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RESUMO 

 

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A 

Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se numa proposta de reorganização do 

sistema de saúde representando o primeiro nível de atenção e a construção de um novo 

modelo assistencial. Sendo considerada uma estratégia fundamental para a efetividade 

dos sistemas de saúde e para a garantia de melhorias nas condições de saúde da 

população. A questão-problema cinge-se na necessidade de avaliar se as ações de APS 

estão sendo implementadas de forma eficaz a ponto de suprir as demandas da população 

local. Para tanto foi realizado um estudo de avaliação, de delineamento transversal, com 

coleta de dados primários, entre fevereiro e junho de 2015, nas unidades de saúde da 

atenção primária da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ªCRS) do Estado do RS. A 

pesquisa foi direcionada aos profissionais, por meio da verificação dos atributos 

acessibilidade e longitudinalidade, através da aplicação do instrumento PCATool-

Brasil,  no município de Santa Maria/RS, o que permitiu identificar se os aspectos de 

estrutura e processo dos serviços, até então executados, exigem reafirmação ou 

reformulação, como forma de orientar o gestor público municipal na elaboração das 

políticas públicas de APS.  

 

Palavras chaves: Atenção Primária à Saúde; PCATool-Brasil; Acessibilidade; 

Longitudinalidade; Estratégia Saúde da Família. 

 

ABSTRACT 

 

The health is a universal right and duty of the state, guaranteed through social and 

economic policies aimed at reducing the risk of disease and other health problems and 

the universal and equal access to actions and services for its promotion, protection and 

recovery. The Primary Health Care (PHC) sets up a proposed reorganization of the 

health system representing the first level of care and the construction of a new care 
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model. A key strategy for the effectiveness of health systems and ensuring 

improvements in the health status of the population under consideration. The question, 

problem gird on the need to assess whether the APS actions are being implemented 

effectively enough to meet the demands of local people. For such a study was conducted 

evaluation, cross-sectional design, with primary data collection between February and 

June 2015, in the health units of primary care of the 4th Regional Coordination of 

Health (4ªCRS) of the RS State. The research was directed to professionals, by checking 

the attributes accessibility and longitudinality, by applying the PCATool-Brazil 

instrument, in the municipality of Santa Maria / RS, which allowed us to identify the 

aspects of structure and process services, hitherto run, require restatement or 

reformulation, in order to guide the municipal manager in the elaboration of public 

policies APS. 

 

Keywords: Primary Health Care; PCATool-Brazil; Accessibility; Longitudinality; 

Health strategy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, os serviços de saúde pública são prestados pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), que é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, pois abrange 

desde o simples atendimento ambulatorial até a mais complexa cirurgia de transplante, 

garantindo acesso integral e gratuito para a universalidade da população. 

Visando dar efetividade aos preceitos do SUS, entre outras políticas públicas, foi 

criada a Estratégia Saúde da Família (ESF), que objetiva à reorganização da atenção 

primária e é tida, pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, como 

mecanismo de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica. 

A ESF encontra-se em expansão em todo o território nacional e estrutura-se com 

base no reconhecimento das necessidades em saúde da população, apreendidas a partir 

do vínculo estabelecido entre os usuários e os profissionais de saúde, em contato 

permanente com o território. 

A ESF no Brasil surgiu como um desdobramento das medidas de Atenção 

Primária à Saúde (APS), que configura-se numa proposta de reorganização do sistema 

de saúde representando o primeiro nível de atenção e a construção de um novo modelo 

assistencial, sendo considerada uma estratégia fundamental para a efetividade dos 

sistemas de saúde e para a garantia de melhorias nas condições de saúde da população. 

A APS orienta-se por eixos estruturantes chamados de atributos essenciais: 

atenção ao primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação; e atributos 

derivados: orientação familiar e comunitária e competência cultural. Esses atributos 
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essenciais dos serviços de APS representam importantes indicadores de qualidade deste 

nível de atenção, servindo para analisar as potencialidades de diferentes modalidades 

presentes nos serviços saúde. A análise é feita por meio do Instrumento de Avaliação da 

Atenção Primária – PCATool-Brasil. O PCATool é capaz de buscar evidências sobre a 

real efetividade da APS, servindo de fundamento para a definição das políticas públicas.  

Considerando a necessidade de avaliar se as ações de APS estão sendo 

implementadas de forma eficaz, a ponto de suprir as demandas da população local no 

município de Santa Maria/RS, foi realizado um estudo de avaliação, de delineamento 

transversal, com coleta de dados primários, entre fevereiro e junho de 2015, nas 

unidades de saúde da atenção primária da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ªCRS) 

do Estado do RS. A 4ªCRS/RS está localizada na região central do Estado e abrange 32 

municípios. A pesquisa foi direcionada aos profissionais de saúde do município, por 

meio da verificação dos atributos acessibilidade e longitudinalidade, através da 

aplicação do instrumento PCATool-Brasil, o que permitiu identificar se os aspectos de 

estrutura e processo dos serviços, até então executados, exigem reafirmação ou 

reformulação, como forma de orientar o gestor público municipal na elaboração das 

políticas públicas de APS. 

 

2 O DIREITO À SAÚDE NO CONTEXTO DO CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - 

ESF 

 

O direito à saúde está previsto no art. 196 da Constituição Federal, o qual 

estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”. 

Ainda, na norma constitucional, o direito à saúde integra o rol dos direitos 

sociais, enumerados no art. 6º, razão pela qual pode ser considerado um direito 

prestacional, ao passo que, sendo um direito de segunda geração, exige uma atuação 

positiva por parte do Estado. 

A doutrina indica duas vertentes dos direitos sociais, especialmente no que 

refere ao direito à saúde, que se destaca no texto constitucional: a primeira versa sobre 
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sua natureza negativa, estabelecendo que o Estado e terceiros não podem praticar atos 

que prejudiquem a saúde de outros; e a segunda diz respeito à natureza positiva, 

exigindo a promoção de um Estado prestacional para implementar o direito social 

(LENZA, 2009, p. 759). 

Os direitos sociais estão elencados entre os direitos constitucionais 

fundamentais, primando pela proteção do ser humano quando ocorre diminuição da 

condição de subsistência, a partir da concepção de um Estado intervencionista, capaz de 

regular e também impor determinadas obrigações, com o objetivo de garantir a todos 

uma vida digna (CASTRO; LAZZARI, 2006, p. 50). 

São direitos indispensáveis não apenas á dignidade, mas à própria existência do 

ser humano, estreitamente relacionados à noção de Estado Social e Democrático de 

Direito, destinados a garantir a proteção do bem estar geral, das necessidades básicas e 

redução das desigualdades (ALVES; LEAL, 2014, p. 09-10). 

Segundo o entendimento de Silva (2007, p. 183), os direitos sociais “disciplinam 

situações subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto”, eis que “os direitos 

econômicos constituirão pressupostos da existência dos direitos sociais, pois sem uma 

política econômica orientada para a intervenção e participação estatal na economia não 

se comporão as premissas necessárias ao surgimento de um regimento democrático”.  

E é através das políticas públicas que se busca dar efetividade aos direitos 

sociais, as quais devem ser debatidas e formuladas na esfera política, pelos Poderes 

Legislativo e Executivo, nos três níveis de governo – Federal, Estadual e Municipal, 

através de planejamento gestacional, capaz de verificar as demandas e carências da 

população. 

Consideram-se políticas públicas os programas de ação governamental que 

almejam executar ideais pré-determinados. Esses programas devem se valer de meios 

que estimulem a administração pública a realizar a efetivação de um direito, visto que 

buscam resolver ou, pelo menos, amenizar problemas coletivos (BUCCI, 2008, p. 18-

19). 

No Brasil, as políticas públicas que almejam concretizar o direto à saúde são 

realizadas pelo Ministério da Saúde, que é “o órgão do Poder Executivo Federal 

responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltadas para a 

promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros”. Esse Ministério tem por 

função fornecer condições para a proteção e recuperação da saúde da população, para, 
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assim, reduzir as enfermidades, controlar as doenças endêmicas e parasitárias, e 

melhorar a vigilância à saúde, almejando dar uma maior qualidade de vida à população 

brasileira (BRASIL, PMS [s.d]). 

De acordo com informações do site do Ministério da Saúde, os serviços de saúde 

pública no Brasil são prestados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, que é um dos 

maiores sistemas públicos de saúde do mundo, pois abrange desde o simples 

atendimento ambulatorial até a mais complexa cirurgia de transplante, garantindo 

acesso integral e gratuito para a universalidade da população (BRASIL, PMS [s.d]).  

O SUS foi criado, em 1988, pela Constituição Federal, para ser o sistema de 

saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros (BRASIL, PMS [s.d]). De acordo com o 

art. 198 da norma constitucional, “as ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 

com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade”. 

Visando dar efetividade aos preceitos do SUS, entre outras políticas públicas, foi 

criada no Brasil a Estratégia Saúde da Família (ESF), que objetiva à reorganização da 

atenção primária e é tida, pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, 

como mecanismo de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, visto que 

favorece a reorientação do processo de trabalho, com maior possibilidade de aprofundar 

as diretrizes de atenção básica e de ampliar a resolutividade e impacto na situação de 

saúde das pessoas e coletividades (BRASIL, PDAB [s.d]). 

A ESF encontra-se em expansão em todo o território nacional e estrutura-se com 

base no reconhecimento das necessidades em saúde da população, apreendidas a partir 

do vínculo estabelecido entre os usuários e os profissionais de saúde, em contato 

permanente com o território (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

O processo de trabalho é realizado por meio de uma equipe multiprofissional 

(equipe de Saúde da Família – eSF) composta por, pelo menos: (a) médico generalista, 

ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (b) 

enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (c) auxiliar ou técnico de 

enfermagem; e (d) agentes comunitários de saúde. Ainda, acrescentam-se a essa 

composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal, bem como é 
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também almejada a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas 

Unidades Básicas de Saúde. Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser 

responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 

pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição (BRASIL, PDAB [s.d]). 

A ESF no Brasil surgiu como um desdobramento das medidas de Atenção 

Primária à Saúde (APS), que pode ser conceituada como: 

 

[...] um conjunto de valores – direito ao mais alto nível de saúde, 

solidariedade e equidade – um conjunto de princípios – 

responsabilidade governamental, sustentabilidade, intersetorialidade, 

participação social, entre outros – e como um conjunto indissociável 

de elementos estruturantes – atributos – do sistema de serviços de 

saúde: acesso de primeiro contato, integralidade, longitudinalidade, 

coordenação, orientação familiar e comunitária e competência cultural 

(BRASIL, MIAAPS, 2010, p. 9). 

 

A definição operacional da APS, nos últimos anos, vem sendo bastante utilizada 

pelo Ministério da Saúde. Através desta definição, é possível conceituar os quatro 

atributos essenciais dos serviços de APS, que são indicados pela literatura internacional 

(STARFIELD, 2001 apud MIAAPS, 2010, p. 9): 

 

- Acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde: 

acessibilidade e utilização do serviço de saúde como fonte de cuidado 

a cada novo problema ou novo episódio de um mesmo problema de 

saúde, com exceção das verdadeiras emergências e urgências médicas. 

- Longitudinalidade: existência de uma fonte continuada de atenção, 

assim como sua utilização ao longo do tempo. A relação entre a 

população e sua fonte de atenção deve se refletir em uma relação 

interpessoal intensa que expresse a confiança mútua entre os usuários 

e os profissionais de saúde. 

- Integralidade: leque de serviços disponíveis e prestados pelo serviço 

de atenção primária. Ações que o serviço de saúde deve oferecer para 

que os usuários recebam atenção integral, tanto do ponto de vista do 

caráter biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de 

promoção, prevenção, cura e reabilitação adequadas ao contexto da 

APS, mesmo que algumas ações não possam ser oferecidas dentro das 

unidades de APS. Incluem os encaminhamentos para especialidades 

médicas focais, hospitais, entre outros. 

- Coordenação da atenção: pressupõe alguma forma de continuidade 

seja por parte do atendimento pelo mesmo profissional, seja por meio 

de prontuários médicos, ou ambos, além do reconhecimento de 

problemas abordados em outros serviços e a integração deste cuidado 

no cuidado global do paciente. O provedor de atenção primária deve 

ser capaz de integrar todo cuidado que o paciente recebe através da 

coordenação entre os serviços. 
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Verifica-se, também, que de acordo com o Manual do Instrumento de Avaliação 

da Atenção Primária à Saúde (2010, p. 9), no entendimento de Starfield, ainda existem 

outras três características, chamadas atributos derivados, as quais qualificam as ações 

dos serviços de APS: 

 

- Atenção à saúde centrada na família (orientação familiar): na 

avaliação das necessidades individuais para a atenção integral deve-se 

considerar o contexto familiar e seu potencial de cuidado e, também, 

de ameaça à saúde, incluindo o uso de ferramentas de abordagem 

familiar. 

- Orientação comunitária: reconhecimento por parte do serviço de 

saúde das necessidades em saúde da comunidade através de dados 

epidemiológicos e do contato direto com a comunidade; sua relação 

com ela, assim como o planejamento e a avaliação conjunta dos 

serviços. 

- Competência cultural: adaptação do provedor (equipe e profissionais 

de saúde) às características culturais especiais da população para 

facilitar a relação e a comunicação com a mesma. 

 

A APS configura-se numa proposta de reorganização do sistema de saúde 

representando o primeiro nível de atenção e a construção de um novo modelo 

assistencial (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). Tem sido considerada uma estratégia 

fundamental para a efetividade dos sistemas de saúde e para a garantia de melhorias nas 

condições de saúde da população (CUNHA; GIOVANELLA, 2011). 

Esses atributos essenciais dos serviços de APS representam importantes 

indicadores de qualidade deste nível de atenção, servindo para analisar as 

potencialidades de diferentes modalidades presentes nos serviços saúde (MARIN et al., 

2013).  

A análise é feita por meio do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária – 

PCATool-Brasil. O PCATool, incialmente, foi formulado de acordo com o modelo de 

avaliação da qualidade de serviços de saúde proposto por Donabedian (1966).O modelo 

toma por base a mensuração de aspectos de estrutura, processo e resultados dos serviços 

de saúde. Assim, ante a ausência de ferramentas para medir essas interações na 

conjuntura da APS no Brasil, o PCATool preenche a referida lacuna, fomentando uma 

medida de base individual sobre a estrutura e o processo de APS. Cada eixo essencial 

identificado no instrumento PCATool-Brasil é formado por um componente relacionado 

à estrutura e outro ao processo de atenção, o que pode ser visualizado pelo atributo 
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acesso de primeiro contato formado pelo componente acessibilidade (estrutura) e pelo 

componente utilização (processo) (BRASIL, MIAAPS, 2010, p. 10). 

Contudo, foi necessário adaptá-lo à realidade brasileira, razão pela qual cada 

versão original do instrumento foi transformada em uma ferramenta aplicável por meio 

de entrevistadores e passou por um processo de tradução e tradução reversa, adaptação, 

validação de conteúdo e de construto, além da análise de confiabilidade (BRASIL, 

MIAAPS, 2010, p. 10). 

Neste sentido, este instrumento pode buscar evidências sobre a real efetividade 

da APS, servindo de fundamento para a definição das políticas públicas. Tendo em vista 

a ausência de outros instrumentos para mensurar a presença e extensão dos atributos 

essenciais e derivados de APS nos serviços de saúde, o PCATool-Brasil pode ser 

utilizado em investigações acadêmicas e também como instrumento de avaliação e 

monitoramento da qualidade da APS no âmbito rotineiro das equipes de Saúde da 

Família, assim como pelos diversos níveis de gestão da APS no Brasil, permitindo 

identificar os aspectos de estrutura e processo dos serviços que exigem reafirmação ou 

reformulação na busca da qualidade no planejamento e na execução das ações de APS 

(BRASIL, MIAAPS, 2010, p. 11). 

 

3 UMA ANÁLISE A PARTIR DA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO 

PCATOOL NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS 

 

3.1 MÉTODO  

 

No presente trabalho, como forma de colocar em prática o método avaliativo de 

APS PCATool-Brasil, foi realizado um estudo de avaliação, de delineamento 

transversal, com coleta de dados primários entre fevereiro e junho de 2015 nas unidades 

de saúde da atenção primária da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ªCRS) do 

Estado do RS. A 4ªCRS/RS está localizada na região central do Estado e abrange 32 

municípios (BRASIL, 2010b). 

A amostra incluiu profissionais dos serviços de APS do município de Santa 

Maria, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 

amostragem ocorreu através do método não-probabilístico de conveniência. 
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As variáveis independentes do estudo foram: quantitativa: idade, tempo de 

trabalho e número de filhos e qualitativas (nominal/categórica) - sexo (masculino e 

feminino), raça/etnia (branco, negro e outro), estado civil (solteiro, casado, outro), plano 

de saúde privado (sim ou não), escolaridade (ensino fundamental e ensino médio).  

As variáveis dependentes foram: Acessibilidade (A) e Longitudinalidade (B) da 

APS pertencentes ao instrumento de pesquisa PCATool-Brasil Versão Profissionais. 

As respostas são estruturadas seguindo uma escala do tipo Likert, atribuindo 

escores no intervalo de 1 a 4 para cada atributo (1= com certeza não; 2= provavelmente 

não; 3= provavelmente sim; e 4= com certeza sim). Para obter os escores foi calculada a 

média dos valores dos itens que compõem os atributos e em seguida, o valor obtido foi 

então transformado (ET) em uma escala entre 0 e 10, através do seguinte cálculo: 

3

10*)1escore(
ET


 . 

Assim, a escala apresenta variáveis quantitativas ordinais e que foram 

transformadas em variáveis quantitativas contínuas para a análise dos dados. O escore 

transformado dos atributos foram, então, dicotomizados em duas categorias: Baixo 

Escore, quando ET < 6,6 e Alto Escore, quando ET ≥ 6,6, sendo esse um valor mínimo 

para o serviço de saúde ter a presença do atributo em seu serviço de acordo com a 

avaliação (PCATool, 2010). Somente serão computados os escores transformados para 

os profissionais que responderam no mínimo 50% das questões relacionadas ao atributo. 

Os questionários foram aplicados por mestrandos de enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) mediante capacitação. O dados foram 

coletados a partir do programa EpiInfo versão 7,0, através de um Tablet. Posteriormente 

os dados foram transferidos para o programa Microsoft Excel 2013, Windows 8 e 

analisados com o programa Excel 2013 e SAS versão 9.2.  

As variáveis qualitativas foram expressas como frequências absolutas e relativas, 

e as variáveis quantitativas como médias e desvio padrão. 

Este estudo é oriundo de um projeto matricial, submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM, sob número do CAAE: 34137314.4.0000.5346, 

seguindo os preceitos éticos da Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012. Todos os 

entrevistados que concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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3.2 RESULTADOS 

 

Foram entrevistados 31 profissionais da APS, conforme manual do instrumento 

de pesquisa (Brasil, 2010). Em relação às variáveis socioeconômicas e demográficas, 

74,2% dos entrevistados eram mulheres, a média de idade dos sujeitos foi de 41 anos 

(dp = 11 anos e 8 meses). Quanto à escolaridade, 83,9% dos entrevistados tem o ensino 

fundamental e os demais ensino médio (17,1%); 96,8% autodenomiram-se brancos e 

90,3% possuem plano de saúde. Quanto ao número de filhos, teve-se uma média de 2 

filhos, sendo que 38,7% não possuem filhos.  

A Tabela 1 mostra a avaliação dos profissionais quanto aos itens que compõem a 

Acessibilidade na APS, com a finalidade de reconhecer os pontos positivos e as 

fragilidades existentes em relação ao atributo estudado. 

 

Tabela 1 - Itens que compõem a Acessibilidade da APS de Santa Maria, 2015 (BRASIL, MIAAPS, 2010, 

p. 60): 

Indicadores 

Não 

Respondeu 

o Suficiente 

Escala de Likert: n(%)* 

Não Sim 

1 2 3 4 

A1 – Seu serviço de saúde está aberto sábado 

ou domingo? 
0 

 (0,00) 

0 

 (0,00) 

0 

 (0,00) 

31 

(100,0) 

0 

 (0,00) 

A2 - Seu serviço de saúde está aberto, pelo 

menos em alguns dias da semana até as 20 

hs? 

1 

 (3,23) 

0 

 (0,00)  
1 (3,23) 

28 

(90,32) 

1 

(3,23) 

A3 – Quando seu serviço de saúde está 

aberto e algum paciente adoece, alguém do 

seu serviço o atende no mesmo dia? 

24  

(77,42) 

4 

(12,90) 

0 

 (0,00) 
3 (9,68) 

0 

 (0,00) 

A4 – Quando o seu serviço de saúde está 

aberto, os pacientes conseguem 

aconselhamento rápido pelo telefone quando 

julgam ser necessário? 

19 

 (61,29) 

5 

(16,13) 
2 (6,45) 

5 

(16,13) 

0 

 (0,00) 

A5 – Quando seu serviço de saúde está 

fechado existe um número de telefone para o 

qual os pacientes possam ligar quando 

adoecem? 

4  

(12,90) 

0 

 (0,00) 

0 

 (0,00) 

26 

(83,87) 

1 

(3,23) 

A6 - Quando seu serviço de saúde está 

fechado aos sábados e domingos e algum 

paciente seu fica doente, alguém do seu 

serviço o atende no mesmo dia? 

0 

 (0,00) 

0 

 (0,00) 

0 

 (0,00) 

31 

(100,0) 

0 

 (0,00) 

A7 – Quando seu serviço de saúde está 

fechado à noite e algum paciente fica doente, 

alguém de seu serviço o atende naquela 

noite? 

1 

 (3,23) 

0 

 (0,00) 

0 

 (0,00) 

29 

(93,54) 

1 

(3,23) 

A8 – É fácil para um paciente conseguir 

marcar hora para uma consulta de revisão de 

saúde (consulta de rotina, check-up) no seu 

serviço de saúde? 

21 

 (67,74) 

7 

(22,58) 
2 (6,45) 

1 

 (3,23) 

0 

(0,00) 

A9 – Na média, os pacientes têm de esperar 

mais de 30 minutos para serem atendidos 

9 

 (29,03) 

0 

(0,00) 

11 

(35,49) 

2 

 (6,45) 

9 

(29,03) 
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pelo médico ou pelo enfermeiro (sem contar 

a triagem ou o acolhimento)? 

* 1= com certeza não; 2= provavelmente não; 3= provavelmente sim; e 4= com certeza sim 

 

A acessibilidade permite que os usuários cheguem aos serviços de saúde, razão 

pela qual é considerado um aspecto de estrutura necessário para atingir a atenção ao 

primeiro contato. O “acesso é a forma como a pessoa experimenta esta característica de 

seu serviço de saúde” (STARFIELD, 2002). 

A utilização dos serviços de saúde pode ser compreendida como todo o contato 

direto ou indireto com estes serviços e é resultante da interação entre o comportamento 

dos indivíduos, os serviços disponíveis e os profissionais de saúde. O comportamento 

dos indivíduos influencia mais o primeiro contato com o serviço de saúde, enquanto as 

características dos profissionais influenciam mais a continuidade do cuidado 

(TRAVASSOS, 2004, p. 190 a 192). 

A partir da avaliação dos profissionais em relação à Acessibilidade da APS em 

Santa Maria/RS, verificou-se que os itens A1, A2, A5, A6, A7 tiveram um patamar 

positivo, eis que superiores à média 6,6. Sendo assim, tem-se que há suficiente 

disponibilidade do serviço de saúde local aos sábados e domingos, sendo, inclusive, 

disponibilizado o agendamento de consultas por telefone e atendimento imediato, 

quando necessário. 

Contudo, como um aspecto negativo, observou-se, através do item A9, que os 

pacientes precisam esperar mais de 30 minutos para serem atendidos por médico ou 

enfermeiro, o que, em casos de maior gravidade, coloca em risco a própria vida do 

paciente. É um importante aspecto que demanda melhorias. 

Os valores obtidos foram calculados conforme ilustração da Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Classificação do atributo Acessibilidade da APS de Santa Maria 

Classificação Nº de Profissionais Percentual 

Sem classificação 1 3,23 

Baixo (ET < 6,6) 20 64,52 

Alto (ET ≥ 6,6) 10 32,26 

 

Apesar de se ter 32,26% dos profissionais obtendo classificação “alto” 

(PCATool, 2010), a média do escore transformado da Acessibilidade (ETA) foi de 6,10 

(dp = 0,79) classificando-se como “baixo”, isso se deve pelo predomínio (64,52%) 

desse valor no grupo pesquisado. 
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Uma das medidas que poderiam ser adotadas pelo gestor público para suprir a 

maior carência, vislumbrada no item A9, da acessibilidade à saúde no município de 

Santa Maria/RS, seria a contratação de mais médicos e enfermeiros ou, até mesmo, a 

utilização da mão de obra de estudantes universitários, dos cursos de medicina e 

enfermagem, nas unidades de APS, de modo que os pacientes não tivessem que esperar 

mais de 30 minutos para serem atendidos e o pronto atendimento se realizasse de forma 

eficaz, especialmente em casos de urgência que necessitam encaminhamento imediato à 

emergência hospitalar. 

Criar um ponto de primeiro contato com o sistema de saúde, idealizar cuidados 

preventivos e curativos em nível de atenção primária e integrar os cuidados primários 

aos especializados, são características fundamentais para organizar o SUS de forma 

integrada e possibilitar uma atenção de melhor qualidade e com menos onerosidade. 

Por sua vez, a análise dos itens que compõem a Longitudinalidade, tem por 

objetivo verificar a existência de uma fonte continuada de atenção e sua utilização ao 

longo do tempo, refletida e uma relação interpessoal que expresse confiança mútua 

entre usuários e profissionais (BRASIL, MIAAPS, 2010, p. 9). 

A Tabela 3 refere-se à avaliação dos profissionais quanto aos itens da 

Longitudinalidade na APS, destacando-se os pontos positivos e negativos existentes 

neste atributo. 

 

Tabela 3 - Itens que compõem a Longitudinalidade da APS de Santa Maria, 2015 (BRASIL, MIAAPS, 

2010, p. 61): 

Indicadores 

Não 

Respondeu 

o Suficiente 

Escala de Likert: n(%)* 

Não Sim 

1 2 3 4 

B1 – No seu serviço de saúde, os pacientes são 

sempre atendidos pelo mesmo 

médico/enfermeiro? 

14 

 (45,16) 

8 

(25,81) 

2 

 (6,45) 

7 

(22,58) 

0 

(0,00) 

B2 – Você consegue entender as perguntas que 

seus pacientes lhe fazem? 
21 

 (67,74) 

10 

(32,26) 

0 

 (0,00) 

0 

 (0,00) 

0 

(0,00) 

B3 – Seus pacientes entendem o que você diz 

ou pergunta a eles? 
16 

(51,61) 

15 

 (48,39) 

0 

 (0,00) 

0 

 (0,00) 

0 

(0,00) 

B4 – Se os pacientes têm uma pergunta, podem 

telefonar e falar com o médico ou enfermeiro 

que os conhece melhor? 

18 

 (58,06) 

4 

(12,90) 
5 

(16,13) 

3 

 (9,68) 

1 

(3,23) 

B5 – Você dá aos pacientes tempo suficiente 

para falarem sobre as suas preocupações ou 

problemas? 

22 

 (70,97) 

6 

(19,35) 

2 

 (6,45) 

1 

 (3,23) 

0 

(0,00) 

B6 – Você acha que seus pacientes se sentem 

confortáveis ao lhe contar suas preocupações ou 

problemas? 

21 

 (67,74) 

10 

(32,26) 

0 

 (0,00) 

0  

(0,00) 

0 

(0,00) 

B7 – Você conhece mais seus pacientes como 17 7 4 3 0 
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pessoa do que somente como alguém com um 

problema de saúde? 
 (54,84)  (22,58)  (12,90)  (9,68) (0,00) 

B8 – Você sabe quem mora com cada um de 

seus pacientes?  
7 

 (22,58) 

7 

 (22,58) 
3 (9,68) 

14 

(45,16) 

0 

(0,00) 

B9 – Você entende quais problemas são os mais 

importantes para os pacientes que você atende? 
21 

 (67,74) 

7 

(22,58) 

2 

 (6,45) 

 

1 (3,23) 

0 

(0,00) 

B10 – Você conhece o histórico de saúde 

completo de cada paciente? 
11 

 (35,48) 

10 

(32,26) 

3 

 (9,68) 

7 

(22,58) 

0 

(0,00) 

B11 – Você sabe qual o trabalho ou emprego de 

cada paciente? 
5 

 (16,13) 
11 

(35,48) 

2 

 (6,45) 
13 

(41,94) 

0 

(0,00) 

B12 – Você teria conhecimento caso seus 

pacientes não conseguissem as medicações 

receitadas ou tivessem dificuldades de pagar 

por elas? 

21 

 (67,74) 

6 

 (19,35) 

3 

 (9,68) 

1 

 (3,23) 

0 

(0,00) 

B13 – Você sabe todos os medicamentos que 

seus pacientes estão tomando? 
8 

 (25,81) 
9 

 (29,03) 

5 

 (16,13) 
9 

 (29,03) 

0 

(0,00) 

* 1= com certeza não; 2= provavelmente não; 3= provavelmente sim; e 4= com certeza sim 

 

Verificou-se que os itens B8 e B13, apresentam aspectos positivos, o que indica 

que os profissionais possuem uma boa observância da realidade dos pacientes. 

No entanto, os itens B2, B3, B6, B10 tiveram um patamar negativo, com média 

inferior a 6,6, o que representa que nem sempre há uma boa comunicação entre o 

profissional e o paciente, muitas vezes pela diferença de estudo entre ambos e o baixo 

grau de estudo de alguns pacientes que procuram os serviços de saúde pública. 

O item B11 foi positivo e negativo, indicando que necessita um pouco mais de 

atenção dos profissionais, até mesmo para saber as condições de trabalho que os 

pacientes estão submetidos, o que apresenta consequências em sua saúde. 

Os valores obtidos foram calculados conforme ilustração da tabela 4: 

 

Tabela 4 – Classificação do atributo Longitudinalidade da APS de Santa Maria 

Classificação Nº de Profissionais Percentual 

Sem classificação 15 48,39 

Baixo (ET < 6,6) 16 51,61 

Alto (ET ≥ 6,6) 0 0,00 

 

Para os 16 profissionais que responderam a esse escore a média transformada da 

Longitudinalidade (ETB) foi de 2,56 (dp = 1,57) que vem ser classificado como “baixo”, 

conforme PCATool (2010), isso se deve pelo predomínio dos pesquisados serem 

classificados com "baixo" escore (51,61%). 

A avaliação negativa dos itens que compõem a Longitudinalidade pressupõe-se a 

inexistência de uma fonte regular de cuidados e seu uso ao longo do tempo, bem como a 

ausência de vínculo e confiança entre profissional e usuário (STARFIELD, 2002). Este 

achado pode estar associado ao baixo tempo de permanência do profissional na unidade 
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de APS (CUNHA; GIOVANELLA, 2011) que impacta no vínculo do usuário com o 

serviço. A ausência de perfil dos profissionais para o trabalho na APS, os baixos 

salários e a falta de compromisso social com o desenvolvimento do sistema público de 

saúde também podem ser considerados entraves ao fortalecimento das características da 

APS (GOMES et al., 2011). 

Outros estudos brasileiros apresentam resultados similares em relação à 

avaliação da Longitudinalidade. Em pesquisa realizada no município de Chapecó (SC), 

utilizando o PCATool-versão profissional, aplicado aos enfermeiros e médicos dos 

serviços da APS,  demonstrou baixo escore pra Longitudinalidade. Outro estudo 

realizado na região Centro-Oeste do País com usuários e profissionais de saúde 

apresentou resultados semelhantes (STRALEN et al., 2008). 

O estabelecimento de vínculo longitudinal não é uma questão tão simples, 

embora este esteja presente no âmbito da prática do profissional. O atendimento a tal 

atributo só será possível se for uma prioridade da gestão, na medida em que envolve 

questões como a oferta adequada de serviços de APS e mecanismos de fixação do 

profissional na unidade de saúde (CUNHA; GIOVANELLA, 2011). Destaca-se a 

presença de coerência entre baixo escore para a longitudinalidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) objetiva à reorganização da atenção 

primária, atuando como um mecanismo de expansão, qualificação e consolidação da 

atenção básica, estruturando-se com base no reconhecimento das necessidades em saúde 

da população, apreendidas a partir do vínculo estabelecido entre os usuários e os 

profissionais de saúde. 

No Brasil, a ESF surgiu como um desdobramento das medidas de Atenção 

Primária à Saúde (APS), sendo considerada uma estratégia fundamental para a 

efetividade dos sistemas de saúde e para a garantia de melhorias nas condições de saúde 

da população. A APS orienta-se por eixos estruturantes chamados de atributos 

essenciais: acessibilidade, longitudinalidade, integralidade e coordenação; e atributos 

derivados: orientação familiar e comunitária e competência cultural. Os atributos 

essenciais dos serviços de APS representam importantes indicadores de qualidade deste 

nível de atenção, servindo para analisar, por meio do Instrumento de Avaliação da 
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Atenção Primária – PCATool-Brasil,  as potencialidades de diferentes modalidades 

presentes nos serviços saúde.  

A partir da aplicação do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária – 

PCATool-Brasil, mediante coleta de dados, entre fevereiro e junho de 2015, nas 

unidades de saúde da atenção primária da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ªCRS) 

do Estado do RS, direcionada aos profissionais de saúde no município de Santa 

Maria/RS, por meio da verificação dos atributos acessibilidade e longitudinalidade, foi 

possível verificar a real efetividade de APS e se as ações até então executadas no 

município exigem reafirmação ou reformulação. 

Em relação à acessibilidade, verificou-se que os questionamentos dos itens A1 

(seu serviço de saúde está aberto sábado ou domingo?), A2 (seu serviço de saúde está 

aberto, pelo menos em alguns dias da semana até as 20 hs?), A5 (quando seu serviço de 

saúde está fechado existe um número de telefone para o qual os pacientes possam ligar 

quando adoecem?), A6 (quando seu serviço de saúde está fechado aos sábados e 

domingos e algum paciente seu fica doente, alguém do seu serviço o atende no mesmo 

dia?), A7 (quando seu serviço de saúde está fechado à noite e algum paciente fica 

doente, alguém de seu serviço o atende naquela noite?), tiveram um patamar positivo, 

razão pela qual é possível concluir que há suficiente disponibilidade do serviço de saúde 

local aos sábados e domingos, sendo, inclusive, disponibilizado o agendamento de 

consultas por telefone e atendimento imediato, quando necessário. 

Contudo, como um aspecto negativo, observou-se, através do questionamento do 

item A9 (na média, os pacientes têm de esperar mais de 30 minutos para serem 

atendidos pelo médico ou pelo enfermeiro (sem contar a triagem ou o acolhimento)?), 

que os pacientes precisam esperar mais de 30 minutos para serem atendidos por médico 

ou enfermeiro, o que, em casos de maior gravidade, coloca em risco a própria vida do 

paciente, o que demanda melhorias. 

Apesar de se ter 32,26% dos profissionais obtendo classificação “alto” 

(PCATool, 2010), a média do escore transformado da Acessibilidade (ETA) foi de 6,10 

(dp = 0,79) classificando-se como “baixo”, isso se deve pelo predomínio (64,52%) 

desse valor no grupo pesquisado. 

Uma das medidas que poderiam ser adotadas pelo gestor público para suprir a 

maior carência de acessibilidade no município, vislumbrada no item A9, seria a 

contratação de mais médicos e enfermeiros ou, até mesmo, a utilização da mão de obra 
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de estudantes universitários, dos cursos de medicina e enfermagem, nas unidades de 

APS, de modo que o pronto atendimento se realizasse de forma eficaz, e o 

encaminhamento dos casos de urgência aos serviços de emergência ocorresse de forma 

imediata. Criar um ponto de primeiro contato com o sistema de saúde, idealizar 

cuidados preventivos e curativos em nível de atenção primária e integrar os cuidados 

primários aos especializados, são características fundamentais para organizar o SUS de 

forma integrada e possibilitar uma atenção de melhor qualidade e com menos 

onerosidade. 

Por sua vez, ao analisar os itens que compõem a Longitudinalidade, verificou-se 

que os itens B8 (você sabe quem mora com cada um de seus pacientes?) e B13 (você 

sabe todos os medicamentos que seus pacientes estão tomando?), apresentam aspectos 

positivos, o que indica que os profissionais possuem uma boa observância da realidade 

dos pacientes e meios de controle.  

No entanto, os questionamentos dos itens B2 (você consegue entender as 

perguntas que seus pacientes lhe fazem?), B3 (seus pacientes entendem o que você diz 

ou pergunta a eles?), B6 (você acha que seus pacientes se sentem confortáveis ao lhe 

contar suas preocupações ou problemas?), B10 (você conhece o histórico de saúde 

completo de cada paciente?) tiveram um patamar negativo, o que representa que nem 

sempre há uma boa comunicação e vínculo entre o profissional e o paciente, muitas 

vezes pela diferença de estudo entre ambos e o baixo grau de estudo de alguns pacientes 

que procuram os serviços de saúde pública.  

O item B11 (você sabe qual o trabalho ou emprego de cada paciente?) foi 

positivo e negativo, indicando que necessita um pouco mais de atenção dos 

profissionais, até mesmo para saber as condições de trabalho que os pacientes estão 

submetidos, o que apresenta consequências em sua saúde. 

A avaliação negativa dos itens que compõem a Longitudinalidade pressupõe a 

inexistência de uma fonte regular de cuidados e seu uso ao longo do tempo, bem como a 

ausência de vínculo e confiança entre profissional e usuário. Este achado pode estar 

associado ao baixo tempo de permanência do profissional na unidade de APS o que 

impacta no vínculo do usuário com o serviço.  

O resultado do estudo instiga o desenvolvimento de alternativas para a 

problemática. Medidas que valorizem o profissional da APS, incentivem um maior 
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compromisso social e motivem o desenvolvimento do sistema público de saúde, podem 

fortalecer as características da APS e melhorar o vínculo entre profissional e paciente. 

A partir dos dados observados conclui-se que as políticas públicas de atenção 

primária à saúde, até então desenvolvidas no município de Santa Maria/RS, não são 

suficientes para garantir a efetividade que se almeja para o direito à saúde, 

especialmente no que refere à acessibilidade e longitudinalidade, eis que denota-se 

carência de profissionais para a realização de atendimento imediato e falha na 

comunicação entre profissionais e pacientes, itens de extrema importância para fornecer 

exequibilidade ao direito. Ademais, cumpre ressaltar que os dados coletados foram 

fornecidos por profissionais de saúde, sendo que, eventual pesquisa realizada entre os 

pacientes poderia apresentar resultados diferentes. 
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