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Resumo 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) apresenta, dentre as suas diretrizes, a 

importância do acesso de qualidade e resolutivo e o cuidado continuado aos usuários, 

consolidando este nível de atenção como a porta de entrada ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Tendo como objeto de pesquisa o Centro Municipal de Saúde Newton Bethlem, unidade de 

saúde do município do Rio de Janeiro que oferece diversos serviços em saúde à população da 

região de Jacarepaguá e adjacências; o presente relatório fez um levantamento das atividades e 

a sua relação com a qualidade do serviço. Com base nas informações coletadas e no que 

preconiza a PNAB, este trabalho busca discutir e propor uma intervenção nas práticas 

desenvolvidas, visando a oferta de serviços com maior qualidade e resolutividade. 

 

Palavras-chave: Acesso; Atenção Primária em Saúde; Qualidade. 
 

1 - Introdução 

 
A Atenção à Saúde no município do Rio de Janeiro passou por grande reforma entre os 

anos de 2009 e 2016 com a expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Em 2009 a 

cobertura era de apenas 7% do território municipal e em dezembro de 2016 alcançou a marca 

de 70%. Esta reforma proporcionou uma grande reformulação nos processos de trabalho e na 

coordenação do cuidado, definindo as atribuições de cada nível de atenção em saúde, 

melhorando a qualidade da oferta de serviços em saúde de todo o município (SORANZ., et 

al;2016). 

O presente Relatório Técnico identifica as principais fragilidades envolvendo a qualidade 

do acesso ao SUS no Centro Municipal de Saúde Newton Bethlem, unidade de saúde do SUS 

que não possui todo o seu território adscrito coberto por equipes de saúde da família, mas com 

responsabilidade sobre uma parcela importante da população de Jacarepaguá. Dessa forma 

garantir a qualidade dos serviços oferecidos torna-se um desafio. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um plano de ação que poderá ser utilizado pela 

unidade para o enfrentamento do problema identificado. O objetivo específico é diagnosticar 

os serviços oferecidos através de análise de registros internos, consultas a plataformas de 

informação em saúde, entrevistas com usuários e trabalhadores a fim de identificar as causas 
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do problema.  

A realização deste estudo se justifica pela importância de se entender “a atenção primária 

em saúde como coordenadora do cuidado e porta de entrada para o sistema de saúde” e portanto, 

o seu acesso deve contemplar a comunicação, a atitude, a postura e a resolutividade a fim de 

garantir a equidade e integralidade da atenção (Rio de Janeiro- SMSDC, 2011). Segundo 

Guerrero et. al. (2013) o acolhimento trata-se de uma relação cidadã e humanizada de escuta 

qualificada e desse modo está relacionado ao vínculo entre o usuário e o serviço oferecido, e à 

adaptação deste às necessidades dos usuários.  

Este trabalho é constituído da apresentação do caso e diagnóstico das circunstâncias 

relacionadas ao problema identificado a partir dos dados coletados; do referencial teórico 

apresentando a reflexão do caso e aspectos relevantes ao estudo; do plano de ação onde ações 

de intervenção são propostas para a solução do problema e das conclusões finais.   

2 - Procedimentos Metodológicos 

 O estudo ocorreu no CMS Newton Bethlem, unidade de saúde localizada no bairro da 

Praça Seca, Jacarepaguá, no distrito sanitário da área de Planejamento 4.01. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória (GIL, 2008) com abordagem qualitativa que segundo Godoy (1995, p. 

21) um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte. 

Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando compreender o fenômeno em estudo a partir 

da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. 

Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. 

Nesse sentido o estudo se estrutura por meio da pesquisa bibliográfica sobre a Atenção Primária 

em Saúde (Atenção Básica), com destaque para a territorialização, o cuidado continuado e o 

acesso humanizado através do acolhimento do paciente ao Sistema Único de Saúde (SUS); com 

busca realizada em relatórios de produção disponíveis no prontuário eletrônico local e na 

plataforma Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Utilizando o 

método de pesquisa descritiva e através da análise dos dados coletados, buscou-se indicar a 

relação entre o volume de trabalho e a qualidade do acesso da população ao SUS. Os dados 

primários foram coletados por meio de questionários realizados com os pacientes do CMS no 

                                                 
1
 Para fins de planejamento em saúde, o município está inserido na Região Metropolitana de Saúde I, 

do estado do Rio de Janeiro. Com a mesma finalidade, no plano interno a Secretaria Municipal de Saúde trabalha, 

desde 1993, com a divisão da cidade em 10 Áreas de Planejamento (AP). 
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mês de outubro de 2018.  

 Para analisar a qualidade dos serviços prestados foi utilizado o SERVQUAL, um 

instrumento desenvolvido por  Parasuraman, Zheitaml e Berry que mede a percepção e a 

expectativa dos usuários a partir de variáveis como a tangibilidade, a confiabilidade, a 

receptividade, a empatia e a segurança (PENA, et. al; 2013). Para a construção deste relatório 

técnico utilizamos apenas o segmento que mede a percepção da qualidade dos serviços a fim 

de adequar o questionário ao melhor nível de compreensão do público-alvo. 

3 - Apresentação do Caso e Diagnóstico 

O Centro Municipal de Saúde (CMS) Newton Bethlem foi inaugurado em 2012 

assumindo a responsabilidade de oferecer o primeiro contato às pessoas do território adscrito 

quando procuram o serviço de saúde, corroborando com toda a reforma na atenção básica já 

mencionada. Trata-se de uma unidade mista onde parte do território é coberto por 6 ESF e seu 

quadro funcional é composto por profissionais contratados por uma Organização Social (OS) e 

servidores estatutários das esferas federal e municipal (HARZHEIM et. al., 2016).  

O centro de saúde pertence à Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro 

onde, desde 2010, as mudanças nas metodologias de atendimento na Atenção Primária do 

município trouxe não só melhorias, mas também revelou os obstáculos para a garantia do acesso 

do usuário ao SUS, uma vez que muitos profissionais ainda são adeptos a antigas rotinas e 

metodologias de atendimento. 

 Atualmente a unidade é responsável pelo território da Praça Seca e adjacências, com 

população estimada em 198.552 pessoas (IBGE, 2010). Assim como as demais unidades de 

atenção primária do município, o CMS Newton Bethlem está inserido no modelo de atenção à 

saúde que reconhece a Estratégia de Saúde da Família como reorientadora do sistema de saúde 

e portanto atua com adscrição de clientela, com base territorial e responsabilização pelas 

famílias que atende. Do total informado,  5.045 (2,54%) moradores são cadastrados e 

acompanhados pela equipe Safira, 6.215 (3,13%) pela equipe Citrino, 7.000 (3,53%) pela 

equipe Turmalina, 8.729 (4,40%) pela equipe Ônix, 1.019 (0,51%) pela equipe Orlando Bonfim 

e 1.171 (0,59%) pela equipe Lagoa da Prata. Ainda 39.925 (20,11%) habitantes são cadastrados 

e atendidos por profissionais não vinculados a equipe de saúde da família. A seguir a Tabela 1 

apresenta a força de trabalho designada para assistir cada parcela da população já mencionada. 
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Equipe Profissionais 
Total de 

cadastros 

Citrino 
1 médico, 1 enfermeiro, 1 téc. de enfermagem e 5 agentes comunitários de 

saúde 
6.215 

Lagoa da Prata 
1 médico, 1 enfermeiro, 1 téc. de enfermagem e 5 agentes comunitários de 

saúde 
1.171 

Ônix 
1 médico, 1 enfermeiro, 1 cirurgião dentista*, 1 téc. de enfermagem, 1 aux. 

de saúde bucal e 5 agentes comunitários de saúde 
8.729 

Orlando Bonfim 
1 médico, 1 enfermeiro, 1 téc. de enfermagem e 5 agentes comunitários de 

saúde 
1.019 

Safira 
2 médicos**, 1 enfermeiro, 1 téc. de enfermagem e 5 agentes comunitários 

de saúde 
5.045 

Turmalina 
1 médico, 1 enfermeiro, 1 téc de enfermagem e 5 agentes comunitários de 

saúde 
7.000 

Sem equipe 
3 médicos clínicos, 2 médicos pediatras, 2 médicos 

ginecologistas/obstetras, 8 enfermeiros, 2 téc. de enfermagem, 15 aux. de 

enfermagem, 10 cirurgiões dentistas e 1 téc. de saúde bucal 
39.925 

TOTAL DE PACIENTES CADASTRADOS NO CMS NEWTON BETHLEM 69.104 
(*)Os profissionais de saúde bucal atendem também os pacientes das equipes Citrino e Turmalina. (**) Conforme preconizado 

pela PNAB as equipes de saúde da família podem ser compostas com 1 médico com carga horária de 40h semanais ou com 2 

médicos com carga horária de 20h semanais cada. 

 

Tabela 1: Força de trabalho designada para cada parcela da população cadastrada 

Fonte: Relatório de Recursos Humanos do CMS Newton Bethlem e Prontuário eletrônico e-SUS AB 

 

Considerando a capacidade de recursos humanos e o quantitativo de habitantes 

cadastrados, a proporção de pacientes por profissional técnico (médico e enfermeiro) é de 2.661 

pacientes/profissional para a população não acompanhada por equipe enquanto que para 

equipes de saúde da família a proporção média é de 1.723 pacientes/profissional. A 

insuficiência de  recursos humanos dificulta a oferta ampliada de serviços gerando demanda 

reprimida para agendamento de consultas.  

3.1 Oferta de serviços no CMS Newton Bethlem e avaliação da qualidade pelos 

usuários 

 Seguindo as determinações da Carteira de Serviços (Rio de Janeiro- SMSDC, 2011) a 

unidade oferece, além de consultas médicas, serviços de odontologia, imunização, pré-natal, 

acolhimento mãe-bebê, saúde da criança e do adulto/idoso abrangendo toda atenção relacionada 

a esses ciclos de vida. O CMS Newton Bethlem possui uma produção ambulatorial bastante 

expressiva. No primeiro semestre de 2018 foram realizados 57.447 procedimentos, média de 

9574/mês, entre consultas ambulatoriais e procedimentos clínicos de diversas linhas de cuidado 
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(Relatório de Produção. Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB). 

Embora os números mostram uma intensa atividade da unidade existe uma preocupação da 

gestão da unidade quanto a qualidade dos serviços oferecidos. De acordo com Gouveia (2009) 

é de grande importância a gestão conhecer o grau de satisfação do usuários pois essa perspectiva 

pode indicar decisões tanto operacionais quanto estratégicas melhorando a qualidade dos 

serviços prestados. Sob autorização prévia da direção do CMS nos dias 15 a 19 e 22 a 26 de 

outubro de 2018 foi realizada a pesquisa de opinião com os pacientes atendidos tanto em 

demanda espontânea quanto em demanda programada nos serviços de clínica médica, consulta 

de enfermagem, pediatria, ginecologia, pré-natal, curativo e imunização.  

Conforme o Gráfico 1 a amostra é composta por 295 pacientes ou acompanhantes, sendo 

a maioria representada por usuários do sexo feminino (62,03%) e da faixa etária de 61 a 70 

anos.  

 
             Gráfico 1: Distribuição dos respondentes por faixa etária, segundo sexo 

             Fonte: Pesquisa de opinião com os pacientes do CMS Newton Bethlem 

Quanto ao resultado da pesquisa de opinião a Tabela 2 a seguir apresenta a percepção 

dos usuários sobre 15 aspectos de qualidade relevantes ao processo de trabalho do CMS.  As 

respostas com maior frequência estão destacadas em negrito. 

 

Item Expectativas 

Percepção de Qualidade do usuário 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

1 
A aparência e conservação dos 

equipamentos da unidade 
14 4,75% 140 47,46% 84 28,47% 35 11,86% 22 7,46% 

2 A aparência das instalações físicas 14 4,75% 84 28,47% 120 40,68% 42 14,24% 35 11,86% 

3 A limpeza da unidade 14 4,75% 126 42,71% 127 43,05% 21 7,12% 7 2,37% 

4 
A identificação (crachás) e uniformes 

dos funcionários 
14 4,75% 126 42,71% 112 37,97% 22 7,46% 21 7,12% 

5 
A localização e acessibilidade da 

unidade 
7 2,37% 49 16,61% 56 18,98% 92 31,19% 91 30,85% 
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6 Os dias e horário de funcionamento 8 2,71% 126 42,71% 98 33,22% 49 16,61% 14 4,75% 

7 O serviço de marcação de consultas 0 0,00% 49 16,61% 50 16,95% 112 37,97% 84 28,47% 

8 
O tempo de espera pela 

consulta/atendimento 
35 11,86% 42 14,24% 29 9,83% 112 37,97% 77 26,10% 

9 Avaliação da consulta/atendimento 56 18,98% 112 37,97% 98 33,22% 28 9,49% 1 0,34% 

10 
O interesse dos funcionários para 

ajudar e responder perguntas 
21 7,12% 91 30,85% 84 28,47% 78 26,44% 21 7,12% 

11 
A clareza com que os funcionários 

transmitem as informações durante o 

atendimento 
21 7,12% 113 38,31% 98 33,22% 63 21,36% 0 0,00% 

12 
A cordialidade dos funcionários com 

os pacientes 
7 2,37% 98 33,22% 91 30,85% 70 23,73% 29 9,83% 

13 
A emissão de laudos, pedidos de 

exames e receitas de maneira clara. 
21 7,12% 141 47,80% 84 28,47% 35 11,86% 14 4,75% 

14 
Disponibilidade e distribuição de 

medicamentos 
7 2,37% 147 49,83% 84 28,47% 57 19,32% 0 0,00% 

15 
A avaliação geral do serviço prestado 

pela unidade 
7 2,37% 112 37,97% 126 42,71% 36 12,20% 14 4,75% 

Tabela 2: Resultado da pesquisa de opinião com os pacientes do CMS Newton Bethlem 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dentre os aspectos analisados “a aparência e conservação dos equipamentos da 

unidade”; “a emissão de laudos, pedido de exames e receitas de maneira clara” e a  

“disponibilidade e distribuição de medicamentos” receberam as melhores avaliações na opinião 

dos pacientes. Entretanto “a localização e acessibilidade da unidade”; “o serviço de marcação 

de consultas” e “o tempo de espera pela consulta/atendimento” obtiveram os maiores  

percentuais de avaliações negativas ocasionando insatisfação.  

Para formar o diagnóstico foram escolhidos os três aspectos da pesquisa avaliados 

negativamente e analisados com base nos dados já mencionados anteriormente. A discussão 

desses aspectos são apresentados a seguir: 

Item 5 “A localização e acessibilidade da unidade”: somando as avaliações como 

“ruim” e “péssima” chegamos a 62,04% dos pacientes entrevistados insatisfeitos nesse sentido. 

Em conversa informal estes usuários reclamaram da dificuldade em chegar ao CMS uma vez 

que a maioria destes necessita usar transporte público como ônibus e BRT2 para se locomover 

até a unidade. Esse problema atinge principalmente os pacientes moradores das áreas não 

                                                 
2 BRT (Bus Rapid Transit) é o transporte rápido por ônibus o qual consiste em um veículo articulado que 

trafega em corredor exclusivo (site: http://brtrio.com/conheca). 
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cobertas por equipes de saúde da família prejudicando o acesso e o cuidado continuado.  

Item 7 “O serviço de marcação de consultas”: para 66,44% dos entrevistados marcar 

uma consulta médica ou de enfermagem é muito difícil. Em consulta ao prontuário eletrônico 

da unidade em 15 de outubro de 2018, foi observado que as agendas estão com vagas 

disponíveis a partir de março de 2019. Esse problema é corroborado pela escassez de recursos 

humanos em comparação com a necessidade de absorção da demanda. Segundo a Política 

Nacional de Atenção Básica o planejamento e organização da agenda são importantes sendo 

necessário para isso avaliar constantemente os agendamentos. Quanto maior o tempo de espera, 

maior a chance de os usuários buscarem outros meios de resolver os seus problemas, e maiores 

costumam ser as taxas de absenteísmo dos pacientes agendados (BRASIL, 2013). 

Item 8 “o tempo de espera pela consulta/atendimento”: Esse quesito foi avaliado 

negativamente por 64,07% dos usuários. Segundo esses, o tempo de espera pela consulta é 

muito demorado e tem sido um problema recorrente. A unidade realiza mensalmente cerca de 

2.800 consultas sendo a maioria (54%) em demanda espontânea pelo setor de acolhimento. 

Considerando a rotina do CMS e a sua capacidade de recursos humanos, nota-se a 

vulnerabilidade em absorver a demanda espontânea que diariamente se dirige a unidade em 

busca atendimento médico. A média de atendimentos neste setor é de 70 pacientes/dia, sendo o 

maior fluxo (80%) no turno da manhã. Isso se reflete em longas filas de espera que se formam 

antes do horário de início das atividades da unidade e em demora no tempo de espera pelo 

atendimento. Embora seja divulgado a todos os pacientes que o serviço de acolhimento está 

disponível durante todo o período  de funcionamento da unidade, ainda persiste a cultura da 

triagem por ordem de chegada e encaixe conforme o absenteísmo nas agendas médicas. 

 Não somente os pacientes mas também os profissionais técnicos (médicos em sua 

maioria) são adeptos a essas antigas rotinas de atendimento mostrando-se resistentes em aderir 

ao atual modelo de atenção. Isso dificulta o trabalho do(a) enfermeiro(a) designado(a) para 

acolher a demanda espontânea por meio da escuta qualificada e classificação de risco, uma vez 

que os médicos criam entraves pressionando os profissionais do acolhimento a agilizarem os 

encaixes nas suas agendas.  

    

 3.2 Identificação do problema 
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Após a análise dos dados e observação das atividades na unidade, os principais 

problemas identificados por ordem de relevância são:  

1. A absorção da demanda espontânea e organização da agenda;  

2. Profissionais ainda adeptos a antigas rotinas de atendimento e que se mantêm resistentes às 

mudanças no que concerne às metodologias propostas na reforma da atenção em saúde do 

município; 

3. A localização da unidade dificulta o acesso dos pacientes não cobertos pela saúde da família. 

4 - Referencial Teórico  

Tendo como características a longitudinalidade, a integralidade, a promoção, a   

prevenção de agravos e o cuidado continuado tanto individual quanto coletivo, a Atenção 

Primária em Saúde é definida como a porta de acesso ao sistema de saúde (CAVALCANTI 

et.al., 2015). A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB (BRASIL, 2012) determina como 

diretrizes a territorialização de modo a permitir o planejamento das ações, o acesso universal e 

contínuo a serviços de saúde com qualidade, humanizado e resolutivo, desenvolver relações de 

vínculo entre as equipes e a população sob sua responsabilidade e o trabalho multiprofissional 

em equipe realizando a gestão do cuidado integral do usuário .  

Segundo a Portaria Ministerial nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, a Atenção Primária 

deve ser descentralizada e próxima às pessoas de modo que esta seja o contato preferencial 

quando o usuário procura os serviços de saúde. Para os usuários do CMS Newton Bethlem que 

não são cobertos por equipes de saúde da família, a qualidade do acesso é comprometida visto 

a expressiva demanda em comparação com a capacidade de absorção da unidade. Faria e 

Campos (2012, p. 150, 151) comentam que:  

[...] na estruturação da porta de entrada das Unidades de Atenção Primária em Saúde, 

existem entraves burocráticos que se caracterizam como obstáculos ao acesso dos 

usuários aos serviços e reforça a permanência do modelo de atendimento tradicional - 

centrado na consulta médica. Um destes obstáculos é a fila de espera para o 

atendimento. Para serem atendidos os usuários chegam de madrugada nas filas de 

espera e aguardam pela distribuição de senhas ou fichas em número limitado. 

 

Essa situação traz maior prejuízo aos usuários em razão da incerteza de se alcançar o 

atendimento desejado, o tempo de espera ser maior do que o necessário (tendo em vista que 

necessita esperar a disponibilidade do profissional para atendê-lo) e a diminuição da confiança 

e do vínculo com o centro de saúde fazendo com que o usuário procure atendimento em outra 
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unidade (SANTANA, 2011). Segundo Gouveia (2009) a insatisfação em relação ao tempo de 

espera pelo atendimento provoca uma reflexão se o acesso está vinculado a oferta de serviços 

de acordo com as necessidades da população. 

Ainda Villela et.al. (2009, p. 1320) afirmam que o atendimento centralizado na 

assistência médica gera grande demanda por consultas, prejudicando a qualidade do trabalho. 

Quando consideramos a importância da relação trabalhador-usuário observa-se que o vínculo é 

afetado nesse sentido pois existe dificuldade na comunicação entre o paciente e o médico. Além 

disso, as ações de promoção e prevenção, tão importantes quando se considera a idéia do 

cuidado e da integralidade, não são percebidas como tal uma vez que em comparação com a 

prescrição de medicamentos é considerada como de menor importância. Para Campos (2014) o 

modelo de atenção multiprofissional proposto pela ESF não está totalmente incorporado pela 

população que ainda relaciona o acesso ao sistema de saúde com o acesso ao atendimento 

médico.  

Embora não exista uma definição única sobre o que é acolhimento na Atenção Básica, 

de modo geral ele é compreendido como uma diretriz estabelecida pela Política Nacional de 

Humanização do SUS, a qual potencializa os princípios da equidade, do acesso universal e da 

integralidade na atenção à saúde a partir das relações de cuidado entre trabalhador e usuário. 

Nesse sentido a escuta deve ser humanizada e resolutiva considerando a subjetividade de cada 

cidadão (BRASIL, 2013). 

De acordo com Guerrero et. al. (2013, p. 134) a escuta seguida de orientação traz 

satisfação e resolutividade para o usuário; e  à medida em que os pacientes são esclarecidos 

quanto às rotinas, procedimentos e fluxos de atendimento, o vínculo e o bom relacionamento 

com a comunidade são valorizados. Entretanto, Santana (2011, p. 139) relata que “a demanda 

elevada prejudica a intervenção preventiva e reforça a prática curativa” inviabilizando o 

acolhimento como estratégia de transformação do modelo assistencial. 

Ao refletir sobre a ampliação do acesso Esperança et.al. (2006, p. 35) propõem a 

utilização de demais profissionais inseridos no fluxo de acolhimento a fim de suplantar a 

tradicional metodologia de modo que se amplie a escuta humanizada e incorporada à ideia de 

integralidade, potencializando diferentes categorias. Dias et. al. (2011, p.230) observam que:  

[...] É crescente o consenso entre os gestores e os trabalhadores do SUS, de todas as 

esferas de governo, que a formação, o desempenho e a gestão dos recursos humanos 
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afetam profundamente a qualidade dos serviços prestados e o grau de satisfação dos 

usuários. Destaca-se, aí, a formação e a educação dos profissionais para a abordagem 

do processo saúde-doença, com enfoque na saúde da família, importante desafio para o 

êxito do modelo sanitário proposto. 

No que concerne aos recursos humanos, Simas et. al. (2016, p. 1482) e Filho e Navarro 

(2014, p.100)  afirmam que há a necessidade de capacitar os profissionais da Atenção Primária 

e revisar os processos de trabalho norteando-se pela PNAB. O perfil de formação dos 

profissionais que atuam na Atenção básica do Rio de Janeiro não tem sido suficientemente 

adequado para este nível de atenção, pois esta formação não seria sob a perspectiva da saúde 

como um produto social e tampouco voltada para o cuidado integral. 

 Para os profissionais do CMS é indispensável a discussão e revisão dos processos de 

trabalho para atender a expressiva demanda espontânea que diariamente se apresenta na 

unidade. Segundo os trabalhadores designados para fazer a escuta inicial o fato dos médicos 

dificultarem os encaixes na agenda, faz com que o acolhimento se transforme em um serviço 

nos antigos moldes de triagem onde os pacientes necessitam chegar muito cedo para que 

consigam vaga de atendimento médico. Isso ilustra uma das “[...] fragilidades no potencial da 

PNAB para promover mudanças nas práticas assistenciais, evidenciando que as ações 

continuam predominantemente centradas no médico, no tratamento de doenças e com 

deficiências no trabalho em equipe”( FERTONANI, et al; 2015, p. 1871). 

No sentido de melhorar a qualidade da Atenção Primária no Rio de Janeiro Harheim 

et. al. (2016, p. 1406) recomendam: 

[...] (i) fortalecer o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, 

dando condições para o que mesmo possa ocorrer em todas as Áreas de Planejamento 

da Saúde; (ii) formar preceptores em Medicina de Família e Comunidade para dar 

suporte ao Programa de Residência; (iii) no âmbito da formação, criar um Plano Diretor 

de Formação no SUS carioca, organizando o acesso de alunos nas unidades de saúde 

[...].  

 

5 – Plano de Ação 

Considerando a educação permanente como meio de aprimoramento dos métodos de 

saúde com foco na transformação dos processos de trabalho visando a melhoria  dos serviços 

no atendimento às necessidades da população, a Secretaria Municipal de Saúde promove 
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quinzenalmente ciclo de debates que buscam trazer à tona temas relevantes relacionados à saúde 

pública. Além disso, a rede disponibiliza em cada área de planejamento espaços com auditório, 

sala de leitura, laboratório de informática e secretaria acadêmica para que as unidades 

desenvolvam suas ações (PINTO; ROCHA, 2016). 

A fim de que haja maior participação dos trabalhadores da unidade nas ações de 

educação permanente, propomos a criação de uma agenda local de encontros trimestrais para 

análise e discussão da qualidade do serviço prestado. O acolhimento pode servir como 

dispositivo de reorganização do processo de trabalho em equipe pois “[...] organizar-se a partir 

do acolhimento dos usuários exige que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que ela tem 

apresentado para lidar com as necessidades de saúde da população” (BRASIL, 2013). 

A seguir apresentamos a proposta de ação para o enfrentamento de dois dos três 

problemas identificados anteriormente tendo em vista que as atividades serão realizadas nas 

dependências da unidade. A ferramenta 5W2H foi escolhida por ser um instrumento de fácil 

compreensão e adesão para o mapeamento de atividades, uma vez que ele permite uma visão 

abrangente e de fácil entendimento de todas as questões e fases envolvidas. 

Visando garantir tempo hábil para a organização destas ações e reorganização das 

agendas de atendimento dos profissionais envolvidos, estabelecemos o prazo de 90 dias para 

início das atividades. Além disso será necessária a continuidade na aplicação da pesquisa de 

opinião para os pacientes que forem atendidos em qualquer serviço da unidade, a fim de 

monitorar a efetividade das resoluções internas adotadas. 

 

 

Problema 1: Absorção da demanda espontânea e administração da agenda no CMS Newton Bethlem 

O Quê? Estudo de demanda para melhor adequação das agendas 

Por quê? 
A unidade recebe diariamente cerca de 70 pessoas em demanda espontânea que buscam 

atendimento nas diversas linhas de cuidado. É de grande importância otimizar o trabalho dos 

profissionais e diminuir o tempo de espera pelo atendimento. 

Onde? Sala de reunião da unidade 

Quem? Profissionais técnicos, recepcionistas e chefes de serviço 

Quando? Entre 01/01/2019 a 31/12/2019 em encontros trimestrais 
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Como? 
A equipe fará a análise dos relatórios de produção extraídos do prontuário eletrônico e-SUS 

AB e traçará estratégias para melhor absorção da demanda sem comprometer a qualidade 

do atendimento aos pacientes 

Quanto? 
Estes encontros não terão custos significativos uma vez que serão utilizadas as instalações 

da unidade e não será necessária a contratação de palestrantes. 

Quadro 1: Plano de Ação estudo de demanda para melhor adequação das agendas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Problema 2: Profissionais ainda adeptos a antigas rotinas de atendimento e que se mantêm resistentes às 

mudanças no que concerne às metodologias propostas na reforma da atenção em saúde do município 

O Quê? Revisão dos processos de trabalho e capacitação com todos os profissionais da unidade 

Por quê? 

Diante dos questionamentos quanto a qualidade dos serviços é necessário repensar as 

práticas e promover discussões entre a equipe com a finalidade de chegar-se a um modelo 

de qualidade, onde todos acolham, escutem, responsabilizem-se pelo problema e apresentem 

maneiras de solucioná-lo. 

Onde? Sala de reunião da unidade 

Quem? Profissionais técnicos, recepcionistas, chefes de serviço e direção do CMS Newton Bethlem 

Quando? Entre 01/01/2019 a 31/12/2019 em encontros trimestrais 

Como? 

Em cada encontro serão discutidos os processos de trabalho e seus resultados com base na 

Política Nacional de Atenção Básica e artigos sobre o tema. A Coordenadoria da área 

programática poderá colaborar viabilizando capacitações para os profissionais a apoiando a 

elaboração dos protocolos internos. 

Quanto? 
Estes encontros não terão custos significativos uma vez que serão utilizadas as instalações 

da unidade e não será necessária a contratação de palestrantes pois os apoiadores da 

Coordenadoria de área farão esse papel 

Quadro 2: Plano de Ação revisão dos processos de trabalho e capacitação com os profissionais da unidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Para o terceiro problema identificado neste estudo - a localização da unidade dificulta o 

acesso dos pacientes não cobertos pela saúde da família - a ação proposta seria a contratação de 

recursos humanos para o aumento de cobertura populacional pela ESF e reformulação da 

territorialização. No entanto a gestão da unidade não tem autoridade para este tipo de ação. No 

Rio de Janeiro cabe às Organizações Sociais realizarem este trabalho, conforme contratos de 

gestão celebrados junto ao município. 

 

6 – Considerações finais 

 Este Relatório Técnico buscou diagnosticar a qualidade do acesso no CMS Newton 
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Bethlem através análise da pesquisa de opinião dos pacientes. A dificuldade de absorver 

expressiva demanda espontânea, o tempo de espera pelo atendimento e o fato de muitos 

profissionais serem adeptos a antigas rotinas e metodologias de atendimento foram as principais 

fragilidades encontradas. É importante que a gestão da unidade encare o quanto antes a 

educação permanente como ferramenta crucial de transformação e qualificação do acesso e dos 

serviços oferecidos. Não obstante é necessário considerar que a educação permanente não 

modifica “partes”, como poderia modificar os componentes de uma máquina, mas trata-se de 

uma mudança conceitual e prática, em comportamentos coordenados com outros. Isso exige 

que se parta da revisão crítica das rotinas atuais, de novos acordos entre grupos de trabalho e 

das regras da organização. Portanto a potência da proposta está no CMS Newton Bethlem 

construir políticas internas e processos de mudança em espaços concretos e favoráveis para essa 

transformação.     

O presente trabalho pode contribuir para o gestor da unidade analisar  as atividades  e 

serviços oferecidos no CMS newton Bethlem sob a perspectiva da qualidade do acesso e não 

somente voltado para números. Espera-se que com os resultados desta pesquisa somados às 

mudança e aprimoramento resultantes das ações de educação permanente, a unidade consiga 

oferecer uma assistência mais responsável, atendendo às necessidades de saúde da população 

com maior qualidade e resolutividade. 

7 – Referências  

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Departamento de 

Atenção Básica. Brasília, 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.  

Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Brasília, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Acolhimento à demanda espontânea. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. 

– (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1). Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf

>. Acesso em 15 de junho. 2018. 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

15 

 

 

CAMPOS, Rosana T. O.; FERRER, Ana L.; GAMA, Carlos A. P. da.; CAMPOS, Gastão W. 

de S.; TRAPÉ, Thiago L.; DANTAS, Deivisson V. Avaliação da qualidade do acesso na atenção 

primária de uma grande cidade brasileira na perspectiva dos usuários. Saúde Debate, Rio de 

Janeiro, vol. 38, n. especial, pp. 252-264, outubro, 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38nspe/0103-1104-sdeb-38-spe-0252.pdf> Acesso em 15 de 

outurbro. 2018. 

 

CAVALCANTI, Pauline C. da S.; NETO, Aristides V. de O.; SOUSA, Maria F. de. Quais são 

os desafios para a qualificação da Atenção Básica na visão dos gestores municipais? Saúde 

Debate, Rio de Janeiro, vol. 39, n. 105, pp. 323-336, abril-junho, 2015. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

11042015000200323&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em 15 de junho. 2018. 

 

DIAS, Orlene V.; VIEIRA, Maria A.; DIAS, Jamile P.; RAMOS, Lais H. As dimensões da 

satisfação dos usuários do Programa Saúde da Família: confiabilidade e empatia. Acta Paulista 

de Enfermagem, vol. 24, n. 2, pp. 225-231, 2011.  

 

ESPERANÇA, Ana C.; CAVALCANTE, Ricardo B.; MARCOLINO, Clarice. Estudo da 

Demanda Espontânea em uma unidade de saúde da família de uma cidade de médio porte do 

interior de Minas Gerais, Brasil. Revista Mineira de Enfermagem, vol. 10, n. 1, pp. 30-36, 

janeiro-março, 2006. Disponível em: <http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/381> Acesso em 

14 de junho. 2018. 

 

FARIA, Rosane C.; CAMPOS, Estela M. S. Demanda Espontânea na Estratégia de Saúde da 

Família: uma análise dos fatores que a influenciam e os desafios na reorientação do modelo 

assistencial do SUS. Revista APS, vol. 15, n. 2, pp. 148-157, abril-junho, 2012. Disponível em: 

<https://aps.ufjf.emnuvens.com.br/aps/article/view/1475> Acesso em 01 de setembro. 2018. 

 

FERTONANI, Hosanna P.; PIRES, Denise E. P. de; BIFF, Daiane; SCHERER, Magda D. dos 

A. Modelo assistencial em saúde: conceitos e desafios para a atenção básica brasileira. Ciência 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

16 

 

& Saúde Coletiva, vol.20, n. 6, pp. 1869-1878, 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/csc/v20n6/1413-8123-csc-20-06-1869.pdf> Acesso em 14 de junho. 

2018. 

 

FILHO, Luiz G. C; NAVARRO, Vera L. A ideologia gerencialista no Sistema Único de Saúde 

(SUS): a organização do trabalho de médicos. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 20, 

n. 1, pp. 96-115, abril, 2014. Disponível em: 

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/viewFile/P.1678-

9523.2014v20n1p96/7148>. Acesso em 21 de fevereiro. 2017. 

 

GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª edição, São Paulo, Atlas,  2008. 

Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-

tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em 15 de outubro de 2018. 

 

GODOY, Arilda S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 

Empresas. São Paulo, vol. 35, n. 3, pp. 20-29, mai-jun, 1995. 

 

GOUVEIA, G. C.  Avaliação da satisfação dos usuários com o sistema de saúde brasileiro. 

2009. Tese (Doutorado) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, 

Recife, 2009. 

 

GUERRERO, Patrícia; MELLO, Ana Lúcia S. F.; ANDRADE, Selma Regina de; ERDMANN, 

Alacoque L. O acolhimento como boa prática na Atenção Básica à Saúde. Texto Contexto 

Enfermagem, Florianópolis, vol. 22, n. 1, pp. 132-144, janeiro-março, 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/tce/v22n1/pt_16.pdf>. Acesso em 01 de setembro. 2018. 

 

HARZHEIM, Erno; PINTO, Luiz Felipe; HAUSER, Lisiane; SORANZ, Daniel. Avaliação dos 

usuários crianças e adultos quanto ao grau de orientação para Atenção Primária à Saúde na 

cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Ciência & saúde coletiva. vol.21, n.5, pp 1399-1408, 2016. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232016000501399&lng=en&nrm=iso&tlng=pt> Acesso em 21 de fevereiro.2017. 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

17 

 

 

PENA, Mileide M.; SILVA, Edenise M.S.; TRONCHIN, Daysi M. R.; MELLEIRO, Marta M. 

O emprego do modelo de qualidade de Parasuraman, Zeithaml e Berry em servicos de saude. 

Revista Da Escola De Enfermagem Da USP, vol. 47 n. 5, pp. 1235-1240, junho, 2013. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n5/pt_0080-6234-reeusp-47-05-

1227.pdf> Acesso em 15 de outubro de 2018. 

 

PINTO, Luiz. F; ROCHA, Cristianne. M. F. Inovações na Atenção Primária em Saúde: o uso 

de ferramentas de tecnologia de comunicação e informação para apoio à gestão local. Ciência 

& Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, vol. 21, n. 5, pp. 133-1448, maio, 2016. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/pdf/csc/v21n5/1413-8123-csc-21-05-1433.pdf> Acesso em 21 de 

fevereiro. 2017. 

 

SANTANA, Milena L. Demanda espontânea e planejamento estratégico situacional no 

Programa Saúde da Família de Pindamonhangaba. Revista Brasileira de Medicina de Família 

e Comunidade, Florianópolis, vol. 6, n. 19, pp. 133-141, abril-junho, 2011. Disponível em: 

<https://www.rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/163/315> Acesso em 15 de junho. 2018. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Carteira de Serviços: Relação de serviços prestados 

na Atenção Primária à Saúde. Superintendência de Atenção Primária. Rio de Janeiro, 2016. 

 

SIMAS, Keith B. da F.; SIMÕES, Patricia P.; GOMES, Andréia P.; COSTA, Aline do A. Z.; 

PEREIRA, Cláudia G.; BATISTA, Rodrigo S. (Bio)ética e Atenção Primária à Saúde: estudo 

preliminar nas Clínicas da Família no município do Rio de Janeiro, Brasil. Ciência & Saúde 

Coletiva, vol. 21, n. 5, pp. 1481-1490, 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

81232016000501481&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em 14 de junho. 2018. 

 

SORANZ, Daniel; PINTO, Luiz Felipe; PENNA, Gerson O. Eixos e a Reforma dos Cuidados 

em Atenção Primária em Saúde (RCAPS) na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Ciência & Saúde 

Coletiva,  Rio de Janeiro ,  vol. 21, n. 5, pp. 1327-1338,  maio,  2016. Disponível em 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

18 

 

<http://www.scielo.br/pdf/csc/v21n5/1413-8123-csc-21-05-1327.pdf> Acesso em 10 de 

maio.2017. 

 

VILLELA, Wilza V.; ARAÚJO, Eliane C. de; RIBEIRO, Sandra A.; CUGINOTTI, Aloísio P.; 

HAYANA, Eliana T.; BRITO, Francisco C. de; RAMOS, Luiz R. Desafios da Atenção Básica 

em Saúde: a experiência de Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio 

de Janeiro, vol. 25, n. 6, pp. 1316-1324, junho, 2009. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n6/14.pdf> Acesso em 15 de junho. 2018. 


