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Resumo

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada aberta e preferencial do usuário ao
Sistema Único de Saúde (SUS),  ela  deve possibilitar  o  acesso universal  e  contínuo aos
serviços de saúde.  Porém, mesmo com todos os avanços nos últimos anos,  o  primeiro
contato nem sempre está garantido, sendo importante a discussão e elaboração de novos
meios de organização de agenda APS. O acesso avançado é modelo descrito primeiramente
por Murray e Tantau (2000), e tem como regra "Faça hoje o trabalho de hoje!" e oferece aos
usuários cuidados em saúde no momento oportuno, propiciando contato com seu profissional
de referência em até 48 horas. 

Palavra-chave

Unidade Básica de Saúde. Satisfação dos Usuários. Agendamento de consultas. Acesso aos
Serviços de Saúde.



PROBLEMA/SITUAÇÃO

Embora preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)  que a Atenção Primária
à Saúde (APS) deva "possibilitar  o acesso universal  e contínuo a serviços de saúde de
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS
(primeiro contato)" (Brasil. Ministério da Saúde, 2017), o acesso ainda tem sido insuficiente
no Brasil, sendo o atributo essencial da APS com pior desempenho em vários estudos que
utilizaram o Primary Care Assessment Tool (PCATool) como ferramenta de avaliação.Uma das
barreiras é a relação do número de pessoas por equipe de atenção primária, que segundo a
PNAB deve ser de "de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo
os princípios e diretrizes da Atenção Básica.” (Brasil. Ministério da Saúde, 2017), enquanto
em  outros  países  esse  número  é  menor,  com  cerca  de  1500-2000  paciente  por
médico. Contudo, mesmo com os avanços da Estratégia Saúde da Família (ESF) nos últimos
anos, a cobertura universal e equitativa não foi garantida (Fausto et al, 2013), fazendo-se
necessário o uso de estratégias para ampliar o acesso do usuário ao serviço de saúde. 

A UBS José Carlos de Mello é uma das unidades do município de Tambaú-SP e assiste os
bairros: Vila Padre Donizetti, Wanderley Assalin, Santa Carolina 1 e Terras de Santo Antônio.
Apresenta uma população adstrita de 3.688 pessoas, a maioria de baixa renda e usuários do
sistema público de saúde, dependência que aumentou consideravelmente nos últimos anos
decorrente do desemprego e perda de planos de saúde fornecidos pelos empregadores. Essa
população conta com o pronto socorro e  enfermaria  da Santa Casa de Misericórdia  de
Tambaú, que apresenta os mesmos problemas políticos-financeiros das demais Santas Casas,
e que culmina com assistência de baixa resolutividade.  Com efeito, há uma grande demanda
por  encaixes  em  uma  unidade  que  trabalha  com  o  modelo  tradicional.  Esse  modelo
assistencial acaba por gerar um bloqueio ao usuário no momento em que ele precisa da
unidade, tendo a porta de entrada do SUS quase sempre fechada à sua demanda, além de
gerar desconforto e estresse ao profissional responsável pelo agendamento.  



ESTUDO DA LITERATURA

Produzido por Starfield e colaboradores da The John Hopkins Populations Care Policy Center,
o PCATool "permite a avaliação de serviços de saúde a partir da perspectiva do usuário,
observando a extensão dos atributos da APS nos serviços avaliados. Esse instrumento tem
sido utilizado em todo o mundo a partir de diferentes versões validadas para contextos locais
que permitem a comparabilidade dos achados" (D’Avila OP et al, 2017). Estudos brasileiros
que utilizaram o PCATool demonstraram dificuldade de acesso da população ao serviço de
saúde. Castro (2012), aplicando o PCATool em profissionais médicos e enfermeiros da APS
em Porto Alegre (RS), o acesso de primeiro contato foi o atributo que recebeu os menores
escores em todos os serviços, de maneira que investir na estrutura e no processo de atenção
em relação a esse atributo, na percepção de médicos e enfermeiros, deve ser uma prioridade
para  qualificação  da  APS  no  município.  Em Van  Stralen  et  al.  (2008),  a  avaliação  do
acesso recebeu baixos valores tanto para os centros de saúde tradicionais como para saúde
da família. Sugerindo que a introdução da saúde da família não implica necessariamente uma
melhoria de acesso.  O fato de que as equipes da Saúde da Família não conseguem avançar
nessa perspectiva pode ser resultado de uma estratégia ainda em construção. 

Murray e Tantau (2000 apud Vidal TB 2013, p.15) descreve que no serviço de APS Kayser
Permanent no nordeste da Califórnia, a probabilidade de se conseguir consulta com seu
médico de referência era de 47% e o tempo médio de espera era de 55 dias.  Com a
necessária  reformulação  do  sistema  de  agendamento  e  da  implementação  do  acesso
avançado  houve  um aumento  da  chance  da  pessoa  ser  avaliada  pelo  seu  médico  de
referência  de  47% para  80  % e  o  tempo  de  espera  diminuiu  de  55  dias  para  1  dia
apenas, melhorando tanto a satisfação dos usuários quanto dos profissionais do serviço de
saúde. No Brasil, Vidal et al. (2019) avaliou, em 11 centros de saúde em Florianópolis (SC), se
o modelo de agendamento influencia a percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços
da atenção primária à saúde. O centro de saúde que utilizava acesso avançado apresentou o
escore alto, enquanto os que utilizavam carve-out semanal, carve-out quinzenal e tradicional
tiveram escore baixo. 



AÇÕES

O acesso  é  um dos  atributos  essenciais  da  APS,  sendo  fundamental  e  necessária  sua
ampliação.  Assim,  o  objetivo  desse  projeto  é  promover  a  transição  de  modelo  de
agendamento e tem como ações:

realizar reuniões de equipe semanais para discussão sobre
trabalho em equipe, 
acesso e agenda,
atributos da APS,
universalidade e equidade,
compartilhamento de cuidados,
usuários hiperutilizadores,
demanda reprimida
rastreamentos e prevenção quaternária,
redução de consultas desnecessárias,
o acolhimento na APS;

definir agenda protegida;
organizar agenda de transição;
discutir mecanismo alternativo de checagem de exames;
desenvolver plano de contingência.



RESULTADOS ESPERADOS

Vidal  (2013) descreve que Equipes de Saúde da Família  que utilizam como sistema de
agendamento médico o Acesso Avançado promoveram um aumento expressivo no número
de consultas médicas quando comparados às equipes de ESF que utilizaram outros sistemas
de agendamento – com vagas Semanal e Quinzenal e com vagas Mensal/modelo Tradicional,
sugerindo que o Acesso Avançado pode ser uma maneira de aprimorar um dos atributos
essenciais, e talvez o principal da APS – o Acesso. 

Até o momento, observamos uma ampliação da oferta de serviço à população, com maior
número de atendimentos registrados em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em
janeiro  de  2020  foram  registrados  850  atendimentos  na  unidade,  sendo  315  de
enfermagem.  Em janeiro  de 2019 foram registrados 576 atendimentos,  sendo 148 de
enfermagem.  Nota-se  aumento  de  47,56%% nas  consultas  em geral  e,  principalmente,
112,83%% de aumento nas consultas de enfermagem, deixando evidente a importância da
categoria para ampliação do acesso à saúde e de como o modelo de organização potencializa
seu papel. Somam-se aos atendimentos: grupos, palestras e eventos educativos realizados
no território após a reorganização da unidade. 

 
Com a implementação do acesso avançado, espera-se uma maior satisfação dos usuários
como  demonstra  OHare  e  Corlett  (2004)  citado  por  Gusso  et  al.  (2019,  p.45)  e  uma
diminuição  importante  do  tempo  médio  de  espera  por  consulta  médica.  É  importante
ressaltar que, em geral, a mudança no modelo não acarreta diferença na carga de trabalho
da equipe (Salisbury et al. 2017) e a implementação do acesso avançado no mundo real foca
no agendamento para o mesmo dia em detrimento de outros princípios e há pequeno ou não
há benefício para o cuidado de doenças crônicas (Vidal, 2013).
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