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Introdução: A atenção primária à saúde (APS) no Brasil por meio da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) é caracterizada por ser, preferencialmente, o primeiro contato dos usuários com 

o sistema de saúde, ofertando serviços próximos ao local de moradia, favorecendo o acesso, o 

vínculo e a atenção continuada centrada na pessoa e não na doença. O acesso pode ser 

definido como a forma como o usuário experimenta a estrutura do sistema ou unidade de 

saúde ao buscar e obter serviços de saúde apropriados em situações de necessidades de 

cuidado1. O Ministério da Saúde instituiu em 2011, uma política de monitoramento e 

avaliação dos serviços de saúde ofertados pela rede nacional de Atenção Básica, o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Uma das 

fases deste programa é a avaliação externa das equipes de atenção básica (EAB) com o 

objetivo de verificar in-loco as condições de acessibilidade e de qualidade da atenção 

oferecida pelas EAB que aderiram ao Programa, de entrevistas realizadas com os profissionais 

de saúde e os usuários. Uma das dimensões consideradas nesta avaliação refere-se a aspectos 

da percepção do usuário sobre o acesso e qualidade da atenção prestada. Objetivos: Analisar 

a percepção dos usuários entrevistados no 3º ciclo do PMAQ-AB sobre acesso aos serviços 

ofertados pela APS. Métodos: Trata-se de estudo descritivo transversal, de natureza 

quantitativa, com base em dados obtidos da avaliação externa das equipes aderidas ao 

PMAQ/AB - 3º ciclo, realizado nos meses de junho a agosto de 2018 em 130 municípios do 

estado do Pará. Foram analisadas informações do módulo III da avaliação externa do 

Programa, obtidas por meio de questionário estruturado aplicado por equipes de 

entrevistadores devidamente capacitadas para este fim pela Universidade Federal do Pará, 

instituição responsável pela avaliação externa do PMAQ-AB. Esse módulo foi aplicado a 

quatro usuários de cada equipe avaliada, presentes na unidade básica de saúde (UBS) no dia 

da avaliação. A amostra intencional foi obtida a partir da aceitação de convite verbal. Como 

critérios de inclusão para seleção dos entrevistados, foram considerados: utilização do serviço 

nos últimos 12 meses e ser maior de 18 anos. As variáveis selecionadas foram referentes à 

percepção dos usuários referentes ao tempo para chegar até a unidade, horário/dias de 

funcionamento e formas de marcação de consultas. As análises foram realizadas por meio do 

software IBM SPSS versão 21. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Pará (parecer nº 1.897.068). Resultados e Discussão: Foram 

entrevistados 3.594 usuários, a maioria 32,72% possuía idade entre 18 a 30 anos, 80,8% eram 

do sexo feminino, 65,35% eram casados ou possuíam união estável, 72,1 % se declararam 

pardos/mestiços, 31,5% tinham o ensino fundamental incompleto. No que diz respeito ao 

tempo gasto de casa até a unidade básica de saúde 57,57% gastam em média 6 minutos para 
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chegar até a UBS. Para marcar as consultas, 81,3% dos usuários relataram que vão até a 

unidade e 15,7% responderam que o Agente Comunitário de Saúde (ACS) marca as consultas. 

52, 2% relataram que a marcação de consultas pode ser feita todos os dias da semana e em 

qualquer momento do funcionamento da UBS, 57,2% avaliaram a forma de marcação de 

consulta nas UBS como “BOM”. 65,3% não conseguem marcar consulta para o mesmo dia. 

85,9% das consultas são por ordem de chegada após agendamento. Barreiras organizacionais 

para o acesso constituem-se em problema ainda presente nas UBS brasileiras, inclusive a 

partir da percepção dos usuários. O modelo tradicional de organização da recepção, com 

fichas e filas, gera, na experiência de quem usa os serviços de AB, a disputa de vagas de 

atendimento e o incentivo a „dormir na fila‟ para tentar o acesso à consulta. É preciso repensar 

o modelo tradicional de organização do acesso nas UBS brasileiras, se o objetivo for a 

ampliação do acesso e da resolutividade na AB, por exemplo, com a adoção de ferramentas, 

como telefone e internet, para facilitar a marcação de consultas e potencializar o vínculo 

UBS-usuário.2 É fundamental que as UBS estejam abertas e preparadas para acolher o que 

não pode ser programado, entendendo que não só determinados grupos populacionais 

(portadores de agravos mais prevalentes e/ ou recortados a partir de ciclos de vida) são objeto 

privilegiado do trabalho das equipes, mas também as pessoas que apresentam necessidades de 

saúde que não estão contempladas nesses critérios. Melhorias no modelo de agendamento 

podem aumentar o acesso à APS. Uma forma de agendamento efetiva melhora o ambiente de 

trabalho, a qualidade do cuidado, a segurança do paciente, a satisfação da equipe de saúde, o 

acesso oportuno e a experiência do usuário.3 Dessa forma a agenda da UBS deverá ser 

organizada na perspectiva da atenção integral, adequando-se às necessidades de saúde 

identificadas no perfil epidemiológico local (demografia, raça/cor, doenças mais prevalentes 

no território). Conclusão/Considerações Finais: É preciso entender que os problemas de 

acesso aos diversos pontos de atenção à saúde dependem de um fortalecimento e qualificação 

da atenção primária que cumpre os papéis de responsabilização pela população, de resolução 

de mais de 80% dos problemas de saúde e de coordenação dos fluxos de pessoas, produtos e 

informações ao longo de toda a rede de serviços. Há alguns desafios para melhorar o acesso e, 

consequentemente, otimizar a utilização de recursos, entre eles: evitar uma agenda 

fragmentada em função de grupos por afecções e faixas etárias; evitar pré-agendamentos 

prolongados; envolver todos os profissionais disponíveis no cuidado; instituir trabalho em 

equipe voltado para as necessidades da população; e definir um tempo estimado para a 

consulta pré-agendada. Nesse sentido, o acesso aos serviços de saúde representa uma 

condição necessária para a continuidade do cuidado e integralidade da atenção, e pressupõe a 

possibilidade de acompanhar, ao longo do tempo, o indivíduo em suas necessidades. 

 

Descritores: Avaliação em saúde, Atenção primária à saúde, Acesso aos serviços de saúde. 
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