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RESUMO 
 

Objetivo: Melhorar a acessibilidade em sua dimensão sócio-organizacional a um Serviço 

Ambulatorial de Fonoaudiologia no município do Natal - Rio Grande do Norte. Métodos: 

Estudo de natureza quantitativa do tipo quase experimental de série temporal resultado de 

um ciclo de melhoria da qualidade. O nível de qualidade foi avaliado por meio de critérios 

relacionados a taxa de faltas às consultas, aprazamento para triagem e para início da terapia 

fonoaudiológica. As avaliações aconteceram no período de janeiro de 2017 a agosto de 2018 

e a coleta de dados foi realizada por meio de relatórios emitidos pelo programa de 

agendamento e fila de espera. Os dados foram compilados e subsidiaram o delineamento 

de gráficos de tendência por meio dos quais verificou-se a presença de padrões indicativos 

de situações significativamente diferentes da esperada (p<0.01) e o cumprimento dos 

critérios de qualidade. Resultados: O nível de qualidade estabelecido foi alcançado em 

alguns períodos, no entanto, não foram observadas mudanças com significância estatística 

no comportamento do indicador quando relacionado às intervenções. Conclusão: As 

mudanças na organização do serviço e o acompanhamento de indicadores parecem ter 

efeito positivo na melhoria no acesso, no entanto, foi verificado instabilidade nos processos 

avaliados o que evidencia a necessidade de novas intervenções. 

 

 

Descritores: Fonoaudiologia; Acesso aos serviços de Saúde; Agendamento de consultas; 

Melhoria de Qualidade; Listas de espera. 

  



  

 

ABSTRACT 

 

Objective: Improving the accessibility in its socio-organizational dimension for an Ambulatory 

Service of Speech-Language Pathology in the city of Natal, state of Rio Grande do Norte. 

Methods: Quantitative study of the quasi-experimental type of time series resulting from a 

cycle of quality improvement. The quality level was assessed by means of criteria related to 

the absence rate at the consultations, appointment for screening and for initiation of speech 

therapy. The evaluations took place from january 2017 to august 2018 and the data collection 

was performed through reports issued by the scheduling program and waiting lists. The data 

were compiled and subsidized the delineation of run charts graphs by means of which the 

presence of patterns indicative of situations significantly different from the expected ones (p 

<0.01) and the compliance with the quality criteria were verified. Results: The quality level 

established was achieved in some periods, however, it was not observed changes with 

statistical significance in the behavior of the indicator when related to the interventions. 

Conclusion: The changes in the organization of the service and the monitoring indicators 

show improvement in access, but there is still instability in the process highlighting the need 

for new interventions 

 

Keywords: Speech, Language and Hearing Sciences; Health Services Accessibility; 

Appointments and Schedules; Quality Improvement; Waiting lists. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente trabalho pretende descrever a realização de um Ciclo de Melhoria da 

Qualidade e verificar seu impacto no acesso a um Serviço Ambulatorial de Fonoaudiologia 

no município do Natal-RN. O projeto foi desenvolvido com a participação dos profissionais 

diretamente envolvidos e com o apoio da Direção do Hospital na qual o Serviço se insere.  

A estrutura deste Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um modelo próprio de 

disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional de Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPGQualiSaúde/UFRN). Além dos elementos pré-textuais e pós-textuais, 

o restante do trabalho está em formato de um artigo científico dispostas de acordo com as 

proposições sugeridas pelo Standards for Quality Improvement Reporting Excellence 

(SQUIRE 2.0) e formatado conforme recomendações da Revista CEFAC – Speech, 

Language, Hearing Sciences and Education Journal, publicação bimestral que tem o objetivo 

de registrar a publicação científica sobre temas relevantes a Fonoaudiologia e áreas afins. 

As referências bibliográficas encontram-se dispostas de acordo com as normas de 

Vancouver. 

A primeira seção, Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa, bem como 

o objetivo desta investigação. 

A seção seguinte intitulada Métodos tem como tarefa sistematizar os procedimentos 

metodológicos percorridos para a execução do trabalho. 

Na sequência a seção Resultados apresenta os achados relevantes encontrados. 

A Seção Discussão apresenta um diálogo entre os resultados e a literatura cientifica 

e a Conclusão encerram o artigo destacando os principais resultados e apontamentos para 

novas investigações 
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ANEXAÇÃO DO ARTIGO 

 

INTRODUÇÃO 

O interesse pela temática da qualidade é evidente em todas as áreas e sua 

emergência, em especial no setor da saúde, tem afetado todos os implicados no processo: 

usuários, gestores e profissionais da saúde. 

No cenário nacional é possível destacar algumas iniciativas do governo no que se 

refere a gestão e avaliação da qualidade em serviços de saúde, tais como a Política Nacional 

de Humanização – PNH1, Política de Qualificação da Atenção à Saúde – QualiSUS2, o 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS3, o Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB4 que, dentre outras, 

são evidências deste crescente. Em Fonoaudiologia também existem estudos relacionados 

à avaliação de serviços no nível primário5,6, componente especializado7-14 e componente 

hospitalar15-17 de atenção à saúde. 

A Qualidade em Saúde pode ser entendida como a prestação de serviços acessíveis 

e equitativos, com um nível profissional ótimo, que considera os recursos disponíveis e 

consegue adesão e satisfação do usuário. A Gestão da Qualidade neste contexto pode ser 

subdividida em três grupos diferentes de atividades: Monitoramento, Planejamento e Ciclos 

de Melhoria da Qualidade, sendo este último um dos elementos cruciais deste processo, 

pois é nesta etapa que as oportunidades de melhorias são detectadas, analisadas e sofrem 

intervenção de modo a promover melhor assistência18. 

A acessibilidade é uma importante dimensão da qualidade, pois é por meio desta que 

em grande parte se mede o âmbito social da assistência à saúde18. No entanto, ainda são 

poucos os estudos que fazem referência à temática em Fonoaudiologia14. 

Donabedian definiu a acessibilidade como a facilidade de obtenção da assistência à 

saúde em função das características dos serviços e recursos de saúde, assim como a 

superação das barreiras existentes pela população que busca a assistência. Duas 

dimensões estão relacionadas a acessibilidade: a sócio-organizacional relacionada a oferta 

de atividades, horários de atendimento, marcação de consultas, tempo de espera para 

atendimento, critérios para seleção da demanda, adequação aos recursos disponíveis e a 

existência de mecanismos formais de articulação entre níveis assistenciais; e a geográfica 

que faz referência à distribuição espacial dos recursos e a forma e tempo de deslocamento 

pelo usuário19. 



  

14 

 

No Serviço de Fonoaudiologia aspectos relacionados a acessibilidade foram 

identificados como problemas cuja intervenção poderia promover a melhoria da qualidade. 

Estes aspectos foram identificados pela autora deste estudo, que atua como coordenadora 

do serviço, e pelas duas fonoaudiólogas que também compõem o corpo clínico.  

A dimensão geográfica da acessibilidade, apesar de bastante relevante, não sofreu 

intervenção em função do estudo ter sido realizado em um sistema de saúde cuja prestação 

de serviços não prevê a regionalização da assistência. 

Isto posto, esta pesquisa teve como objetivo melhorar a acessibilidade em sua 

dimensão sócio-organizacional a um Serviço Ambulatorial de Fonoaudiologia no município 

do Natal - Rio Grande do Norte (RN).  
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MÉTODOS 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL) sob o parecer nº 2.364.029. Não há conflito de interesse e o projeto 

teve financiamento próprio. 

Realizou-se estudo quase experimental de série temporal sem grupo controle 

resultado de um ciclo de melhoria da qualidade. O projeto foi desenvolvido no período de 

janeiro de 2017 a agosto de 2018 em um serviço ambulatorial de Fonoaudiologia. 

O serviço é componente de um sistema de assistência à saúde cujo acesso é 

destinado a militares, pensionistas e seus respectivos dependentes residentes na área que 

compreende a cidade do Natal e demais municípios do estado do Rio Grande do Norte – 

RN. O corpo clínico é composto por três fonoaudiólogas e divide-se em Seção de 

Diagnóstico Audiológico e Seção de Terapia Fonoaudiológica, esta última, cenário no qual 

o estudo foi desenvolvido. 

As atividades da Seção de Terapia Fonoaudiológica são desenvolvidas em dois 

turnos por duas fonoaudiólogas que realizam em média 224 agendamentos mensais em 

todas as áreas de atuação da fonoaudiologia. A terceira fonoaudióloga realiza suas 

atividades na seção de diagnóstico audiológico e atua como referência técnica do Serviço. 

A intervenção de melhoria foi elaborada no decorrer de um projeto que seguiu o 

modelo de Ciclos de Melhoria da Qualidade proposto por Saturno (2017), no âmbito de um 

Mestrado Profissional em Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde. Os passos do projeto 

de melhoria foram: 

Passo 1: Identificação e priorização da oportunidade de melhoria 

A identificação da oportunidade de melhoria ocorreu de forma participativa, utilizando 

técnica “Chuva de Ideias” e a priorização se deu por meio de consenso elegendo como 

objetivo a melhoria do acesso ao serviço ambulatorial de Fonoaudiologia. 

Passo 2: Análise da oportunidade de melhoria 

A análise da oportunidade de melhoria ocorreu por meio de um Diagrama de causa-

efeito, representação que exprime a relação entre determinado problema de qualidade 

(efeito) e suas causas potenciais. 

Passo 3: Construção e validação de critérios de qualidade 

O nível de qualidade foi avaliado por meio de três critérios/ indicadores (Figura 1) 

construídos com base em documentos normativos internos da Instituição e da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 20. Os indicadores foram avaliados quanto a validade 

de face e conteúdo. 
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Figura 1 – Critérios de Qualidade elaborados para o estudo (Natal, 2017-2018) 

Critério 1: Taxa de faltas às consultas inferior a 20% 

Referência Planejamento Estratégico do Hospital para o período de 2016-2019 

Conceituação Número de faltas (justificadas ou não)            x 100% 

Número de consultas agendadas no período 

Tipo Resultado 

Coleta de dados Relatório emitido pelo programa de agendamento Arnaut Clinical Suit. 

Periodicidade Mensal. 

Interpretação Taxas superiores a 20% indicam não cumprimento do critério. 

Critério 2: Tempo de espera para Triagem inferior a 15 dias 

Referência Adaptado de: Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS. 

Conceituação Número de dias corridos que o usuário aguarda para primeira avaliação no Serviço 

de Fonoaudiologia. 

Tipo Resultado 

Coleta de dados Relatório emitido pelo programa de agendamento Arnaut Clinical Suit. 

Periodicidade Mensal. 

Interpretação Meses cujo tempo de espera for superior a 15 dias indicam não cumprimento do 

critério. 

Critério 3: Tempo de espera para Início da Terapia Fonoaudiológica inferior a 45 dias. 

Referência Recomendação da Diretoria de Supervisão Técnica do Hospital. 

Conceituação Número de dias corridos que o usuário com maior tempo em fila de espera aguarda 

para iniciar seu tratamento após a Triagem. 

Tipo Resultado. 

Coleta de dados Lista de Espera do Serviço de Fonoaudiologia. 

Periodicidade Mensal 

Interpretação Meses cujo tempo de espera for superior a 45 dias indicam não cumprimento do 

critério. 

FONTE: Elaborada pelo autor 

A definição do nível de qualidade desejável para o primeiro contato do usuário com o 

Serviço em 15 dias foi baseada numa adaptação ao prazo máximo estabelecido pela ANS. 

Esta Agência afirma que as operadoras de saúde devem garantir o acesso do beneficiário 

em até 10 dias úteis20. Tal padrão não foi adotado uma vez que a instituição no qual o estudo 

foi realizado não se enquadra como um plano privado de assistência à saúde. A Referência, 

no entanto, serviu para balizar um tempo considerado aceitável para que o usuário tivesse 

seu primeiro contato com o Serviço e, além disso, verificou-se que esse período seria mais 

adaptável ao contexto institucional e aos recursos humanos, o que é relevante na construção 

dos critérios de qualidade.  
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Passo 4: Avaliação do nível de qualidade 

Os dados eram coletados, analisados quanto ao cumprimento do critério de qualidade 

estabelecido e apresentados em reunião gestora colegiada da Instituição mensalmente. 

Após a avaliação os dados eram compilados em uma tabela do Microsoft Office Excel 2016 

para a construção dos gráficos de tendência.  

Passo 5: Planejamento e implementação da intervenção de melhoria 

O planejamento da intervenção seguiu duas diretrizes principais: elaboração 

participativa e baseada em dados.  

A participação foi assegurada por envolver uma equipe de melhoria diretamente 

relacionada com o problema, sendo composta por todas as fonoaudiólogas (n=3). E baseou-

se na análise dos dados mensalmente, bem como da observação da configuração dos 

gráficos de tendência de modo a identificar possíveis situações problemáticas para posterior 

intervenção e, ainda, a verificação da efetividade das ações implementadas. 

As intervenções foram construídas levando em consideração recomendações da 

OMS21 para melhoria da qualidade em Sistemas de Saúde. As diversas ações foram 

agrupadas em um Diagrama de Afinidades (Figura 2), ferramenta que permite o 

desenvolvimento de intervenções abrangentes que podem ser aplicadas em qualquer nível 

dos serviços de saúde. 

Figura 2 – Diagrama de Afinidades 

COMO MELHORAR O ACESSO DO USUÁRIO A ATENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA? 

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO 

- Manter atendimento durante todo período de funcionamento da Instituição (manhã e tarde); 

- Horários fixos para triagem e exames neonatais (Triagem Auditiva Neonatal Universal - TANU e avaliação 

do frênulo da língua para bebês); 

- Revisão do dimensionamento das agendas; 

- Estabelecimento de mecanismos para conhecimento da demanda; 

- Orientação quanto ao correto manejo do Programa de Agendamento Eletrônico. 

REDUÇÃO DAS FALTAS ÀS CONSULTAS 

- Revisão e uso sistemático do Termo de Compromisso com pactuação de responsabilidade com os 

usuários; 

- Desligamento de usuários faltosos; 

- Auditoria dos agendamentos e feedback aos profissionais. 
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REDUÇÃO DO APRAZAMENTO PARA TRIAGEM FONOAUDIOLÓGICA 

- Horários fixos para triagem; 

- Aumento do número de vagas de triagem por mês; 

- Aumento do tempo destinado a realização da triagem; 

- Disponibilização de vagas diariamente para triagem; 

- Acolhimento em Fonoaudiologia. 

REDUÇÃO APRAZAMENTO PARA INÍCIO DA TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA 

- Uso das ferramentas de gestão para dar visibilidade ao problema de qualidade (Conselho de Gestão, 

Relatórios e Plano de Gestão de Risco). 

- Atendimento em grupos terapêuticos ou em dupla. 

- Sensibilização dos gestores quanto a necessidade de aumento da força de trabalho em Fonoaudiologia ou 

encaminhamento de pacientes em lista de espera; 

- Auditoria dos agendamentos e feedback aos profissionais; 

- Redistribuição dos horários de atendimento na enfermaria para atendimento ambulatorial; 

- Regulação dos atendimentos realizados em clínicas credenciadas. 

FONTE: Elaborada pelo autor 

Passo 6: Análise dos dados 

Os dados compilados em planilha do Microsoft Office Excel 2016 permitiram a 

construção dos Gráficos de Tendência que observaram as seguintes etapas:  

Etapa 1. Delineamento da linha central (Cálculo da média para indicadores de proporção e 

mediana para indicadores de números absolutos). 

Etapa 2. Aplicação de testes para identificação de situações significativamente (p<0,01) 

diferentes da esperada22.  

Testes para o indicador de proporção (critério 1): 

1. 7 ou mais pontos consecutivos do mesmo lado (acima ou abaixo) da média; 

2. 6 ou mais pontos consecutivos ascendentes ou descendentes. 

Testes para indicadores de números absolutos (critérios 2 e 3): 

1. Mais de 8 pontos consecutivos de um mesmo lado da mediana; 

2. 7 ou mais pontos consecutivos ascendentes ou descendentes; 

3. Mínimo de 4 sequências de cada lado da mediana (serão consideradas sequências o 

conjunto de pontos consecutivos ou até mesmo um ponto isolado em um dos lados 

da mediana). 

Etapa 3: Delineamento de linha que define o nível de qualidade desejado. Os pontos abaixo 

desta linha cumprem os critérios de qualidade estabelecidos para o estudo. 
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Passo 7: Avaliação Contextual 

Uma das estratégias adotadas para efetividade do estudo de intervenção foram reuniões 

mensais com a participação de todas as fonoaudiológas de maneira possibilitar a avaliação 

do contexto e de fatores que contribuíram para o sucesso, fracasso e eficiência. Foi por meio 

destas reuniões que foram identificados possíveis vieses na coleta de dados cujo ajuste 

permitiu maior fidedignidade dos indicadores analisados. 

Nas reuniões também eram realizadas avaliações qualitativas das intervenções em 

andamento. Dessa maneira, prazos precisaram ser reestabelecidos ou ações agregadas à 

intervenção. 
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RESULTADOS 

 

Nos resultados serão apresentadas as mudanças observadas na forma de 

organização do serviço, os gráficos de tendência relativos aos critérios de qualidade 

acompanhados assim como alterações nas configurações do mesmo em função das 

intervenções implementadas. 

Nos gráficos as intervenções foram sinalizadas por meio de setas numeradas e a 

descrição das ações aparece no texto que segue a imagem. 

 

Organização do Serviço de Fonoaudiologia 

Em janeiro de 2017 foram realizadas intervenções detalhadas no Diagrama de 

Afinidades (Figura 2) relacionadas a organização do serviço que permitiram reorientar o 

processo de agendamento, contribuíram para melhor dimensionamento das agendas e 

viabilizaram o conhecimento da demanda reprimida. 

A continuidade da oferta de atendimento nos dois turnos foi mantida durante todo o 

período de realização do estudo. 

No cenário inicial as triagens e exames neonatais realizados pelo fonoaudiólogo eram 

marcados por meio de encaixes. A definição de horários fixos para os procedimentos evitou 

o superdimensionamento da agenda e facilitou o processo para o Serviço de Agendamento 

Médico e Estatística (SAME) que antes realizava as marcações de forma aleatória. 

A duração dos atendimentos foi reduzida de 45 para 40 minutos o que permitiu o 

aumento de uma vaga por dia para cada fonoaudióloga, portanto, dez vagas por semana. A 

alteração foi realizada com a anuência das profissionais. 

As demandas dos usuários verificadas pelas fonoaudiólogas nem sempre podiam ser 

prontamente atendidas pelo serviço, desta maneira, os usuários eram encaminhados para 

exames complementares ou orientados a procurar o serviço em outra oportunidade ou ainda, 

incluídos na agenda por meio de encaixes em virtude das condições clínicas apresentadas. 

O estabelecimento de critérios de elegibilidade para o atendimento e criação da lista de 

espera foram estratégias que permitiram o conhecimento da demanda ora reprimida. 

A estratégia relacionada ao adequado manuseio do programa de agendamento 

eletrônico da Instituição foi uma ação agregada ao estudo a partir de informação prestada 

pelas fonoaudiólogas sobre como era realizado o registro das faltas com justificativas. As 

faltas eram marcadas na agenda como “atendimento interrompido” o que levava ao computo 

apenas das faltas sem justificativa. A partir desta informação utilizou-se nova formula para 
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coleta de dados no período cujo registro se dava conforme descrito. As fonoaudiólogas foram 

orientadas a mudar a forma de lançar o dado uma vez que o SAME também utiliza o relatório 

do programa de agendamento para geração de informação institucional. 

 

Falta dos usuários às consultas 

No período analisado foi observada a média de 26,1% de faltas dos usuários às 

consultas (Figura 3). 

O acompanhamento deste indicador reflete também uma preocupação compartilhada 

pelos gestores que estabeleceram, no Planejamento Estratégico Operacional, a redução da 

taxa de falta as consultas a 20% do total de atendimentos agendados, como um dos objetivos 

estratégicos da instituição. 

Figura 3 – Taxa de faltas às consultas (Natal, 2017-2018) 

 

As ações implementadas foram: 1. Revisão e uso sistemático do Termo de 

Compromisso; 2. Desligamento usuários faltosos; 3. Auditoria dos agendamentos e feedback 

aos profissionais. 

O Termo de Compromisso era um instrumento já previsto pelo serviço, porém utilizado 

de maneira aleatória e pouco frequente. O documento ressalta que, ocorrendo duas faltas 

consecutivas sem justificativa ou três faltas consecutivas, ainda que com justificativa, o 

usuário é desligado do serviço. Informações relacionadas ao prejuízo ao processo 
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terapêutico em função da descontinuidade, bem como o impacto aos demais usuários que 

deixam de ter acesso ao Serviço foram incluídos no documento inicial. 

Os desligamentos dos usuários obedeceram aos critérios estabelecidos no Termo de 

Compromisso. 

A auditoria dos agendamentos bem como o feedback aos profissionais foi realizado 

pela fonoaudióloga que atua como referência técnica e desenvolve suas atividades na Seção 

de Diagnóstico Audiológico. 

Houve uma diminuição importante no percentual de faltas no período que procede as 

intervenções descritas em 1, 2 e 3, no entanto, as alterações não atingiram significância 

estatística. 

Foi possível identificar um padrão significativo de variação a partir do mês de fevereiro 

de 2018 (marcado em X no gráfico de referência) com a presença de 7 pontos consecutivos 

acima da média o que denota que o processo analisado se encontra instável. 

Somente nos meses de março, abril, maio e junho de 2017 os critérios de qualidade 

definidos para o indicador foram atingidos. 

 

Tempo de espera para a triagem fonoaudiológica 

 Para a variável relacionada ao tempo de espera para o primeiro contato do usuário 

(triagem) com o Serviço de Fonoaudiologia foi observada a média de 21 dias e mediana de 

22 dias no período analisado (Figura 4). 

Figura 4 –Tempo de espera para triagem (Natal, 2017-2018) 
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As ações implementadas foram: 1. Disponibilização de um dia por mês para 

realização das triagens; 2. Disponibilização de dois dias por mês para triagem; 3. Aumento 

tempo de triagem para 30 minutos por paciente; 4. Disponibilização de vaga diariamente 

para Triagem; 5. Aumento do tempo de triagem para 40 minutos por paciente; 6. Acolhimento 

em Fonoaudiologia. 

Mudanças na organização do serviço, em especial, na configuração das agendas, 

tiveram efeito direto na redução do aprazamento para o primeiro contato do usuário com o 

serviço. 

Inicialmente foram disponibilizados 20 minutos por atendimento (1- Figura 4). O curto 

período de duração permitia a fonoaudióloga apenas uma escuta e registro da demanda 

tornando o primeiro contato com o Serviço pouco resolutivo. 

 A disponibilização de duas datas no mês (2- Figura 4) foi uma estratégia que visava 

reduzir o aprazamento o que de fato ocorreu nos meses subsequentes, no entanto não 

eliminou a influência observada pela ausência das fonoaudiólogas nos períodos de férias 

regulamentares (julho e agosto de 2017). 

 Em uma tentativa de qualificar o tempo dispensado à triagem a duração do 

atendimento foi aumentado para 30 minutos (3- Figura 4) o que não teve efeito evidente no 

aprazamento. 

O indicador em análise passou a ser apresentado mensalmente em Conselho Gestor 

do Hospital e, neste contexto, foi sugerida a disponibilização diária de vagas (4- Figura 4). 

Tal medida provocou uma diminuição abrupta no aprazamento conforme pode ser verificado 

nos meses de maio e junho de 2018. 

A implantação do acolhimento em substituição ao modelo anterior, organizado por 

meio da realização de triagens individuais que incluíam anamnese e encaminhamentos 

quando pertinentes, permitiu melhor conhecimento das demandas e a adoção de práticas 

mais resolutivas e centradas no usuário 

À aplicação dos testes não foi possível evidenciar mudanças com significância 

estatística no comportamento do indicador em função das intervenções implementadas. No 

entanto, é possível verificar que houve uma diminuição importante no aprazamento após a 

disponibilização de vagas diárias para realização da triagem. A continuidade do efeito não 

pôde ser comprovada em função do curto período de tempo que o indicador seguiu em 

acompanhamento e, ainda, em função do afastamento de uma profissional pelo período de 

40 dias por motivo de saúde. 
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À aplicação do teste de sequências foi identificado uma quantidade abaixo do 

esperado na parte inferior do gráfico o que denota instabilidade significativa do processo. 

Nos meses de julho e agosto de 2017 e abril, maio e junho de 2018 os critérios de 

qualidade definidos para o indicador foram atingidos. Destaca-se que nos meses de maio e 

junho o aprazamento foi reduzido apenas um dia o que possibilitava ao usuário atendimento 

quase imediato. 

 

Tempo de espera para a início da terapia fonoaudiológica 

 À avaliação do critério 3: Tempo de espera para início da terapia fonoaudiológica 

inferior a 45 dias (Figura 5) foi observada a média de 116 dias e mediana de 107 dias no 

período analisado. 

Figura 5 –Tempo de espera para início da terapia fonoaudiológica (Natal, 2017-2018) 

 

As ações implementadas foram: 1. Início da apresentação do indicador em Conselho 

de Gestão; 2. Atendimento em dupla na área de voz; 3. Envio de documento ao gestor 

imediato com número de pacientes em fila de espera, projeção de liberação de novas vagas 

e impacto financeiro em caso de encaminhamento para credenciados; 4. Auditoria dos 

agendamentos; 5. Registro do problema de qualidade no Plano de Gestão de Risco do 

Hospital; 6. Reunião com Vice-diretor e Diretor apresentando situação dos usuários que 

aguardam atendimento em lista de espera; 7. Direcionamento de um dos horários de 

atendimento na enfermaria para atendimento ambulatorial (terapia); 8. Regulação dos 

atendimentos realizados em clínicas credenciadas. 
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As fonoaudiólogas do Serviço foram consultadas quanto a viabilidade de realização 

de grupos terapêuticos em Fonoaudiologia. Verificou-se que o corpo clínico não tinha prática 

na condução de grupos terapêuticos e, como alternativa foi sugerida a implementação de 

duplas/trios de atendimento na área de voz (2 – Figura 5). 

A apresentação do indicador em conselho gestor (1 – Figura 5) gerou visibilidade ao 

problema e possibilitou a autorização de encaminhamento dos usuários para atendimento 

em clínicas credenciadas em dois momentos, a saber: 1. Julho de 2017, no qual foram 

autorizados 10 encaminhamentos; 2. Dezembro de 2017, no qual foram autorizados mais 10 

encaminhamentos. 

O encaminhamento dos usuários em julho de 2017 mostrou-se insuficiente o que pode 

ser identificado por meio do crescente observado na Figura 5. Já o resultado observado após 

a autorização de novos encaminhamentos evidenciou um efeito importante de redução no 

aprazamento ainda que sem significância estatística. 

A auditoria dos agendamentos (4 – Figura 5) não teve efeito aparente no indicador. 

Além dos atendimentos ambulatoriais, as fonoaudiólogas também realizavam 

atendimento aos pacientes internados. Após verificação no livro de ocorrências foi 

observado por meio da série histórica avaliada a viabilidade da redução de um horário 

direcionado para o atendimento em enfermaria gerando assim cinco novas vagas para 

atendimento ambulatorial (7 – Figura 5). Essa ação também não gerou efeito direto sobre o 

aprazamento. 

O encaminhamento às clínicas credenciadas considerou as demandas apresentadas 

pelo usuário e as características de formação das profissionais (especialização) numa 

tentativa de regular o acesso superando o atendimento apenas por ordem de chegada ao 

sistema como ocorria anteriormente. Além disso foram programadas reavaliações periódicas 

dos usuários (8 – Figura 5). 

À aplicação dos testes não foi possível evidenciar mudanças com significância 

estatística no comportamento do indicador quando em função das intervenções 

implementadas.  

Foi identificado, no entanto, padrões de instabilidade do processo que podem ser 

verificados pelos 9 pontos consecutivos acima da mediana (marcado em X no gráfico) e 

ainda, pelo número de sequências inferior ao esperado nas partes superior e inferior do 

gráfico. 

Os critérios de qualidade definidos para o indicador foram alcançados apenas nos 

meses de janeiro de 2017 e fevereiro de 2018.  
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 De forma complementar foram compilados em uma figura, o número de usuários em 

fila de espera a partir de setembro de 2017 a agosto de 2018 (Figura 6). O registro 

relacionado aos meses anteriores não foi possível em função da perda dos dados após 

edição do documento no qual são registrados os pacientes que aguardam atendimento. A 

partir do fato houve a recomendação de que as edições fossem salvas em novo documento 

e arquivadas. 

Figura 6 – Número de usuários em fila de espera (Natal, 2017-2018) 

 

A partir de janeiro de 2018, após a intervenção sinalizada em 6 na Figura 5, observou-

se uma importante redução do número de pacientes em lista de espera, sendo que, apenas 
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o período analisado. 
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DISCUSSÃO 

 

 Os resultados apresentados se referem a um serviço pertencente a um Sistema de 

Saúde sob modalidade de autogestão especial disciplinado por legislação especifica e cujo 

acesso não é universal, logo a generalização dos dados só é possível a Serviços com as 

mesmas características. 

 

Organização do Serviço de Fonoaudiologia 

A continuidade do horário de funcionamento do Serviço de Fonoaudiologia em dois 

turnos foi um ponto positivo que permitiu ao usuário a oportunidade de escolha, sem maiores 

prejuízos a outras atividades, como por exemplo as educacionais. A possibilidade de 

marcação diária e a criação de horários fixos para a triagem/acolhimento e os testes 

neonatais também contribuiu para a melhora da acessibilidade organizacional. A 

reorganização ou manutenção do serviço no que se refere a ao horário de funcionamento 

da unidade e ao sistema de marcação de consultas são condições importantes para facilitar 

contato dos usuários com os serviços23, além disso contribuíram para melhor manejo da 

agenda pelo SAME. 

O redimensionamento das agendas foi pactuado com as profissionais e ponderou a 

existência de uma demanda que supera a capacidade instalada, para tanto levou-se em 

consideração as referências disponibilizadas por entidades normativas da categoria 

profissional24,25. 

A falta de controle da demanda é comum a alguns serviços de fonoaudiologia15,26. O 

estabelecimento de critérios de elegibilidade para atendimento e a adoção da fila de espera 

tornou possível a estimativa da demanda reprimida e se mostrou uma importante ferramenta 

para subsidiar a gerência do serviço, mensurar necessidade de aumento de força de 

trabalho, bem como repensar as modalidades de assistência oferecidas. Apesar das 

controvérsias acerca da adoção das filas de espera tradicional27 estas estratégias são 

amplamente utilizadas em outros serviços28,29. 

Além disso, a partir dessa sistematização foi possível a substituição imediata dos 

usuários faltosos o que mais uma vez contribui para organização do serviço e melhoria da 

acessibilidade23. 

 Na literatura compulsada não foram encontradas evidências que relacionem o 

adequado acompanhamento dos registros nas agendas e seu impacto na acessibilidade, no 

entanto, seu correto manejo gera confiabilidade aos dados coletados neste estudo. 
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Falta dos usuários às consultas 

Não foram encontrados, na literatura compilada, estudos referentes a média de faltas 

aos Serviços de Terapia Fonoaudiológica em valores percentuais, no entanto, diversas 

pesquisas relatam o número excessivo de faltas como principal causa de desligamento dos 

usuários30-32. 

A OMS define a participação do usuário como uma das estratégias para a melhoria 

da qualidade21. Em concordância com a proposição foi realizada uma reformulação e 

incentivado o uso sistemático do Termo de Compromisso, instrumento já previsto pelo 

Serviço, porém utilizado de maneira aleatória e pouco frequente.  

Estudo desenvolvido em uma Clínica-escola revelou que o uso do Termo de 

Compromisso não se mostrou efetivo na redução do número de faltas30. Nosso estudo não 

permite discutir o achado isoladamente em função de que o reforço no uso do Termo de 

Compromisso e os desligamentos foram implementados em curto espaço de tempo, 

inviabilizando, portanto, a identificação de qual intervenção tem maior impacto sob o efeito 

observado. No entanto, acredita-se que essa pactuação deve ser incentivada uma vez que 

há evidências de que uma adequada comunicação entre profissionais e usuários pode 

interferir diretamente na redução do absenteísmo33. 

O efeito das ações, todavia, não se manteve duradouro após o período de férias 

escolares (julho e agosto de 2017). Assim, é possível inferir que a interrupção na rotina dos 

atendimentos pode levar a falta às consultas agendadas o que corrobora com estudos que 

evidenciam o esquecimento como uma das possíveis causas para o absenteísmo32-35. 

Ralo (2010) defende que a antecipação destas ocorrências, como por exemplo as 

relacionadas ao período de férias escolares, pode envolver planejamento de atividades de 

Educação Continuada ou discussão de casos em período com menor fluxo de pacientes29. 

No Serviço em questão, as fonoaudiólogas também possuíam algumas atividades 

administrativas não relacionadas a sua área técnica e foram orientadas a realizá-las 

preferencialmente nos horários dos faltosos. 

Em relação ao desligamento dos usuários percebe-se uma certa benevolência dos 

profissionais no sentido de manter o agendamento de usuários que, por condições diversas 

não possam frequentar o Serviço por um determinado período. Esta atitude, apesar de 

dotada de boa vontade, impede o acesso de usuários que poderiam ser frequentes e se 

beneficiar do tratamento. Por meio da auditoria dos agendamentos foi possível verificar uma 

diminuição desta prática. O feedback dos resultados novamente provocou a diminuição do 

absenteísmo (agosto de 2017), provavelmente em face a novos desligamentos. O feedback 



  

29 

 

das auditorias é uma das estratégias que pode influenciar na melhoria da qualidade servindo 

como motivador ou alerta aos profissionais21. 

É justo admitir que fatores relacionados a acessibilidade geográfica podem contribuir 

para o maior número de faltas, no entanto, essa variável não foi controlada uma vez que a 

Instituição não trabalha com a regionalização da assistência. Estudos sobre acessibilidade 

identificam a distância entre a residência e a unidade de saúde, a existência de transporte e 

fatores financeiros como relevantes para a garantia do acesso15,19,23,28,29. 

A adesão a tratamentos de longa duração também é outro aspecto importante a ser 

discutido. O Balizador de Tempo de Tratamento em Fonoaudiologia, documento criado pelo 

Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa, evidencia que o tempo mínimo estimado para 

acompanhamento é de 2 meses (algumas condições de saúde relacionadas a área de voz) 

podendo chegar até mais de um ano para distúrbios relacionados às áreas de Motricidade 

Orofacial e Linguagem36. Estudo da OMS37 revela que a baixa adesão ao tratamento de 

longa duração é um problema mundial e que, enquanto nos países desenvolvidos a adesão 

está em torno de 50%, nos países em desenvolvimento as taxas são ainda menores. A 

adesão ao tratamento não foi uma variável abordada neste estudo, no entanto, registra-se 

sua importância e possível influência no indicador relacionado à taxa de faltas às consultas.  

A despeito das ações implementadas, foi observado padrão significativo de variação 

do indicador (p<0,01) a partir de fevereiro de 2018. A partir deste mês a taxa de falta dos 

usuários se manteve acima da média do período analisado e, ainda, acima do nível desejável 

o que evidencia a necessidade de continuidade de ações com vistas a estabilidade do 

indicador e o alcance dos critérios de qualidade estabelecidos para o estudo. O achado 

reforça ainda a necessidade de investigação das principais causas das faltas e atividades 

de educação ao usuário para a implementação de estratégias mais efetivas. 

 

Aprazamento para a Triagem 

A média de 21 dias encontrada nesse estudo é inferior a encontrada em outro estudo 

que relata média de 56,6 dias como tempo de espera dos usuários para triagem em um 

serviço de fonoaudiologia vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS)38. 

 As mudanças na organização do serviço, discutida no início da Seção, também 

produziu efeito no aprazamento para a triagem fonoaudiológica. Ademais, o aumento do 

tempo destinado a triagem e posteriormente ao acolhimento foram ajustadas conforme as 

necessidades identificadas pelas profissionais e balizadas pelos documentos emitidos pelos 

conselhos de classe24,25. 
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Nas reuniões de equipe as fonoaudiólogas relataram uma importante redução do 

absenteísmo nas consultas de triagem/acolhimento após a disponibilização de vagas diárias 

para agendamento, o que concorda com os achados de Whittle J, Schectman G, Lu N, Baar 

B e Mayo-Smith, MF que encontram uma relação entre menor tempo de espera para a 

consulta com a assiduidade39. 

A implementação do acolhimento, mudanças no processo de trabalho e da gestão do 

Serviço são recursos importantes para a Humanização das Práticas de Produção de Saúde 

e estão em consonância com as recomendações do Ministério da Saúde (MS)40. A 

implementação do Acolhimento vem sendo adotadas por outros Serviços de Fonoaudiologia 

como maneira de melhorar o acesso dos usuários especialmente na Atenção Básica41,42. 

A análise do gráfico identificou uma instabilidade do processo que pode, em parte, 

ser justificada pelo número reduzido de medições e presença de causas especiais aleatórias 

à intervenção. Outro limitante identificado foi o fato de que o usuário não foi escutado de 

forma a verificar se as ações repercutiram diretamente na assistência. Desta forma faz-se 

necessário a continuidade das medições e a participação do usuário de modo a verificar a 

efetividade e duração dos efeitos sugeridos. 

 

Aprazamento para Início da Terapia 

A média de dias que o usuário aguarda para iniciar o tratamento encontrada no estudo 

foi de 116 dias o que equivale a 3,9 meses. Esse valor é inferior ao encontrado em outros 

estudos38,43 e revela que, em certa medida, é possível afirmar que as ações implementadas 

tornaram o cenário mais acessível. 

No entanto, a média do tempo de espera por atendimento fonoaudiológico foi bastante 

superior ao definido como nível de qualidade desejável. Trata-se de um dado importante a 

ser considerado para a melhoria do Serviço, uma vez que a falta de vagas, ou longos 

períodos de espera pelo atendimento se configuram como causas importantes para que os 

usuários desistam do atendimento do qual necessitam e permaneçam com problemas de 

saúde38,41. 

O aprazamento aumentado, número absoluto e perfil dos usuários em lista de espera 

subsidiaram as informações registradas em documentos direcionados aos Gestores. Cabe 

ressaltar que o apoio destes é condição primordial para a viabilidade e efetividade das 

atividades de Melhoria da Qualidade5.  

Documento produzido pela Health Foundation44 destaca algumas lições úteis para as 

iniciativas de melhoria da qualidade, algumas destas embasaram as estratégias utilizadas 
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(1, 3, 5 e 6 – Figura 5) para convencer os gestores sobre a necessidade de aumentar a força 

de trabalho em Fonoaudiologia. O acompanhamento do indicador evidenciou o déficit 

relacionado ao número de fonoaudiólogos, fato também encontrado em outros serviços de 

Fonoaudiologia45. 

Frente a dificuldade no aumento do número de profissionais, o encaminhamento dos 

usuários foi uma das soluções encontradas fato que também ocorre em outros Serviços que 

apresentam grande demanda de atendimentos e o tempo acentuado de espera41. 

A adoção da estratégia de atendimentos coletivos foi citada em outro estudo como 

alternativa para lidar com extensas filas de espera e controle da demanda46. A dificuldade 

encontrada pelas profissionais nesta modalidade de atendimento concorda com estudos que 

afirmam que a atuação terapêutica na Fonoaudiologia ainda é bastante voltada para o 

atendimento individualizado46,47. Observa-se ainda resistência por parte de alguns usuários 

em relação a esta modalidade de atendimento, para exemplificar cita-se o relato de um 

senhor que preferiu permanecer em fila de espera a iniciar o tratamento em grupo. 

 Os achados revelaram ainda que é preciso investir na formação dos profissionais para 

o atendimento coletivo a fim de que os grupos sejam formados e fortalecidos enquanto 

estratégia de enfrentamento a fila de espera e cumprindo sua função terapêutica o que 

corrobora com o estudo de Menezes LN, Behlau M, Gama ACC, Teixeira LC no qual afirmam 

que a formação dos profissionais deve incluir além da educação multidisciplinar, métodos e 

técnicas eficientes e de baixo custo voltada para a realidade dos serviços48. 

A auditoria é apontada como uma estratégia com efeito de melhoria da qualidade44, 

no entanto, não foi observado efeito aparente no indicador. 

O aumento de vagas em função da redução do tempo destinado aos atendimentos na 

enfermaria não provocou efeito observável sobre o aprazamento, não há registro na 

literatura compulsada que comprovem a efetividade da ação sobre o aprazamento. 

As reavaliações periódicas foram programadas em concordância com o entendimento 

do MS de que a regulação não compreende só a assistência, mas também os recursos 

gerenciais que atuam no acesso dos usuários, como o controle e a avaliação dos serviços 

prestados49. 

A implementação deste controle (8- Figura 5) permitiu melhor monitoramento da 

evolução terapêutica dos usuários, o estabelecimento ainda incipiente de redes de referência 

e contra referência e acompanhamento dos desligamentos permitindo novos 

encaminhamentos. 
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A instabilidade do processo identificada por meio do teste de sequências evidenciou 

a necessidade de continuidade das intervenções e indica que, frente a impossibilidade de 

aumento de força de trabalho, a parceria com outras Instituições se mostrou uma alternativa 

importante para a redução do aprazamento para início de Terapia. 
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CONCLUSÃO 
 

As ferramentas utilizadas ajudaram na identificação dos obstáculos à acessibilidade 

a Atenção Fonoaudiológica e subsidiaram as ações de intervenção implementadas. 

Os processos acompanhados por meio dos indicadores se encontram instáveis o que 

sugere a necessidade de realização de novos ciclos de melhoria da qualidade com o 

incremento nas intervenções que envolvam a participação do usuário. 

A institucionalização de práticas mais articuladas, com clareza quanto a forma de 

organização do serviço, rotinas para o atendimento e encaminhamentos dos usuários pode 

repercutir positivamente nos resultados da acessibilidade. 
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ANEXO 
 
   
  ANEXO 1: Parecer Consubstanciado do Conselho de Ética em Pesquisa. 
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