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Resumo  

O estudo teve como objetivo identificar um modelo de marcação de consultas que melhor se 
adapte a realidade sanitária do município de Aperibé-RJ.  Trata-se de uma pesquisa aplicada e 
descritiva com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foi utilizada entrevista voltada a 
usuários do sistema e servidores visando identificar um modelo eficiente de marcação de 
consultas. Os resultados mostraram que o modelo de marcação de consulta utilizado pelo 
município necessita de organização e regulação do acesso aos usuários. A possível solução 
para esse problema seria a implantação de uma Central de Regulação Ambulatorial, 
responsável pela disposição, organização, controle, gerenciamento do acesso e dos fluxos 
assistenciais dos procedimentos ambulatoriais, realizada a partir da atenção básica; utilizando 
ferramentas de regulação necessárias para promover o acesso dos usuários de forma 
equitativa, como protocolo de classificação de risco e vaga técnica. 
 
Palavras-chave: Sistema de marcação consulta; Sistema de Regulação; Atenção básica.  
 

1- Introdução 

Apesar do Sistema Único de Saúde (SUS) ter como um de seus princípios o acesso 
universal1, este ainda é um desafio para os gestores do SUS, provocado por vários motivos e 
dentre eles, o da marcação de consultas. Os municípios brasileiros cuja população é inferior a 
20 mil habitantes, como Aperibé, encontram dificuldades no que se refere à organização da 
oferta de ações e serviços ambulatórios (como médicos especialistas) com proporcionalidade, 
qualidade e eficiência (BRASIL, 2005).  

Silva et al. (2010) afirma que o principio da descentralização contribui para estas 
restrições, pois a falta de recursos e a dificuldade de geri-los vêm provocando vários 
problemas no sistema. Isso fica evidente pela falta de uniformidade da capacidade, dos 
modelos e formatos de gestão e nas ferramentas utilizadas para esse fim.  

Segundo Lessa et al. (2003),ainda que a escassez de recursos seja um fator 
determinante, a falta de capacidade de gestão/organização dos recursos disponível pelos 
gestores locais, vem agravando mais a situação nesse setor, gerando uma demanda por 
atendimento e por médicos especializados sempre maior que a oferta.   

Este fato se confirma diante da estratégia elaborada pelo Ministério da Saúde (MS) 
para auxiliar a uniformização dessa capacidade e o fortalecimento da gestão.  

                                                           
1
 Princípio da universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar 

este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de 
sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. 
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Segundo a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/SUS) a 
estruturação das ações de regulação assistencial deve ocorrer por meio da 
implantação de complexos reguladores, entendidos como uma ou mais 
centrais de regulação, que, por sua vez, desenvolvem ações específicas como 
a regulação das urgências, das consultas especializadas, de exames, de leitos, 
de equipamentos, etc. A regulação assistencial estabelecida na NOAS define 
que esta deva estar “voltada para a disponibilização da alternativa 
assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma equânime, 
ordenada, oportuna e qualificada" (BRASIL, 2006, p. 7). 

 

Apesar dos esforços, é notável a dificuldade do SUS em estabelecer um modelo 
único de Gestão. Muitos municípios encontram dificuldades para atingir os objetivos 
propostos pelo sistema, principalmente com  a oferta de consultas e modo de geri-las. Esse é o 
caso do município de Aperibé, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, com uma população 
estimada de aproximadamente11mil habitantes, em relação ao sistema de marcação de 
consultas médicas especializadas.   

Após várias mudanças e tentativas de melhoria no sistema, a comunidade se mostra 
insatisfeita com o modelo atual, que não requer encaminhamento, tampouco classificação de 
risco, ou seja, todos os usuários entram na fila de espera após escolher o especialista desejado 
para o atendimento. Atualmente para o usuário conseguir uma consulta para algum 
especialista, ele deve procurar a Estratégia Saúde da Família (ESF) de sua área e colocar o 
nome em uma lista de espera. Todo mês a agenda é aberta para todos os especialistas e as 
vagas divididas entre as quatro unidades de saúde. A escolha de quem vai ocupar as vagas é 
feita pelos agentes comunitários de saúde.   

Esse modelo de marcação dificulta o acesso dos mais necessitados, pois muitos pela 
gravidade de seu estado, não suportam o tempo de espera exigido pelo sistema e quando 
aguentam a longa demora, são atendidos de forma aleatória sem nenhuma classificação de 
risco objetiva. Este fato pode agravar o estado de saúde daqueles com maior urgência no 
atendimento. Dessa forma, temos um modelo ineficiente de marcação de consultas no 
município de Aperibé como problema apresentado nessa pesquisa. 

O artigo tem como objetivo geral identificar um modelo de marcação de consultas 
que melhor se enquadre à realidade sanitária do município. Além disso, tem como objetivos 
específicos identificar por meio de pesquisa bibliográfica modelos eficientes de sistema de 
marcação de consulta com classificação de vulnerabilidade; identificar junto aos usuários do 
sistema sua percepção sobre o atual modelo de marcação de consultas, os problemas que 
enfrentam para marcar as consultas e sugestões de melhoria; identificar junto aos profissionais 
que atuam na marcação de consultas, profissionais de saúde e gestor local, as principais 
dificuldades enfrentadas na marcação de consultas e que ações poderiam ser realizadas para a 
melhoria desse sistema. 

Esse artigo está estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo é a introdução que 
procura posicionar o leitor sobre a importância do tema e os objetivos que se pretende 
alcançar. No segundo capítulo foi realizada uma revisão da literatura que trata sobre a 
regulação ambulatorial, buscando fazer uma reflexão geral dos atuais modelos de regulação, 
ferramentas utilizadas e exemplos bem sucedidos partir de análises bibliográficas e 
enumeração de suas principais características. No terceiro capítulo busca-se desenhar os 
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procedimentos metodológicos utilizados para realizar a coleta e análise dos dados. O quarto 
capítulo apresenta a análise dos dados, utilizando a técnica descritiva de análise e o quinto e 
último capítulo apresenta as considerações finais e em seguida as referências bibliográficas. 

 

2. Referencial Teórico 

O acesso aos serviços públicos se apresenta como desafio para todos os gestores do 
SUS, assumindo diferentes dimensões, de acordo com as características de cada Estado, 
região, ou município. A partir da descentralização do SUS os municípios ficaram com uma 
grande responsabilidade, exigindo dos gestores uma maior capacidade de organização, isso 
porque as demandas por serviços são superiores as ofertas (TEXEIRA, 2007). Diante da 
escassez de recursos, um dos desafios está na marcação de consulta para médicos especialistas 
em cidades com poucos habitantes (FARIAS 2011). Valarins (2010) aponta que o processo de 
regulação do acesso se apresenta como um iminente instrumento de intervenção na realidade 
sanitária, pois ele tem a capacidade de regular o perfil assistencial mais condizente com as 
necessidades da população a ser atendida. Magalhães Junior (2002) se referindo à regulação 
ambulatorial, afirma que uma CRA eficiente é capaz de garantir o acesso nos diversos níveis 
de complexidade. No entanto, Starfild (2002) adverte que a criação de um sistema de 
regulação de marcação de consulta tem que ser bem organizada, usando um bom protocolo de 
classificação, e a atenção básica como porta de entrada. De acordo com Schrader (2003) para 
que um modelo de marcação de consulta seja eficiente deve-se seguir uma lógica da 
hierarquização dos serviços, a fim de adequar o acesso do usuário sistematicamente nos níveis 
de complexidade de atendimento. 

 
1.1- Regulação Ambulatorial 

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como objetivos a serem atingido a garantia do 

acesso universal, a prestação do cuidado efetivo, o eficiente uso dos recursos disponíveis, a 
qualidade na prestação dos serviços e a capacidade de resposta às necessidades de saúde da 
população (CONASS, 2015,14). A saúde, no Brasil, foi inscrita pela primeira vez na 
Constituição Federal (CF) de 1988: 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, p. 55).  

No entanto, com o fenômeno da descentralização os municípios ficaram com uma 
grande responsabilidade, muitas das vezes gerando grandes desafios para o gestor local. Uma 
das maiores é a prestação de serviço de média e alta complexidade, como consultas médicas e 
exames especializados, isso porque as demandas são maiores que as ofertas, exigido do gestor 
uma maior capacidade de organização (TEXEIRA, 2007). Segundo Alves, Penna e Brito 
(2004) o que agrava o fato supramencionado é a grande deficiência gerencial, um fator que 
compromete significativamente a gestão em saúde, pois em virtude do despreparo dos 
gestores em saúde, há grandes distorções na atuação destes gerentes, comprometendo a 
capacidade de organização do serviço de saúde local.    
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 Diante da escassez de recursos, um dos desafios está na marcação de consulta para 
médicos especialistas em cidades com poucos habitantes. O processo de regulação do acesso 
aos serviços de saúde vem se apresentando como um poderoso instrumento de intervenção na 
realidade sanitária, permitindo aos municípios regular o perfil assistencial mais adequado às 
necessidades de saúde (FARIAS, 2011). 

Valarins (2010) aponta que o processo de regulação do acesso pode ser um grande 
instrumento de intervenção na realidade sanitária, possibilitando aos gestores de todas as 
esferas regularem o perfil assistencial mais condizente com as necessidades da população a 
ser atendida. Clares et al.  (2011) corroboram com a visão Valarins (2010) que a regulação 
do acesso pode ser uma poderosa ferramenta para consecução da equidade 2na atenção à 
saúde, pois através dela há possibilidade de diminuição do tempo de atendimento, reduzindo o 
grau de incômodo e ansiedade dos usuários. Porém, Valarins adverte que um modelo de 
marcação de consulta mal planejado pode em alguns casos, provocar o agravamento de um 
estado patológico inicial devido à demora ocasionado pela falta de organização.  

Para Starfild (2002) a criação de um sistema de regulação de marcação de consulta 
tem que ser bem organizada, usando um bom protocolo de classificação, e a atenção básica 
como porta de entrada. Segundo a autora, 80% das demandas poderiam ser resolvidas na 
atenção básica, encaminhando somente os casos necessários para os especialistas. Mas para 
isso ela adverte que a atenção básica tem que ter credibilidade diante da polução com equipes 
de qualidade.  

Para Schrader (2003) para que um modelo de marcação de consulta seja eficiente 
deve se utilizar da lógica da hierarquização dos serviços por meio de um sistema de referência 
e contra-referência, com a finalidade de regular o acesso do usuário sistematicamente nos 
níveis de complexidade de atendimento, tendo o atendimento primário na atenção básica e se 
necessário o encaminhamento para o secundário e terciário, ou seja, o acesso aos outros níveis 
hierárquicos de atenção se dará através da referência de pacientes, sempre a partir da atenção 
básica. Dias (2012) complementa afirmando que aos médicos especialistas caberia receber o 
paciente enviado pelas unidades básicas e, após o atendimento do paciente, fazer a contra-
referência à unidade básica que o encaminhou, com as devidas orientações para que o 
profissional da unidade de origem pudesse dar continuidade. 

Uma experiência bem sucedida até o momento é a do hospital Geral de Fortaleza que 
reestruturou a central de marcação de consulta com o propósito de promover maior celeridade 
e racionalização do atendimento aos usuários. Os usuários têm o primeiro atendimento na 
saúde primária pelos médicos das ESFs, e depois encaminhado ao Serviço de Marcação de 
Consultas e Exames (SAME) do próprio Posto.  A Central de Regulação conta com sistema 
informatizado, operando via internet, com todos os processos e unidades interligadas com 
todas as informações sintetizadas, orientadas para a tomada de decisão e controle efetivo do 
acesso aos leitos de urgência/emergência e de cirurgias eletivas, agendamento de 
procedimentos ambulatoriais de médio e alto custo e complexidade. Segundo a diretoria do 
hospital as mudanças apresentaram resultados positivos em curto prazo, tais como a 
informatização da quantidade de consultas marcadas/realizadas e agilidade na continuidade do 
atendimento. (HGF, 2016). 

                                                           
2Princípio da equidade: o objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Apesar de todas as pessoas 
possuírem direito aos serviços de saúde no SUS, elas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em 
outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. 
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Outro exemplo é a experiência do município de João Pessoa/PB, onde os usuários 
deste município e dos pactuados, durante muito tempo, precisavam se dirigir à Regulação para 
a marcação de procedimentos especializados, enfrentando longas filas e longo tempo de 
espera. A partir desses problemas, buscou se atender os usuários de forma mais organizada e 
equânime. A forma encontrada para solucionar o problema foi adotar a ferramenta da Central 
de Marcação de Consultas e Exames Especializados, com a presença de um médico regulador, 
que possa analisar e dar prioridade os casos mais graves. Para isso, novas tecnologias foram 
introduzidas no sentido de informatizar as Unidades de Saúde e criar conexões das mesmas 
com a Central de Marcação de Exames e Consultas e dessa forma deixando o atendimento aos 
usuários mais próximo de suas residências (JOÃO PESSOA, 2006). 

Antes da instalação da Central de Marcação de Consultas e Exames os usuários 
formavam longas filas nos dias destinados a marcação de consulta de média e alta 
complexidade para garantir uma vaga, tendo que enfrentar filas que começavam a se formar 
nas madrugadas. (JOÃO PESSOA, 2006). 

Pode-se concluir que a regulação vem se apresentando como importante instrumento 
de gestão capaz de promover o acesso dos usuários de forma equitativa e justa. 

 

2.1 – Ferramentas de Regulação Ambulatorial  

A Central de Regulação Ambulatorial (CRA) é a estrutura operacional da gestão 
pública, responsável pela disposição, organização, controle, gerenciamento do acesso e dos 
fluxos assistenciais dos procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade no âmbito 
do SUS e tem como principal objetivo a garantia do acesso ao usuário, fundamentada em 
protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização (BRASIL, 2016). 

Uma CRA eficiente é capaz de garantir o acesso nos diversos níveis de complexidade 
(MAGALHÃES JUNIOR, 2002), pois ela tem como prerrogativas, entre outras: realizar o 
gerenciamento das listas de acesso/filas de espera; estruturar as grades de referência e contra 
referência; desenvolver em conjunto com os demais setores da saúde - atenção básica e 
especializada, os protocolos de regulação; efetuara classificação de riscos das requeridas e 
manter registros de todas; realizar a gestão e controle de cotas e ocupação das agendas 
disponíveis; (BRASIL, 2011e). 

A CRA tem como objetivos: 
 

Determinar a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do 
usuário, de acordo com as fundamentações descritas nos protocolos de 
regulação, respeitando os fluxos de referência, bem como a alocação de 
recursos; buscar a integralidade do acesso assistencial, mesmo quando os 
recursos assistenciais sejam insuficientes no território, encaminhando a 
demanda às esferas superiores; Garantir os princípios da equidade e da 
integralidade (BRASIL, 2011, p.30) 

 
Uma das atribuições da CRA é definir os tipos de vagas disponíveis. Esses tipos de 

vagas são definidos tendo como base a relação entre oferta e demanda. Os tipos de vagas 
utilizadas pela CRA são: primeira vez, retorno, reserva técnica e fila de espera (BRASIL, 
2015). O tipo de vaga reserva técnica tem uma função importantíssima na CRA, pois são 
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designadas aos procedimentos com oferta limitada, tendo como garantia do acesso do usuário 
com prioridade cuja definição se dá por meio da classificação de risco. (BRASIL, 2015). 

A existência de demanda ou oferta suficiente será determinante para se utilizar o tipo 
de vaga. Se a demanda for maior que a oferta, é indicada a utilização da fila de espera, que 
são vagas disponibilizadas por cotas para as unidades solicitantes que são responsáveis pela 
gestão da fila, garantindo que os fatores de necessidade também sejam determinados, 
suprimindo a cronologia das solicitações. Os agendamentos devem respeitar os critérios de 
necessidade e a cronologia das solicitações, sendo feito de forma automatizada (OLIVEIRA 
2004). 

No que se refere à gestão da lista de acesso/fila de espera, há experiências bem 
sucedidas que apontam para o gerenciamento por prioridade, aplicando protocolos para essa 
ação, ou seja, não é apenas a ordem cronológica que é considerada no agendamento pela lista, 
mas também a indicação de prioridade de cada solicitação, sendo analisado o quadro clínico, 
resultados de exames, história clínica e, inclusive, a vulnerabilidade social (SANTOS 2006). 

Para uma boa gerencia da fila de espera faz-se necessária a utilização de protocolos. 
Define-se protocolo como: 

 
Um conjunto de regras ou deliberações de como um determinado 
processo deverá ser executado ou como deve ser feita a escolha. No 
caso dos protocolos assistenciais eles servem para ordenar as 
solicitações e definir a priorização do acesso segundo a gravidade 
clínica do usuário, sendo usados também para definir os fluxos de 
referência entre os estabelecimentos (MENDES, 2011 p.7) 

 
Gadelha (2016) afirma que os protocolos são indispensáveis à ordenação do fluxo e à 

classificação de risco dos encaminhamentos, por isso já foram introduzidos há bastante tempo 
no serviço de saúde pública. A classificação de risco e o ordenamento do acesso devem 
respeitar os padrões descritos em protocolos específicos, e não apenas na interpretação do 
regulador. 

Um fator determinante para o desenvolvimento do trabalho realizado nas CRA é um 
bom sistema informatizado de marcação de consulta. O Sistema de Informação deve 
funcionar de forma integrada, disponibilizando informações para a tomada de decisão 
relacionada ao âmbito da regulação (OLIVEIRA, 2004). 

Na operacionalização da CRA, o uso de um sistema informatizado favorece a 
garantia da integridade das informações e a agilidade na execução das rotinas, viabilizando o 
processo de regulação do acesso a partir da atenção básica até a execução dos procedimentos 
regulados ( BRASIL, 2015).  

O Ministério da Saúde, no manual "Diretrizes Para implantação de Complexos 
Reguladores", fornece informações sobre os Sistemas Informatizados utilizados nas Centrais 
de Regulação. Segundo o manual os sistemas informatizados são utilizados para gerenciar e 
operacionalizar as funções das Centrais de Regulação; sendo de suma importância um 
conjunto mínimo de funcionalidades para atender aos objetivos da regulação (BRASIL, 
2010). 

O Ministério da Saúde sistematizou as funcionalidades necessárias e desenvolveu o 
Sistema de Regulação em Saúde (SISREG), funcionando em plataforma web, com o DATA-
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CENTER (servidores) instalado no DATASUS/Brasília, constituído de dois módulos 
independentes: o Módulo Ambulatorial e o Módulo Hospitalar.  

Com a utilização do SISREG é possível:  
 

Distribuir de forma equânime os recursos de saúde para a população 
própria e referenciada; distribuir os recursos assistenciais disponíveis 
de forma regionalizada e hierarquizada; acompanhar dinamicamente a 
execução dos tetos pactuados entre as unidades e municípios; permitir 
o referenciamento em todos os níveis de atenção nas redes de 
prestadores públicos e privados; permitir o acompanhamento da 
execução, por prestador, das programações feitas pelo gestor; permitir 
priorização e classificação de risco (BRASIL, 2004p.24). 

 
O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente o software para uso dos estados e 

municípios e provê suporte, manutenção, treinamento e capacitação para implantação, basta o 
secretario de saúde solicitá-lo (BRASIL, 2004). 

 
3 - Procedimentos Metodológicos 

A presente pesquisa pode ser classificada como aplicada e descritiva. Aplicada, pois 
segundo Gil (2008) seus resultados podem ser aplicados na resolução do problema. 
Descritiva, pois segundo Goldenberg (2004) busca descrever determinada situação ou 
fenômeno. 

Para a realização do estudo foi utilizada a abordagem qualitativa que segundo 
Gerhardt e Silveira (2009) não se preocupa com representatividade numérica, mas com a 
busca de uma profunda compreensão sobre um grupo social ou organização.  

O estudo foi desenvolvido a partir de levantamento bibliográfico sobre os temas 
“sistema de marcação de consultas”; “  referencia”; “modelos de classificação de risco” e 
“atenção básica”, em base de dados como o Scielo, Ministério da Saúde; Banco de Teses e 
Dissertações da USP e UNICAMP; Sistemas de informação DATASUS e pesquisa em livros, 
estabelecendo a estrutura teórica da pesquisa. As principais contribuições do referencial 
teórico estão no apêdince III organizadas da seguinte forma: Nome do autor, tema e 
contribuição para o artigo. 

O estudo foi realizado na policlínica do município de Aperibé, localizado na região 
Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. O município possui população estimada de 
11.023 habitantes (IBGE, 2015) e densidade demográfica de 122,57 hab./km² (IBGE, 2014). 

Os serviços de saúde oferecidos abrangem os níveis de atenção de básica, média e 
alta complexidade. A rede de saúde do município é estruturada por 4 Unidades Básicas de 
saúde (UBS), com 4 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF); 1 Centro de Especialidade 
Odontológica (CEO); 1 Centro de Especialidades Médicas (Clínica da Família); 1 Hospital de 
Urgência e Emergência, 1 Centro de Atendimento Psicossocial, de acordo com a gestão 
Municipal. Dessa rede, o atendimento médico especializado se concentra na clínica da 
família, no centro de atendimento Psicossocial e na unidade Básica da Família do bairro Ponte 
Seca. 
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Quanto à captação dos dados estão delimitados entre o dia 15 de maio de 2017 até 15 
de julho de 2017. A coleta de dados tem como base o estudo de artigos, sendo observadas 28 
referências.  

Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas junto a 300 usuários do sistema 
único de saúde e 14 servidores públicos da área de saúde do município. A primeira entrevista, 
composta por 12 questões abertas e fechadas, sendo que algumas perguntas tinham as 
alternativas: péssimo, ruim, bom ou ótimo, foi voltada aos 300 usuários cadastrados no 
programa ESF com o objetivo de identificar sua percepção sobre o atual modelo de marcação 
de consultas, os problemas que enfrentam para marcar as consultas e sugestões de melhoria. 

A segunda entrevista, composta por 14 questões abertas foi voltada a 14 (quatorze) 
servidores públicos que trabalham diretamente com a marcação de consultas, sendo: 8 (oito) 
agentes comunitários de saúde(ACS), 4 (quatro) enfermeiros-chefes da estratégia saúde da 
família, 1 (um) coordenador  da ESF e o Sub-secretário  municipal de saúde. As entrevistas 
têm como objetivo identificar quais as principais dificuldades enfrentadas na marcação de 
consultas e que ações poderiam ser realizadas para a melhoria desse sistema. As entrevistas 
com os usuários foram realizada em suas casas. Os servidores foram entrevistados no local de 
serviço, não havendo nenhuma dificuldade na abordagem dos entrevistados. As perguntas que 
foram feitas aos servidores públicos e aos usuários estão em uma tabela  no apêdince II. 

Segundo Rudio (2007) a entrevista e questionários possuem em comum o fato de 
serem constituídos por uma lista de indagações que, respondidas, dão aos pesquisadores 
informações que ele pretende atingir. A diferença entre eles é que o questionário é feito de 
perguntas entregues por escrito ao informante às quais ele também responde por escrito, já a 
entrevista, as perguntas são feitas oralmente, quer a um indivíduo em particular ou a um 
grupo, e as respostas são registradas geralmente pelo próprio entrevistador. 

O resultado da pesquisa foi analisado e, os fatos mais importantes, selecionados e 
apresentados de forma organizada. Inicialmente buscou-se apresentar os achados junto aos 
usuários do sistema e em seguida, os achados junto aos servidores envolvidos com a marcação 
de consulta. O resultado da pesquisa foi contrastado com a visão dos atores do referencial 
teórico chegando a uma conclusão do grau de eficiência do atual modelo de marcação de 
consulta e propondo uma alternativa. Os resultados foram organizados em etapas, 
considerando os achados obtidos por ocasião dos dados coletados nas entrevistas, os quais 
foram explanados apontando os resultados encontrados. As discussões ocorreram à luz da 
revisão bibliográfica e as entrevistas feitas.  

 
4- Apresentação e discussão dos resultados 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos junto aos usuários do sistema de 
saúde e profissionais de saúde do município de Aperibé.  

4.1 – Resultados obtidos junto aos usuários do sistema de saúde de Aperibé 

Foram entrevistados 300 (trezentos) usuários cadastrados na atenção básica de saúde 
com objetivo de identificar sua percepção sobre o atual modelo de marcação de consultas, 
além de citar os problemas que enfrentam para marcar as consultas e sugerir melhoria no 
sistema. 
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Perguntados sobre 
médicos especialistas. Os 300 (trezentos) usuários cadastrados na atenção básica
da seguinte forma: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Buscou-se verificar o que levou 83% dos usuários a considerar o atual 
péssimo ou ruim. Em resposta obteve
transparência no atual modelo é

Na pergunta realizada sobre a demora em conseguir um
especialista, 91% (n=300) 
Ainda relataram que o tempo
caso de ortopedista, ginecologi

Os usuários foram questionados se alguma vez buscaram com urgência agendar um 
médico especialista e não conseguiram. Foi apurado que
75% buscou com urgência, mas não conseguiu 
pelo atual modelo, pois ele não trabalha com 
encaminhamento e classificação de risco. Um exemplo foi o relato de uma pessoa que buscou 
atendimento com ortopedista durante 
que sentia no ombro direito optou em pagar uma consulta
marcação do especialista pelo sistema
paciente.  Vários outros relatos semelhantes foram citados por pesso
grave sem atendimento ambulatorial.

Percebe-se uma falha grave no atual modelo de marcação de 
princípio da equidade, pois de acordo com os relatos dos
nenhuma ferramenta de regulação
encaminhamento e classificação de risco. Isso provoca também insegurança em relação ao 
atual modelo, porque na percepção dos usuários não
estabelecido para agendar um médico especialista.  

Dessa forma, o atual sistema de marcação de consulta não está de acordo com a visão 
de Clares et  al. (2011) no qual a regulação do acesso pode ser uma importante ferramenta 
para que se alcance a equidade
demora por atendimento, acarretando em incômodos e ansied
(2010) adverte que um sistema de marcação de consulta mal planejado pode em alguns casos, 
ocasionar o agravamento de um estado patológico inicial devido à demora ocasionado pela 
falta de organização. 
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Perguntados sobre como consideram o atual modelo de marcação de consul
300 (trezentos) usuários cadastrados na atenção básica

se verificar o que levou 83% dos usuários a considerar o atual 
m resposta obteve-se que a demora no agendamento e a falta

transparência no atual modelo é o principal motivo apresentado pelos entrevistados.
Na pergunta realizada sobre a demora em conseguir um

(n=300) dos usuários responderam que a espera no agendamento é longa. 
tempo para atendimento com alguns médicos chega 

ortopedista, ginecologista, endocrinologista, pediatra e oftalmologista. 
usuários foram questionados se alguma vez buscaram com urgência agendar um 

especialista e não conseguiram. Foi apurado que do total dos respondentes (n=300) 
com urgência, mas não conseguiu agendar consulta fato que se pode perceber 

tual modelo, pois ele não trabalha com critérios pré-estabelecidos como protocolo de 
encaminhamento e classificação de risco. Um exemplo foi o relato de uma pessoa que buscou 
atendimento com ortopedista durante cinco meses e não conseguiu. Por causa das fo
que sentia no ombro direito optou em pagar uma consulta particular em vez de esperar a 
marcação do especialista pelo sistema, e no exame se constatou a gravidade da situação da 
paciente.  Vários outros relatos semelhantes foram citados por pessoas distintas em situação 
grave sem atendimento ambulatorial. 

se uma falha grave no atual modelo de marcação de 
princípio da equidade, pois de acordo com os relatos dos usuários não há a

regulação de  acesso que promova a equidade, como
encaminhamento e classificação de risco. Isso provoca também insegurança em relação ao 
atual modelo, porque na percepção dos usuários não há um caminho bem defino e pré

ar um médico especialista.   
Dessa forma, o atual sistema de marcação de consulta não está de acordo com a visão 

2011) no qual a regulação do acesso pode ser uma importante ferramenta 
equidade na atenção à saúde, pois as dificuldades de acesso levam a 

demora por atendimento, acarretando em incômodos e ansiedade dos usuários.  Valarins 
que um sistema de marcação de consulta mal planejado pode em alguns casos, 

ocasionar o agravamento de um estado patológico inicial devido à demora ocasionado pela 
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como consideram o atual modelo de marcação de consultas para 
300 (trezentos) usuários cadastrados na atenção básica responderam 

se verificar o que levou 83% dos usuários a considerar o atual sistema como 
demora no agendamento e a falta de 

o principal motivo apresentado pelos entrevistados. 
Na pergunta realizada sobre a demora em conseguir uma vaga para médico 

dos usuários responderam que a espera no agendamento é longa. 
para atendimento com alguns médicos chega a seis meses no 

oftalmologista.  
usuários foram questionados se alguma vez buscaram com urgência agendar um 

do total dos respondentes (n=300) 
ato que se pode perceber 

estabelecidos como protocolo de 
encaminhamento e classificação de risco. Um exemplo foi o relato de uma pessoa que buscou 

meses e não conseguiu. Por causa das fortes dores 
particular em vez de esperar a 

e no exame se constatou a gravidade da situação da 
as distintas em situação 

se uma falha grave no atual modelo de marcação de consulta, quanto ao 
usuários não há a utilização de 

va a equidade, como protocolos de 
encaminhamento e classificação de risco. Isso provoca também insegurança em relação ao 

há um caminho bem defino e pré-

Dessa forma, o atual sistema de marcação de consulta não está de acordo com a visão 
2011) no qual a regulação do acesso pode ser uma importante ferramenta 

is as dificuldades de acesso levam a 
ade dos usuários.  Valarins 

que um sistema de marcação de consulta mal planejado pode em alguns casos, 
ocasionar o agravamento de um estado patológico inicial devido à demora ocasionado pela 

Péssimo

Ruim

Ótimo
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4.2 – Resultados obtidos junto aos profissionais de saúde que atuam na marcação 
de consultas para médicos especialistas 

 
Buscou-se identificar junto aos profissionais que atuam na marcação de consultas, 

profissionais de saúde e gestor local (n=14), as principais dificuldades enfrentadas na 
marcação de consultas e que ações poderiam ser realizadas para a melhoria desse sistema. 

Feito o questionamento aos servidores ligados diretamente com a marcação de 
consulta (n= 4). Qual é o atual modelo de marcação de consulta para médicos especialistas? 
Os enfermeiros (n=4) chefes do PSF informaram que atualmente a marcação de consulta é 
feita por meio das quatro equipes da ESF. O usuário escolhe o especialista e deixa seu nome 
em uma lista de espera com a enfermeira chefe da unidade de saúde. Todo mês a agenda dos 
especialistas é aberta e as vagas são distribuídas para as quatro unidades de saúde. Após a 
distribuição os agentes comunitários de saúde (ACS) de cada unidade efetuam a marcação e 
comunicam os usuários. 

Foi questionado se há disponibilização mensal do tipo de vaga reserva técnica para 
atender os usuários que surgem no decorrer do mês com necessidades urgente de atendimento. 
As quatro enfermeiras das quatro unidades estudadas informaram que não há. Que em casos 
de urgência procura se utilizar o mecanismo do encaixe, no qual o usuário aguarda uma vaga 
no dia da consulta com o especialista, caso alguém falte. Mas na maioria das vezes o paciente 
fica para o próximo mês, dependendo da gravidade. 

O tipo de vaga reserva técnica é de extrema importância, pois são destinadas aos 
procedimentos com oferta limitada tendo como objetivo a garantia do acesso nos casos 
prioritários que devem ser executadas em um período reduzido (BRASIL, 2015). A falta de 
vagas de reserva técnicas segundo Valarins (2010) pode provocar o agravamento de um 
estado patológico inicial devido a demora no atendimento do usuário em estado de 
vulnerabilidade. Esse tipo de vaga deve ser reservada exclusivamente para o agendamento 
realizado pelo perfil regulador. 

Foi questionado se o encaminhamento do médico da família é requisito principal 
para marcar a consulta. Todos os agentes comunitário de saúde (n=8 ) informaram que não há 
necessidade de encaminhamento do médico da família, basta apenas o usuário escolher o 
especialista e aguarda o surgimento da vaga. 

Essa forma de marcação de consulta não está de acordo com Starfild (2002), pois 
para ela um modelo de marcação de consulta bem organizado deve fazer a regulação a partir 
da atenção básica, tendo a como porta de entrada. O usuário deve ter o primeiro atendimento 
na atenção básica com o médico da família e se necessário encaminhado para atenção 
secundária e terciária, ou seja, o acesso aos outros níveis hierárquicos de atenção se dará 
através da referência de pacientes, sempre a partir da atenção básica. Esse foi o modelo 
adotado pelo hospital Geral de Fortaleza onde os usuários são atendidos pelos médicos da 
família nas ESF, e depois encaminhados ao Serviço de Marcação de Consultas e Exames 
(SAME) do próprio Posto para o agendamento de consultas com médicos especialistas.  

Perguntados se há utilização de algum protocolo de classificação de risco para 
gerenciar a fila de espera dando prioridade aos casos mais graves, todos os servidores (n=14) 
informaram que não há protocolos de classificação de risco estabelecido pela secretaria de 
saúde. Mas que os ACS procuram criar uma lista de prioridade, agendando os casos mais 
graves primeiro e depois os casos eletivos, porém essa decisão fica nas mãos de cada ACS 
sendo que  em alguns casos pode haver interferência dos superiores. 
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Esse modelo de marcação de consulta fere o princípio da equidade, pois não há uma 
escolha objetivada dos casos mais graves, por meio de protocolos de classificação de risco 
pré-estabelecidos utilizados por servidores para essa competência, como prioridade para a 
organização da lista de espera.  Segundo Clares, Da Silva, Dourado & De Lima (2011) a 
regulação do acesso pode ser uma importante ferramenta para que se alcance a equidade na 
atenção à saúde. Starfild (2002) afirma que a criação de um sistema de regulação de marcação 
de consulta tem que ser bem organizada, usando um bom protocolo de classificação.  Santos 
(2006) informam que o gerenciamento da lista de espera deve ter foco a necessidade do 
usuário, utilizando protocolos para essa ação, e não apenas a ordem cronológica, e que a 
indicação de prioridade de cada solicitação deve se dar por meio da analise do quadro clínico: 
resultados de exames, história clínica e, inclusive, a vulnerabilidade social . Gadelha (2016) 
corrobora com a visão de santos (2006) dizendo que a classificação de risco e o ordenamento 
do acesso devem respeitar os parâmetros descritos em protocolos específicos, e não apenas na 
interpretação do regulador, o que vem acontecendo no atual modelo de marcação de consulta. 

O subsecretario foi questionado sobre o motivo pelo qual ainda não foi implantando 
uma central de regulação ambulatorial com um sistema informatizado como SISREG, que 
segundo o manual é um sistema informatizado capaz de gerenciar e operacionalizar as 
funções das Centrais de Regulação. Ele informou que está analisando a possibilidade de 
implantação de uma central e que também está sendo estudada a forma de solicitação do 
SISREG.   

A falta de uma central de regulação dificulta a regulação do acesso dos usuários. 
Segundo Magalhães Junior (2004) uma CRA exitosa é capaz de garantir aos usuários o acesso 
nos diferentes níveis de complexidade, pois ela tem como objetivos determinar a alternativa 
assistencial mais adequada à necessidade do usuário, de acordo com as fundamentações 
descritas nos protocolos de regulação, respeitando os fluxos de referência, bem como a 
alocação de recursos; Garantir os princípios da equidade e da integralidade (BRASIL, 2011). 

Foi por meio da reformulação da central de marcação de consulta que o hospital 
Geral de Fortaleza promoveu maior agilidade e racionalização no atendimento aos usuários 
(HGF, 2016). Outro exemplo bem sucedido foi o município de João Pessoa, a forma 
encontrada para solucionar o problema no modelo de marcação de consulta foi adotar a 
ferramenta da Central de Marcação de Consultas e Exames Especializados, com a presença de 
um médico regulador, que possa analisar e dar prioridade os casos mais graves (JOÃO 
PESSOA, 2006). 

Os dois exemplos utilizaram sistemas informatizados como ferramenta de gestão 
para organizar de forma eficiente e equitativa o acesso dos usuários.  Segundo Oliveira (2004) 
um bom sistema informatizado de marcação de consulta, se apresenta como fator 
determinante para o desenvolvimento do trabalho realizado nas CRA. Todas as ações devem 
ser interligadas e demandam sistemas de informações integrados que disponibilizem 
informação para as tomadas de decisão relacionadas ao âmbito da regulação. Segundo a 
cartilha de regulação na operacionalização da CRA, o uso de um sistema informatizado 
favorece a garantia da integridade das informações e a agilidade na execução das rotinas, 
viabilizando o processo de regulação do acesso a partir da atenção básica até a execução dos 
procedimentos regulados (BRASIL, 2015).  
 
5- Conclusão  
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O artigo teve como objetivo geral identificar um modelo de marcação de consultas 
que melhor se enquadre à realidade sanitária do município. De acordo com  apresentação e 
discussão dos resultados percebe-se que o atual modelo de marcação de consulta carece de 
organização e regulação do acesso dos usuários. O modelo de marcação de consulta atual do 
município não utiliza as ferramentas de regulação necessárias para promover o acesso dos 
usuários de forma equitativa o que gera insatisfação da população. 

A possível solução para esse problema seria a implantação de uma Central de 
Regulação Ambulatorial (CRA) responsável pela disposição, organização, controle, 
gerenciamento do acesso e dos fluxos assistenciais dos procedimentos ambulatoriais. A 
regulação do acesso deve ser feito a partir da atenção básica, tendo como caminho obrigatório 
a passagem pela estratégia saúde da família onde seria feito o primeiro atendimento e em caso 
de necessidade encaminhado para os médicos especialistas (STARFILD, 2002). 

A partir dos resultados obtidos foi possível notar que o encaminhamento deve ser 
preferencialmente com base em protocolos pré-estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), e o acesso as vagas de acordo com a classificação de risco e demais critérios de 
priorização. A central de Regulação poderia utilizar um sistema informatizado que favorece a 
garantia da integridade das informações e a agilidade na execução das rotinas. Poderia utilizar 
o Sistema de Regulação em Saúde (SISREG) oferecido pelo Ministério da saúde o qual é 
capaz de gerenciar e operacionalizar as funções da Central de Regulação. 

O tema do estudo não se esgota aqui e sugere-se para pesquisas posteriores, a análise 
das dificuldades que os gestores locais encontram para implementação da central de regulação 
ambulatorial. Isso porque no presente artigo verificaram-se vários obstáculos para efetivação 
de uma CRA, sendo um deles a incapacidade de regulação do acesso dos usuários pela 
atenção básica. 
 

6 – REFERÊNCIAS 

ALVES, Marilia.,PENNA,Cláudia Maria de Mattos. & BRITO, Maria José Menezes. (2004). 
Perfil dos gerentes de Unidades Básicas de Saúde. RevBrasEnferm. Brasília, v. 57, n. 4, p. 
441-446, jul./ago. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/reben/v57n4/v57n4a11>. 
Acesso em: 12 novembro. 2016. 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A Gestão do SUS. Brasília: CONASS, 
2015. (Para Entender a Gestão do SUS - 2015). Disponível em: 
<http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/A-GESTAODO>>. Acesso em: 13 outubro. 2016. 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do SUS. 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde.  Brasília, CONASS, 2010. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado.  

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 
1988.Disponívelem:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.ac
esso dia 28 de agosto de 2016. 



 
ARTIGO CIENTÍFICO 

_____________________________________________________________________________ 

 

13 

 

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponivel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. acesso dia 28 de Novembro de 2016. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de 
Sistemas; Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Curso básico de regulação, 
controle, avaliação e auditoria do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a implantação de Complexos Reguladores / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Regulação, 
Avaliação e Controle de Sistemas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Apoio à 
Descentralização. Pacto de gestão: garantindo saúde para todos. Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2005.  

CLARES, Jorge Wilker Bezerra, SILVA,Lucilane Maria Sales da DOURADO, Hanna Helen 
Matos. & LIMA, Leilson Lira de2011). Regulação do acesso ao cuidado na Atenção 
Primária: percepção dos usuários. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 604-
609, out./dez. Disponível em: < http://www.facenf.uerj.br/v19n4/v19n4a17.pdf>. Acesso em: 
12 novembro. 2016. 

DIAS, Valdecir Ávila. Referência e contra-referência: Um importante Sistema para 
complementaridade da Integralidade da Assistência. Universidade Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis, 2012.  

FARIAS, S.F. et al. A regulação no setor público de saúde no Brasil: os  caminhos da 
assistência médico-hospitalar. Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, supl. 1, 
s1043-1053, 2011. 

GADELHA, M. I. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas no SUS - Dra. Maria Inêz 
Gadelha - Ministério da Saúde. 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=N1GHaemBCrw>. Acesso em: 3 nov. 2016. 

GARIGLIO, M. T.; MARQUES, Z. F. A.; MAGALHÃES JUNIOR, H. M. Projeto de 
estruturação da atenção secundária para o SUS–BH. Saúde Digital, Belo Horizonte, fev. 
2003. 

GERHARDT, Tatiana Engel e SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Porto 
Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 

Gil, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. Ed, São Paulo, Atlas, 2008. 

GOLDENBERG, Mirían. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa.8 ed, Rio de Janeiro, 
Record, 2004. 

HGF. Aceso à consultas e exames.<http: hgf.ce.gov.br/índex.php/nac/consultas > Acesso 
em: 12 nov.2016. 



 
ARTIGO CIENTÍFICO 

_____________________________________________________________________________ 

 

14 

 

IBGE.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponivel em: 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm. acesso em: 22  
jan. 2017. 

LESSA, I. et al.  Gestão da Saúde, Brasil. Arquivos Brasileiros de Regulação da Saúde, 87: 
747-756, 2003. 

MAGALHÃES JUNIOR, H. M. Regulação assistencial: a busca de novas ferramentas no 
SUS para enfrentar o desafio de garantir a assistência com equidade. Pensar BH Política 
Social, Belo Horizonte,  2002. 

MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da 
Saúde, 2011. 549 p. 

OLIVEIRA, D.P.R. Sistemas de Informações Gerenciais. 9 ed. Ed. São Paulo:Atlas, 2004. 

RUDIO, Frans Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 34 ed. Petrópolis, 
Vozes, 2007. 

SANTOS,F.P.;MERHY E.E.A. regulação pública da saúde no Estado brasileiro: uma 
revisão. Interface , Botucatu, 2006. 

SCHRADER, Fátima Ticianel. Sistema Estadual de Referência do SUS Mato 
Grosso.Disponívelem:<http://www.saude.mt.gov.br/adminpublicacao/arquivo/AvaliaSaude_
Web.pdf>. Acesso em: 12 Março. 2017. 

Secretaria de Saúde de João Pessoa. Plano Municipal de Saúde de João Pessoa – 2006-
2009. João Pessoa, 2006. 

SILVA, M.E.D.C.; ALVARENGA, W.A.; SILVA, S.S.; BARBOSA, L.D.C.S.; ROCHA, S.S. 
Resistência do homem às ações de saúde: percepção de enfermeiras da Estratégia Saúde 
da Família. Revista Interdisciplinar, v.3, n.3, 2010; 

STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 
tecnologia. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2002. Disponível 
em:<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000039.pdf>. Acesso em: 2 
Março. 2017. 

STARFIELD, Barbara. Atenção primaria. Equilibrio entre necessidade de saúde, serviços 
tecnologia. Brasilia, UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 

TEIXEIRA,Luciana da Silva.. Ensaios sobre consórcios intermunicipais de saúde: 
financiamento, comportamento estratégico e economia política. Brasília, Câmara dos 
Deputados, 2007. 



 
ARTIGO CIENTÍFICO 

_____________________________________________________________________________ 

 

15 

 

VALARINS, Geisa Cristina Modesto (2010). Regulação do Acesso à Assistência: conceitos 
e desafios. Com. Ciências Saúde. v. 21, n. 1, p. 81-84. Disponível em: 
<http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2010Vol21_1art> Acesso em: 15 Março. 2017. 

  



 
ARTIGO CIENTÍFICO 

_____________________________________________________________________________ 

 

16 

 

APÊNDICE I 

1. ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS USUÁRIOS  
 
1. Como consideram o atual modelo de marcação de consultas para médicos 

especialistas.  Péssimo, ruim, bom ou ótimo? 
2. O agendamento de consultas é demorado?  
3. Estão satisfeitos com o atual  modelo de  marcação de consultas?   
4. Já agendou alguma consulta com médicos especialistas?   
5. Quantas vezes? 
6. Teve dificuldades para agendar?   
7. Você sabe como é feito o agendamento hoje?   
8. Você já experimentou alguma mudança no sistema de marcação de consultas?   
9. Você já buscou com urgência agendar um médico especialista e não conseguiu 
10. Sempre conseguiu a vaga pretendida?  
11. Quanto tempo leva, em média, para que você consiga marcar uma consulta? As vagas 

possuem datas muito distantes? 
12. O que poderia mudar em relação à marcação de consultas? 

  
2. ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS SERVIDORES  
  

1. Qual é o atual modelo de marcação de consulta para médicos especialistas? 
2. Há disponibilização mensal do tipo de vaga reserva técnica para atender os usuários 

que surgem no decorrer do mês com necessidades urgente de atendimento? 
3. Todos os agendamentos são feitos com encaminhamento do médico da família? 
4. Todo usuário passa pela atenção básica antes de ser encaminha do para o médico 

especialista? 
5. Há utilização de algum protocolo de classificação de risco para gerenciar a fila de 

espera dando prioridade aos casos mais graves? 
6. Por que há demora no agendamento para alguns usuários? 
7. Por que não implantou uma classificação de risco para atender os usuários de forma 

equânime? 
8. Como é  selecionado o usuário que vai ser agendado? A algum critério? 
9. Sabe-se é feito a referência e contra-referência? 
10. Você foi treinado para fazer um bom acolhimento? 
11. A atenção básica faz o devido acolhimento? 
12. Têm protocolos definidos na atenção básica para o encaminhamento para o 

especialista? 
13. Por que não foi implantado um complexo regulador para regular o acesso? 
14. Utiliza o SISREG como ferramenta de regulação? 
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APÊNDICE  II 

I- ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS USUÁRIOS 

Perguntas feitas com base nas experiências dos entrevistadores ao verificarem a 
insatisfação dos usuários com o modelo de marcação de consulta.  

1. Como consideram o atual modelo de marcação de consultas para médicos 
especialistas.  Péssimo, ruim, bom ou ótimo? 

2. O agendamento de consultas é demorado?  
3. Estão satisfeitos com o atual modelo de marcação de consultas?   
4. Já agendou alguma consulta com médicos especialistas?   
5. Quantas vezes? 
6. Teve dificuldades para agendar?   
7. Você sabe como é feito o agendamento hoje?   
8. Você já experimentou alguma mudança no sistema de marcação de consultas? 
9. O que poderia mudar em relação à marcação de consultas? 

 
 

Perguntas feitas tendo como base os autores: Starfild (2002) necessidade de 
classificação de risco na regulação; Santos (2006) uso de protocolo para gerenciamento 
da fila de espera; Clares et al. (2011)  regulação bem planeja para o alcance da 
equidade.  

10. Você já buscou com urgência agendar um médico especialista e não conseguiu 
11. Sempre conseguiu a vaga pretendida?  
12. Quanto tempo leva, em média, para que você consiga marcar uma consulta? As 
vagas possuem datas muito distantes? 

 
 

2. ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS SERVIDORES  

Perguntas feitas tendo como base os autores: Valarins (2010) necessidade do tipo de 
vaga reserva técnica; definição e necessidade do tipo de vaga reserva técnica 
(Brasil2015). 

15. Qual é o atual modelo de marcação de consulta para médicos especialistas? 
16. Há disponibilização mensal do tipo de vaga reserva técnica para atender os 

usuários que surgem no decorrer do mês com necessidades urgente de 
atendimento? 

 
 

Perguntas feitas tendo como base os autores: Starfild (2002) regulação feita a partir da 
atenção básica; Schrader (2003) regulação com encaminhamento do médico da família; 
experiência do Hospital Geral de Fortaleza e do Município de João Pessoa.  



 
ARTIGO CIENTÍFICO 

_____________________________________________________________________________ 

 

18 

 

17. Todos os agendamentos são feitos com encaminhamento do médico da família? 
18. Todo usuário passa pela atenção básica antes de ser encaminha do para o 

médico especialista? 
19. Sabe-se é feito a referência e contra-referência? 
20. Você foi treinado para fazer um bom acolhimento? 
21. A atenção básica faz o devido acolhimento? 

 
 
 

Perguntas feitas tendo como base os autores: Santos (2006) o gerenciamento da lista de 
espera deve ter foco o usuário com a utilização de protocolos; Gadelha (2016) 
ordenamento do acesso deve respeitar os parâmetros descritos em protocolos 
específicos. Oliveira (2004) os agendamentos devem respeitar os critérios de 
necessidade e a cronologia das solicitações.  

22. Há utilização de algum protocolo de classificação de risco para gerenciar a fila 
de espera dando prioridade aos casos mais graves? 

23. Por que há demora no agendamento para alguns usuários? 
24. Por que não implantou uma classificação de risco para atender os usuários de 

forma equânime? 
25. Como é selecionado o usuário que vai ser agendado? A algum critério? 
26. Sabe-se é feito a referência e contra-referência? 

 
 

Perguntas feitas tendo como base os autores: Magalhães (2002), Uma CRA eficiente é 
capaz de garantir o acesso nos diversos níveis de complexidade; Uma CRA é capaz de 
determinar a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do usuário (BRASIL, 
2011); Oliveira (2004) Um fator determinante para o desenvolvimento do trabalho 
realizado nas CRA é um bom sistema informatizado de marcação de consulta; o 
Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente o software SISREG para uso dos 
estados e municípios (BRASIL, 2004). 

27. Por que não foi implantado um complexo regulador para regular o acesso? 
28. Utiliza o SISREG como ferramenta de regulação? 
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APÊNDICE III 

AUTOR TEMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ARTIGO  

Alves  et al. 
(2004) 

Perfil dos gerentes de Unidades 
Básicas de Saúde. 

Agravo na gestão da saúde devido à 
falta de competência gerencial. 

Brasil (2016) A Gestão do SUS. 

A Central de Regulação Ambulatorial 
(CRA) como estrutura operacional da 
gestão pública capaz de gerenciar o 
acesso dos usuários na atenção à saúde 

Brasil (2015) 
Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde. Para entender a gestão 
do SUS. 

A importância do tipo de vaga reserva 
técnica para garantir o acesso do 
usuário com prioridade. 

Brasil (1988) 
Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

A saúde como direito de todos e dever 
do Estado. 

Brasil (2006) 
Diretrizes para a implantação de 
Complexos Reguladores. 

A importância dos sistemas 
informatizados no gerenciamento e 
operacionalização das Centrais de 
Regulação. 

Brasil (2005) 
 Pacto de gestão: garantindo 
saúde para todos. 

Dificuldade dos municípios brasileiros 
com população inferior a 20 mil 
habitantes no que se refere à 
organização da oferta de ações e 
serviços ambulatórios. 

Clares et  al. 
(2011) 

Regulação do acesso ao cuidado 
na Atenção Primária: percepção 
dos usuários. 

A regulação do acesso como 
ferramenta para consecução da 
equidade na atenção à saúde. 

 Dias (2012) 

Referência e contra-referência: 
Um importante Sistema para 
complementaridade da 
Integralidade da Assistência. 

Médicos especialistas devem receber 
pacientes enviados pelas unidades 
básicas. Primeiro atendimento na 
atenção básica. 

Farias et al. 
(2011) 

A regulação no setor público de 
saúde no Brasil: os caminhos da 
assistência médico-hospitalar. 

Regulação do acesso aos serviços de 
saúde como instrumento de intervenção 
na realidade sanitária. 

Gadelha 
(2016) 

 Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas no SUS. 

Os protocolos são indispensáveis à 
ordenação do fluxo e à classificação de 
risco dos encaminhamentos. 

Gerhardt e 
Silveira (2009) 

Métodos de pesquisa. 
Define o que é pesquisa com 
abordagem qualitativa.  

Gil (2008) 
 Métodos e técnicas de pesquisa 
social. 

Define o que é pesquisa aplicada.  

Goldenberg 
(2004) 

A arte de pesquisar: como fazer 
pesquisa. 

Definição o que é de pesquisa 
descritiva.  
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Hospital Geral 
de Fortaleza 

Aceso a consultas e exames. 
Central de regulação capaz de 
racionalizar os recursos e promover 
agilidade no atendimento. 

Magalhães 
Júnior (2002) 

Regulação assistencial: a busca de 
novas ferramentas no SUS para 
enfrentar o desafio de garantir a 
assistência com equidade. 

Uma CRA eficiente é capaz de garantir 
o acesso nos diversos níveis de 
complexidade. Realizar o 
gerenciamento das listas de acesso/filas 
de espera. 

Mendes (2011) As redes de atenção à saúde. 

Definição de protocolos: Os protocolos 
assistenciais servem para ordenar as 
solicitações e definir a priorização do 
acesso segundo a gravidade clínica do 
usuário 

Oliveira (2004) 
Sistemas de Informações 
Gerenciais. 

Um bom sistema informatizado de 
marcação de consulta é fator 
determinante para o desenvolvimento 
do trabalho realizado nas CRA. 

Rudio (2007) 
Introdução ao projeto de pesquisa 
científica. 

Definição de entrevista e questionários. 

Santos e 
Merhy (2006) 

Regulação pública da saúde no 
Estado brasileiro. 

O gerenciamento da lista de espera 
deve ser feito tendo como base a 
necessidade do usuário, aplicando 
protocolos para essa ação. 

Shrader (2017) 
Sistema Estadual de Referência 
do SUS Mato Grosso. 

 Lógica da hierarquização dos serviços 
de saúde por meio de um sistema de 
referência e contra-referência. 
Regulação a partir da atenção primária. 

Secretaria de 
Saúde de João 
Pessoa 

Plano Municipal de Saúde de 
João Pessoa. 

Modelo bem sucedido de regulação 
ambulatorial.  

Starfield 
(2002) 

Atenção primária: equilíbrio entre 
necessidades de saúde, serviços e 
tecnologia. 

A capacidade resolutiva da Atenção 
Básica. Regulação a partir da Atenção 
básica. 

Teixeira 
(2007) 

Ensaios sobre consórcios 
intermunicipais de saúde: 
financiamento, comportamento 
estratégico e economia política. 

Municípios pequenos encontram 
dificuldade na prestação de serviço de 
média e alta complexidade com 
fenômeno da descentralização no SUS. 

Valarins 
(2010) 

Regulação do Acesso à 
Assistência: conceitos e desafios. 

A importância do planejamento na 
criação de um modelo de marcação de 
consulta. 


