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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar o nível de qualidade do acolhimento à demanda espontânea em 

uma unidade básica de saúde e verificar a efetividade de uma intervenção dirigida a 

melhorar a qualidade. Método: trata-se de uma pesquisa quantitativa, com 

delineamento quase experimental, tipo antes depois e sem grupo controle, 

desenvolvido através da aplicação de um ciclo interno de melhoria da qualidade 

numa unidade básica de saúde, localizada no município de Guarabira/PB. Para isto 

foram utilizados cinco critérios de qualidade, avaliados antes e após intervenção de 

melhoria. As amostras para cada critério (n=60) foram selecionadas de forma 

aleatória simples. Os dados da primeira avaliação foram coletados em janeiro e 

reavaliados em julho de 2018, utilizando um instrumento com questões 

semiestruturadas, por meio de entrevista com usuários classificados como demanda 

espontânea. Realizou-se o cálculo da estimativa pontual com intervalo de segurança 

de 95%, assim como a melhoria absoluta e relativa de cada critério. A significância 

estatística foi verificada através do teste Z. Resultados: verificou-se que dos cinco 

critérios de qualidade analisados, um teve significação estatística entre as 

avaliações, outro teve melhoria absoluta de 5%, dois permaneceram estáveis e um 

piorou. Conclusão: o nível de cumprimento dos critérios de qualidade do 

acolhimento a demanda espontânea foi positivo na segunda avaliação, com exceção 

do critério três. A realização do ciclo de melhoria da qualidade se mostrou eficaz 

como método de gestão da qualidade.  

 
    

Descritores: Acolhimento; Atenção primária a saúde; Avaliação de serviços de 
saúde; Melhoria de Qualidade. 
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ABSTRACT 

 
Objective: To evaluate the level of quality of the welcoming of spontaneous demand 

in a basic health unit and to verify the effectiveness of an intervention aimed at 

improving quality. Method: This is a quantitative research, with a near-experimental 

design, type before and after and without control group, developed through the 

application of an internal cycle of quality improvement in a basic health unit, located 

in the northeast region of Brazil. For this purpose, five quality criteria were used, 

evaluated before and after improvement intervention. The samples for each criterion 

(n = 60) were randomly selected. Data from the first evaluation were collected in 

January and reassessed in July 2018, using an instrument with semi-structured 

questions, through an interview with users classified as spontaneous demand. The 

point estimate was calculated with a 95% safety interval, as well as the absolute and 

relative improvement of each criterion. Statistical significance was verified through 

the Z test. Results: It was verified that of the five quality criteria, one had statistical 

significance between evaluations, another had absolute improvement of 5%, two 

remained stable and one worsened. Conclusion: the level of fulfillment of the criteria 

of quality of the welcoming the spontaneous demand was positive in the second 

evaluation, except for criterion three. The application of the quality improvement 

cycle proved effective as a method of quality management. 

 

Descriptors: User embracement; Primary Health Car; Health Services Research; 
Quality Improvement. 
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1 ANEXAÇÃO DO ARTIGO 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 
 A Atenção Básica (AB) é considerada como o primeiro ponto de atenção à 

saúde e porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem na 

Saúde da Família a estratégia prioritária para sua expansão e consolidação.1 

Em 2011 foi proposto pelo Ministério da Saúde (MS) o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) que norteia 

mudanças nas condições e modos de funcionamento das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), com o objetivo de induzir a melhoria da assistência e do cuidado 

prestado à população na AB.2 

O Manual Instrutivo do PMAQ traz à prática do acolhimento a demanda 

espontânea como um padrão essencial a toda UBS, por estar relacionado às 

condições mínimas de acesso e qualidade que as equipes da AB devem ofertar aos 

usuários.3 Logo, o acolher deve possibilitar a abertura do diálogo entre usuário e o 

trabalhador de saúde com o objetivo de receber as suas respectivas demandas.4 

  O acolhimento é uma das principais diretrizes da Política Nacional de 

Humanização (PNH), sendo considerado uma tecnologia leve que otimiza a 

demanda dos usuários e organiza o processo de cuidado nos serviços de saúde, 

através de relações de vínculo e a prática de uma escuta atenta e qualificada, tendo 

o paciente como eixo principal e participante ativo.5,6 

O objetivo da escuta qualificada é reconhecer o que o usuário traz como 

legítima e singular necessidade de saúde, garantindo o acesso seguro a partir da 

avaliação das suas vulnerabilidades, necessidades e riscos.7 E com isso 

responsabilizar-se para dar uma resposta pactuada ao problema, conjugando as 

necessidades imediatas dos usuários com o cardápio de ofertas do serviço, e 

produzindo um encaminhamento responsável e resolutivo à demanda não resolvida.8 

Contudo estudos mostram que o acolhimento ainda não é compreendido 

como método de ampliação de acesso, baseado na escuta qualificada e num 

cuidado relacional, pois tem sido praticado de forma fragmentada, restrito a 

atendimentos pontuais, com limitação do acesso e atenção centrada na queixa-

conduta.9-12 

As equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) possuem caráter 

multidisciplinar e o acolhimento é posto como atribuição comum a todos os 
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membros, de maneira que as pessoas que procurem o serviço, sejam acolhidas e 

ouvidas, proporcionando um atendimento humanizado.1 

É fundamental que as UBS estejam abertas e preparadas para acolher o que 

não pode ser programado, entendendo que não só determinados grupos 

populacionais (portadores de agravos mais prevalentes e/ ou recortados a partir de 

ciclos de vida) são objeto privilegiado do trabalho das equipes, mas também as 

pessoas que apresentam necessidades de saúde que não estão contempladas 

nesses critérios.13,14 

 Um estudo feito com base nos dados secundários da ‘Avaliação Externa’ 

realizada pelo PMAQ-AB com 17.202 equipes no ano de 2012 apontou que menos 

da metade das equipes entrevistadas referiram ter condições adequadas para 

realizar o acolhimento a demanda espontânea, tais como: existência de protocolos 

para acolhimento (38%) e capacitação dos profissionais para essa atividade 

(46,3%).15 

Portanto destaca-se a importância da equipe da atenção básica discutir o 

papel de cada membro em relação ao acolhimento, de forma que seja possível um 

ganho potencial das intervenções das diferentes categorias profissionais no cuidado 

à demanda espontânea assegurando qualidade do acesso ao serviço. 

Diante do exposto foi considerado neste estudo o acolhimento em três 

sentidos: como mecanismo de ampliação/facilitação do acesso, como postura, 

atitude e tecnologia de cuidado e como dispositivo de (re)organização do processo 

de trabalho em equipe.14 

O foco principal deste estudo foi o acolhimento à demanda espontânea, por 

ter sido identificado como uma oportunidade de melhoria na UBS em análise. 

Considera-se que há um problema de qualidade, quando se torna perceptível que 

alguma das características do serviço prestado não está funcionando como deveria, 

ou seja, há divergência entre a situação atual e a que se deseja.16 

Uma pesquisa realizada sobre acolhimento na AB apontou que são 

necessários estudos com novas abordagens ou estratégias para a sistematização do 

acolhimento, que possibilitem verificar se estas têm realmente impacto na qualidade 

dos serviços e na satisfação dos usuários.17 

Com esse entendimento, optou-se no presente estudo por realizar um ciclo de 

melhoria da qualidade, com o objetivo de avaliar o nível de qualidade do acolhimento 
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à demanda espontânea em uma UBS e verificar a efetividade de uma intervenção 

dirigida a melhorar a qualidade. 

Espera-se que os resultados desse estudo possam contribuir no campo da 

prática, norteando os profissionais sobre questões relacionadas ao processo de 

trabalho, uma vez que será possível identificar as potencialidades e dificuldades no 

acolhimento à demanda espontânea. 

 

1.2 MÉTODO  

 
Trata-se de um estudo quase experimental do tipo antes e depois, sem grupo 

controle, realizado por meio da aplicação de um ciclo de melhoria da qualidade, 

seguindo as diretrizes do Standards for Quality Improvement Reporting Excellence 

2.0 (SQUIRE). Esse instrumento auxilia a aplicação dos ciclos de melhoria, 

garantindo maior legitimidade ao método científico de melhoria da qualidade.18 

A realização do estudo foi pautada no modelo conceitual de avaliação de 

qualidade em saúde13 constituído pela tríade da estrutura, processo e resultado. No 

qual, a estrutura abrange os recursos físicos, humanos, materiais e financeiros 

necessários para a assistência médica. Incluindo o financiamento e disponibilidade 

de mão-de-obra qualificada. O processo são as atividades que envolvem os 

profissionais de saúde e pacientes, segundo padrões aceitos tanto do ponto de vista 

técnico quanto administrativo. E o resultado compreende o produto final da 

assistência prestada, considerando saúde, satisfação de padrões e de expectativas. 

Contudo, neste estudo foi abordado apenas os aspectos de processo e resultado. 

 

1.2.1 Desenho e âmbito do estudo 

 
 O ciclo de melhoria consiste na identificação de um problema de qualidade ou 

oportunidade de melhoria em um determinado serviço, com objetivo de solucioná-los 

ou melhora-los, através de passos pré-definidos.16 

As etapas seguidas para a aplicação do ciclo de melhoria foram: identificação 

do problema de qualidade, análise das causas do problema, desenvolvimento de 

critérios para avaliar o nível de qualidade, avaliação inicial de conformidade dos 

critérios, intervenção de melhoria, e reavaliação do nível de qualidade para verificar 

a efetividade da intervenção realizada (Figura 1).  
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Figura  1. Fases do ciclo de melhoria aplicado ao processo de acolhimento a 
demanda espontânea da UBS Alto da Boa Vista, PB, Brasil, 2018 

 

Fonte: Esquema elaborado pelo autor, adaptado de Saturno, 2018. 

 

O ciclo de melhoria aconteceu de janeiro a julho de 2018 e foi desenvolvido 

na UBS Alto da Boa Vista, localizada no município de Guarabira/PB que pertencente 

à segunda região de saúde do estado da Paraíba.  

A unidade possui uma população adscrita de 3060 pessoas e uma equipe 

composta inicialmente por 14 profissionais sendo: um médico, uma enfermeira, duas 

técnicas de enfermagem, uma cirurgiã dentista, um técnico de saúde bucal, uma 

recepcionista, um auxiliar de serviços gerais e seis agentes comunitários de saúde. 

Associada à equipe mínima tem o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) com 

um psicólogo, um fisioterapeuta, uma educadora física, uma nutricionista e uma 

assistente social. 

1. Identificação e 
priorização do 
problema de 

qualidade 

2. Análise das causas 
do problema de 

qualidade 

3. Desenvolvimento 
de critérios para 

avaliar a qualidade 

4 Avaliação do nível 
da qualidade 

5. Intervenção de 
melhoria da 
qualidade 

6. Reavaliação do 
nível de qualidade 
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A estrutura física da UBS é composta por uma recepção, sala de triagem e 

procedimentos, sala de vacina e os consultórios médico, de enfermagem e 

odontológico, não dispondo de sala específica para realização do acolhimento.  

Nesta UBS são realizados por mês uma média de 900 atendimentos 

individuais, sendo 50% de consulta médica, 38,9% de enfermagem e 22,2% de 

consulta odontológica. Destes atendimentos 41% são de consulta no dia, 32% de 

consulta agendada e 27% de cuidado programado/continuado.   

 
1.2.2 Identificação e priorização do problema de qualidade 
 

Para o processo de identificação da oportunidade de melhoria utilizou-se a 

matriz de priorização, na qual foram listados problemas de qualidade existentes na 

UBS e o “acolhimento a demanda espontânea” foi considerado como prioritário, 

obtendo a maior pontuação de acordo com os critérios (1. Afeta muitos pacientes? 2. 

Representa um risco grave para a saúde? 3. A possível solução depende de 

esforços internos? 4. É uma solução barata?) utilizados para a avaliação. 

Na opinião da equipe a falha na sistematização e organização do acolhimento 

a demanda espontânea refletia de forma negativa na qualidade do atendimento por 

ocorrer de maneira desordenada e sem realização da classificação de risco de forma 

adequada.  

O dilema então posto é como organizar o processo de trabalho da ESF de 

modo a lidar adequadamente com as demandas espontâneas sem que esta absorva 

recursos e tempo necessário para a construção de um espaço dedicado à demanda 

programada. 

 

1.2.3 Análise do problema 

 

É recomendável considerar o acolhimento em diferentes dimensões, dentre 

elas como um dispositivo de (re)organização do processo de trabalho em equipe14, 

portanto o método escolhido para a análise do problema foi o fluxograma (Figura 2) 

por ser útil em problemas relacionados com processos que têm atividades 

sequenciais, pois descreve, de forma estruturada, a sequência de atividades de 

determinado processo.20  
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Através do fluxograma é possível visualizar as etapas e atividades do 

processo desejado, tornando-se mais fácil identificar em qual passo pode haver uma 

falha e assim, destacar os pontos críticos.  

Por meio da análise identificou-se como um dos pontos críticos a recepção 

dos usuários a UBS, por se concentrar em apenas uma funcionária, tornando-a 

sobrecarregada, principalmente nas primeiras horas do expediente nas quais o fluxo 

de usuários é sempre maior. Outro ponto destacado foi a falha na realização da 

escuta qualificada aos pacientes da demanda espontânea para auxiliar na oferta de 

atendimento ou orientação a estes pacientes de acordo com suas necessidades. 

 

Figura  2. Fluxograma de acolhimento da UBS Alto da Boa vista, PB, Brasil, 2018 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

1.2.4 Desenvolvimento dos critérios de qualidade 

 
Posteriormente a análise do problema foram estabelecidos os critérios de 

qualidade relacionados ao acolhimento à demanda espontânea, desenvolvidos em 



21 
 

uma reunião com a equipe multiprofissional da UBS, usando um formato que incluiu 

suas definições, exceções e esclarecimentos (Quadro 1).  

Os critérios foram criados de acordo com as propostas da PNH, dos cadernos 

de atenção básica de acolhimento a demanda espontânea e o PMAQ. Os critérios 

são considerados parâmetros efetivos para medir a qualidade de um serviço e 

correspondem aos objetivos que esperamos alcançar, ou seja, a meta de excelência 

que almejamos atingir. Por isso, é vital que seja importante, realista e aceito, sem 

discordâncias, por todos os profissionais implicados nesse objetivo.21 

Todos os critérios são de processo, com exceção do critério 5 (Quadro 1) que 

é de resultado. As validades facial, de conteúdo e de critério foram analisadas e para 

garantir a confiabilidade dos critérios foram feitos esclarecimentos, treinamento e 

aplicado pré-teste cognitivo para compreensão com os avaliadores internos 

responsáveis pela coleta.  

 

Quadro 1 - Critérios de qualidade para o acolhimento da UBS Alto da Boa Vista, 
PB/Brasil, 2018. 

Critérios Exceção Esclarecimentos 

1. Todo usuário de demanda 

espontânea deve ser ouvido por 

algum profissional da unidade 

Nenhuma  Considera-se usuário de demanda 

espontânea aqueles que buscam a UBS 

sem agendamento prévio, independente 

do motivo.  

2. Todo usuário de demanda 

espontânea com queixa clínica 

deve ser classificado quanto ao 

seu risco e vulnerabilidade para 

atendimento imediato, prioritário 

ou no dia e ser informado sobre 

sua classificação.  

Nenhuma Considera-se: 

Atendimento imediato aquele que envolve 

risco de vida e precisa de intervenção 

imediata; 

Atendimento prioritário aquele que 

envolve risco moderado; 

Atendimento no dia aquele que envolve 

baixo risco ou ausência de risco com 

vulnerabilidade importante, e que precisa 

ser manejada no mesmo dia. 

3. Todo usuário de demanda 

espontânea sem queixa clínica 

que for direcionado para o 

agendamento de consulta devem 

aguardar no máximo 15 dias para 

Nenhuma O agendamento da consulta pode ser feito 

para o profissional médico ou enfermeiro.  
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serem atendidos.  

4. Todo usuário que precisar de 

procedimentos realizados na UBS 

deve ser atendido no mesmo 

turno.  

Quando o 

procedimento não 

for realizado por 

falta de material/ 

insumo na UBS 

Procedimentos realizados na UBS: 

aferição de pressão arterial, glicemia 

capilar, curativos, vacinação, nebulização, 

retirada de pontos e aplicação de 

injetáveis.  

5. Todo usuário deve sair da unidade 

satisfeito com o acolhimento 

 

Nenhuma Nenhuma 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

1.2.5 Público alvo e amostra 

 
 Nas avaliações da qualidade, é aconselhável utilizar um tamanho amostral 

manejável, sempre procurando garantir a viabilidade do estudo. Recomenda-se 

utilizar um tamanho amostral de 50-60 casos, embora também seja possível fazer 

avaliações com amostras ainda menores (mínimo 30).21 

Neste estudo a população alvo dos critérios foi todos os pacientes acima de 

dezoito anos que procuravam a UBS sem agendamento prévio. A amostragem de 

todos os critérios foi aleatória simples e o tamanho da amostra foi de 60 casos para 

cada critério. 

1.2.6 Coleta de dados (avaliação e reavaliação de conformidade dos critérios)  

 
A coleta de dados necessária para as avaliações ocorreram em dois 

momentos, antes e depois da intervenção de melhoria, no mês de janeiro de 2018 e 

posteriormente em julho do mesmo ano, transcorrendo seis meses entre uma 

avaliação e outra.  

As avaliações ocorreram através da aplicação de um questionário contendo 

cinco questões fechadas e dicotômicas (Apêndice 1), desenvolvido pelas próprias 

pesquisadoras, direcionado aos usuários que procuravam a UBS sem agendamento 

prévio com o objetivo de verificar o nível de cumprimento dos critérios de qualidade 

(Quadro 1). 

Os dados coletados foram transferidos para uma planilha no Excel, na qual se 

registrava o número um quando o critério de qualidade era cumprido e zero quando 

não cumprido.  
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A avaliação foi interna, pois, a iniciativa partiu dos próprios profissionais da 

UBS e a coleta foi realizada por dois agentes comunitários de saúde com usuários 

maiores de 18 anos e de forma concorrente após o termino do atendimento na UBS. 

Foram excluídos da coleta usuários com limitações cognitivas e problemas 

relacionados a capacidade de comunicação verbal que os impossibilitavam de 

compreender e responder as questões do instrumento de pesquisa. 

 Vale destacar que na primeira avaliação a equipe da UBS estava completa, 

porém, na segunda avaliação realizada em julho de 2018 a unidade estava sem 

médico há quatro meses. 

1.2.7 Intervenção de melhoria da qualidade 

 
Diante dos dados representados no gráfico em barras realizou-se uma 

elaboração de um plano de intervenção para melhoria da qualidade do processo do 

acolhimento a demanda espontânea, foi aplicado um método de planejamento 

estruturado e participativo, que incluiu os profissionais que estão relacionados com 

os processos que são objetos de melhoria.  

O método utilizado foi o Diagrama de Afinidades que é um processo realizado 

em grupo, e que começa com a geração de ideias para resolver o problema 

proposto, e que termina com essas ideias ou atividades ordenadas em linhas 

estratégicas de atividades que serão realizadas. 

O método foi aplicado durante uma das reuniões de planejamento da UBS 

que acontecem mensalmente. Participaram da atividade os seis agentes 

comunitários de saúde, a recepcionista, as duas técnicas de enfermagem, a 

enfermeira, a dentista e a auxiliar de saúde bucal. Apesar do atendimento 

odontológico não está inserido na intervenção para melhoria, as profissionais 

participaram de forma ativa na construção de sugestões.  

As ideias geradas para responder o que deveria ser feito para melhorar a 

qualidade do acolhimento foram distribuídos no de diagrama de afinidade, em três 

grupos principais de ações a serem implementadas (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Diagrama de Afinidades com a distribuição das ações a serem 

implementadas para melhorar o acolhimento a demanda espontânea, na percepção 

dos profissionais da UBS Alto da Boa Vista, PB/Brasil, 2018 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

Com relação à sistematização da classificação de risco os critérios utilizados 

foram selecionados a partir dos protocolos de acolhimento a demanda espontânea 

(Apêndice 3).  As situações não previstas ou que gerassem dúvidas para as técnicas 

de enfermagem deveriam ser levadas à atenção da enfermeira ou médico.  

Ademais, visando assegurar e poder supervisionar a execução das 

intervenções foi montado um plano de ação apresentado em um Diagrama de Gantt, 

no qual os responsáveis e as atividades do plano de ação foram dispostas em um 

esquema, de modo que visualize a sua relação temporal desde o princípio até o fim 

da execução do plano. 

 

1.2.8 Análise dos dados  
 

O QUE DEVEMOS FAZER PARA MELHORAR O ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA? 

Organização do processo de 

trabalho 

 Providenciar colete para identificar o profissional que esteja 

ajudando no fluxo do acolhimento 

 Criar escala de profissional para o acolhimento 

 Sistematizar a classificação de risco  

 Distribuir fichas de atendimento identificadas por cores de acordo 

com a classificação de risco 

 Adaptar gestão da agenda dos profissionais 

Capacitação da equipe 

 Realizar oficinas de estudo sobre o assunto 

 Realizar período de treinamento no acolhimento 

 Reavaliar a prática nas reuniões mensais 

Orientações aos usuários da UBS 

 Expor fluxograma de atendimento da unidade 

 Realizar salas de espera explicando o processo de trabalho da 

unidade 

 Definir horário limite para chegar às consultas agendadas. 
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 Nas duas avaliações (inicial e na reavaliação) os dados foram analisados 

através do cálculo da estimativa pontual do nível de cumprimento dos critérios, 

utilizando um intervalo de 95% de confiança e em seguida foram apresentados 

através do gráfico de barras, que permite comparar visualmente a diferença no nível 

de cumprimento dos distintos critérios. A análise e apresentação gráfica dos dados 

foram necessárias para a discussão das oportunas intervenções de melhoria.  

Para estimar a melhoria entre avaliação inicial e reavaliação, calcularam-se as 

melhorias absoluta e relativa de cada um dos critérios. Para comprovar a 

significação estatística da melhoria detectada, realizou-se um teste de hipótese 

unilateral por meio do cálculo do valor de Z, considerando como hipótese nula a 

ausência de melhoria, que se rejeitava quando o p-valor era inferior a 0,05. 

 

1.2.9 Aspectos éticos 

 
A pesquisa seguiu os aspectos éticos preconizados na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo aprovado pelo 

parecer 2.698.264, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 

85576418.4.0000.5537. 

Os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo e 

convidados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

(Apêndice 4). A coordenação de atenção básica do município também emitiu 

parecer favorável à realização deste estudo através da carta de anuência (Apêndice 

2). 

 

1.3 RESULTADOS  

 
Na tabela 1 podemos verificar que a maioria dos critérios tiveram um elevado 

nível de cumprimento logo na primeira avaliação, exceto a classificação de risco dos 

usuários (critério 2) com 30% de cumprimento.  

Na reavaliação o critério 2 teve melhoria absoluta de 40% e apresentou um p-

valor menor que 0,05, caracterizando uma melhoria estatisticamente significativa, 

porém houve piora do critério 3 “Todo usuário de demanda espontânea sem queixa 

clínica que for direcionado para o agendamento de consulta devem aguardar no 
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máximo 15 dias para serem atendidos” caindo de 100% de cumprimento para 

18,3%.  A significação estatística da piora não foi calculada, já que foi considerada a 

sensibilidade do teste da hipótese de melhoria, com o método de analise unilateral.  

O critério 1 “Todo usuário de demanda espontânea deve ser ouvido por algum 

profissional da unidade” apresentou melhoria absoluta de 5% e relativa de 100%, já 

os critérios “Todo usuário que precisar de procedimentos realizados na UBS deve 

ser atendido no mesmo turno” (critério 4) e “Todo usuário deve sair da unidade 

satisfeito com o acolhimento”  permaneceram estáveis em ambas as avaliações com 

o nível máximo de cumprimento (100%). 

Portanto de todos os critérios (Tabela 1) o único com significação estatística foi o 

critério 2. 

  

Tabela 1 - Nível de qualidade inicial, depois da intervenção e significação estatística 
da melhoria: comparação de resultados 1ª e 2ª avaliação. UBS Alto da Boa Vista, 
PB/Brasil, 2018 

 

*C1- Todo usuário de demanda espontânea deve ser ouvido por algum profissional da unidade;  

**C2- Todo usuário de demanda espontânea com queixa clínica deve ser classificado quanto ao seu 
risco e vulnerabilidade para atendimento imediato, prioritário ou no dia e ser informado sobre sua 
classificação;  

***C3- Todo usuário de demanda espontânea sem queixa clínica que for direcionado para o 
agendamento de consulta deve aguardar no máximo 15 dias para serem atendidos;  

****C4- Todo usuário que precisar de procedimentos realizados na UBS deve ser atendido no 
mesmo turno;  

*****C5- Todo usuário deve sair da unidade satisfeito com o acolhimento.  

   Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 

 1º avaliação 
N=60 

2º avaliação 
N= 60 

Melhoria 
absoluta 

Melhoria 
relativa 

Significação 
Estatística 

Critérios p1 (IC 95%) p2 (IC 95%) p2-p1 p2-p1 
100-p1 

p-valor 

C1* 95% (± 5%) 100% (±0%) 5% 1% z=0,55 NS 
C2** 30% (±12%) 70%(±11%) 40% 57% <0,001 
C3*** 100% (±0%) 18,3%(±10%) -81,7% - - 
C4**** 100% (±0%) 100% (±0%) 0% 0% - 
C5***** 100% (±0%) 100% (±0%) 0% 0% - 
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Figura  3. Nível de cumprimento dos critérios de qualidade na 1ª avaliação. UBS Alto da 

Boa Vista, PB/Brasil, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

Figura  4. Nível de cumprimento dos critérios de qualidade na 2º avaliação. UBS 

Alto da Boa Vista, PB/Brasil, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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1.4 DISCUSSÃO 

 
O método utilizado neste estudo (ciclo de melhoria) trouxe, no geral, uma 

mudança no processo de trabalho da UBS, sendo efetivo para mudar atitudes dos 

profissionais envolvidos, despertando um olhar mais atento em relação ao 

acolhimento a demanda espontânea.   

 O alto nível de cumprimento do critério 1 em ambas as avaliações mostra 

que a escuta ao usuário tem sido uma prática permanente na equipe e este aspecto 

pode ter refletido de forma positiva na satisfação do usuário (critério 5), por se tratar 

de um critério de resultado. 

 Estudos mostraram que a escuta das queixas contribui para a satisfação do 

usuário no atendimento recebido.22,23 Estando a satisfação do usuário mais 

associada à assistência humanizada do que às condições estruturais e de 

funcionamento da unidade de saúde.24 

Outro estudo realizado com os dados secundários do 1º ciclo do PMAQ, com 

o objetivo de identificar os principais fatores que influenciam na satisfação do 

usuário com os serviços de AB por regiões do Brasil observou que o usuário não 

conseguir ser escutado ao ir à unidade de saúde sem ter hora marcada diminui a 

chance de obter a satisfação em todas as regiões.24  

A proposta de implantação da classificação de risco (critério 2) como 

intervenção de melhoria alinha-se aos esforços da PNH. Trata-se de uma forma de 

ressignificar o processo de triagem, que comumente se esgota na recepção do 

paciente. Conduzir a classificação de risco de forma explícita torna mais 

transparentes para profissionais e usuários os processos de tomada de decisão 

empregados, ao se definir como serão utilizados os recursos para a oferta do 

serviço.25  

Portanto a melhoria alcançada neste critério de qualidade pode ser atribuída 

às capacitações realizadas com a recepção e técnicas de enfermagem da UBS, à 

organização do fluxo e a confecção de fichas identificadas por cores para entregar 

aos usuários no momento da triagem durante o período de intervenção.  

Contudo, não foi possível analisar a influência da melhoria deste critério na 

satisfação do usuário, pois o critério 5 permaneceu sem alterações após a 

intervenção.  Algumas pesquisas mostram situações de usuários descontentes ao 
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não serem vistos imediatamente pelo médico, considerando a classificação de risco 

apenas uma barreira a mais no acesso.26,27 

Outro estudo mostra que o usuário ainda tem dificuldade para reconhecer a 

classificação de risco como uma metodologia que qualifica a assistência recebida, 

passando para ele a noção de uma etapa desnecessária.28 

No cotidiano das equipes de AB é comum a busca de soluções para 

problemas interpretados como urgências/emergências pelos usuários e suas 

famílias, gerando discordâncias e conflitos entre estes e as equipes ou mesmo entre 

os diferentes profissionais.4 

 

Ressalta-se que a classificação de risco pode se configurar como 

oportunidade de viabilizar o encontro humanizado, oferecendo subsídios para a 

atenção integral, contínua e segura. No entanto, a utilização desta ferramenta na 

AB, exige análise constante, tendo em vista os pontos positivos e negativos que este 

pode causar no acesso do usuário à AB.29 

O cumprimento do critério 3 piorou na segunda avaliação. Esta piora está 

relacionada a indisponibilidade do agendamento para a consulta médica, 

aumentando assim, a demanda de atendimento da enfermeira e o aumento do 

tempo de espera entre o agendamento e a realização da consulta. 

A longa espera pelo atendimento de consultas na AB é com frequência 

relatada pelos usuários como motivo de insatisfação.
13 

Esperar para ser atendido, 

além de gerar insatisfação, faz com que o usuário se sinta lesado em relação ao 

direto de acesso à saúde.30 Contudo, neste estudo apesar do nível de cumprimento 

do critério 3 ter piorado não foi identificada influencia na satisfação do usuário 

(critério 5). 

Durante a realização desse estudo a UBS passou quatro meses sem médico 

na equipe, refletindo uma realidade brasileira da insuficiência e má distribuição 

desses profissionais e à dificuldade dos gestores municipais em atrair e fixar 

médicos nas equipes de saúde da família.31 Essa dificuldade foi um dos motivos da 

iniciativa governamental do Programa Mais Médicos (PMM) criado em julho 2013 

com o objetivo de enfrentar problemas que vinham condicionando a expansão e o 

desenvolvimento da AB no país.  

Apesar do resultado não favorável do critério 3, vale destacar que há 

características positivas com relação ao modo da marcação de consulta na UBS em 
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estudo, na qual pode ser realizada por telefone ou presencialmente, todos os dias da 

semana e em qualquer horário do funcionamento da unidade. 

Dados do 1º ciclo do PMAQ mostram que no estado da Paraíba apenas 0,2% 

das unidades realizam agendamento por telefone e 18,3% a qualquer hora do dia, 

predominando o modo de marcação no qual o usuário vai à unidade, mas tem de 

pegar ficha (42,5%).32 Tais aspectos refletem limitações que o usuário enfrenta para 

o acesso a consulta na AB.  

A satisfação do usuário com o acolhimento (critério 5) teve 100% de 

cumprimento em ambas as avaliações. Não sofrendo alteração mesmo com a 

ausência de médico na UBS que é apontada na pesquisa de Santana et al. (2012)23 

e Danielsen et al. (2010)33 como um dos motivos de insatisfação no acolhimento.  

Outro aspecto que pode está relacionado ao bom resultado do critério 5 é o 

reconhecimento e valorização da equipe multiprofissional, como também o possível 

reflexo das relações de vínculo e confiança já existentes entre usuários e a equipe, 

visto que todos os profissionais alvos do processo de melhoria já estão nesta UBS 

há mais de três anos. De acordo com Guerrero et al. (2013)34 a rotatividade de 

profissionais prejudica o estabelecimento do vínculo e, por conseguinte, enfraquece 

o acolhimento-postura.  

Contudo, quando se avalia a satisfação do usuário muitas vezes as pesquisas 

não refletem exatamente a forma como as pessoas estão sendo tratadas pelo 

sistema de saúde já que a percepção dos usuários envolve questões de 

subjetividade de cada ser humano, diferenças na percepção do que é qualidade em 

saúde e de expectativas com relação aos cuidados. Esses fatores podem dificultar a 

aferição da satisfação dos usuários com relação aos sistemas de saúde.35 

Os achados indicando alta satisfação poderiam ser expressos pelo receio do 

próprio usuário de perder o direito ao atendimento na AB caso julgue mal o serviço 

neste nível de atenção à saúde.36 

Estudo realizado com usuários de uma UBS mostra que apesar das diversas 

debilidades salientadas pelos usuários, ainda assim indicaram estar satisfeitos com 

o cuidado ofertado nesses serviços. Diante dessas explanações, pode-se identificar 

a presença de certo conformismo por parte da população, pois, apesar de todas as 

fragilidades encontradas, os usuários com frequência apresentaram satisfação com 

os atendimentos na AB.13 
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As pesquisas de satisfação retratam resultados temporários e que precisam 

estar sempre em evidência, pois refletem as condições dos serviços que são 

oferecidos aos usuários, bem como a avaliação das políticas públicas de saúde, 

sendo necessário um aprimoramento contínuo. A avaliação da qualidade dos 

serviços de saúde disponíveis permite que as organizações conheçam 

detalhadamente o seu desempenho, considerando os critérios de excelência. Não se 

trata apenas de organizar os serviços para a demanda, mas de ordená-los para as 

necessidades dos usuários.37 

Desse modo, a assistência prestada à população deve satisfazer às 

necessidades dos usuários na sua singularidade, estabelecendo relações no âmbito 

emocional, cultural e social.30 A constante avaliação da qualidade do serviço 

ofertado é de grande valia para o acompanhamento das ações de melhoria impostas 

ao longo do tempo.38 

Este estudo apresentou limitações relacionadas a impossibilidade de 

acrescentar o atendimento odontológico no ciclo de melhoria por ter um fluxo 

diferente do atendimento médico e da enfermagem, o que dificultaria no momento 

das avaliações.  

Têm-se como limitação metodológica o fato de ter avaliado apenas uma UBS 

do município de Guarabira/PB, não podendo ser generalizado os resultados para 

todas realidades de municípios brasileiros. Ressalta-se que neste estudo, restringiu-

se o acolhimento como um primeiro momento do contato do usuário com o serviço, 

sem discutir as conhecidas limitações do sistema relativas à integração e 

comunicação entre diferentes níveis e setores. 

 

1.5 CONCLUSÃO 

 

O estudo identificou, de forma geral, uma avaliação positiva referente ao nível 

de cumprimento dos critérios de qualidade em relação ao acolhimento a demanda 

espontânea na UBS pesquisada.  

 O ciclo de melhoria da qualidade se mostrou eficaz enquanto método de 

gestão da qualidade para os serviços de saúde, e tornou possível identificar 

problemas de qualidade nos quais foi possível intervir com o objetivo de melhorar. 

Destaca-se o critério 2 de qualidade que obteve melhora significativa após a 

intervenção de melhoria.  
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Essa avaliação foi de extrema importância para se dimensionar o reflexo das 

ações que vêm sendo desenvolvidas no setor saúde, induzindo o direcionamento e 

planejamento das ações, qualificando-as e melhorando os serviços ofertados. 

Espera-se que o método utilizado no presente estudo seja disseminado para 

utilização em diferentes problemas ou oportunidades de melhoria na AB de forma 

que possa auxiliar e subsidiar gestores e trabalhadores da saúde no planejamento 

de ações e nas reflexões de seus processos de trabalho. De forma que possa 

contribuir para o fortalecimento da AB, impactando positivamente na vida dos 

usuários.  
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2.1  APÊNDICE 1 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA UBS 

1.Você como usuário de demanda espontânea foi ouvido por algum profissional da UBS?  

(  ) não 

( ) sim 

2.Você apresentou alguma queixa clínica? 

(  ) não   

(  ) sim 

Você foi classificado quanto ao seu risco e vulnerabilidade para atendimento imediato, prioritário ou no 

dia e foi informado sobre sua classificação?  

(  ) não 

( ) sim 

3.O seu agendamento foi marcado para daqui a quantos dias? 

(  ) menos de 15 dias ou 

(  ) mais de 15 dias 

4.Você precisou de algum procedimento realizado nesta unidade? 

(  ) não    

(  ) sim 

Se a sua resposta foi SIM, seu procedimento foi realizado no mesmo turno? 

(   ) não    

(   ) sim 

5.Você ficou satisfeito com o acolhimento que recebeu na unidade? 

(   ) não    

(   ) sim 

 

 

 



38 
 

2.2  APÊNDICE 2 

CARTA DE ANUÊNCIA 
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2.3  APÊNDICE 3 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS PARRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO POR ESCALA DE CORES  

 
VERMELHO 

(atendimento imediato) 

 Dor torácica (> 2 horas) 

 Dispneia grave 

 Pressão arterial > 170/100 mmHg, 

 Pressão Arterial < 80/40 mmHg,  

 Hipertensão sintomática: PA > 150/100 
mmHg com cefaleia, náusea, vômitos, 
vertigem, etc,  

 HGT > 300mg/dl ou < 50mg/dl,  

 crise asmática,  

 gestantes com dor em baixo ventre/ou 
perdas de fluídos vaginais,  

 febre (Tax 39o C) 

 suspeita de varicela. 

 
AMARELO 

(atendimento com prioridade) 

 Diarreia aguda (mais de 5 episódios por dia) 
com sinais de desidratação,  

 Dor abdominal aguda persistente  

 Náusea e  vômitos 

 Olho vermelho, com irritação conjuntival,  

 Sintomas urinários (disúria, oligo-anúria), 

 Dor lombar com sintomas urinários ou febre,  

 Prostração em crianças 

 
VERDE 

(consulta no dia) 

Tosse, congestão nasal, corisa, dor de garganta e 
Tax <38,5oC, dor crônica com piora recente, atraso 
menstrual (mais de 30 dias), constipação intestinal, 
assaduras em bebês, suspeita de pediculose e 
escabiose, inapetência e hipoatividade em crianças 
sem alteração de sinais vitais 

AZUL 
(agendamento) 

Problemas ou queixas há mais de 15 dias, 
renovação de receitas, requisição e/ou retorno de 
exames, encaminhamento, contra-referências, 
cólica menstrual, atraso menstrual (menos de 30 
dias), atestados e laudos. 
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2.4  APENDICE 4 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Esclarecimentos, 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Ciclo de melhoria aplicado ao processo 

de acolhimento a demanda espontânea em uma Unidade Básica de Saúde, que tem como 

pesquisador responsável Ana Elza Oliveira de Mendonça. 

Esta pesquisa pretende avaliar o acolhimento à demanda espontânea em unidade básica de 

saúde.  O motivo que nos leva a fazer este estudo é o desejo de contribuir no processo de trabalho 

dos profissionais de saúde que atuam em Unidades Básicas de Saúde, uma vez que será possível 

identificar dificuldades e potencialidades no acolhimento a demanda espontânea, visando melhorar a 

qualidade do atendimento aos usuários. 

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista estruturada com base 

em cinco perguntas, relacionadas ao acolhimento a demanda espontânea desta unidade de saúde, 

que terá duração aproximada de dez minutos. 

A previsão de riscos relacionados a essa pesquisa é mínima, pois, você poderá sentir-se 

constrangido ou mesmo, sentir-se desconfortável durante a entrevista. Caso, isso ocorra, você 

poderá informar a qualquer momento e a entrevista será interrompida imediatamente pelo 

entrevistador, ficando também ao seu critério responder somente as perguntas que lhe convier, sem 

que isso possa acarretar nenhum prejuízo a você e a continuidade do seu atendimento na unidade de 

saúde.  

Assim, o pesquisador irá adotar as seguintes medidas visando minimizar os riscos da 

pesquisa: a entrevista será realizada em um local reservado para esse fim, evitando interferências 

externas e possibilitando maior privacidade e conforto. Para evitar que você possa ser identificado, o 

instrumento de coleta de dados não dispõe de perguntas que possa identifica-lo, assim, não serão 

solicitadas nenhuma informação de ordem pessoal, preservado o anonimato. O pesquisador se 

compromete a manter sigilo absoluto de todas as suas respostas, resguardando a proteção de sua 

imagem, de sua privacidade e respeito a valores morais, culturais, religiosos, sociais e éticos.  
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Os resultados dessa pesquisa poderão ser apresentados em congressos ou publicações 

cientificas, porém, sua identidade não será divulgada nestas ocasiões, nem serão utilizadas 

quaisquer imagens ou informações que permitam sua identificação. Ademais, caso você se sinta 

constrangido ou desconfortável nas respostas dadas, o pesquisador está apto a realizar a escuta 

ativa, dar o suporte e direcionamentos necessários para minimizá-los. Assegurando assistência e 

acompanhamento psicológico através do serviço de psicologia do Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) da unidade de saúde. Garantimos ainda, assim como determina a resolução 

466/2012 que se o participante da pesquisa vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação no estudo ou tiver gastos relacionados a essa pesquisa, previsto ou não neste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, terá direito à indenização ou ressarcimento por parte do 

pesquisador.  

A sua participação nesse estudo terá como benefício a melhoria do acolhimento na unidade 

básica de saúde, que irá beneficiá-lo quando você necessitar de um novo atendimento. A pesquisa 

também trará benefícios indiretos, como o melhor funcionamento da unidade de saúde e a otimização 

de recursos humanos e materiais. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Ana Elza 

Oliveira de Mendonça, (84)99841088, no Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no 

campus central, BR 101, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN. E-mail: anaelzaufrn@gmail.com,  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de cinco anos. 

Se você ou o seu acompanhante tiverem alguns gastos pela sua participação nessa 

pesquisa, eles serão assumidos pelo pesquisador e reembolsado para vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, 

previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção 

aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 

3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de 

contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de 

segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Ana Elza Oliveira de Mendonça. 

 

 

mailto:anaelzaufrn@gmail.com
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
file:///C:/Users/Ana%20Elza/Downloads/www.cep.propesq.ufrn.br
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Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Ciclo de 

melhoria aplicado ao processo de acolhimento a demanda espontânea em uma 

Unidade Básica de Saúde, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 João Pessoa, ___/____/______ 

 

_________________________________________ 

     Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Ciclo de melhoria aplicado ao processo 

de acolhimento a demanda espontânea em uma Unidade Básica de Saúde, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ___/____/_____. 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

2/2 
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3 ANEXOS 
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3.1 ANEXO 1  

 
PARECER DO CEP 
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3.2 ANEXO 2 
 

PREPARO DOS MANUSCRITOS 

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

 

Aspectos gerais 

Recomendamos a utilização dos guidelines disponíveis no http://www.equator-
network.org/ para consolidação do manuscrito. 

A REBEn adota o estilo Vancouver, disponíveil na URL 
<http://www.icmje.org/urm_main.html>. 

Os manuscritos de todas as categorias aceitos para submissão à REBEn deverão 
ser preparados da seguinte forma: 

Arquivo do Microsoft&#174; Office Word, com configuração obrigatória das páginas 
em papel A4 (210x297mm) e margens de 2 cm em todos os lados, fonte Times New 
Roman tamanho 12, espaçamento de 1,5 pt entre linhas, parágrafos com recuo de 
1,25 cm. 

 O uso de negrito deve se restringir ao título e subtítulos do manuscrito. 
 O itálico será aplicado somente para destacar termos ou expressões 

relevantes para o objeto do estudo. 
 Nas citações de autores, ipsis litteris: 

- Com até três linhas, usar aspas e inseri-las na sequência normal do texto; 

- Naquelas com mais de três linhas, destacá-las em novo parágrafo, sem aspas, 
fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento simples entre linhas e recuo de 
3 cm da margem esquerda. 

- No caso de fala de depoentes ou sujeitos de pesquisa, destacá-las em novo 
parágrafo, sem aspas, fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento simples 
entre linhas e recuo de 3 cm da margem esquerda. 

- As citações de autores no texto devem ser numeradas de forma consecutiva, na 
ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto; 

- Devem ser utilizados números arábicos, entre parênteses e sobrescritos, sem 
espaço entre o número da citação e a palavra anterior, e antecedendo a pontuação 
da frase ou parágrafo [Exemplo: cuidado(5),]. 

- Quando se tratar de citações sequenciais, os números serão separados por um 
traço [Exemplo: cuidado(1-5);]; quando intercaladas, separados por vírgula [Exemplo: 
cuidado(1,3,5).]. 

Não devem ser usadas abreviaturas no título e subtítulos do manuscrito, no resumo, 

 

http://www.equator-network.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.icmje.org/urm_main.html
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tabelas e figuras. 

No texto, usar somente abreviações padronizadas. Na primeira citação, a 
abreviatura é apresentada entre parênteses, e os termos a que corresponde devem 
precedê-la. 

As notas de rodapé deverão ser restritas ao mínimo indispensável. 

Apêndices e anexos serão desconsiderados. 

Estrutura do texto 

Artigos de Pesquisa e de Revisão devem seguir a estrutura convencional: 
Introdução, Método, Resultados, Discussão e Conclusões (pesquisas de 
abordagem quantitativa) ou Considerações Finais (pesquisas de abordagem 
qualitativa) e Referências. Os manuscritos de outras categorias podem seguir 
estrutura diferente. 

Documento principal 

O documento principal, sem identificação dos autores, deve conter: 

1) Título do artigo: no máximo de 12 palavras no idioma do manuscrito; 

2) Resumo e os descritores: resumo limitado a 150 palavras no mesmo idioma 
do manuscrito. O resumo deverá estar estruturado em Objetivo, Método, 
Resultados e Conclusão (ou Considerações Finais). 

Logo abaixo do resumo incluir cinco descritores no idioma do manuscrito: 

- Português ou espanhol extraídos do DeCS: http://decs.bvs.br; - Inglês cinco 
extraídos do MeSH: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

3) Corpo do texto: Consiste no corpo do manuscrito, propriamente dito; 

A estrutura do manuscrito nas categorias pesquisa e revisão é: introdução, 
objetivo, método, resultados, discussão e conclusão (para pesquisa 
quantitativa) ou considerações finais (pesquisa qualitativa); Todos os 
subtítulos devem ser destacados em negrito no texto. 

As figuras, tabelas e quadros devem ser apresentadas no corpo do 
manuscrito. 

Ilustrações (tabelas, quadros e figuras, como fotografias, desenhos, gráficos, etc.) 
serão numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos, na ordem em que 
forem inseridas no texto, não podendo ultrapassar o número de cinco. 

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identi?cação aparece na parte superior, 
precedida da palavra designativa (tabela, figura, quadro) seguida do número de 
ordem de sua ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do 

http://decs.bvs.b/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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respectivo título (Ex.: Tabela 1 - título). Após a ilustração, na parte inferior, inserir a 
legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão, se houver 
(ver: ABNT NBR 14724 / 2011 - Informação e documentação - Trabalhos 
acadêmicos - Apresentação). A fonte consultada deverá ser incluída abaixo das 
imagens somente se for de dados secundários. 

As tabelas devem ser padronizadas conforme recomendações do Instituto Brasileiro 
de Geogra?a e Estatística - IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de 
Janeiro, 1993, disponíveis em 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf 

Os subtítulos do método e discussão deverão ser destacados em negrito conforme 
recomendação do check list. 

As ilustrações devem estar em boa qualidade de leitura em alta resolução. Tabelas, 
gráficos e quadros devem ser apresentados de forma editável no corpo no 
manuscrito. 

4) Fomento: antes da lista de referências, é obrigatório citar fonte de fomento à 
pesquisa (se houver). 

5) Agradecimentos: Podem ser destinados às pessoas que contribuíram para a 
realização do estudo, mas não se constituem autores e devem ser apresentados na 
página de título até que a avaliação seja concluída por questões de conflito de 
interesse. 

6) Referências: o número de referências é limitado conforme a categoria do 
manuscrito. As referências, apresentadas no final do trabalho, devem ser 
numeradas, consecutivamente, de acordo com a ordem em que foram incluídas no 
texto; e elaboradas de acordo com o estilo Vancouver. Exemplos de referências 
nesse estilo, elaborados e atualizados pela Biblioteca Nacional de Medicina dos 
Estados Unidos (U.S. National Library of Medicine - NLM), podem ser obtidos na 
URL <http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>. 

No mínimo, 50% das referências devem ser preferencialmente produções 
publicadas nos últimos 5 anos e destas, 20% nos últimos 2 anos. 

Recomenda-se evitar citações de teses, dissertações, livros e capítulos, exceto 
quando se tratar de referencial teórico (Ex: Handbook Cochrane). Da mesma forma 
deve-se evitar citações de artigos de jornais ou revistas não científicas (Magazines). 

Para os artigos disponibilizados em português e inglês, deve ser citada a versão em 
inglês, com a paginação correspondente. Sempre que disponível, indicar a versão 
eletrônica dos artigos citados, facilitando a sua localização. Dar preferência para o 
endereço do artigo em formato pdf. 

 

 

 

http://www.scielo.br/revistas/reben/checklist_pt.pdf
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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