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INTRODUÇÃO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) está inserido como um dos maiores 

sistemas de saúde na escala global, como define o Ministério da Saúde (MS), 

oferece atendimento gratuito para os mais diversos serviços de saúde e abrange 

toda a população brasileira1.  

Lançadas como parte da Política Nacional de Urgência e Emergência (2003), 

as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) funcionam como unidades 

intermediárias entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os hospitais² e atendem 

a casos de saúde de atenção médica intermediária, evitando que estes pacientes 

sejam sempre encaminhados aos prontos-socorros dos hospitais³. 

Em função desse cenário, as Unidades de Emergência (EU) têm atendido 

acima da sua capacidade instalada, o que se torna assunto de discussão e debate 

sobre a deficiência no atendimento emergencial 4. 

Dessa forma, a qualidade nos serviços prestados tornou-se um dos desafios 

enfrentados pelo SUS, o que traz sérios danos aos pacientes que precisam desse 

serviço, como por exemplo, demora na realização de consultas médicas e de 

exames5.  

Em um ambiente econômico com sérias restrições orçamentárias, o controle 

de recursos escassos aliado à eficiência em sua utilização se torna crítico. 

Administradores da área da saúde lidam com o desafio de conduzir organizações de 

grande complexidade, sendo que a gestão da capacidade de atendimento 

desempenha um papel estratégico que envolve recursos escassos e altos custos6. 

Para uma gestão efetiva, é necessária a utilização de indicadores de 

desempenho, que não devem se limitar apenas aos dados de produção. Variáveis 

quantitativas não são apropriadas para explicar as filas de atendimento, tornando-se 

essencial encontrar o gargalo do fluxo de atendimento, para assim, definir o modelo 

de gestão apropriado para gerenciar o que se conhece como restrições7. 

A teoria das restrições (Theory of Constraints – TOC) é uma filosofia de 

melhoria sistêmica originalmente apresentada por Eliyahu M. Goldratt8. A TOC teve 

seu surgimento com a revolução industrial e é aplicada aos mais diversos tipos de 

organizações, inclusive recentemente na área da saúde7.  

As restrições são abordadas por meio de um Processo de Pensamento 

(Thinking Process – TP), procurando obter respostas a três perguntas: O que 

mudar? Para que mudar? E como provocar essa mudança?8. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&nrm=iso&lng=pt&tlng=pt&pid=S1983-14472016000500413#B6
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Para as respostas a essas perguntas emprega-se o uso dos cinco passos 

para melhoria contínua, refinamentos de conceitos de como gerenciar a produção e 

demais áreas de uma organização, aplicando a TOC8: 1º passo - Identificação da 

restrição do sistema; 2º passo – Exploração da restrição do sistema; 3º passo - 

Subordinação à restrição encontrada; 4º passo - Elevação da restrição; e 5º passo – 

Obstrução da inércia. Caso ocorra a formação de uma nova restrição, retoma-se o 

primeiro passo, procurando pela restrição do desempenho, de forma cíclica até que 

seja totalmente eliminada8.  

Dessa forma, torna-se fundamental que uma organização de saúde tenha 

metas para oferecer um tratamento com qualidade, sendo que a geração de lucro 

torna-se algo complementar, porém essencial9.  

Toda instituição se dispõe em torno de um conjunto de subsistemas 

interdependentes que interagem, tanto no âmbito da organização técnica quanto da 

humana10. O seu sucesso dependerá da performance conjunta de todos os seus 

elementos, sendo o desempenho do grupo determinado ou limitado pela conexão 

mais fraca, onde a melhoria apenas se dará quando for melhorado o elo mais fraco 

da corrente8. 

Com a finalidade de representar como os sistemas produtivos funcionam, a 

simulação utiliza técnicas computacionais, por meio de modelos matemáticos e 

funciona como uma ferramenta que pode modelar vários cenários de uma maneira 

bem flexível11. 

Outro indicador importante, a satisfação do cliente está atrelada a maneira 

como ele avalia a qualidade do serviço ou atendimento, sendo que essas 

informações servirão para uma análise da estrutura que é oferecida, a execução de 

seus processos e os próprios resultados alcançados 12-13. 

A qualidade no setor de saúde pode ser definida como um conjunto de 

atributos atrelado a um nível de excelência profissional, uso eficiente de recursos, 

um mínimo de risco com um alto grau de satisfação por parte cliente, além de 

considerar os valores sociais existentes14. 

 

OBJETIVO 

Identificar o gargalo dos processos assistenciais de uma unidade de Pronto 

Atendimento e verificar se este exerce influência na satisfação dos clientes quanto à 

qualidade do serviço oferecido. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&nrm=iso&lng=pt&tlng=pt&pid=S1983-14472016000500413#B7


 

MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa observacional de caráter descritivo, que visou uma 

situação real e cotidiana, a fim de encontrar e obter conclusões a respeito do 

gargalo. Para que se pudesse entender o referido problema, iniciou-se pelo 

mapeamento do processo investigado, seguindo com o levantamento dos dados 

com a cronometragem de tempo dos atendimentos a clientes.  

Uma segunda etapa do estudo avaliou a satisfação do cliente em relação à 

sua percepção da qualidade do atendimento quanto ao tempo de espera, por meio 

de um questionário com questões que classificaram o tempo de espera para cada 

um dos processos assistenciais, mediante uma escala qualitativa de cinco pontos. 

 A amostra foi constituída por clientes atendidos na Unidade de Emergência, 

seguindo os critérios de elegibilidade: clientes classificados como pouco urgente ou 

não urgente, conforme classificação de risco, idade igual ou superior a 18 anos, 

alfabetizados e que apresentavam condições clínicas favoráveis para responder ao 

instrumento de coleta dos dados. 

A pesquisa tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro 

Universitário Padre Albino (UNIFIPA), sob o parecer nº 2.225.656. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os dados obtidos com a cronometragem dos tempos de atendimento foram 

tabulados e analisados por simulação computacional, empregando-lhes as 

ferramentas de gestão de processos sobre os princípios inerentes a teoria das 

restrições. Foi explorado o primeiro passo da TOC, que consiste na identificação da 

restrição do sistema para posteriormente estabelecer as mudanças apropriadas.  

Os dados qualitativos obtidos por meio da pesquisa de satisfação foram 

comparados ao gargalo encontrado na unidade de pronto atendimento, permitindo 

correlacionar os resultados. 

 

RESULTADOS 

O estudo permitiu analisar se a qualidade no serviço prestado percebida pelo 

cliente na referida unidade de emergência tem relação direta com o gargalo a ser 

investigado, contribuindo para a reformulação dos aspectos avaliados. 

 



O processo de atendimento 

O atendimento inicia-se com a chegada do cliente à recepção e emissão de 

ficha de atendimento. Posteriormente, o cliente é chamado por enfermeiro (a) que 

realiza a classificação de risco conforme protocolo estabelecido pela Unidade. Este 

sistema permite identificar a demanda de cada cliente, minimizando o tempo de 

espera daqueles com demandas prioritárias de atendimento18. Os clientes 

classificados como “não críticos” ou “baixa e média complexidade” recebem a 

classificação em cores verde e azul, respectivamente, aguardando o atendimento 

médico17. Após o atendimento médico os clientes que não recebem alta são 

encaminhados pelo médico à equipe de enfermagem, podendo ou não necessitar de 

reavaliação médica, conforme fluxo desenvolvido em software Bizagi® (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fluxo de atendimento 

 

 

 

 

 



Identificação da restrição do sistema 

Foram cronometrados os tempos, em segundos, de cada etapa do processo 

de atendimento, gerando dados estatísticos, por meio do uso do software Minitab®, 

distribuídos conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Tempo de atendimento 

Variável Contagem Média Desvio 

Padrão 

Mín. Q1 Mediana Q3 Máx. 

Recepção 107 140,18 103,16 22,00 62,00 120,00 171,00 583,00 

Class. de Risco 119 275,30 172,60 84,00 163,00 208,00 310,00 918,00 

Consultório 206 603,80 563,90 82,00 246,80 367,00 840,80 3600,00 

Enfermagem 99 420,30 241,50 120,00 245,00 360,00 500,00 1365,00 

 

 Quanto à satisfação, foram entrevistados 26 clientes que avaliaram o tempo 

de espera em cada uma das etapas do atendimento. Os entrevistados foram 

perguntados se o tempo de espera para atendimento foi satisfatório, sendo as 

opções de resposta: concordo, concordo parcialmente, não concordo, nem discordo, 

discordo parcialmente e discordo. Posteriormente, as respostas foram identificadas 

numericamente, sendo atribuídos os valores de 5 para concordo, 4 para concordo 

parcialmente, 3 para não concordo, nem discordo, 2 para discordo parcialmente e 1 

para discordo. Os resultados são apresentados conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Satisfação do cliente 

Variável Contagem Média Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Recepção 26 4,6920 1,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Class. de Risco 26 4,8846 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Consultório 26 4,0380 1,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Enfermagem 26 4,6920 1,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 



Em relação ao nível de satisfação dos clientes referente ao tempo de 

atendimento nos 4 processos observados, todos obtiveram mediana 5, sendo este 

grau de satisfação do cliente é que subsidiará as tomadas de decisões para 

melhorias nestes ambientes de saúde5. 

 

Recepção 

Conforme citado anteriormente, o processo inicia-se na recepção, onde os 

clientes são atendidos seguindo a ordem em que chegam à unidade. Foi 

cronometrado o tempo de atendimento de 107 clientes, perfazendo um tempo médio 

de 140,18 segundos. Com relação ao grau de satisfação destes, foram entrevistados 

26 clientes, sendo que a recepção obteve a mediana de classificação 5, referindo 

satisfação dos clientes. 

 

Classificação de risco 

A classificação de risco realizada pelo profissional enfermeiro, preconizada 

pelo Ministério da Saúde, determina a necessidade de atendimento de cada cliente, 

identificando-os pelos seguintes níveis: Vermelho: prioridade zero – emergência, 

necessidade de atendimento imediato; Amarelo: prioridade 1 – urgência, 

atendimento o mais rápido possível; Verde: prioridade 2 – prioridade não urgente; e 

Azul: prioridade 3 – consultas de baixa complexidade – atendimento de acordo com 

o horário de chegada19. 

Nesta etapa foram contabilizados 119 clientes, tendo sido obtido tempo médio 

de atendimento de 275,3 segundos, com uma média de 13 clientes atendidos/hora. 

Quanto à avaliação da satisfação, foi obtida mediana de cinco. 

 

Atendimento médico 

Na etapa de atendimento médico, foram contabilizados 206 clientes, tendo 

sido identificada como gargalo (Gráfico 1), apresentando média e desvio padrão de 

atendimento (603,8±563,9) segundos, representando um tempo 219,32% maior do 

que ao obtido como média da etapa anterior. Por sua vez, o nível de satisfação do 

paciente/cliente avaliado obteve cinco como mediana de satisfação. 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos tempos, em segundos, obtidos nos 

processos de “recepção” (140,18 segundos), “classificação de risco” (275,3 

segundos), “consultório médico” (603,8 segundos) e “enfermagem” (420,3 



segundos), mostrando, portanto, que o consultório médico possui o maior tempo e 

variabilidade no atendimento aos clientes. 

 

Gráfico 1 – Tempo de espera por etapa 

 

 

Atendimento de Enfermagem 

Na etapa de atendimento pela equipe de enfermagem, foram cronometrados 

os tempos de 99 clientes, sendo obtida a média de tempo de atendimento de 420,3 

segundos, ou seja, 7 minutos. Quanto ao nível de satisfação, obteve-se a mediana 

5. 

 

Espera para atendimento (explorar a restrição) 

Os tempos obtidos em cada etapa do processo de atendimento foram 

inseridos em um software de simulação computacional, demonstrando as filas de 

espera geradas, bem como dados relacionados a essas filas. Pode-se observar 

graficamente por meio desse software a capacidade de saída de cada etapa, sendo 

o gargalo evidenciado pelo acúmulo de clientes na etapa mais frágil do processo. 

A fila se forma na etapa anterior ao gargalo. Isso ocorre em decorrência do 

tempo médio de saída do atendimento médico (603,8 segundos) ser maior do que o 

tempo médio de saída da classificação de risco (275,3 segundos). 

 O tempo de atendimento da classificação de risco representa uma capacidade 

média de 13 clientes atendidos/hora, enquanto o atendimento médico é capaz de 

atender uma média de 6 clientes/hora. Na Figura 2 vemos a passagem dos clientes 

para a etapa de atendimento médico enquanto a fila se forma na etapa anterior. 
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Figura 2 - Fila de espera 

 

Resultados de estudo semelhante realizado por Sartor et al corroboram com o 

apresentado pelo presente estudo, demonstrando produtos similares, com taxa de 

6,6 clientes/hora na etapa de atendimento médico e 13,1 clientes/hora na etapa de 

classificação de risco, representando tempo 198,48% maior que o obtido na etapa 

anterior. 

CONCLUSÃO 

Este artigo possibilitou analisar o gargalo e a qualidade dos serviços 

oferecidos na visão dos clientes em relação ao tempo de espera em uma UPA.  

Dentre os quatro processos analisados, a restrição ou gargalo foi identificada 

na etapa de atendimento médico que, por vezes, é onde ocorre a ociosidade, 

gerando maior tempo de espera aos clientes e descontentamento. Mesmo todos os 

processos envolvidos tendo cinco de mediana relacionado ao grau de satisfação do 

cliente, foi no processo 3, consultório médico, que foi encontrada a menor média, 

4,038.  

O menor índice de satisfação encontrado corresponde ao gargalo obtido 

através do uso da TOC, o que indica uma relação direta entre estes. Dessa forma, 

concluímos que o gargalo exerce influência/significância na percepção da qualidade 

através da satisfação do cliente. 
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