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RESUMO 

 
Introdução: Os Pronto-Atendimentos compõem os serviços de urgência e 

emergência e constituem uma das portas de entrada para o Sistema Único de 

Saúde (SUS). Articula-se com as unidades básicas de saúde por meio das Redes de 

Atenção à Saúde, adquirindo importância estratégica para o atendimento integral às 

necessidades de saúde dos indivíduos. Diante da complexidade dos problemas 

envolvendo serviços de urgência e emergência, sua organização, estruturação e 

financiamento tem sido objeto de análise para as três esferas de poder que 

gerenciam o SUS. Objetivo: Analisar as trajetórias e itinerários terapêuticos de 

usuários de um serviço de pronto-atendimento classificados como não urgentes na 

classificação de risco do protocolo de Manchester. Metodologia: trata-se de um 

estudo de natureza qualitativa que utiliza como estratégia de pesquisa a análise de 

itinerários terapêuticos de usuários de um serviço de pronto-atendimento do 

município de Vitória-ES. Resultados: Constatou-se que os usuários utilizam o 

Pronto-Atendimento como primeira escolha de procura de atendimento para sua 

demanda em saúde e procuram o serviço por motivos não urgentes, que poderiam 

ser atendidos na atenção primária. 

 

Palavras chave: Urgência. Atenção Primária à Saúde. Acesso aos Serviços de 

Saúde. Planejamento em Saúde. Serviços de Saúde.
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1. INTRODUÇÃO 

 
A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) está ancorada nos pilares da 

universalidade, equidade e integralidade (ALVES, 2005). Sua materialização está 

intrinsecamente ligada à organização dos serviços de saúde, cujo modelo vigente 

aponta para a atenção primária como eixo ordenador do sistema.   

No intuito de viabilizar o SUS na lógica destes pressupostos, concebidos e 

articulados desde o movimento da Reforma Sanitária, fez-se necessário a 

reorientação do modelo assistencial vigente no país, marcado historicamente por 

práticas hegemônicas, caracterizadas pela dicotomia entre assistência e prevenção. 

O acesso aos serviços de saúde, até o final da década de 1980, não era permitido a 

uma parcela significativa da população brasileira, cujas necessidades não eram 

atendidas (ALVES, 2005).  

Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde emanou na agenda de 

prioridades do governo em meados da década de 1990 (BORGES, BAPTISTA, 

2010), com o propósito de romper com o paradigma assistencial vigente até a 

década anterior. Este nível de atenção caracteriza-se por um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

repercute na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades (STARFIELD, 2002, GIL, 2006). A sua 

operacionalização ocorre por meio de práticas de cuidado e de gestão participativas, 

conduzidas pelo trabalho em equipe e direcionadas a populações de territórios 

estabelecidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária.   

Embora as unidades de saúde sejam reconhecidas como a porta de entrada 

preferencial dos indivíduos no sistema, responsável pela resolução de até 80% das 

necessidades de saúde dos indivíduos, muitos destes recorrem aos serviços de 

urgência e emergência como primeira escolha na busca de atendimento para suas 

necessidades de saúde. Todavia, grande parte destes usuários que buscam os 

Pronto Atendimentos é classificada pelos protocolos clínicos como não urgentes, ou 

seja, deveriam ser atendidos pelas equipes que atuam nas unidades de atenção 

primária. Essa situação impacta negativamente os serviços à medida que contribui 
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para a demora no atendimento das urgências, formação de filas, descontinuidade da 

assistência, aumento dos gastos em saúde, dentre outros.  

Os Pronto-Atendimentos (PA) compõem os serviços de urgência e emergência 

e constituem uma das portas de entrada para o sistema de saúde. Articula-se com 

as unidades básicas de saúde por meio da Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

adquirindo importância estratégica para o atendimento integral às necessidades de 

saúde dos indivíduos. Dada a complexidade dos problemas que envolvem os 

serviços de urgência e emergência, sua organização, estruturação e financiamento 

tem sido objeto de análise para as três esferas de poder que gerenciam o SUS 

(BRASIL, 2013).  

A superlotação dos serviços de urgência e emergência é um problema 

complexo e pode ser consequência de falhas na atenção e na organização dos 

serviços de saúde nos demais níveis de atenção (WALLACE et al., 2014). Por 

exemplo, falhas no manejo adequado e no acompanhamento dos usuários podem 

contribuir para o agravamento ou agudização das condições de saúde passando 

necessitar de atendimento imediato. Além disso, a falta de acesso ou falta de 

resolubilidade dos serviços de atenção primária podem ser motivos para o indivíduo 

procurar serviços de urgência na tentativa de resolver problemas que poderiam ser 

manejados em outros níveis da atenção mais adequados para um cuidado 

longitudinal e integral (CARRET, FASSA, DOMINGUES, 2009). Esse último 

fenômeno tem sido denominado uso inapropriado dos serviços de emergência.  

Falhas no cuidado integral ao indivíduo e na longitudinalidade da atenção 

podem gerar, por sua vez, a reutilização dos serviços de emergência, especialmente 

em relação aos portadores de doenças crônicas, por não ser o modelo de atenção 

mais adequado a essas condições. Aliás, as condições crônicas e multimorbidades 

têm sido relatadas como principais fatores associados à utilização dos serviços de 

emergência em estudos nacionais e internacionais (McCORMICK, HILL, 2018).  

A atenção sobre como e em que momento as pessoas procuram ajuda para 

resolver suas demandas ou problemas de saúde, vem ganhando visibilidade quando 

se trata de planejamento, organização e avaliação de serviços assistenciais de 

saúde. Os caminhos trilhados pelos usuários em busca de cuidados terapêuticos 
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não obrigatoriamente acontecem com esquemas ou fluxos pré-determinados, suas 

escolhas expressam pensamentos subjetivos individuais sobre o processo de 

adoecimento e de formas de tratamento para o problema. (CABRAL et al., 2009). 

Nessa perspectiva, o itinerário terapêutico (IT) é um dos conceitos centrais nos 

estudos sócioantropológicos da saúde, trata-se de um termo utilizado para designar 

estes caminhos percorridos pelos indivíduos na busca de tratamento para sua 

doença ou aflição. (ALVES, 2015). Tendo em vista que as situações descritas como 

urgência e emergência são condições nas quais há agravo imprevisto à saúde com 

necessidade de atendimento médico imediato, os pacientes considerados não 

urgentes usurfruem de maneira errônea os serviços deste local, revelando que, o IT 

dos usuários influencia diretamente no atendimento prestado neste serviço de 

saúde, gerando acontecimentos indesejados, como por exemplo, a superlotação.  

Nesse sentido, este trabalho visa contribuir para a compreensão dos fatores 

que motivam os usuários a procurarem os pronto-atendimentos em detrimento ao 

das unidades básicas de saúde. Almeja, assim, a busca por inovações que 

contribuam com a melhora da efetividade do sistema, otimização de recursos e 

prevenção de eventos adversos para a população.  Portanto, o IT busca responder, 

descrever e analisar os costumes culturais pessoais e sociais a partir do caminho 

percorrido pelo indivíduo para resolver seu problema de saúde, incluindo a lógica 

que norteia a busca.
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9. OBJETIVOS  
 

Caracterizar o perfil dos usuários não urgentes de um serviço de pronto 

atendimento em Vitória-ES. 

Analisar o itinerário terapêutico dos usuários não urgentes de um serviço de 

pronto atendimento em Vitória-ES.
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10. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa está ancorada ao projeto guarda-chuva denominado: “Modelos 

de inteligência artificial para predição de uso inadequado, reutilização e mortalidade 

entre usuários de serviços de Pronto Atendimento: instrumento para o planejamento 

da rede de atenção à saúde”. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de 

abordagem qualitativa que utiliza como método de pesquisa a análise do perfil e 

itinerários terapêuticos de usuários de um serviço de pronto-atendimento do 

município de Vitória-ES, que buscou identificar os fatores relacionados ao uso 

inapropriado e não urgente de serviços de urgência e emergência por pessoas que 

poderiam ter seus problemas de saúde resolvidos em outros cenários assistenciais 

da rede de atenção à saúde. 

O cenário deste estudo foi um Pronto Atendimento (PA da Praia do Suá) 

localizado no município de Vitória, capital do Espírito Santo. Este município tem 

aproximadamente 364 mil habitantes (IBGE, 2017) e seu sistema de saúde é 

organizado em seis regiões de saúde, contando com dois Prontos Atendimentos, 29 

Unidades Básicas de Saúde e um complexo conjunto de serviços especializados, 

sendo que toda a rede de atenção é informatizada e opera com prontuário eletrônico 

desenvolvido pelo próprio município. O Pronto Atendimento de gestão municipal faz 

atendimentos clínico adulto e infantil e cirúrgicos de pequena complexidade e é uma 

das portas de entrada para o sistema de saúde, estando localizado na região de 

saúde do Forte São João (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, 2018). 

Os participantes da pesquisa foram usuários que acessaram o Pronto-

Atendimento da Praia do Suá, classificados como não urgentes conforme 

classificação do Protocolo de Manchester. Como critérios de inclusão, o participante 

deveria ser residente do município de Vitória por no mínimo 01 ano e ser maior de 

18 anos, já como critérios de exclusão, não poderiam participar da pesquisa 

usuários não residentes de Vitória, menores de 18 anos e com pulseira de 

classificação vermelha, laranja ou amarela. Ao todo, foram sujeitos desta pesquisa 

29 indivíduos que se encaixaram nos critérios de inclusão citados acima, que 

aceitaram, espontaneamente, contribuir para esta pesquisa. O processo de 

amostragem foi baseado nos critérios citados anteriormente, dessa forma, a seleção 

foi realizada com pessoas que buscaram atendimento no PA, foram abordadas e 
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concordaram em participar do estudo, sendo assim, uma amostragem do tipo não 

probabilística por conveniência, incluindo todos os indivíduos de forma consecutiva.  

A técnica utilizada para a coleta de dados foi entrevista semi-estruturada, 

composta por um roteiro com 18 perguntas. As conversas foram gravadas por meio 

de aparelho gravador e celular, sendo realizadas durante o mês de dezembro de 

2019, entre segunda e sexta-feira, de 7 às 16 horas. Tal período e horário se 

justificaram por ser o mesmo turno de funcionamento das unidades de saúde. Todos 

os participantes foram informados do que se tratava a pesquisa, dos seus objetivos 

e do procedimento de coleta de dados.  

 

Todos esses dados foram submetidos à Análise Temática derivada da Análise 

de Conteúdo, sistematizada por Bardin (2011) em 3 grandes etapas: 1. Pré - análise, 

2. Exploração do material e 3. Tratamento dos resultados. Após a leitura minuciosa 

no material na pré-análise, iniciou-se a segunda etapa realizando a exploração dos 

dados por meio da agrupação dos recortes textuais em cores, conforme proposto 

por Rodrigues (2018), agregando aqueles com informações que respondessem ao 

objetivo do estudo. A exploração do material deu origem a 15 categorias, de acordo 

com as unidades de registros selecionadas a partir do destaque com cores, 

diferenciando de acordo com cada unidade de registro. Na terceira e última etapa, 

as 15 categorias elencadas foram agrupadas por aproximação, dando origem a 

construção de três grandes categorias temáticas, a saber: “(In) compreensão da 

organização do SUS e os (des) caminhos na busca de cuidados em saúde”, “Na 

contramão do sistema: dificuldade de acesso à unidade básica de saúde” e 

“Necessidades de saúde e a busca por outras vias de atendimento”. 

 Ressalta-se que os participantes da entrevista assinaram de forma voluntária 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em que tiveram a garantia do 

sigilo de identidade e das informações prestadas. Desse modo, a identificação dos 

trechos utilizados obedece ao formato “E” seguido pela referida ordem de 

numeração na qual ocorreu a entrevista, que vai de “0” a “29”. 

Por fim, a pesquisa obedeceu aos preceitos éticos, de modo que a coleta de 

dados tenha se iniciado apenas após a autorização do município a qual pertence à 

unidade de saúde e a aprovação pelo CEP sob número do parecer 3.433.979 de 03 



15  

de julho de 2019, respeitando Resolução nº 466/12 e 510/2016, do Conselho 

Nacional de Saúde.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Dentre os 29 usuários entrevistados, 8 (27,5%) eram do sexo masculino e 21 

do sexo feminino (72,5%), sendo 3 usuários na faixa etária entre 18-20 anos 

(10,4%), 16 entre 21-30 anos (55,2%), 3 entre 31-40 anos (10,4%), 4 entre 41-50 

anos (13,7%), 2 entre 51-59 anos (6,8%) e 1 com mais de 60 anos (3,5%). De 

acordo com os entrevistados, 6 se consideram da cor branca (20,6%), 8 da cor preta 

(27,6%), 14 entendem-se da cor parda (48,3%) e 1 de cor amarela (3,5%) como 

ilustrado na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Distribuição conforme sexo, faixa etária, cor, escolaridade e plano de saúde dos pacientes 
que procuraram o pronto atendimento da praia do suá, no período de dezembro de 2019. 

CARACTERÍSTICA  N (TOTAL 29)  % (100) 

 
SEXO 

         

Feminino  21  72,5 

Masculino 

 
 8  27,5 

FAIXA ETÁRIA          

18-20  3  10,4 

21-30  16  55,2 

31-40  3  10,4 

41-50  4  13,7 

51-59  2  6,8 

> ou = 60 

 
 1  3,5 

COR          

Branca  6  20,6 

Preta  8  27,6 

Parda 

 
 14  48,3 

ESCOLARIDADE     

Sem instrução e < de 1 ano 
de estudo 

 0  0 

Ensino fundamental 
incompleto 

 4  13,8 

Ensino fundamental 
completo 

 0  0 

Ensino médio incompleto  0  0 

Ensino médio completo + 
técnico 

 12  41,4 

Ensino superior incompleto  9  31 

Ensino superior completo  4  13,8 

PLANO DE SAÚDE     

Possui  1  3,5 



17  

Não possui  28  96,5 

 

Nota-se que o número de mulheres que procuram atendimento é maior, 

fenômeno que pode ser explicado pela questão cultural de que se importam mais 

com sua saúde e cuidado do que os homens (LEVORATO et al., 2014). Nessa 

perspectiva é necessário que o homem se desprenda das amarras culturais onde 

acredita ser viril, invulnerável e forte, facilitando assim a adoção de práticas de 

autocuidado. Do contrário, buscar os serviços de saúde na perspectiva preventiva 

pode associá-lo a fragilidade e insegurança, o que pode aproximá-lo do universo 

feminino, podendo implicar em incompetência com a chamada “masculinidade frágil” 

socialmente não reconhecida.  

De acordo com o grau de conhecimento e instrução expostos através da 

escolaridade dos pacientes mostra que 4 pessoas se enquadram em nível superior 

completo, 9 em nível superior incompleto, 4 em ensino fundamental incompleto e 12 

em ensino médio completos sendo dentre esses, 3 em formação técnica. Quanto à 

obtenção de plano de saúde privado, apenas 1 pessoa entre as 29 o possui.  

É importante ressaltar que apenas uma pessoa apresentou plano de saúde 

para assistência em serviços de saúde privado. Através disso, pode observar que 

mesmo com a obtenção do plano de saúde, ainda há procura por atendimento em 

serviços públicos, e também, que a maior parte dos usuários deste estudo 

dependem única e exclusivamente com os serviços ofertados pelo SUS.  

Na tabela 2, pôde-se identificar algumas justificativas para os usuários terem 

procurado o PA. Agrupamento este que considerou o que os pacientes relataram na 

entrevista, sobre o que motivou a ida do usuário ao serviço. 

Logo, sintomas como gripe, tosse e dor de garganta, classificaram-se como 

problemas respiratórios. Sintomas como dor epigástrica, náuseas e diarréia, 

classificaram-se como problemas gastrointestinais, e assim por diante foi realizado o 

agrupamento de justificativas para a procura pelo PA. 
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Tabela 2 - Distribuição dos usuários selecionados na amostra quanto à justificativa para a procura 
pelo pa da praia do suá, no período de dezembro de 2019. 

JUSTIFICATIVA DA PROCURA PELO PA N % 

 
Dor 

 
8 

 
27,6 

Problemas respiratórios 6 20,7 

Problemas gastrointestinais 2 6,8 

Trauma/Lesão 3 10,5 

Mal estar inespecífico 2 6,8 

Problema renal 2 6,8 

Crise alérgica 3 10,5 

Problema oftalmológico 1 3,5 

Outras causas 
 

 

2 6,8 

TOTAL 29 100 

 

 

Entre os 27,6% de relatos de dor, 1 (3,45%) dos usuários relatou dor nos 

membros, 3 (10,35 %) relataram dor no ouvido, 3 (10,35%) relataram lombalgias e 1 

(3,45%), dores torácicas.  

No item "outras causas", entre os resultados foram encontrados 1 usuário que 

justificou a procura pelo PA porque não iria conseguir ser atendido na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) por causa do horário (à tarde) e não haver mais vagas de 

demanda, e, 1 usuário justificou sua procura pelo fato de ter passado mal e querer 

um “check-up” sobre seu estado de saúde, sendo o PA mais próximo ao seu 

trabalho, sendo que, este usuário o único com plano de saúde entre todos os outros.  

A maioria dos motivos de procura ocorreu por problemas agudos de baixa 

gravidade que poderiam ser resolvidos nas UBS, tais como resfriado comum, 

amigdalite, infecção das vias aéreas superiores, infecção do trato urinário e 

gastroenterite aguda. 

Outro aspecto importante é quanto ao dia da semana, pois verificou-se que as 

pessoas procuram o serviço de pronto-atendimento durante a semana, quando a 

UBS está funcionando e que a priori deveria absorver esta demanda, diante disso, 
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esperava-se procura maior aos finais de semana, pelo fato do serviço funcionar 

como retaguarda para todas as UBS.  

A partir das entrevistas realizadas e análise do material coletado houve 

aproximação da realidade que envolve o itinerário terapêutico dos usuários não 

urgentes do PA localizado na Praia do Suá/Vitória-ES, e uma síntese das diversas 

situações referentes ao acesso aos serviços públicos de atenção básica à saúde. 

Em seguida, como visto acima, serão expostos alguns relatos que apontam as 

justificativas do usuário pela procura do PA como primeira escolha para 

atendimento. 

 

(In) compreensão da organização do SUS e os (des) caminhos na busca de 

cuidados em saúde 

 

A falta de compreensão do sistema de saúde é considerada uma importante 

razão para a demora no atendimento das urgências, formação de filas que acaba 

sendo prejudicial para o estado de saúde dos usuários, aumento dos gastos e 

consequentemente gerando superlotação do PA. (SOUZA et al., 2019).  Mesmo as 

unidades de saúde sendo reconhecidas como a porta de entrada preferencial dos 

indivíduos no sistema, responsável pela resolução de até 80% das necessidades de 

saúde, nem todos os usuários alcançam esta informação, sendo assim, pacientes 

que deveriam ser atendidos pelas equipes de atenção primária dirigem-se aos 

serviços de urgência e emergência como primeira escolha para resolução de sua 

necessidade de saúde causando os problemas citados acima. No entanto, os 

usuários vêem que este problema pode ser reparado através de mídias sociais para 

que saibam onde buscar por atendimento sem que haja descontinuidade da 

assistência e o atendimento seja feito de forma mais rápida.  

 

As unidades de urgência e emergência são consideradas referência para o 

tratamento de problemas de saúde pela população, por serem ambientes com 

atendimento rápido e resolutivo. Com a compreensão incorreta do intuito deste 

serviço o PA é visto como alternativa para a falta de resolutividade da atenção 

básica, gerando assim, dificuldade de acesso nestes estabelecimentos de saúde por 

gerar superlotação do serviço e afetar a qualidade dos serviços e corroborando com 
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o vínculo frágil dos indivíduos com a UBS por não procurarem o serviço.  (SOUZA et 

al., 2019). 

 

Foi possível identificar que os pacientes preferem se encaminhar direto a PA a 

procurar outro local para atendimento, mesmo que o tempo de espera ultrapasse 5 

horas, pois tem a certeza de que serão atendidos, tornando este um fator relevante 

dentro deste tema, pois, ainda com a problemática do tempo e das condições de 

espera que nem sempre são em ambientes confortáveis, os usuários optam por 

esperar porque sairão com a resolução de seu problema no mesmo dia. (KONDER; 

O’DWYER, 2019). 

 

“Vem gente de Cariacica, vem gente da Serra, vem gente de Vitória... não 
consegue atendimento lá no seu município e procura aqui e é atendido… 
Demora um pouco, mas é atendido e sai satisfeito, porque é atendido”. 
(E5).    
 
 “Ah… pra mim, no meu ponto de vista, é uma segurança, porque se a gente 
vem e não tem um convênio pelo SUS e ele… ele tem um atendimento bom, 
uma equipe legal com as pessoas que vem aqui, entendeu... então, assim, 
ele é super eficiente... e as pessoas sempre tá procurando ali porque ele 
vem... igual eu, eu venho segura que eu vou ser atendida que o meu 
problema vai ser resolvido” (E17). 

  

 

Um ponto considerável é a falta de informação observada pelo 

desconhecimento da classificação do Protocolo de Manchester e consequentemente 

o fluxo do sistema, gerando opiniões distintas sobre este quesito. Alguns pacientes 

não concordam com sua classificação, considerando como “perda de tempo” 

encaminhar-se à UBS. Contudo, para outros, procuraram a UBS evitando 

superlotação do PA e consequentemente seu problema de saúde seria resolvido 

mais rápido. 

 

“Eu nem sabia desse quesito, mas... acho interessante, talvez por não 
superlotar, por exemplo... igual hoje, como teve uma falta de médico, as 
pessoas estão esperando três vezes mais” (E10). 
 
“[..].Oh, eu prefiro vir pra cá [pronto atendimento] porque quando eu vou lá 
[unidade de saúde] eu não consigo… então, é difícil... se é pra perder o 
tempo, ficar esperando, eu prefiro esperar aqui do que ficar lá e depois não 
conseguir, e vim pra cá” (E25). 
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Existe também a questão da delonga por procura de atendimento pelos 

indivíduos, a maioria, algumas vezes, espera completar mais de uma semana com o 

problema de saúde até procurar por atendimento no pronto atendimento. 

 

“Que eu to com um problema no dedo, na unha... encravada… há duas 
semanas” (E2). 

 
“É... inflamação de garganta… Há mais ou menos um mês” (E6).  

 
“Eu senti… eu to passando mal agora… Quando eu vou urinar, eu sinto 
ardência… E um pouco de febre… Tem uma semana” (E11).  

 

Sobre as principais diferenças entre PA e UBS, os entrevistados destacaram 

alguns pontos evidenciando o entendimento sobre esta questão, sendo as principais 

delas: a procura por atendimento no PA é realizada quando as condições de saúde 

necessitam de atendimento urgente e é o lugar onde as pessoas podem ter um 

atendimento a qualquer hora o dia para resolver problemas pontuais que aparecem 

no momento com a realização de exames e prescrição de remédio feita de maneira 

mais rápida. Já a procura pela UBS segundo os entrevistados deve ser realizada 

com finalidade de realização de agendamento de consultas e exames, entrega de 

remédios, aplicação de vacinas, atendimento psicológico e odontológico 

(profissionais mais citados quando se tratando de procura à UBS), acompanhamento 

de sintomas leves de gripe, tonturas, mal-estar, conjuntivite, dores de cabeça e é 

popularmente conhecida como “posto de saúde”. 

 

“O posto serve mais para casos sem urgência… é... consultas… é… que o 
médico faz... essas coisas... e o PA é pronto atendimento, que serve pra 
coisas mais urgentes que o posto não… não dá conta…” (E9). 
 
 “A unidade é básica, aquela situação de consulta rotineira, exame 
rotineiro... o PA naquela urgência mesmo, que tá com muita dor, tá sentindo 
tonteira, falta de ar... aí eu tenho que procurar o PA” (E22). 
 
 “No posto de saúde, a gente faz um acompanhamento anual… mensal, 
pode-se considerar... e aqui não [pronto atendimento]... e aqui você vem, 
tomou o remédio, e vai embora... você vem, foi consultado, e vai embora... 
você não tá sempre aqui fazendo aquele acompanhamento e tal... você 
pode voltar aqui várias vezes no ano com outras coisas, mas... você não tá 
aqui fazendo aquela… aquele acompanhamento que faz no posto de 
saúde…” (E26).  
 
 

Quanto às condições de saúde que precisam de urgência, é um ponto bastante 

relativo a ser discutido, sendo que, o que para alguns pode ser considerado urgente 
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para outros pode não ser, como por exemplo uma inflamação na garganta. E, 

observa-se que os usuários querem apenas consulta médica e não entendem qual a 

proposta da UBS, não havendo reconhecimento do trabalho dos outros profissionais 

e as várias outras ações que são oferecidas dentro da Atenção Primária. Com isso, 

a noção negativa de saúde e itinerário terapêutico, caracteriza-se pela ênfase na 

enfermidade e escolha de tratamentos para a sua cura, sendo questionável esta 

dependência com relação ao modelo assistencial individualista realçando a 

dimensão medicalizadora, hospitalocêntrica e curativista da doença, além dos 

elevados custos gerados e da baixa efetividade das formas de produção do cuidado. 

(DEMÉTRIO; SANTANA; SANTOS, 2019). 

 

 

Na contramão do sistema: dificuldade de acesso à unidade básica de saúde  

 

Outra questão está relacionada à Atenção Primária à Saúde, que deve estar 

preparada para prestar atendimento nas situações de urgências, por meio do 

acolhimento com escuta qualificada e com a classificação de risco. Desse modo, os 

usuários classificados como não urgentes deveriam acessar aos serviços pela 

unidade de saúde sendo considerada a principal porta de entrada aos serviços de 

saúde, com os princípios do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da universalidade e da humanização e terem seus 

problemas de saúde resolvidos, no limite das atribuições deste nível. (CASSETTARI; 

MELLO, 2017). 

 

 A atenção primária tem como objetivos de ampliação do acesso, 

fortalecimento do vínculo, a responsabilização e o primeiro atendimento às urgências 

e emergências, em ambiente adequado, até a transferência/encaminhamento dos 

pacientes a outros pontos. (BRASIL, 2013). Porém, existem algumas questões que 

dificultam esses processos, como: demanda espontânea com número limitado de 

vagas, alta rotatividade de profissionais impedindo a criação de vínculo entre 

usuários e profissionais/serviços na UBS e novas tecnologias como a criação do 

aplicativo Vitória Online pelo fato dos agentes comunitários de saúde não realizarem 

os agendamentos através de visitas domiciliares.  
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Identificou-se dentro deste tema que a demanda espontânea na UBS é um dos 

pontos importantes a serem discutidos, pois, é considerado um recurso dificultador 

para o acesso ao atendimento, sendo que, há vagas limitadas e nem sempre o 

paciente consegue ser atendido.  É importante ressaltar que na maioria das vezes 

não há explicação clara aos pacientes por parte dos profissionais de saúde quanto 

ao número de vagas e os horários de atendimento da demanda espontânea. 

(CASSETTARI; MELLO, 2017). Caso não haja consulta marcada posteriormente e 

as vagas da demanda estiverem preenchidas não há possibilidade de atendimento 

no mesmo dia.  

 

“Bom... eu passar na unidade de saúde creio que a resposta seria que eles 
falariam que não tem demanda pra atendimento e iria tentar agendar pra 
outro dia.… e eu estou me sentindo mal hoje… pode acontecer que no dia 
que eles marquem, pra amanhã ou depois, eu não esteja, porque eu já 
fiquei aborrecida e passei na farmácia e comprei um remédio.” (E20).  

 
“Eu acho que deveriam ser disponibilizadas algumas vagas a mais, sem 
serem aquelas que têm agenda também… mas, algumas vagas a mais, 
porque a gente não escolhe o dia que vai passar mal e chegar lá [unidade 
de saúde] tem que ficar esperando... já aconteceu de eu ficar esperando, 
esperando, esperando e não conseguir” (E25). 
 
“Então, eu cheguei lá [unidade de saúde], eles falam que eles não podem 
consultar que não podem nem chegar lá se você não tiver marcado nada. 
Então, aí eu esperei porque ele falou que tinha uma pessoa marcada e se 
cancelasse ele conseguia me encaixar só que a pessoa chegou eu tive que 
vir pra cá [pronto atendimento]” (E3).  

 

Outro ponto presente na fala dos participantes da pesquisa diz respeito à 

rotatividade dos profissionais. Essa troca constante de servidores dificulta a criação 

de vínculo com a comunidade, tornando difícil o acolhimento dos indivíduos com a 

unidade de saúde. No entanto, quando existe esta conexão com a UBS, os 

pacientes costumam procurar preferencialmente para exames de rotina, pegar 

medicações na farmácia e consulta odontológica. 

 

“[...] há uma rotatividade de médicos muito grande, então, você não 
consegue criar um vínculo com aquele médico…” (E15).  

 
“Olha, já foi bem melhor o atendimento... as pessoas… assim, eu não sei se 
é porque são pessoas novas que estão lá agora, mas as pessoas antigas, 
que conhece a gente já tinha muito tempo... eu acho que o tratamento era 
bem melhor... é mais assim, essas coisas…” (E26). 

 
“Eu faço os meus exames de rotina, para ver se tá tudo direitinho... quando 
eu preciso de alguma, tipo “ah, to com febre, alguma coisa”, vou lá 
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também... [E, além desses, quais outros serviços que você?] O de 
medicação… consegui os medicamento lá... só…” (E12).  

 

O acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos 

encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e 

escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas. Seu principal objetivo é 

a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo com a equipe de 

saúde garantindo a empenhar-se ao tratamento e buscar os serviços de saúde 

adequados. (Brasil, 2013). Mas, identificou-se que este acolhimento na maioria das 

vezes não aconteceu da forma adequada nos estabelecimentos de saúde, gerando 

por vezes, revolta e desânimo nos pacientes, consequentemente, provocando piora 

em sua situação de saúde. 

 

Portanto, é importante que os profissionais de saúde conheçam o itinerário 

terapêutico dos pacientes, entendam como os indivíduos e grupos sociais fazem 

escolhas, procuram atendimento e tratamento, fatores determinantes não adesão ou 

adesão aos tratamentos e como é vivenciado o processo de adoecimento, para 

escolha de novas estratégias em saúde mais eficazes. (SILVA; GONÇALVES; 

DEMÉTRIO, 2012).  

 

Quando abordado o assunto da marcação de consultas pelo aplicativo Vitória 

online foi avaliado pelos usuários com insatisfação, sendo desfavorável para 

pessoas com inabilidade nas novas tecnologias, como no caso de idosos. E, quando 

não é confirmada a consulta ou o paciente não comparece no dia marcado não há 

como remarcar as próximas consultas pelo aplicativo, tendo seu acesso bloqueado. 

 

“Eu acho que mais ou menos.. Porque, igual, se a gente faltar na consulta, a 
gente fica bloqueado no site, né... não consegue marcar e tem que ir no 
posto…” (E13). 

 
“Ah, eu não acho ela legal não... Porque a gente tem que ficar marcando e 
não consegue... e, a gente indo lá, fica melhor... levantar cedo, né... eu 
gosto de ir primeiro... ficar lá, chamar…” (E24). 

 

Diante do exposto, a atenção ao caminho percorrido pelos usuários para 

encontrar o atendimento à saúde tem sido considerada um fator importante para 

compreensão do sistema, pois não necessariamente coincide com um plano ou 

processo predeterminado. 
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Necessidades de saúde e a busca por outras vias de atendimento 

 

Outro aspecto importante identificado foi à busca do PA ao contrário da UBS ou 

outro estabelecimento de saúde como primeira escolha, apontado pelos 

entrevistados como principais motivos a dificuldade de marcação de consulta pelo 

aplicativo Vitória Online, localização geográfica do PA próxima ao trabalho e/ou 

residência, ausência do médico na UBS, o horário de atendimento para demanda 

espontânea na UBS e certeza de atendimento médico no PA. Tais situações 

apontam fragilidades na rede dos serviços de atenção primária, a qual deveria ser a 

porta de entrada para o sistema de saúde como já mencionado.  

 

Assim, estes fenômenos podem ser explicados por algumas necessidades de 

saúde, sendo elas aquelas que dizem respeito ao acesso e ao consumo de toda 

tecnologia de saúde capaz de melhorar e prolongar a vida, podendo ser leve, leve-

duras e duras, e, o valor de uso de cada uma dessas tecnologias é definida a partir 

da necessidade de cada pessoa exposta na singularidade de seu problema de 

saúde. (CECÍLIO, 2001). 

 

Pode-se observar também que as dificuldades para acessar o serviço afetam 

diretamente outra necessidade de saúde do usuário quando se trata da 

imprescindível criação de vínculo com a equipe e/ou profissional, que é considerada 

referência na relação de confiança no encontro de subjetividades. (CECÍLIO, 2001). 

Essas dificuldades podem resultar na criação de empecilhos na estruturação da rede 

assistencial, impossibilitando que o acesso seja equilibrado e oportuno. (KONDER; 

O’DWYER, 2019). 

 

Desse modo, os principais lugares citados pelos usuários por busca de 

atendimento alternativo ao PA foram: UBS; PA de São Pedro que é considerado 

pelos pacientes ter menor tempo de espera quando comparado ao PA da Praia do 

Suá; farmácia em busca de atendimento do profissional farmacêutico e também a 

procura por estabelecimentos de saúde em que o plano de saúde cubra sua 

necessidade. 
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Neste contexto, foi possível identificar que o profissional farmacêutico foi a 

primeira escolha de alguns indivíduos, pelo fato de que seria um atendimento de 

resolutividade rápida e conseguiriam medicamentos para solucionar seu problema 

de saúde. 

 

“Eu procurei pra mim… pra ele ver a minha situação, pra eu comprar um 
remédio e vê se.. resolvia o pobrema... aí, ele falou: “olha, eu não vou 
passar o remédio para você porque hoje é tudo com a receita do médico, 
entendeu? aí, eu fiquei em casa em dúvida... não sabia se eu vinha, não 
sabia se ficava... aí, eu peguei e resolvi vir pra não agravar mais, né…” (E1). 
 
“Eu fui numa farmácia pra conversar com o farmacêutico pra ele dar uma 
olhadinha pra ver o que ele achava, só que ele acabou me pedindo pra vir 
aqui [Pronto-Atendimento] porque ele não podia medicar, já que eu estou 
com essa alergia a três dias e não passa” (E15). 

 

Outro lugar de procura dos indivíduos para atendimento como primeira escolha é o 

Pronto-Atendimento de São Pedro. Contudo, este também é um serviço de urgência 

e emergência localizado em Vitória-ES e por ser primeira escolha de muitos 

pacientes também se encontram em superlotação, com demandas que misturam 

pessoas em reais situações de urgência e emergência e outras de baixa 

complexidade, aquelas consideradas não urgentes. Assim, dificulta o processo de 

trabalho das equipes e a qualidade do cuidado neste estabelecimento de saúde. (DA 

ROS et al., 2018). 

 

“Teria o de São Pedro, que seria até mais próximo da minha casa, mas 
como eu tava na faculdade, eu vim direto pra cá” (E10). 
 
“Outro PA… o de São Pedro, que eu vou também… [E por que que você 
não foi lá?] Porque eu tava em Jardim da Penha, aí, pra vir pra cá, era mais 
fácil, mais rápido, e eu trabalho aqui do lado também.” (E27). 

 

A procura pela Unidade de Saúde como primeira escolha entre a maioria dos 

usuários é apenas citada e não uma realidade praticada, justificando que na UBS 

não há vagas de demanda disponíveis e com isso preferem seguir direto ao PA uma 

vez que o atendimento é garantido. A UBS possui dias e horários de funcionamento 

limitados, havendo dificuldades para o agendamento de consultas pelo aplicativo, e, 

por isso, muitas vezes os pacientes não conseguem atendimento no mesmo dia ou 

no máximo no dia seguinte pelas vagas da demanda espontânea. (DA ROS et. al., 

2018).  
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“[teria outro lugar pra você vir a não ser aqui?] Seria o posto de saúde do 
meu bairro.” (E18). 
 
“A unidade de saúde, mas… é... lá você precisa ser atendido, quando não 
agendado, você precisa ser atendido por demanda.” (E20). 
 
“Olha, aqui é o mais perto da minha casa, tirando a unidade do bairro” 
(E23). 
 
“Seria no posto de saúde, mas só que lá o atendimento ainda é um pouco 
mais… pode-se considerar burocrático... não sei, burocrático não... mai 
demorado, porque teria que esperar um encaixe sem consulta marcada, e 
talvez demoraria bem mais do que aqui…” (E26). 

 

Uma questão considerável é que uma pessoa apresentou plano de saúde 

como primeira escolha para atendimento em estabelecimento de saúde privado. 

Destaca-se que os planos privados de assistência à saúde estão presentes no 

sistema colaborando para existência de desigualdades no acesso e na utilização de 

serviços de saúde, isso acaba agravando a iniquidade, uma vez que indivíduos de 

maior renda ocupam o PA, limitando o acesso da população de menor renda, que 

chegam com maior frequência a este estabelecimento de saúde. (CARRET; FASSA; 

DOMINGUES, 2009). 

 

“Ah, o único lugar que teria pra eu procurar seria do plano mesmo. [...] 
assim, que você pode ser atendida e você não precisa pagar nada... a única 
forma que você paga é se você precisar de fazer um exame de… um exame 
mais avançado… algum tipo de processo de gravidez, algo assim do tipo, 
mas, eu vou lá ser atendida, se passar pelo médico ali já é coisa mais 
tranqüila... é demorado também, não é tão rápido quanto parece que é... é 
demorado também, tem esse processo de espera... a quantidade de 
pessoas que atende também é pequena, não é muito grande, entendeu... 
tem essa demora também... por isso que eu optei por aqui porque, se eu for 
pra lá, eu sabia que eu ia demorar também... mas, por conta do meu 
trabalho, eu querendo voltar logo, preferi vir por aqui mesmo”. (E19). 

 

Portanto, os achados deste estudo afirmam o impacto que o IT dos pacientes 

causa sob o fluxo do sistema, na questão do acesso e da utilização dos serviços, 

influenciando de forma negativa a utilização dos mesmos, visto que, os usuários 

compreendem o cuidado direcionado a figura médica desconsiderando outras 

perspectivas, dando ênfase somente aos procedimentos terapêuticos para tratar a 

doença e alcançar a cura. (DEMÉTRIO; SANTANA; SANTOS, 2019). A análise do IT 

desta população em condições de saúde não urgentes atendidos em 

estabelecimento de urgência/emergência apresenta experiências, trajetórias e 

peculiaridades dos indivíduos evidenciando as dificuldades enfrentadas para 

conseguir atendimento acolhedor nos serviços de saúde. 
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Algumas das limitações observadas neste estudo são o baixo n amostral, o fato 

da pesquisa ter sido realizada em um única instituição de saúde (PA da Praia do 

Suá), e portanto, a validade externa desta pesquisa é limitada. Porém, destaca-se as 

potencialidades do presente estudo por ser flexível e interativo, com ênfase na 

compreensão holística  
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5. CONCLUSÃO 

 
 

O objetivo deste trabalho é descrever o perfil e as trajetórias de tratamento de 

usuários que buscam atendimento no Pronto-Atendimento de Vitória-ES. Assim, por 

meio de 29 entrevistados, pôde-se observar que a maior parte destes usuários foram 

mulheres, entre 21 e 30 anos, da cor parda e o grau de escolaridade sendo médio 

completo com formação técnica, e, dependem exclusivamente do serviço público de 

saúde. 

 

Desse modo, foram evidenciados os principais motivos da busca por 

atendimento, sendo eles, a grande maioria por problemas agudos, caracterizados 

por dor, como dores no ouvido e lombalgias; problemas respiratórios, encaixando-se 

dor de garganta e tosse; problemas gastrointestinais, tais como náuseas e diarréia; 

trauma/lesão; mal estar inespecífico; problema renal; crise alérgica; problema 

oftalmológico como conjuntivite e outras causas, e aqui, enquadraram-se aqueles 

usuários que procuraram atendimento pelo fato do PA estar mais próximo ao seu 

trabalho ou porque não iriam conseguir atendimento na UBS devido ao horário, sem 

disponibilidade em vagas de demanda. 

 

Sendo assim, a via de tratamento adotada pelos entrevistados seguiu 

principalmente a busca por profissionais em estabelecimentos comerciais 

(farmácias) da comunidade, PA de São Pedro, estabelecimentos de saúde cujo 

plano de saúde cubra sua necessidade, e, UBS sendo o último local de procura. 

Caso não houvesse resolução do problema, realizava-se a busca por atendimento 

médico oficial diretamente no Pronto-Atendimento.  

 

Com base neste estudo, novas pesquisas podem ser desenvolvidas 

principalmente focadas na UBS, com o objetivo de desenvolver ações que 

favoreçam o conhecimento para os usuários de suas necessidades em saúde por 

meio de tecnologias explicativas como confecção de folder para distribuição nos 

estabelecimentos de saúde sobre onde procurar atendimento para seu problema e 

quando acessar esses serviços, dando foco aos indivíduos que necessitam do 

serviço público de saúde, visando pessoas de classe médio-baixa em seu contexto 

sociocultural.
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APÊNDICES 

APÊNDICES 01 –  Questionário 

Roteiro Semiestruturado de Entrevista 

Identificação 

- Nome: 

- Data de Nascimento: 

- Raça:  

- Unidade de Referência: 

- Possui plano de saúde: 

 

Questões sobre itinerário terapêutico: 

 

1) Fale sobre o motivo que te trouxe ao PA  

2) Na sua opinião, você teria outro lugar para procurar atendimento para esse 
problema? 

3) Antes de vir aqui para o PA, você procurou atendimento para esse problema? Se 
sim, em quais lugares? 

4) Há quanto tempo o senhor está com esse problema? Já esteve no PA ou na 
unidade de saúde anteriormente por causa desse problema? 

5) O que você acha desse PA? 

6) O que esse PA representa para você? 

7) Na sua opinião, o que seria necessário para resolver o seu problema de saúde 
hoje? 

8) Como você está avaliando o atendimento aqui no PA hoje?  

9) Você foi classificada(o) com a pulseira verde. O ideal seria que você fosse 
atendido na unidade de saúde. O que acha disso? 

10) Para você, o paciente deve procurar a unidade de saúde antes de vir pro PA? 

11) Em que momento o indivíduo deve procurar o PA e em qual momento deve 
procurar a unidade básica?  

12) Você poderia me dizer a diferença entre PA e Unidade de Saúde?  

13) Você usa algum tipo de serviço na unidade? 

14) Como é o atendimento na unidade de saúde de referência?  

15) Você conhecia sua equipe de referência? 

16) Você poderia me falar alguns pontos positivos e negativos do PA 

17) Me fale alguns pontos positivos e negativos da unidade que o senhor frequenta 

18) Você gostaria de dar alguma opinião sobre o PA ou sobre a Unidade de Saúde?  
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APÊNDICE 02 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(componente qualitativo) 

 
 
O(A) Sr.(a) ______________________________________________________ foi 

convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “Modelos de inteligência artificial para 

predição de uso inadequado, reutilização e mortalidade entre usuários de serviços de Pronto 

Atendimento: instrumento para o planejamento da rede de atenção à saúde”, sob a 

responsabilidade de Ana Paula Santana Coelho Almeida. 

 

JUSTIFICATIVA  

Estudar o uso dos serviços de pronto-atendimento, ou os motivos pelos quais as pessoas 

utilizam o PA em situações de pouca gravidade é importante para que se possam identificar 

falhas no acesso e no cuidado presentes nas unidades básicas de saúde  e/ou nos outros 

serviços da rede, no intuito de buscar soluções para estes entraves. Ou seja, as informações 

levantadas pelo estudo podem ser úteis para a solução desses problemas na elaboração de 

políticas de saúde e na organização do sistema de saúde.  

 

OBJETIVOS DA PESQUISA  

Analisar o uso inapropriado dos serviços de urgência e emergência, atendimentos não 

urgentes, mortalidade e reutilização do serviço de pronto atendimento (PA). 

 

PROCEDIMENTOS  

São convidados a participar da pesquisa usuários do PA que já passaram pela classificação 

de risco. O objetivo é conhecer os motivos pelos quais você veio até este serviço e captar 

sua percepção sobre o atendimento recebido. Sua participação é muito importante e ela se 

dará através de uma entrevista individual.  A pesquisadora responsável garantirá que os 

dados coletados serão tratados de forma anônima e confidencial, e que em nenhuma 

hipótese quem aceitar participar deste estudo será identificado. 

DURAÇÃO E LOCAL DA PESQUISA  

A entrevista será realizada no próprio PA e possui uma duração prevista de 15 minutos. 

 

RISCOS E DESCONFORTOS  

Toda pesquisa com seres humanos envolve algum risco. Neste estudo os riscos da 

pesquisa para o participante são o possível desconforto/constrangimento de conceder a 

entrevista para a pesquisadora. Esses riscos serão minimizados através das seguintes 
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providências: local reservado para a realização da entrevista e agilidade em sua realização 

para que não prejudique o fluxo pelo serviço de saúde. Ressaltamos que a participação é 

voluntária, e que a pesquisa será desenvolvida de forma a garantir a manutenção do sigilo 

quanto à sua identificação pessoal em quaisquer das informações obtidas no decorrer dessa 

pesquisa. E caso sinta-se desconfortável em qualquer momento do estudo você pode 

recusar-se a participar deste estudo. 

  

BENEFÍCIOS  

Sua participação da pesquisa irá contribuir para a melhoria da assistência e ordenação das 

ações na rede de atenção à saúde; para subsidiar o planejamento local de saúde, o 

monitoramento e a avaliação das ações nas equipes, unidades, municípios e região; visando 

à readequação do processo de trabalho e do planejamento frente às necessidades, 

realidade, dificuldades e possibilidades analisadas. 

 

ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA 

Durante a pesquisa sua participação se dará somente no momento da entrevista. Fica 

resguardado a assistência imediata e integral gratuita por possíveis danos decorrentes da 

pesquisa também está garantida por meio de encaminhamento, orientação a assistência de 

saúde neste PA. 

. 

GARANTIA DE RECUSA EM PARTICIPAR DA PESQUISA E/OU RETIRADA DE 

CONSENTIMENTO  

Reiteramos que você não é obrigado(a) a participar da pesquisa, podendo deixar de 

participar dela em qualquer momento de sua execução, sem que haja penalidades ou 

prejuízos decorrentes de sua recusa. Caso decida retirar seu consentimento, você não mais 

será contatado(a) pela pesquisadora.  

 

GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E PRIVACIDADE  

As falas e informações, construídas nas entrevistas serão mantidas de forma confidencial, 

entendo que a minha identidade não será revelada em nenhuma circunstância. Os dados 

coletados somente poderão ser utilizados em eventos ou publicações científicas. 

 

GARANTIA DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO 

Esclarecemos ainda, que o(a) senhor(a) não pagará e nem será remunerado(a) por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação. 
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GARANTIA DE INDENIZAÇÃO 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, deve-se contatar a Pesquisadora Ana Paula Santana 

Coelho, no telefone (27) 999324676 endereço Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, CEP 

29.040-090, Vitória - ES, Brasil. O(A) Sr.(a) também pode contatar o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo 

(CEP/CCS/UFES) através do telefone (27) 3335-7211, e-mail cep.ufes@hotmail.com ou 

correio: Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Prédio Administrativo do CCS, 

Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, CEP 29.040-090, Vitória - ES, Brasil. O 

CEP/CCS/UFES tem a função de analisar projetos de pesquisa visando à proteção dos 

participantes dentro de padrões éticos nacionais e internacionais. Seu horário de 

funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. 

 

Declaro que fui informado (a) e esclarecido (a) sobre o conteúdo do presente documento, 

entendendo todos os termos acima expostos, como também, os meus direitos, e que 

voluntariamente aceito a participar deste estudo. Declaro, depois de conhecer e entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, e colher o meu 

depoimento sem qualquer custo financeiro a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo libero a 

utilização destes depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos e slides).  

Atenção: Todas as vias e páginas deverão ser rubricadas. 

Declaro também ter recebido uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

assinado pela pesquisadora. 

 

_________________________________, ____ de _____________ 2019. 

 

                 _____________________________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

 

__________________________________________________ 

Prof.ª Drª. Ana Paula Santana Coelho Almeida 

 Pesquisador 
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ANEXOS 

Anexo 01 – Carta Aceite da Secretaria Municipal do Município de Vitória – ES. 
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ANEXO 2 - Parecer do Comitê de Ética 
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