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Resumo

A demora para acesso a consultas médicas é problema comum em serviços de saúde, o que
pode ser reduzido de acordo com a modalidade de acesso com que se opta por trabalhar.

Este estudo  prospecta a adequação de uma unidade de saúde da família da cidade de
Jundiaí, SP, a uma proposta para diminuição do tempo de espera para consultas médicas,
conhecido como "acesso avançado".  Elenca-se os passos sugeridos para tal mudança,
possíveis desafios e soluções sugeridas.

Observamos, pela literatura, que essas modalidade de acesso diminui não apenas o tempo
de espera por uma consulta médica, de maneira estatisticamente significativa, mas também
gera maior satisfação aos  usuários e trabalhadores. 

Palavra-chave
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Introdução

O acesso é componente importante da atenção primária à saúde (APS) (ANSELL et al., 2017),
 sendo atributo essencial da APS ( STARFIELD, 2002) e constituindo ponto central do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB)
(Ministério da Saúde, 2018).  Não obstante, diversos estudos apontam-no como insuficiente
no Brasil (VIDAL, 2013), fazendo com que a APS não atue como porta de entrada ao sistema,
como seria esperado, e também impacta na continuidade de cuidado. 

Murray e Berwick (2003) citam que, visando a diminuir tais problemas, muitos consultórios
médicos nos Estados Unidos da América e da Europa tem utilizado uma abordagem
conhecida como "acesso avançado", "acesso aberto" ou "consulta no mesmo dia" (advanced
access; open access e same-day scheduling, no original). 

Tal estratégia também vem sendo utilizada no Brasil, conforme cartilha da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de Curitiba, PR, a qual explana em que se consiste tal método
(SMS Curitiba, 2014): a agenda tem 65% a 75% das vagas para o mesmo dia, comgrande
capacidade de oferta de consultas. Por tal motivo usualmente refere-se ao acesso avançado
como: "Faça o trabalho de hoje, hoje". Em Clínica da Família da zona sul da cidade do Rio de
Janeiro, RJ, tal método de acesso tem gerado diminuição de filas, de encaminhamentos e
aumento nas taxas de satisfação do usuário (SMS Curitiba, 2014). Observamos, então, que
essa ferramenta pode reduzir o tempo de espera para consultas médicas nas USF.

A demora para acesso às consultas médicas é problema notório das unidades de saúde. O
autor observou tal fato na USF Vila Esperança, na cidade de Jundiaí, SP, local em que atendeu
pelo Programa Mais Médicos pelo Brasil. 

A unidade é composta por uma equipe de ESF, ainda que incompleta: um médico, uma
enfermeira (a qual também atua como gerente); dois técnicos de enfermagem, duas
assistentes administrativas e cinco ACS (à época, apenas duas estavam ativas, devido a
questões jurídicas e previdenciárias). A população coberta era de aproximadamente 4300
pessoas, com cerca de 3500 cadastrados. Observmos, portanto, que atendia às
determinações da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017. Ainda assim,
comumente recebia-se comunicações de usuários dirigidas ao canal de ouvidoria da
prefeitura queixando-se da demora em "passar por consulta médica".  O modelo de acesso à
unidade, tradicional e arcaico, baseava-se em agenda médica composta por agendamentos
em sua quase totalidade, com possibilidade escassa de atendimento à demanda espontânea,
o que gerava insatisfação dos usuários e da equipe assistencial.  

 



Objetivos (Geral e Específicos)

OBJETIVO GERAL

Objetiva-se oferecer ferramenta que diminua o tempo de espera por consulta médica nas
USF de Jundiaí, SP, por meio de melhor compreensão e utilização do acesso avançado.

 OBJETIVO ESPECÍFICO

Objetiva-se que o tempo de espera para um consutla seja diminuído ao máximo,
preferencialmente para o mesmo dia.



Método

A introdução da modalidade acesso avançado deve ser realizada em passos graduais (SMS
Curitiba, 2014).

O primeiro desafio é motivar a equipe ao oferecer um método de atendimento que quebra
paradigmas já enraizados, como a agenda engessada e geralmente dividida por grupos de
patologias ou situações clínicas. A agenda médica deve disponibilizar diversos horários. É
comum que, no acesso avançado, as agendas médicas disponibilizem 50% ou até mesmo
80% do horário de atendimento para essa demanda espontânea, com poucas consultas
agendadas, apenas para motivos específicos como idosos, gestantes ou retornos
programados. 

A próxima medida é promover o envolvimento do enfermeiro no cuidado às pessoas. Uma
maneira é oferecer-lhe seu próprio consultório -o que, sabemos, não é comportado em todas
as USF. Não é o caso da unidade em questão, em que o enfermeiro tem seu próprio
consultório. Protocolos de condutas podem auxiliar neste aspecto, delimitando e ao mesmo
tempo deixando o profissional de enfermagem confortável para saber os limites de sua
atuação. A cidade de Jundiaí possui protocolos específicos para a enfermagem.

O fluxo dos pacientes deve, então, ser revisto. Neste modelo, ao chegar à unidade os
pacientes devem ser preferencialmente direcionados aos profissionais de sua equipe de
origem, os quais organizarão a demanda: consulta imediata, no mesmo dia ou agendada. A
recepção pode realizar perguntas breves para entender a necessidade imediata ou não de
consulta.

Como a unidade em questão é formada por apenas uma equipe e a enfermeira atua também
como gestora, a participação da equipe administrativa e dos auxiliares de enfermagem é
importante para evitar s sobrecarga da profissional.

Preferencialmente, a pessoa deve ser atendida no mesmo dia ou, no máximo, em duas
semanas. 

Após implementação, planeja-se aferir os resultados por meio da comparação entre o tempo
médio de espera por consultas médicas antes e depois da nova modalidade. Tal dado será
obtido da plataforma de registro eletrônico de consultas em Atenção Básica (e-SUS AB),
observando-se o período decorrido entre a data de agendamento e a data da consulta de
fato. Classicamente, utiliza-se o tempo até a terceira próxima consulta disponível (TTCC)
("time to third next available appointment")(Rose, 2011) para se avaliar a presteza na oferta
de consultas. Pretendemos comparar o mesmo período do ano anterior. O período pregresso
curto deve-se à baixa disponibilidade de dados. Caso haja dados de outros anos disponíveis,
utilzaremo-los.

Um desfecho secundário que será analisado é o número de consultas disponível no período,
comparado ao mesmo período do ano anterior. Os dados serão obtidos do registro eletrônico
de consultas em Atenção Básica (e-SUS AB), comparando-se o número de consultas/1000
habitantes oferecido no mesmo período, em princípio,  no ano anterior.  Mais uma vez, o
período pregresso curto deve-se à baixa disponibilidade de dados.  Caso haja dados de
outros anos disponíveis, utilzaremo-los



A população levada em consideração será a cadastrada na unidade, dado também disponível
pelo e-SUS AB.

 

 

 



Resultados Esperados

Rose (ROSE, 2011), em revisão sistemática,  relata que todos os  28 artigos incluídos na
análise apresentaram redução no tempo de espera até a tempo até a terceira próxima
consulta disponível. (Tabela 1).

Tabela 1. Tempo até a terceira próxima consulta disponível. (ROSE, 2011).

Observamos que o tempo foi reduzido em todos os estudos, de maneira estatisticamente
significativa em cinco deles. Cinco dos oito estudos utilizados na metanálise mostraram
redução para TTCC em até cinco dias e dois deles para menos de dois dias.

Apesar de não avaliada aqui como um desfecho, a satisfação do usuário também é alterada
quando se implementa o acesso avançado, contudo nem sempre para um melhor patamar. 

Na metanálise de Rose (ROSE, 2011), quatro estudos avaliaram esse desfecho. Um deles
mostrou aumento estatisticament significativo da satisfação do usuário, e um deles mostrou
redução da satisfação do usuário. (tabela 2). 
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