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RESUMO
Objetivo: Avaliar os processos organizacionais das equipes de Atenção Básica do estado do Pará, segundo seus 
componentes referentes à organização de prontuários, organização da agenda e acolhimento à demanda espontânea. 
Métodos: Pesquisa de natureza avaliativa, por meio de um estudo transversal com abordagem quantitativa, utilizando dados 
do terceiro ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. 
Resultados: A organização de prontuários possui 82,4% de adesão eficiente do modelo por núcleos familiares, com baixo 
percentual de uso de prontuários eletrônicos (11,1%). A organização da agenda é realizada em sua totalidade na modalidade 
presencial (100%), com garantia da consulta de retorno ao usuário (90,1%). O acolhimento à demanda espontânea é realizado 
(99%), com o acesso aos serviços de saúde pelo usuário apenas para renovação de receitas de medicamentos (97,3%). 
Conclusão: Os dados revelaram fragilidades pertinentes em relação à organização dos prontuários, devido questões 
materiais e estruturais. Encontram-se potencialidades na organização da agenda e acolhimento à demanda espontânea, 
garantindo a integralidade do acesso e longitudinalidade do cuidado.

ABSTRACT
Objective: Evaluate the organizational processes of Primary Care teams in the state of Pará, according to their components 
regarding the organization of medical records, organization of the agenda and acceptance of spontaneous demand. 
Methods: Research of an evaluative nature, through a cross-sectional study with a quantitative approach, using data from 
the third cycle of the Program National for Improving Access and Quality in Primary Care. 
Results: The organization of medical records has 82.4% efficient adherence of the model by family nuclei (82.4%), with a low 
percentage of use of electronic medical records (11.1%). The organization of the agenda is carried out in its entirety in the 
face-to-face modality (100%), with guaranteed return consultation to the user (90.1%). Welcoming spontaneous demand is 
performed (99%), with access to health services by the user only for renewing medication prescriptions (97.3%). 
Conclusion: The data revealed pertinent weaknesses in relation to the organization of medical records, due to material and 
structural issues. There are potentialities in organizing the agenda and welcoming spontaneous demand, guaranteeing the 
integrality of access and longitudinality of care.

RESUMEN
Objetivo: Evaluar los procesos organizativos de los equipos de Atención Primaria en el estado de Pará, según sus 
componentes en cuanto a la organización de la historia clínica, organización de la agenda y aceptación de la demanda 
espontánea. 
Métodos: Investigación de carácter evaluativo, mediante un estudio transversal con enfoque cuantitativo, utilizando datos 
del tercer ciclo del Programa Nacional de Mejoramiento del Acceso y la Calidad en Atención Primaria. 
Resultados: La organización de historias clínicas tiene 82,4% de adherencia eficiente del modelo por núcleos familiares, con 
un bajo porcentaje de uso de historias clínicas electrónicas (11,1%). La organización de la agenda se realiza en su totalidad en 
la modalidad presencial (100%), con consulta de retorno garantizada al usuario (90,1%). Se realiza la acogida de la demanda 
espontánea (99%), con acceso a los servicios de salud por parte del usuario solo para la renovación de prescripción de 
medicamentos (97,3%). 
Conclusión: Los datos revelaron debilidades pertinentes en relación con la organización de las historias clínicas, debido a 
cuestiones materiales y estructurales. Se pueden encontrar potencialidades en la organización de la agenda y la acogida de 
la demanda espontánea, garantizando la integralidad del acceso y la longitudinalidad de la atención.
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INTRODUÇÃO
No âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), ao longo dos 

anos foram desenvolvidas estratégias prioritárias, como 

forma de estruturar a execução de ferramentas perten-

centes ao processo de trabalho e que preveem a garantia 

da qualidade do sistema de saúde.(1,2) Nesse contexto, os 

processos organizativos consistem em um elemento cru-

cial para o funcionamento coordenado e eficaz, contribuin-

do para a implementação do modelo de saúde previsto na 

Portaria no. 2.436/2017,(3) que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretri-

zes para a organização da Atenção Básica (AB) no Sistema 

único de Saúde (SUS).

A Tríade Donabediana(4) promoveu um olhar crítico quan-

to à avaliação da qualidade dos sistemas de saúde, compon-

do: estrutura, processos e resultados. Os processos consti-

tuem-se em conhecer, supervisionar e garantir a qualidade 

da prestação de serviços, conforme o contexto organizacio-

nal. Logo, a gestão e coordenação do cuidado possuem fer-

ramentas essenciais à organização, contribuindo de forma 

primordial para melhorias no processo de trabalho e satisfa-

ção do usuário, assegurando o desenvolvimento de compe-

tências técnicas e regulação eficiente do serviço.(5)

O prontuário constitui-se como uma ferramenta, sen-

do presente no cenário como registro coletivo de infor-

mações úteis àqueles que planejam o cuidado, financiam e 

avaliam os serviços de saúde.(6) Refere-se como mecanismo 

de controle para o acesso de serviços, cuidado continuado 

e avaliação epidemiológica de uma comunidade, garantindo 

a multiprofissionalidade no trabalho, mitigação da perda de 

dados e agilização do fluxo de referência e contrarreferên-

cia entre os pontos das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

Nesse sentido, o acesso à saúde atrelado à organização 

da agenda no nível primário permite que o serviço desem-

penhe resultados positivos na garantia da integralidade, 

orientação comunitária e familiar e utilização do serviço. 

O dimensionamento da capacidade de oferta e demanda, 

coordenado na agenda, permite que os serviços sejam uti-

lizados quando necessário, ainda que, na prática, o acolhi-

mento seja seletivo, focalizado e excludente.(7,8)

Ressalta-se, também, o acolhimento como um atributo 

essencial para a criação de vínculo, mesmo para a deman-

da espontânea, classificada como um atendimento não 

programado que expressa necessidades momentâneas de 

usuários. Apesar de inesperado, o acolhimento à demanda 

espontânea é recorrente e presente no cotidiano de profis-

sionais, que devem estar aptos à escuta qualificada, consi-

derando riscos e vulnerabilidades, identificando necessida-

des e queixas, durante os atendimentos.(9,10)

Todavia, a precarização do trabalho evidencia a limitação 

da atuação de profissionais abrangendo aspectos consti-

tuintes do processo de trabalho, sobretudo aqueles que re-

metem à organização e ao planejamento. Relaciona-se como 

adversidades, o empecilho para a continuidade do cuidado, 

sobretudo por questões estruturais e de recursos materiais, 

que repercutem em questões bioéticas para a execução do 

serviço. Desafios complexos e dinâmicos do serviço, que 

passa por constantes mudanças tecnológicas e assisten-

ciais para a busca da qualidade da prestação de cuidados.(9,10)

Posto isso, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), instituiu-se no 

intuito de induzir mudanças na prática do serviço, em con-

sonância com a gestão e a participação social. Propõe uma 

análise, avaliação e intervenção motivadora para as equipes 

de Estratégia Saúde da Família (ESF), a fim de efetivar sua pro-

dução com competência, garantindo a satisfação do usuário, 

conforme suas potencialidades e especificidades.(11,12)

Face ao exposto, o estudo objetivou avaliar os proces-

sos organizacionais das equipes de AB no estado do Pará 

(PA), considerando os componentes referentes à organiza-

ção de prontuários na unidade de saúde, organização da 

agenda e acolhimento à demanda espontânea.

MÉTODOS
Pesquisa de natureza avaliativa, de corte transversal, com 

abordagem quantitativa, utilizando dados fornecidos do 

PMAQ-AB, pelo Ministério da Saúde (MS). Fez-se um re-

corte dos dados do terceiro ciclo da Avaliação Externa, no 

estado do PA, ocorrido durante os anos de 2017 e 2018, e 

publicados em junho de 2019.

O PA é formado por 144 municípios, com um total de 

8.602.865 milhões de habitantes, sendo 1.492.745 milhão de 

habitantes apenas na capital, segundo estimativa realizada 

pelo IBGE em 2019.(13) 

O estado divide-se em Regiões de Saúde, consistidos 

em: Araguaia; Baixo Amazonas; Carajás; Lago de Tucuruí; 

Marajó I; Marajó II; Metropolitana I; Metropolitana II; 

Metropolitana III; Rio Caetés; Tapajós; Tocantins e Xingu. 

Segundo o Plano Plurianual (PPA) de 2020/2023 publicado 

pela Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD), 

estima-se a cobertura atual de 64,4% de UBS, 59,1% por ESF e 

81,2% com Agentes Comunitários em Saúde (ACS).(14,15)

A Avaliação Externa foi coordenada pelo Departamento 

de Atenção Básica do MS em parceria com Instituições de 

Ensino e/ou Pesquisa (IEP). Os instrumentos para verifi-

cação de padrões de acesso e qualidade alcançados pelas 

equipes e pela gestão foram aplicados por um grupo de en-

trevistadores selecionados e capacitados. 
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Nessa etapa observou-se infraestrutura e condições de 

funcionamento das UBS, bem como realizadas entrevistas 

com profissionais e verificação de documentos. A popula-

ção do estudo foi composta por 1.147 equipes que partici-

param de todas as fases da Avaliação Externa distribuídas 

em 130 (90,3%) municípios paraenses.

A coleta de dados foi realizada em abril de 2020, uti-

lizando o “Modulo II” da Avaliação Externa do PMAQ-AB, 

que corresponde à “Entrevista com o Profissional da Equipe 

de Atenção Básica” e articula elementos constituintes dos 

processos de trabalho. O banco com os microdados do PA 

foi coletado do sítio eletrônico da Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde (SAPS).

Após a obtenção dos microdados, a depuração do banco 

foi realizada no software Microsoft Excel®. Inicialmente fo-

ram selecionadas as equipes localizadas no estado do PA que 

participaram do Módulo II, considerando que o banco carrega 

informações de todas as equipes que aderiram ao programa. 

Posteriormente, foram selecionadas variáveis da di-

mensão “Acesso e Qualidade da Atenção e Organização do 

Processo de Trabalho” incluídas na subdimensão “Gestão 

do Processo de Trabalho e Acesso”, quais sejam: organiza-

ção dos prontuários na unidade de saúde; organização da 

agenda; e acolhimento à demanda espontânea.

Realizou-se a análise de dados por meio de estatística 

descritiva, através do software IBM SPSS Statistics 20.0. 

Após a análise, os resultados foram organizados e agrupa-

dos em dimensões e subdimensões, apresentados em tabe-

las, constituídas por frequências absolutas (n) e relativas (%), 

que abordam os questionamentos aplicados as 1.147 equipes 

participantes do programa, e discutidos à luz da literatura.

Os dados obtidos são oriundos de fontes secundá-

rias, de domínio público, sendo dispensável a submissão 

do estudo à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), conforme estabelece o parágrafo único do Artigo 1º, 

da Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).

RESULTADOS
Os resultados da análise de dados estão organizados nas 

seguintes categorias: Organização de prontuários na uni-

dade de saúde; Organização da agenda; e Acolhimento à 

demanda espontânea. 

Organização dos prontuários na unidade de saúde
Quanto à organização de prontuários, observou-se a ade-

são eficiente do modelo por núcleos familiares (82,4%) e a 

recorrência de fichas de papel para registro de informa-

ções (96,9%). Paralelamente, há um baixo percentual que 

utiliza prontuários eletrônicos (11,1%), sendo o Prontuário 

Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS o mais utilizado no 

serviço (98,4%) (Tabela 1).

Em relação à qualificação para o manuseio de prontuá-

rios eletrônicos, os resultados demonstraram que a maior  

parte das equipes recebeu algum tipo de instrução (75,2%) e 

que possuem um canal para sanar dúvidas (96,8%), predomi-

nantemente por meio da gestão municipal (74,4%) (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição de equipes conforme a organização dos 
prontuários na unidade de saúde

Indicadores n(%)

Organização e registro de informações:

Os prontuários são organizados por núcleos familiares?*

Sim 945(82,4)

Não 202(17,6)

Como são registradas as informações em saúde?**

Informações em saúde são registradas em fichas de papel 1112(96,9)

Informações em saúde são registradas em prontuários eletrônico 127(11,1)

Qual tipo de prontuário eletrônico?***

Prontuário eletrônico do cidadão (PEC) 125(98,4)

Prontuário eletrônico próprio 2(1,6)

Qualificação para o uso de prontuário eletrônico:

A equipe recebeu qualificação ou capacitação para utilização 
do Prontuário eletrônico do cidadão (PEC)?****

Sim, todos da equipe 94(75,2)

Sim, para alguns da equipe 26(20,8)

Não 5(4,0)

Quando sua equipe tem dúvidas sobre a utilização do Prontuário 
eletrônico do cidadão (PEC), há um canal para sanar essa dúvida?****

Sim 121(96,8)

Não 4(3,2)

Qual(is) canal(is) é(são) utilizado(s)?**

Colegas de trabalho 73(60,3)

Materiais de apoio do Ministério da Saúde 46(38,0)

Gestão municipal 90(74,4)

Telessaúde 10(8,3)

Disque saúde 136 12(9,9)

Outros 16(13,2)

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, III ciclo 2017-2018.(16) * Número de equipes do PA participantes: 1.147. 
** Na variável, admitiram-se múltiplas respostas. *** Equipes usuárias de prontuário eletrônico: 127. **** 
Equipes usuárias do PEC: 125.

Organização da agenda
A organização da agenda é totalmente realizada na modali-

dade presencial (100%). Quanto ao cuidado continuado, os 

resultados demonstraram que a próxima consulta é mar-

cada ao final da consulta anterior (90,1%), sendo que, no 

dia da consulta, não se faz necessária a espera em filas ou 

retiradas de senhas (96,3%) (Tabela 2).

Acolhimento à demanda espontânea
Tratando-se do acolhimento à demanda espontânea, os 

dados explicitaram o recorrente atendimento a este con-

tingente (99%). As equipes realizam estudos quanto à de-

manda espontânea, em um intervalo de 12 meses (58%), 

ainda que seja considerável o número de equipes que não 

realizam algum tipo de estudo (42%) (Tabela 3).
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DISCUSSÃO 
Organização de prontuários
Preconizada como uma estratégia organizativa para a as-

sistência, o registro seguro e eficaz de informações em 

saúde contribui para a qualidade do atendimento e planeja-

mento do cuidado.(17) Segundo os resultados do 3º ciclo do 

PMAQ-AB, o prontuário é utilizado com frequência no ser-

viço das equipes paraenses e, dentre as formas e organi-

zações implementadas, 82,4% das unidades apresentaram 

uma organização constituída por núcleos familiares. No en-

tanto, a existência do prontuário na modalidade eletrônica 

no estado do Pará ainda é muito incipiente (11,1%).

Estudos apontam que o uso do prontuário familiar traz 

benefícios significativos ao serviço, por auxiliar a definição 

do perfil epidemiológico de famílias, em uma comunidade, 

e pode-se atrelar à classificação de risco familiar desen-

volvida por pesquisadores e aplicada no setor primário.(6,18) 

A utilização desse mecanismo facilita a abordagem de pro-

fissionais de saúde que atuam na AB, pois permite maior 

acesso e vínculo às famílias, entendimento do contexto em 

que estão inseridas e favorece o acompanhamento para o 

cuidado continuado preconizado na APS.(19)

Em contrapartida, evidencia-se o uso recorrente de 

fichas de papel para construção de prontuários. Devido 

sua fragilidade, esse tipo de documento torna-se sus-

cetível a perdas de informações essenciais, que podem 

acarretar a ausência de dados nos indicadores de saúde 

populacionais.6 Além de promover a desorganização, por 

parte de profissionais, e ilegibilidade da escrita, sendo 

fatores que enfraquecem a seguridade do formato de re-

gistro de informações.(19) 

Há a necessidade de ressaltar que a recorrência refe-

rente a falta de recursos materiais para o armazenamen-

to de informações é histórica e remete à precarização do 

trabalho encontrado no cenário do estudo.(20) Em paralelo 

à problemática, houve a tentativa de inserir mecanismos 

facilitadores para o processo de trabalho, como o PEC 

disponibilizado pelo e-SUS em nível nacional, o qual visa 

contribuir para uma análise do panorama de casos entre 

os três níveis de atenção, estabelecendo a integração e co-

municação eficiente entre as RAS.(19,21) 

Entre as 125 equipes participantes que fazem o uso do 

PEC, apenas 4% receberam capacitações. A ausência de 

qualificações para os profissionais manusearem essa fer-

ramenta acarreta a frágil administração de informações 

necessárias para tomada de condutas, assim como desar-

ticulam a implementação do cuidado continuado, gerando 

transtornos ao serviço e implicando na regulação de usuá-

rios, no agendamento de próximos atendimentos.(6)

Tabela 2. Distribuição de equipes conforme a organização da agenda

Indicadores n(%)

Agendamento de consultas:

Quando o usuário precisa agendar uma consulta, 
qual(is) é(são) a(s) possibilidade(s)?*

Presencialmente na unidade 1147(100,0)

Por telefone 100(8,7)

Por redes sociais 76(6,6)

Por site ou aplicativo específico 1(0,1)

Consultas de cuidado continuado:

Em relação à demanda de cuidado continuado, 
como é realizada a marcação de consulta?*

A próxima consulta é marcada no final da consulta anterior 1033(90,1)

A consulta é marcada pela equipe e comunicada ao usuário 232(20,2)

A próxima consulta é marcada pelo usuário na UBS 290(25,3)

É solicitado o comparecimento sem agendamento prévio 172(15,0)

No dia da consulta é preciso ficar na fila e pegar senha 42(3,7)

O usuário sai da unidade com a consulta marcada nas 
situações em que não seja preciso atender no mesmo dia?**

Sim 1067(93,0)

Não 80(7,0)

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, III ciclo 2017-2018.(16) * Na variável, admitiram-se múltiplas respostas. ** 
Número de equipes do PA participantes: 1.147.

Nesse sentido, o fluxo do acolhimento à demanda 

espontânea possui como procedimento primordial a 

identificação de riscos e/ou vulnerabilidades do usuário, 

para atendimentos com o profissional de saúde (89,3%) 

(Tabela 3).

Paralelamente aos resultados apresentados anterior-

mente, a avaliação pôde verificar as ações realizadas com 

frequência pelas equipes em atendimentos aos usuários 

que comparecem à unidade, por demanda espontânea, ten-

do notado que a maior parte das equipes realiza renovação 

de receitas de medicamentos (97,3%) (Tabela 3). 

Tabela 3. Distribuição de equipes conforme o acolhimento à de-
manda espontânea

Indicadores n(%)

Demanda espontânea:

A equipe realiza acolhimento à demanda espontânea na unidade?*

Sim 1136(99,0)

Não 11(1,0)

A equipe de Atenção Básica realiza avaliação ou estudo 
da demanda espontânea nos últimos 12 meses?*

Sim 665(58,0)

Não 482(42,0)

Fluxo de atendimento à demanda espontânea:

Qual(is) é(são) o(s) principais(is) fluxo(s) para o 
acolhimento à demanda espontânea?**

O usuário chega cedo e fica na fila para pegar ficha/senha 305(26,8)

O usuário é atendido por ordem de chegada 822(72,4)

A equipe identifica usuários com risco e/ou vulnerabilidade 1015(89,3)

Nenhuma das anteriores 9(0,8)

Atividades de acolhimento à demanda espontânea:

No atendimento à demanda espontânea a equipe realiza:**

Atendimento de urgência 939(82,7)

Renovação de receitas de medicamentos 1105(97,3)

Avaliação de risco e vulnerabilidade 1100(96,8)

Outros 123(10,8)

Fonte: Banco de dados PMAQ-AB, III ciclo 2017-2018.(16)

* Número de equipes do PA participantes: 1.147. ** Na variável, admitiram-se múltiplas respostas.
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Ademais, dados atuais do PMAQ-AB mostraram que 

7,8% das UBS do PA não possuem computador em con-

dições de uso; entre as que possuem, apenas 50,1% apre-

sentam acesso à internet e esse acesso é referido como 

suficiente para a realização das atividades, de maneira 

contínua, por apenas 36,4% do total de UBS visitadas.(16) 

Em fevereiro de 2020, o estado do Pará registrou densi-

dade de acesso à internet fixa correspondente a 17,9/100 

mil domicílios, valor inferior ao observado na Região 

Norte (23,9/100 mil dom.) e distante do contexto nacional 

(46,9/100 mil dom.).(22)

Esse cenário é reflexo de questões socioculturais, so-

cioeconômicas e políticas, características do contexto 

amazônico que, em virtude da extensão geográfica do es-

tado, influenciam no acesso de profissionais de saúde à in-

fraestrutura, ao longo do planejamento e organização do 

serviço, e de usuários quanto ao acesso em saúde, primor-

dialmente para comunidades tradicionais, rurais, quilom-

bolas, ribeirinhas e indígenas.(7)

Organização da agenda
A organização da agenda, sendo constituinte fundamen-

tal do processo de trabalho, deve valorizar a satisfação do 

usuário, minimizando desconfortos e coordenando o aten-

dimento conforme a realidade do serviço.(8) No PA, os da-

dos do PMAQ-AB referiram que o agendamento nas UBS é 

realizado de forma presencial, modelo recorrente que gera 

comodidade para a equipe e para os usuários.(23)

Alternativas de agendamento possuem baixa ade-

são, apesar de existirem meios para isso. Segundo o 

IBGE, em 2015, 97,6% dos paraenses participantes da 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD) 

possuíam celular e 60,7% o utilizavam para o acesso à 

internet.(24) Entretanto, alternativas são pouco instruí-

das e divulgadas aos usuários pelos profissionais, além 

de escassos recursos tecnológicos, principalmente em 

áreas distantes geograficamente, onde não há sinal 

de internet de qualidade, para acesso aos sistemas de 

agendamento. (8,23)

Nessa perspectiva, estratégias facilitadoras devem 

ser examinadas periodicamente, no intuito de gerar co-

modidade para quem precisa de suporte assistencial e 

encontra dificuldades no processo de marcação de con-

sultas, contribuindo para a redução do tempo de espera 

por atendimentos.(8) Destaca-se a importância da parti-

cipação do ACS nos processos de regulação, através da 

identificação e acompanhamento das necessidades dos 

usuários quanto ao agendamento ou desistência de con-

sultas e exames.(3)

De forma oportuna ao serviço, os dados analisados de-

monstram que o usuário sai de suas consultas anteriores 

com os próximos agendamentos realizados pela equipe, 

principalmente se não houver a necessidade de outra con-

sulta no mesmo dia. Salienta-se que não há a necessida-

de de espera em filas ou retiradas de senhas para quem 

é constituinte do cuidado continuado do planejamento da 

equipe. Fator que demonstra as potencialidades de quando 

a organização do serviço é ordenada e respeita as necessi-

dades de uma comunidade, encontradas entre as unidades 

de saúde paraenses.(8)

No entanto, fragilidades no acesso ocorrem pela inca-

pacidade de oferta estimada para uma comunidade, ge-

rando desconfortos aos usuários que buscam por atendi-

mentos em saúde. Outro fator implicante para o cenário 

envolve costumes e hábitos dos usuários que, não satis-

feitos com a prestação do serviço, deixam de utilizar e 

buscar atendimentos devido experiências anteriores que 

não contemplaram suas expectativas. Posto isso, desta-

ca-se o acolhimento como mecanismo fundamental em 

todas as relações centralizadas no cuidado, sendo essen-

cial para a criação de vínculos, comunicação de necessi-

dades e queixas pertinentes em uma comunidade, facili-

tando o acesso.(7,10)

Acolhimento à demanda espontânea
O acolhimento é visto como uma prática essencial para a 

garantia do acesso à saúde, sendo necessário que profis-

sionais desenvolvam maior flexibilidade no serviço e sen-

sibilidade com as necessidades daqueles que se encami-

nham à unidade, com uma demanda espontânea. Todavia, 

o reordenamento das atividades na APS para essa deman-

da evidencia diversos fatores que impedem o alcance da 

qualidade efetiva, como o desconforto e despreparo de 

profissionais, tornando a ferramenta um mecanismo de 

exclusão.(23,25) No PA, o estudo apontou que 99% de suas 

unidades realizam atividades e atendimentos voltados 

para essa demanda.

O atendimento direciona-se a usuários que procuram 

renovar receitas de medicamentos, evidenciado por um 

percentual de 97,3%.  Esse dado expõe uma realidade do 

serviço, visto que parte desses usuários são cadastra-

dos em programas assistenciais para o tratamento de 

doenças como Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes 

Mellitus, Tuberculose e Hanseníase. Nessa perspectiva, as 

práticas em relação ao acolhimento tendem a se tornar 

mecanizadas, fragmentadas do processo de promoção 

e prevenção em saúde, reduzindo as ações de demanda 

espontânea, como parte de um processo de triagem, não 
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considerando a continuidade do cuidado ao usuário e suas 

especificidades.(26)

Em respeito à análise de risco e vulnerabilidade do usu-

ário que busca por atendimento de forma espontânea, o 

estudo evidenciou que a prática é realizada como parte 

de um protocolo, constituinte do fluxo de atendimento e 

ações realizadas por profissionais. Também pode ser atre-

lado às atividades de atendimento às demandas de urgên-

cia, evidenciando sua capacidade de referenciar o usuário 

com necessidade de cuidados especializados na RAS. Os 

dados demonstram a responsabilidade da equipe com a co-

munidade, na observação de necessidades, conforme suas 

especificidades, mesmo demonstrando fragilidades em ou-

tros aspectos da responsabilização de seus serviços.(25,26)

O perfil de demanda espontânea coloca em vulnerabili-

dade o planejamento do serviço, no entanto, profissionais 

devem possuir a capacidade de análise e resolutividade 

para situações imprevistas. Assim, faz-se necessário con-

siderar o atendimento à demanda espontânea como parte 

do processo de trabalho, aderir o acolhimento como ferra-

menta de inclusão e vínculo, sensibilizar-se com suas ne-

cessidades e promover o cuidado qualificado, garantindo 

direitos previstos e valorizando os princípios organizacio-

nais do SUS, fundamentalmente o de acesso integral aos 

cuidados de saúde.(7,10)

Os resultados desse estudo não podem ser extrapola-

dos para todas as equipes de AB do estado do Pará, tendo 

em vista que o PMAQ-AB foi de adesão voluntária e não 

contemplou todos os municípios do estado. Além disso, o 

mesmo apresenta as limitações de um estudo a partir de 

dados secundários, que restringe a compreensão da com-

plexidade dos processos de trabalho desenvolvidos por es-

sas equipes.   

Acredita-se que os resultados encontrados possam 

subsidiar os gestores e profissionais de saúde para o apri-

moramento do processo de trabalho na APS. Seus achados 

conferem a importância do tema e apontam claramente 

para a necessidade de incorporar a avaliação e o aprimora-

mento das ações no cotidiano das equipes. 

CONCLUSÃO
Os dados revelaram fragilidades pertinentes quanto à or-

ganização dos prontuários, devido questões materiais e 

estruturais, focalizadas em baixos recursos informacionais 

e tecnológicos. No entanto, destacam-se as potencialida-

des na organização da agenda e acolhimento à demanda 

espontânea, garantindo a integralidade do acesso e longi-

tudinalidade do cuidado, por possuir fluxos de atendimen-

tos aos usuários, reduzindo o tempo de espera em filas ou 

em marcação de consultas subsequentes, apesar de não 

utilizarem mecanismos facilitadores para o agendamento. 

A pesquisa elucida a necessidade da implementação de 

ferramentas avaliadoras que subsidiam o processo de tra-

balho de profissionais, essencialmente no nível primário de 

atenção à saúde. Concomitantemente ao planejamento e 

ordenamento de ações por parte de gestores, focalizando 

em determinantes que influenciam diretamente no acesso 

e integralidade da assistência, associados diretamente ao 

alcance da qualidade e satisfação de usuários.
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