importantes a subjetividade individual, a cultura mais ampla da sociedade, a teia de relações 

ao longo da história e o clima em uma conjuntura. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As respostas das entrevistas realizadas após prática de acolhimento e após con-

sulta com médico vieram mostrar que a mudança no processo de trabalho da UBS Cedro com 

facilitação do acesso do usuário,ou seja,fim das filas na madrugada, já era um desejo da co-

munidade. Este sistema em que se prioriza o atendimento de urgência e se não for urgência é 

agendado posteriormente, foi reconhecido como justo pelos usuários. 

Os usuários que se mostraram descontentes com o novo sistema, provavelmen-

te, o seja por desconhecimento de como utilizá-lo. A expectativa de um atendimento imediato 

para um problema urgente, ou não, já é herdado de um modelo de serviços de saúde criado 

nos anos 70, para tanto, é necessário que se desenvolva um trabalho no sentido de desmistifi-

car essa idéia, levando à comunidade informação. Sugere-se a formação de salas de espera e 

grupos de orientação para esclarecimento sobre a prática do acolhimento, somente desta for-

ma será possível obter o máximo de aceitação dos usuários, havendo também um maior 

comprometimento da comunidade para que o sistema se torne legitimado. 

O estudo também evidenciou a necessidade de melhorar alguns aspectos no 

processo de trabalho da UBS, como a demora na espera para avaliação com a enfermeira que 

realiza o acolhimento. É necessário que se coloque mais funcionários na prática de acolhi-

mento para diminuir o tempo de espera. 

A prática de acolhimento somente no turno da manhã também foi outra difi-

culdade relatada pelos usuários. Neste caso é necessário que se organize um horário para 

acolhimento à tarde. 
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Os usuários não relataram nenhum motivo quanto à possível causa de faltas de 

20% a 30% nas consultas agendadas através da prática de acolhimento. Outro aspecto obser-

vado e não citado foi o fato de trazer outro motivo para consulta que não aquele que originou 

o motivo da demanda, talvez porque o sintoma no momento da consulta agendada não existis-

se mais, embora as consultas sejam agendadas com um prazo máximo de 15 dias. Portanto, 

sugere-se um estudo complementar, tendo como objetivo investigar esses outros aspectos sur-

gidos na pesquisa, somente desta forma poderemos aprimorar os serviços oferecidos aos 

usuários da UBS Cedro. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Dados de identificação: 

1. Idade: 

2. Sexo: 

3. Grau de instrução: 

 
 
2. Consulta do dia (  )  Consulta agendada (  ) 

 
4. O que você acha do horário de acolhimento para agendar as consultas de emergência 
para o dia e para agendar as consultas que não forem avaliadas de emergência para outro dia? 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

Por quê?________________________________________________________ 

 
 
5. A solução do problema que lhe trouxe ao posto de saúde, foi encaminhado, conforme 
esperava, no horário de acolhimento? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se afirmativa negativa, por quê?_____________________________________ 

 
 
6. Qual vantagem e desvantagem nesta forma de marcar consulta no Posto de saúde? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Dados de identificação: 

1. Idade: 

2. Sexo: 

3. Grau de instrução: 

 
 
2. Consulta do dia (  )  Consulta agendada(  ) 

 
 
3. O problema que lhe trouxe à consulta marcada, através do horário de acolhimento, foi 
solucionado, conforme esperava? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se afirmativa negativa, por quê?_____________________________________ 

 
 
 
4. Qual vantagem e desvantagem, na sua opinião, nesta forma de marcar consulta, através 
do horário de acolhimento? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

Estou realizando um trabalho de pesquisa, previsto no curso de pós-graduação 
de Gestão em Saúde da Escola de administração da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, cujo tema é a percepção dos usuários da Unidade Básica Sanitária Cedro-Alvorada sobre 
o acolhimento de demandas de pronto-atendimento e de acompanhamento no Programa de 
Saúde da família da Unidade Básica sanitária Cedro. 

Tenho como objetivos verificar a aceitação do usuário na prática de acolhimen-
to de demandas de pronto-atendimento e de acompanhamento; averiguar se na prática de 
acolhimento de demandas de pronto-atendimento e de acompanhamento a expectativa do usu-
ário, quanto à resolução dos problemas que originaram a busca do atendimento, foi atendida e 
estabelecer vantagens e desvantagens da prática de acolhimento de demandas de pronto-
atendimento e de acompanhamento segundo a visão dos usuários. 

Então, solicito a sua colaboração para o preenchimento dos dados que serão 
coletados através de um questionário com perguntas abertas e fechadas. O mesmo não implica 
em risco ou desconforto para você. 

Pelo presente consentimento informado, conforme resolução 196/96 CNS, de-
claro que fui esclarecido, de forma clara e detalhada, livre de qualquer forma de 
constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa, dos procedimentos que serei sub-
metido, dos riscos, desconfortos e benefícios do presente projeto de pesquisa, assim como dos 
procedimentos alternativos aos quais poderia ser submetido . 

Este formulário será emitido em duas vias sendo uma para o pesquisador e a 
outra para o pesquisado. 

Fui, igualmente, informado: 

- da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida a 
cerca dos procedimentos ou outros assuntos relacionados com a pesquisa; 
- da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar deste 
estudo; 
- da segurança de que não serei identificado e que se manterá o caráter confidencial das in-
formações relacionadas com a minha privacidade; 
- de que se existirem gastos adicionais,estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 

Nome do pesquisador responsável: CARLOS FERNANDO MENDES DE 
SOUZA. Fone:34433019 

Data:__/__/__ 

Assinatura do informante: _____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável:___________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 



PERFIL DOS USUÁRIOS 

1. Distribuição, segundo faixa etária e sexo 

Entrevistados após prática do acolhimento 

CONSULTA DO DIA 
FAIXA ETÁRIA SEXO 

12 – 19 
Masc.: 0 
Fem.: 1 

20 – 49 
Masc.: 0 
Fem.: 4 

50 – 59 
Masc.: 0 
Fem.: 1 

60 e mais de 60 
Masc.: 0 
Fem.: 0 

TOTAL 6 

 

CONSULTA AGENDADA 
FAIXA ETÁRIA SEXO 

12 – 19 
Masc.: 2 
Fem.: 1 

20 – 49 
Masc.: 7 
Fem.: 23 

50 – 59 
Masc.: 5 
Fem.: 6 

60 e mais de 60 
Masc.: 2 
Fem.: 1 

TOTAL 47 

 



Entrevistados após consulta médica 

CONSULTA DO DIA 
FAIXA ETÁRIA SEXO 

12 – 19 
Masc.: 0 
Fem.: 5 

20 – 49 
Masc.: 0 
Fem.: 7 

50 – 59 
Masc.: 2 
Fem.: 0 

60 e mais de 60 
Masc.: 0 
Fem.: 0 

TOTAL 14 

 

CONSULTA AGENDADA 
FAIXA ETÁRIA SEXO 

12 – 19 
Masc.: 0 
Fem.: 0 

20 – 49 
Masc.: 3 
Fem.: 5 

50 – 59 
Masc.: 0 
Fem.: 2 

60 e mais de 60 
Masc.: 1 
Fem.: 5 

TOTAL 16 

 



2. Distribuição, segundo grau de instrução 

Entrevistados após prática do acolhimento 

ESCOLARIDADE NÚMERO DE USUÁRIOS 
Analfabeto 2 
1º grau incompleto 30 
1º grau completo 10 
2º grau incompleto 4 
2º grau completo 6 
Superior incompleto 1 
Superior completo 0 

TOTAL 53 

 

Entrevistados após consulta médica 

ESCOLARIDADE NÚMERO DE USUÁRIOS 
Analfabeto 3 
1º grau incompleto 20 
1º grau completo 5 
2º grau incompleto 2 
2º grau completo 0 
Superior incompleto 0 
Superior completo 0 

TOTAL 30 

 


