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Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por 

nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a 

seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como 

não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as 

coisas? Quem fará alguma acusação contra os 

escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os 

condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que 

ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede 

por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será 

tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou 

nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: “Por 

amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos 

considerados como ovelhas destinadas ao matadouro”. 

Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, 

por meio daquele que nos amou. 

       (Romanos 8, 31-37). 
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RESUMO 

 

Introdução: a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa “Brasil Sorridente”, considerada 

um marco na história das políticas públicas no Brasil, incorporando as Equipes de Saúde 

Bucal, ampliando o acesso e a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEO), elementos estruturantes da atenção secundária para a continuidade do cuidado 

iniciado pela atenção básica. Neste contexto, Sistemas de referência e contrarreferência 

efetivos são fundamentais para a integração da rede de atenção e garantia da integralidade 

prevista pelo SUS e amparada pela Constituição Federal como direito. Objetivo: analisar 

como se processa a articulação entre a atenção básica e secundária e as percepções e práticas 

envolvidas nesse processo, no que se refere às ações de saúde bucal no bairro da Ilha do 

Governador, município do Rio de Janeiro. Desenho metodológico: trata-se de pesquisa 

exploratória, descritiva, de abordagem qualitativa, cujo instrumento de coleta de dados foi um 

roteiro semiestruturado de entrevista aplicado aos profissionais envolvidos nos processos de 

RCR em SB: cirurgiões-dentistas das unidades básicas (sete entrevistados), do CEO (sete 

entrevistados), profissionais que operacionalizam o SISREG (quatro entrevistados) e 

coordenação da SB na Área Programática 3.1 (um entrevistado). Os dados colhidos sofreram 

tratamento a partir da técnica de Análise de Conteúdo. Resultados: o estudo revelou a 

existência de um fluxo formalizado da Atenção Básica para o CEO, pela utilização de 

protocolos clínicos e de encaminhamento institucionalizados. Porém, observa-se uma 

fragmentação da linha do cuidado em Saúde Bucal decorrente da oferta insuficiente de 

serviços e de barreiras à integração dos pontos de atenção da rede. Destacam-se: deficiências 

no planejamento e organização da oferta de consultas na média complexidade. Ademais, 

observaram-se fragilidades na contrarreferência, realizadas em guia no papel, na comunicação 

entre a Atenção Básica e o Centro de Especialidade, no apoio técnico e nas ações de educação 

permanente desenvolvidas. Somem-se ainda problemas relacionados à ausência de sistemas 

de informação, a irregularidades no fornecimento de insumos e manutenção de equipamentos. 

Considerações: a rede de atenção da Ilha do Governador apresenta uma perspectiva 

promissora, tendo em vista seu projeto de ampliação da Atenção Básica, através da 

implantação de novas unidades e transformação das unidades básicas tradicionais em 

unidades mistas. Além disso, as barreiras descritas neste trabalho podem contribuir com o 

Sistema Municipal de Saúde do RJ e a coordenação da área a realizar os ajustes necessários a 

fim de assegurar ao usuário o direito à continuidade do cuidado, operacionalizando a 

integralidade da atenção em seu sistema. 

  

 

Palavras-chave: “Brasil Sorridente”. Integralidade. Continuidade do Cuidado. Referência e 

Contrarreferência. 
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ABSTRACT  

 

Introduction: The National Oral Health Policy - "Brasil Sorridente" Program, considered a 

milestone in the history of public policies in Brazil, incorporating the Oral Health Teams, 

expanding the access and implementation of Dental Specialties Centers (CEO), structuring 

elements From secondary care to continuity of care initiated by primary care. In this context, 

effective reference and counter-referral systems are fundamental for the integration of the 

network of attention and guarantee of integrality foreseen by SUS and supported by the 

Federal Constitution as a right. Objective: to analyze how the articulation between primary 

and secondary care is performed and the perceptions and practices involved in this process, 

with regard to oral health actions in the district of Ilha do Governador, Rio de Janeiro 

municipality. Methodological design: a descriptive, descriptive exploratory research, whose 

data collection instrument was a semi-structured interview script applied to the professionals 

involved in the RCR processes in SB: dentists surgeons of the basic units (seven respondent), 

the CEO (seven respondent), professionals who Operation of SISREG (four respondent) and 

coordination of SB in Program Area 3.1 (one respondent). The data collected were treated 

using the Content Analysis technique. Results: the study revealed the existence of a 

formalized flow of Primary Care for the CEO, through the use of institutionalized referral and 

clinical protocols. However, there is a fragmentation of the Oral Health care line due to the 

insufficient supply of services and barriers to the integration of the network's attention points. 

The following stand out: deficiencies in the planning and organization of the supply of queries 

in the medium complexity. In addition, weaknesses were observed in the counterreferences, 

carried out in a paper guide, in the communication between the Basic Attention and the 

Specialty Center, in the technical support and in the actions of permanent education 

developed. There are also problems related to the absence of information systems, 

irregularities in the supply of inputs and maintenance of equipment. Considerations: The Ilha 

do Governador care network presents a promising perspective, in view of its expansion 

project of Primary Care, through the implementation of new units and transformation of 

traditional basic units into mixed units. In addition, the barriers described in this study can 

contribute to the Municipal Health System of RJ and the coordination of the area to make the 

necessary adjustments in order to assure the user the right to continuity of care, operating the 

integrality of care in his system. 

 

Key words: “Smiling Brazil”. Completeness. Continuity of care.  
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1 Introdução 

 

A proposta de reorganização do sistema de saúde no Brasil tomou por base as redes de 

atenção que se categorizam de acordo com níveis de complexidade em primário (atenção 

básica); secundário (média complexidade ou atendimento especializado); e terciário 

(hospitalar ou de alta complexidade). 

Neste modelo, a atenção básica é a responsável por resolver grande parte dos 

problemas relativos à saúde comunitária, mas quando ela não consegue solucionar 

determinados casos através de seus recursos humanos e tecnológicos, estes devem ser 

encaminhados para os demais níveis de complexidade. Dessa forma, tem-se na prática, a 

proposta de continuidade do cuidado iniciado pelo primeiro nível de atenção. 

No início do século XXI, as políticas públicas caracterizaram-se pela reafirmação e 

expansão do modelo centrado na família. No ano 2000, a Portaria MS/GM nº 1444 foi 

publicada, incentivando a incorporação da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde 

da Família (ESF). Ainda nesse ano, foi iniciado o levantamento epidemiológico de Saúde 

Bucal do Projeto SB 2000 para avaliar as condições de Saúde Bucal da população, sendo 

concluído em 2003. O Relatório Descritivo do Projeto SB Brasil revelou as condições 

precárias da saúde bucal dos brasileiros.  

A partir desse levantamento foi instituída a Política Nacional de Saúde Bucal – 

Programa “Brasil Sorridente”, considerada um marco na história das políticas públicas em 

saúde bucal no Brasil, incorporando as ESB na Atenção Básica, contemplando, dessa forma, a 

diretriz da atenção integral do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, o Programa 

preconizou a ampliação do acesso à Saúde Bucal neste nível de atenção por meio da ESF e a 

dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), elementos estruturantes da atenção 

secundária, para garantir a continuidade do cuidado, além das ações de caráter coletivo. Nessa 

abordagem, é interessante acrescentar a importância de uma política que, segundo Cruz (2011, 

p. 181) foi interpretada como “práticas sociais que expressam uma intencionalidade de 

mudança de uma realidade indesejável, que se faz em ato e que se consubstancia nas relações 

entre sujeitos”. 

Dando continuidade à proposta de avaliação das condições de saúde bucal da 

população brasileira iniciada em 2000, dez anos após, os resultados da Pesquisa Nacional de 

Saúde Bucal – Projeto SB Brasil 2010 – proporcionaram um dos mais completos diagnósticos 

da Saúde Bucal dos brasileiros para construir uma série histórica, contribuindo para as 

estratégias de avaliação e planejamento dos serviços odontológicos. A Federação Dentária 
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Internacional (FDI), no que tange à saúde e doenças bucais no mundo, mostrou que 90% da 

população mundial terão doença bucal ao longo de sua vida (cáries, doenças periodontais, 

câncer oral e outras); sendo que 60% da população mundial têm acesso a cuidados bucais e 

60% a 90% das crianças, em idade escolar, têm a doença cárie e, por isso, dor de dente é a 

razão número um para o absentismo nas escolas em muitos países (BRASIL, 2012a). 

Apesar de a carga de doenças bucais ter diminuído nos países desenvolvidos, as 

complicações periodontais têm aumentado, principalmente, nas pessoas mais idosas. Dentre 

os principais fatores de risco estão o tabagismo, consumo de álcool e uma dieta rica em 

açúcar, gordura e sal, que contribuem para várias doenças crônicas, inclusive, a doença bucal. 

Segundo a análise desta pesquisa, a prevenção é fundamental e é feita através de escovação 

adequada, com uso de creme dental com flúor e visitas regulares ao dentista e/ou cirurgião-

dentista. Outro ponto abordado é que existem mais de um milhão de cirurgiões-dentistas no 

mundo fazendo uso de tratamentos dentários modernos com o propósito de restaurar as 

funções e estética bucais. Apesar disso, eles não estão distribuídos igualmente, deixando 

muitas regiões desassistidas, principalmente, as mais pobres e carentes (MALTA et al, 2011). 

Segundo o Ministério da Saúde, a cárie dentária continua sendo o principal problema 

de saúde bucal dos brasileiros. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, realizada em 2010 (SB 

Brasil 2010), apresentou os seguintes dados: aos 12 anos, o índice de cárie era de 56%; o 

número médio de dentes atacados por cárie era de 2,1, com variações por regiões; as 

necessidades de próteses dentárias em adolescentes era de 52%; e, entre os adultos, havia uma 

inversão de tendência: as extrações de dentes cediam espaço aos tratamentos restauradores. 

Em adultos, a necessidade de próteses foi reduzida em 70% (BRASIL, 2012a). 

Outro fator importante a ser considerado diz respeito ao fato de que a Odontologia 

passou por um grande desenvolvimento tecnológico e científico nos últimos anos, porém não 

conseguiu resolver efetivamente os problemas de saúde bucal da população no país. Isso 

justifica a alta prevalência de doenças, como a cárie e a doença periodontal, ainda 

consideradas como problemas de saúde pública, que devem ser resolvidos (CARVALHO e 

SPYRIDES, 2013). 

Neste contexto, em que a oferta de serviços não corresponde às necessidades reais da 

população, ocorre uma série de dificuldades relacionada à demanda reprimida, fila de espera e 

garantia de acesso ao nível secundário ou terciário uma vez que suas necessidades não são 

atendidas de forma integral. 

Apesar de avanços já alcançados, o usuário ainda se depara com problemas, como o da 

acessibilidade e fragmentação dos serviços oferecidos, o que vai de encontro às propostas de 
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integralidade previstas pelo SUS e amparadas legalmente pela Constituição Federal, 

representando, assim, um direito do cidadão. 

O princípio da integralidade, compreendido como continuidade do cuidado, está 

intrinsecamente ligado à articulação entre os níveis de atenção primária e secundária. Por isso, 

a motivação que deu origem a esta pesquisa foi analisar o sistema de referência e 

contrarreferência (RCR), considerado como o principal instrumento criado e utilizado pelo 

SUS para garantir tal princípio em saúde bucal, pois quando a integração dos níveis de 

atenção das redes de saúde não está garantida pelo funcionamento efetivo da RCR, este 

sistema, que é um dos elementos-chave de reorganização das práticas de trabalho, se 

transforma em um verdadeiro nó crítico, causando prejuízos à integralidade da atenção em 

geral e, em particular, na saúde bucal, comprometendo a consolidação da continuidade do 

cuidado no SUS. 

Dessa forma, este estudo analisou o fluxo de referência e contrarreferência entre a 

atenção primária e secundária no bairro da Ilha do Governador, no município do Rio de 

Janeiro, instrumento fundamental para garantir a integralidade da atenção em saúde bucal.  

 O trabalho, em relação à revisão teórica, foi organizado em quatro partes. A primeira 

apresenta um breve relato a respeito da construção social e política do SUS. A segunda aborda 

questões relacionadas à Atenção Básica (AB) e a conformação da assistência em Redes de 

Atenção à Saúde (RAS). A terceira faz menção às políticas de saúde bucal, com ênfase na 

Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), efetivada pelo Programa Brasil Sorridente de 

2004. A quarta parte envolve questões relacionadas à oferta de serviços de saúde bucal e 

aspectos de sua regulação. Os demais itens se referem aos procedimentos metodológicos 

adotados nesta pesquisa, aos resultados e discussão e às considerações finais, referências, 

apêndices e anexos. 
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2 Questão Norteadora 

 

Como ocorre a articulação entre a atenção básica e o Centro de Especialidades 

Odontológicas e quais são as percepções e práticas envolvidas nesse processo, no que se 

refere às ações de saúde bucal no bairro da Ilha do Governador, município do Rio de Janeiro? 

 

 

3 Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar como se processa a articulação entre a atenção básica e secundária e as 

percepções e práticas envolvidas nesse processo, no que se refere às ações de saúde bucal no 

bairro da Ilha do Governador, município do Rio de Janeiro. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever a oferta de serviços de saúde bucal na atenção secundária utilizada pelas 

unidades de atenção básica dos bairros Zumbi e Bancários; 

• Identificar os critérios adotados pelos cirurgiões-dentistas para o encaminhamento à 

unidade secundária dos usuários cadastrados nas unidades de Zumbi e Bancários; 

• Descrever a operacionalização do agendamento para as consultas especializadas em 

saúde bucal; 

• Conhecer o fluxo da contrarreferência a partir do Centro de Especialidade 

Odontológica (CEO); 

• Identificar as potencialidades e fragilidades para o acesso às especialidades 

odontológicas; e 

• Levantar a percepção dos profissionais envolvidos sobre o processo de consolidação 

da integralidade. 
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4 Fundamentação Teórica 

 

Os itens abaixo, desenvolvidos de forma simples e objetiva, pois não se pretende 

esgotar teoricamente os temas a eles relacionados, estão intrinsecamente articulados com o 

objeto deste estudo, fornecendo-lhe, dessa maneira, a sustentação necessária para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Vale ressaltar que o trabalho tem como pilar os princípios constitucionais da 

integralidade, entendida como continuidade do cuidado e a universalidade. 

Para este fim, a revisão teórica foi dividida em quatro segmentos, no sentido de 

contribuir para o melhor entendimento das bases teóricas da proposta de pesquisa.  

 

1ª Parte: O Sistema Único de Saúde (SUS): uma construção política e social 

 

Segundo Rodrigues (2014), a Constituição Federal (CF), de 1988, possibilitou a 

construção política e social do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que sob a influência de 

circunstâncias históricas particulares e um tanto complicadas para sua implantação, pois foi 

consolidado tendo por base um cenário de mudanças conjunturais, tanto nacionais quanto 

mundiais, do final dos anos 1970-1980. Além disso, a construção de tal Sistema fez parte de 

um processo amplo, em um modelo socialdemocrata, de mudanças políticas públicas entre o 

Estado e a sociedade, viabilizando o reconhecimento da saúde como um direito social e um 

dever do Estado. 

O mesmo autor afirma que as circunstâncias internacionais não eram favoráveis à 

adoção de uma abrangente política de direitos sociais, incluindo a área da saúde. Além disso, 

do ponto de vista econômico, a brusca elevação dos juros gerou a chamada “crise da dívida”, 

atingindo, a partir dos anos 1980, a maior parte dos países latino-americanos e do antigo bloco 

socialista da Europa Oriental, determinando grande transferência de recursos para os países 

credores, em especial, os Estados Unidos. Com isso, em princípio, não poderia haver 

conjuntura internacional mais desfavorável para o processo de justiça social contido no texto 

constitucional de 1988. Entretanto, mesmo diante desse contexto adverso, o texto 

constitucional aprovado estabelece no Título VIII da Ordem Social, os direitos sociais 

universais de assistência social, educação, saúde e previdência. Deve-se registrar que as 

mudanças internas aceleraram a transição do Regime Militar para a Democracia e a 

implantação de políticas sociais como direito de cidadania, apesar do contexto internacional 

desfavorável. 
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Por outro lado, este autor aborda que o desenvolvimento do setor privado da saúde sob 

financiamento público, em crescente competição com o SUS, é um fator importante e deve ser 

considerado como um desafio à sua consolidação, além da própria base frágil de sustentação 

apresentada entre os sindicatos de trabalhadores, também atraídos pela saúde privada, ao 

contrário do ocorrido em outros sistemas públicos e universais de saúde. Além disso, a 

descentralização para os municípios iria proporcionar uma maior participação da sociedade 

nas políticas de saúde, com maior influência sobre o poder público, porém acabou 

dificultando a organização da rede de serviços de saúde em moldes regionais para o exercício 

da cidadania em municípios menores, que são a maioria no país.  

Segundo Fleury e Ouverney (2007), a política de saúde deve ser tratada como uma 

política social, ou seja, voltada para os indivíduos e a coletividade. Como as demais políticas 

sociais, também a de saúde está sujeita a inúmeros determinantes. Seria mais simples, então, 

que toda política de saúde fosse voltada para melhorar as condições sanitárias da população, 

porém existem outros interesses envolvidos. Também afirmam que, ao considerar a política 

de saúde como social, uma das consequências é assumir a saúde como sendo um dos direitos 

inseparáveis à condição de cidadania, porém, as políticas sociais se estruturam em diferentes 

direções políticas e institucionais que asseguram o acesso a um conjunto de benefícios aos 

usuários dos sistemas de proteção social. Além disso, de acordo com a modalidade de 

proteção social adotada por determinado país, o acesso à saúde pode ser um benefício, 

mediante pagamento prévio, uma forma de caridade ou ainda um direito de cidadania, como 

no caso brasileiro. 

Desta maneira, neste trabalho, enfatizará que os princípios da universalidade do acesso 

e a integralidade da atenção, no sentido da continuidade do cuidado, constituem fatores 

fundamentais na resolução dos problemas de saúde que não podem ser solucionados somente 

na atenção básica de saúde. 

O direito à saúde pública encontra-se consolidado na CF de 1988, nos Artigos 6º e 

196, como sendo um direito social e fundamental do cidadão e um dever do Estado. A saúde, 

portanto, é inerente ao ser humano assim como ter uma vida com dignidade. Esta condição 

está registrada na Constituição em seu Art. 1º, Inciso III e reafirmada no Art. 196, Seção II em 

que se lê: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

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

e igualitário às ações e serviços [...]” (BRASIL, 1988, p. 117). 

 Em relação à organização do SUS, o Art. 198 registra que “as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada”, compondo um único 
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sistema, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, organizado seguindo determinadas 

diretrizes, que são: “I. descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II. 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; III. participação da comunidade” (BRASIL, 1988, p. 117-18). 

 A Lei nº 8.080, de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde (LOS), regulamentou a 

Constituição Federal de 1988 e dispôs sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. 

No Art. 2º desta lei, a saúde é ratificada como um direito fundamental do cidadão, cabendo ao 

Estado promover as condições indispensáveis para seu pleno exercício, enquanto que o Art. 3º 

da LOS amplia o conceito de saúde, apontando seus fatores determinantes e condicionantes, 

como a alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, lazer, entre 

outros, além do acesso aos bens e serviços essenciais para prevenir, promover e garantir a boa 

saúde (BRASIL, 2011). 

 Em seu Art.7º, a LOS também dispõe sobre os princípios e diretrizes do SUS e 

acrescenta que as ações e serviços públicos ou privados que o integram devem ser 

desenvolvidos de acordo com as mesmas ações previstas no Art. 198, da Constituição, 

seguindo um elenco de princípios. Entre eles, estão aqueles relacionados diretamente com o 

objeto deste trabalho descritos a seguir:  

 

 

I – Universalidade de acesso em todos os níveis de assistência; 

II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

em todos os níveis de complexidade do sistema;  

III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral;  

[...] 

VIII – participação da comunidade;  

IX – descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

[...] 

XII – capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 

meios para fins idênticos (BRASIL, 2011, p. 115 – Grifo nosso). 

 

 

No âmbito legal da política de saúde a LOS e a Lei nº 8.142/90 regulamentam o 

direito à saúde, apontando a participação da sociedade na efetivação do SUS. A política de 

saúde deve ser reconhecida como um direito social haja vista os programas que objetivam a 

saúde do cidadão e também nos novos modelos assistenciais e técnicos tendo, por base, 



22 

 

parâmetros de acesso, acolhimento, vínculo e resolubilidade que tenham, como prioridade, as 

atividades de prevenção em contraponto ao imediatismo do sistema de saúde brasileiro uma 

vez que a política de saúde fundamenta-se em uma rede de serviços, programas e projetos 

voltados para o bom atendimento dos usuários (BRASIL, 2011). 

Entretanto, o direito universal à saúde pública, apesar de garantido 

constitucionalmente, tem sido muitas vezes violado, em especial, no que tange à 

integralidade do atendimento em função de contextos adversos envolvendo a situação 

econômica, política e social brasileira (BRASIL, 2011; SILVA, 2011). O cenário atual da 

cidade do Rio de Janeiro e do país, de modo geral, apresenta uma saúde pública excludente 

ao invés de universal, uma vez que a população dependente do sistema de saúde público, 

muitas vezes se depara com a desassistência. Assim, numa perspectiva capitalista, a saúde 

será garantida apenas àqueles que poderão “arcar com seus custos”, cada vez mais elevados, 

o que, provavelmente, aumentará o número de usuários do SUS.  

Em relação à integralidade, pode-se dizer que é certamente um desafio permanente 

colocado diante dos gestores do SUS, pois se trata de garantir a continuidade do cuidado aos 

usuários desse Sistema. Entretanto, esse princípio só estará plenamente contemplado quando 

todos os cidadãos brasileiros tiverem acesso aos cuidados básicos de saúde e, de acordo com 

suas necessidades de saúde, a garantia de exames e consultas nos demais níveis de atenção 

que conformam a rede de ações e serviços hierarquizados do sistema de saúde brasileiro para 

terem seus problemas de saúde resolvidos. A articulação entre os níveis de complexidade da 

rede deverá ser realizada através de um sistema de referência e contrarreferência, instrumento 

indispensável para a regulação do fluxo e contra fluxo dos usuários do SUS.     

Segundo o Art. 198 da Constituição, o conceito de integralidade, no que diz respeito à 

assistência, traduz “como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e 

curativos tanto individuais quanto coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade do sistema” (BRASIL, 1988, s/p). Além disso, a integralidade demanda que a 

atenção básica tenha conhecimento das necessidades de saúde do usuário e, assim, possa 

disponibilizar os recursos necessários para saná-las (STARFIELD, 2002). 

Segundo Bárbara Starfield (2002), a integralidade da atenção assegura que os serviços 

sejam ajustados às necessidades de saúde. Quando eles são muito limitados, as doenças que 

poderiam ser prevenidas podem ocorrer ou ainda evoluir por mais tempo, a qualidade de vida 

fica em risco e as pessoas podem morrer mais cedo. Assim, os próprios pacientes reconhecem 

a importância da integralidade e expressam-se insatisfeitos quando ela não se faz presente. 

Além disso, ela também é avaliada tanto pela disponibilidade de serviços que atendam às 
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necessidades comuns da população, como pelo uso adequado de tais serviços para atender a 

essas necessidades. 

O princípio da integralidade, de acordo com Serra (2003), deve ser entendido como a 

garantia do direito de acesso às ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade 

e que se consolida, na prática, no acesso aos serviços básicos e na construção de sistemas de 

referência e contrarreferência. Assim, a explicitação operacional desse princípio se traduz 

como forma de garantir o acesso e a continuidade do cuidado. 

De acordo com Vilela (2010), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), um dado muito 

expressivo é a acessibilidade aos serviços de saúde. Com relação à integralidade da atenção, o 

autor relata que são consideradas dificuldades e desafios os “estrangulamentos assistenciais”; 

o longo tempo de espera; as filas, inclusive, as virtuais; demora no resultado dos exames etc. 

Além disso, o longo tempo de espera para o primeiro acesso às unidades deixou de ser o único 

problema já que outras filas foram criadas à medida que novas demandas se acumularam. O 

autor ainda traz à tona a questão do agendamento informatizado que gerou as “filas virtuais”. 

 Para Oliveira e Pereira (2013), a integralidade é um dos pilares do SUS, consagrado 

pela CF, e possui quatro dimensões que são a primazia das ações de promoção e prevenção; 

atenção nos três níveis de complexidade; articulação das ações e abordagem integral do 

indivíduo e famílias.  

A primeira dimensão vai contra um sistema de saúde que privilegia a medicalização, 

pressupondo uma concepção mais ampla, que não restrinja a saúde apenas como ausência de 

doença, sendo capaz de atuar sobre seus determinantes que são as condições sociais em que as 

pessoas vivem e trabalham. Nesse sentido, são potencializadas as ações intersetoriais uma vez 

que o processo saúde-adoecimento é decorrência de múltiplos aspectos relativos a todos os 

setores da sociedade. Assim, cabe ao Estado a formulação de políticas sociais e econômicas 

que diminuam as desigualdades sociais e tragam melhoria das condições de vida a todos os 

cidadãos. 

A segunda dimensão toma a integralidade para garantir o acesso a diversos níveis de 

atenção e, portanto, pressupõe a existência de uma rede de serviços que deve satisfazer o 

indivíduo pela integração dessas ações. No documento do MS/SESUS/1990, o Ministério da 

Saúde (MS) descreve a integralidade através de um modelo assistencial descentralizado e 

hierarquizado em que a integração das ações seja garantida por meio de sistemas de RCR. 

Assim, a atenção integral depende de uma rede articulada em todos os níveis de assistência, 

de forma resolutiva, com acesso facilitado. 
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A terceira dimensão da integralidade refere-se à articulação das ações de promoção, 

prevenção e recuperação que, tradicionalmente, têm sido desenvolvidas em separado. Já a 

última dimensão diz respeito à abordagem integral do indivíduo e da família, relacionando-se 

com a criação de vínculo, acolhimento e autonomia. 

 

2ª Parte: Atenção Básica de Saúde, as Redes de Atenção à Saúde e Sistemas de 

Regulação do Acesso 

  

• Atenção Básica de Saúde (ABS) 

 

Neste item, será abordada, de forma resumida e objetiva, a dimensão da importância 

desse nível de atenção do Sistema de Saúde. Na atenção básica, os profissionais generalistas 

trabalham no limite clínico das especialidades, procurando resolver a maior parte dos 

problemas de saúde da população sob sua responsabilidade. É a partir desse limite que os 

usuários são encaminhados para os segundo e terceiro níveis de complexidade, a fim de terem 

seus problemas avaliados ou resolvidos. Dessa maneira, a continuidade do cuidado, que é um 

direito constitucional, poderá ser concretizada, entretanto, para isso, há que se identificar e 

superar os inúmeros entraves que ainda persistem e impedem que este princípio seja 

contemplado. 

Para Botazzo (1999), a UBS é a porta de entrada do SUS e, portanto, deve absorver a 

demanda geral, dando resolubilidade a aproximadamente 80% das intercorrências, além de 

encaminhar os casos de maior complexidade às unidades de referência ou internação. A UBS 

é também responsável pela integralidade da atenção, possibilitando a prevenção e a cura. No 

entanto, na realidade do cotidiano, as pessoas que precisam acessar o sistema encontram 

múltiplas portas: algumas entreabertas, outras fechadas e, em sua maioria, desequipadas e 

desarticuladas. 

Segundo Starfield (2002), a atenção básica é considerada como um ponto de entrada 

para a atenção à saúde individual por promover a responsabilidade continuada aos pacientes e 

ser um componente-chave de uma estratégia para melhorar a efetividade e a equidade dos 

serviços de saúde. Porém, este nível de atenção é apenas um componente das redes de atenção 

à saúde, ainda que fundamental. 

De acordo com Giovanella e Mendonça (2008), o contexto histórico internacional na 

área da saúde, em 1978, propiciou a realização da Conferência Internacional de Atenção 

Primária, em Alma-Ata, República do Cazaquistão (antiga República Socialista Soviética), 
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que registrou em seu relatório final a responsabilidade dos governos sobre a saúde de seus 

povos através de medidas sanitárias e sociais, e reiterou a saúde como um direito humano 

fundamental e uma das metas sociais universais mais importantes, demandando a ação de 

outros setores, como o social e o econômico, além do setor da saúde. 

Os custos da assistência médica, ao usar as novas tecnologias sem avaliar 

adequadamente os benefícios, segundo esses autores, fez surgir o termo “tecnologias 

apropriadas” por serem relevantes para as necessidades de saúde, porém com uma elevada 

relação custo-benefício. Sob este aspecto, de acordo com o relatório de Alma-Ata, a ABS 

deve basear-se em métodos e tecnologias apropriadas, comprovadas cientificamente e também 

aceitáveis do ponto de vista social, cujo acesso deve ser garantido a todos, priorizando a 

participação da comunidade e a democratização do conhecimento. No entanto, ela não se 

restringe ao primeiro nível de atenção, integrando-se a um processo permanente no qual inclui 

prevenção, promoção, cura e reabilitação. 

Giovanella e Mendonça (2008) relatam ainda que, no Brasil, a ABS entrou na agenda 

de reforma setorial, em 1970, acompanhando o movimento internacional, período em que a 

crise econômica trouxe padrões de saúde precários. Até então, a assistência médica foi 

difundida por um padrão de consumo e serviços de alta tecnologia, controlada pelo setor 

privado e concentrada nas regiões metropolitanas. Assim, a reorganização dos serviços 

básicos acompanhou o processo de democratização do país em que se defendeu a unificação 

do sistema de saúde e a valorização do primeiro nível de atenção. 

Nos anos 1980, a abordagem seletiva foi preconizada para a América Latina, através 

da utilização de uma cesta mínima de serviços, de baixa qualidade e restrita à população 

pobre. No Brasil dos anos 1990, a atenção básica, no SUS, buscou uma concepção renovada, 

tendo, como base, os conceitos da universalidade, equidade, integralidade e nas diretrizes de 

descentralização e participação social. Utilizou-se o termo “atenção básica”, definindo-a 

como ações tanto individuais quanto coletivas voltadas para a promoção da saúde, prevenção 

de agravos, tratamento e reabilitação no primeiro nível. Assim, pelos citados autores, a 

atenção ambulatorial de primeiro nível, transformando-se no primeiro contato do usuário com 

o sistema de saúde para resolver a maioria dos problemas de saúde da população, é 

considerada como uma estratégia para organizar o sistema de saúde brasileiro. 

Os mesmos autores relatam que se observou no Brasil um movimento de renovação da 

atenção básica, impulsionado pelas agências internacionais (Organização Mundial de Saúde – 

OMS – e Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS), que defendiam a atenção ampla e 

universal em uma abordagem integrada e horizontal, enfatizando a prevenção, promoção, 
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intersetorialidade, participação da sociedade e, finalmente, a responsabilização 

governamental, reservando-se as seguintes características: serviços de primeiro contato; 

responsabilidade longitudinal; cuidado integral e coordenação das ações. A partir de tal 

concepção, os serviços deveriam ser orientados à comunidade, às necessidades de saúde 

focadas na família e com competência cultural suficiente para poder comunicar-se e também 

reconhecer as necessidades dos vários grupos populacionais, ressaltando que há uma grande 

diversidade de modelos assistenciais que são frutos das disparidades inter e intrarregionais e 

também das desigualdades sociais existentes nesse país, consideradas especificidades 

locorregionais. 

Na década de 1980, observou-se o início da experiência com os agentes comunitários 

de saúde (ACS) pelo MS que, em razão do seu êxito, o levou a criar oficialmente, em 1991, o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) que tinha, como objetivo, reduzir a 

mortalidade materno-infantil em regiões brasileiras menos favorecidas através de 

profissionais, moradores da própria comunidade, capacitados para orientar as famílias sobre 

os cuidados em saúde (GRALHA & MORAIS, 2007). 

Dentro da proposta de fortalecimento da ABS, em 1994, foi implantado o Programa 

Saúde da Família (PSF), cujo eixo norteador é a família e a comunidade. O PSF era 

inicialmente composto por uma equipe básica de saúde formada por médico, enfermeiro, 

agentes comunitários de saúde e cinco auxiliares de enfermagem (BRASIL, 2006a). 

Em 1996, o MS editou a Norma Operacional Básica (NOB 01/96) para definir um 

novo modelo de financiamento para a ABS. Nesse momento, o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde se uniu ao Programa Saúde da Família (PSF) em que os agentes 

comunitários de saúde contribuíam para a realização do trabalho de vigilância e promoção da 

saúde pela facilidade de se comunicarem com as pessoas e também pela liderança que 

exerciam. Porém, a Portaria nº 1886/97 aprovou Normas e Diretrizes do PACS e do PSF, 

tendo como propósito a criação de incentivos para os dois programas (GRALHA & MORAIS, 

2007). 

Em 1998, o PSF passou a ser considerado como uma estratégia estruturante na 

organização do SUS na atenção básica e, nesse sentido, inicia-se a transferência dos 

incentivos financeiros fundo a fundo destinados ao PSF e ao PACS, isto é, do Fundo Nacional 

de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. Em 1999, a Portaria nº 1.329, estabeleceu as 

faixas de incentivo ao PSF por cobertura populacional (BARBOSA, GALVÃO & 

MARTELLI, 2010). 
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Em relação à saúde bucal, sua incorporação na ESF ocorreu no ano de 2000, sendo 

que o MS ainda estabeleceu um incentivo financeiro para a reorganização municipal da 

atenção à saúde bucal pela Portaria nº 1444/2000. Nessa mesma portaria, ficou estabelecida 

que a área de atuação de cada equipe do PSF deveria abranger 6.900 habitantes, podendo ser 

implantada apenas uma Equipe de Saúde Bucal (ESB) para cada duas equipes de saúde da 

família (DIAS, 2006; NARVAI & FRAZÃO, 2008). 

Quanto à atenção ampla e universal em uma abordagem integrada e horizontal, 

enfatizando a prevenção, promoção, intersetorialidade e participação da sociedade 

preconizada para a Atenção Básica, Giovanella e Mendonça (2008) afirmam, especificamente, 

em relação à intersetorialidade, que esta atuação intersetorial contempla diversos aspectos, 

como os biológicos, psicológicos e sociais acerca de problemas considerados coletivos, 

denominando-se determinantes dos processos saúde-doença. Trata-se de uma condição para a 

realização de uma ABS abrangente, pois a saúde é inseparável do desenvolvimento 

econômico e social, exigindo, assim, a articulação com outros setores de políticas públicas. A 

integração e a coordenação dos cuidados colocam a ABS como uma porta de entrada 

preferencial para garantir o acesso aos diversos níveis de atenção, com mecanismos de 

referência e coordenação das ações e garantia de cuidado contínuo, uma vez que a integração, 

coordenação e continuidade são processos inter-relacionados e interdependentes. 

Em 2006, o MS editou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que incorporou 

os atributos da atenção básica à saúde abrangente, colocando-a como uma porta de entrada 

preferencial do SUS e um ponto de partida para a estruturação do sistema de saúde local. É 

entendida, portanto, em âmbito tanto individual quanto coletivo, como um conjunto de ações 

que promove a saúde, previne os agravos, proporcionando o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. Sob a forma de trabalho em equipe, a atenção é dirigida 

a populações de territórios delimitados, assumindo por eles a responsabilidade sanitária e 

considerando a dinâmica local dessas populações, utilizando-se, para isso, tecnologia de 

elevada complexidade e baixa densidade, que busca resolver os problemas mais frequentes, 

além de orientar-se por princípios como os da universalidade, acessibilidade, coordenação e 

continuidade do cuidado, estabelecimento de vínculo, humanização, participação social, entre 

outros.  Assim, a PNAB incorporou os princípios e atributos de uma concepção de ABS 

abrangente. 

Para Campos et al (2010), a ABS deveria ser uma das principais portas de entrada para 

o sistema de saúde, o que corrobora a análise de outros autores. Porém, espera-se muito mais 
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dela do que apenas a função de garantir o acesso ao sistema, como a capacidade de resolver 

cerca de 80% dos problemas enquanto os demais casos seriam encaminhados.  

Os autores relatam ainda que a ABS remete normalmente à menor complexidade, com 

uso de tecnologias menos sofisticadas e qualificação técnica simplificada. Dessa forma, tende-

se a desvalorizar o trabalho e o profissional. Por outro lado, a organização do trabalho na ABS 

ainda é confusa para o usuário e também para o sistema. Da mesma maneira que o SUS, no 

Brasil, a implantação da ABS está ocorrendo de forma muito heterogênea e com qualidade e 

capacidade resolutivas desiguais. Propõe-se, então, uma rede articulada de serviços que 

amplie a capacidade de resolver problemas de saúde, contemplando-se as seguintes 

características da ABS: 1) Acessibilidade1; 2) Continuidade ou Longitudinalidade2; 3) 

Integralidade3; e 4) Coordenação4. 

A Portaria nº 2.488 de 2011, editada pelo MS, aprovou a atualização da PNAB, 

trazendo diretrizes e normas para organizar a atenção básica de acordo com a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Define 

também a organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) para um cuidado integral e 

direcionado às necessidades populacionais de saúde. Uma das principais estratégias para a 

integração foi implantar centrais informatizadas de regulação para controlar os fluxos e 

otimizar os recursos, corroborando o que é preconizado pela Portaria. Porém, sua efetividade 

é condicionada pela oferta que, se for insuficiente, resulta em fila de espera, algo considerado 

como o principal problema para a integração, contrapondo o preconizado pela PNAB ao dizer 

que o acesso a outros níveis de atenção deve ser nas condições e tempo adequados e com 

equidade. Além disso, a transferência de informações é fundamental à regulação e 

continuidade da atenção e, por isso, a importância dos prontuários eletrônicos. 

                                                 
1A acessibilidade diz respeito às características da oferta que possibilitam às pessoas acessarem os serviços 

enquanto que o acesso é a maneira como as pessoas percebem a acessibilidade. O conceito de acesso traz a ideia 

de não restrição à entrada aos serviços de saúde e a acessibilidade se refere à oferta e à capacidade de produção 

de serviços e como responder às necessidades de saúde de determinada população (OLIVEIRA & PEREIRA, 

2013). 
2A longitudinalidade implica a existência de uma fonte regular de atenção a longo prazo, independente da 

presença ou do tipo de problema de saúde. Na literatura internacional, o termo “continuidade do cuidado” é 

usado de forma semelhante à palavra longitudinalidade embora tais termos tenham especificidades conceituais 

(OLIVEIRA & PEREIRA, 2013). 
3A integralidade é descrita, em publicações do MS, como um princípio contemplado através de um modelo 

organizado de forma assistencial, hierarquizada e descentralizada, “com sistemas formais de referência e 

contrarreferência, cuja garantia da integração dos recursos de infraestrutura é fundamental [...]” (OLIVEIRA & 

PEREIRA, 2013, p. 161). 
4Em níveis assistenciais, a coordenação pode significar “a articulação entre os diversos serviços e ações de 

saúde, sincronizados e voltados ao alcance de um objetivo comum independentemente do local onde sejam 

prestados [...]” (OLIVEIRA & PEREIRA, 2013, p. 161). 
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Para Oliveira e Pereira (2013), a ABS é reconhecidamente um componente-chave dos 

sistemas de saúde devido às evidências do impacto na saúde dos povos nos países que a 

adotaram, tais como: eficiência maior no fluxo dos usuários do sistema; mais efetividade nos 

tratamentos crônicos; melhores indicadores de saúde; maior eficiência do cuidado; utilização 

de práticas preventivas e satisfação dos usuários, além de diminuir as iniquidades sobre o 

acesso aos serviços e o estado geral de saúde. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi considerada pelo MS como fator fundamental 

para a reorientação das práticas na atenção básica e da concretização dos princípios do SUS 

neste nível de atenção. A compreensão da sua importância e operacionalidade contribui para 

reforçar o objetivo desta pesquisa, voltada para o conhecimento e a análise da continuidade do 

cuidado na área escolhida para este estudo. 

Giovanella et al (2009) analisaram a implementação da ESF como uma ferramenta 

para organizar o SUS a partir da análise de integração da Saúde da Família (SF) à rede 

assistencial e atuação intersetorial, fundamentais para uma atenção básica abrangente. Deve-

se lembrar que, inicialmente, o PSF, implantado a partir de 1994, estava voltado para cobrir 

áreas de maior risco social. Com a aprovação da PNAB pela Portaria nº 2.488, em 21 de 

outubro de 2011, o escopo da ABS foi ampliado e a ESF reafirmada como estratégia. Com 

isso, sob a perspectiva de constituir-se como porta de entrada de uma rede de serviços 

resolutivos para acesso universal, a atenção básica deveria coordenar os cuidados e também 

efetivar a integralidade, os fundamentos e as diretrizes estabelecidos pela PNAB. 

Apesar do grande crescimento, ainda de acordo com Giovanella e colaboradores, as 

experiências revelam grande diversidade dos modelos assistenciais, resultado das disparidades 

inter e intrarregionais e desigualdades existentes na sociedade brasileira. Dessa forma, a 

ampliação de cobertura nem sempre correspondeu à mudança de modelo assistencial 

preconizada pela ESF. Por outro lado, os profissionais das equipes da SF reconhecem os 

serviços de atenção básica como uma porta de entrada preferencial de modo que a população 

procura, em primeiro lugar, a Unidade de Atenção Básica (UAB) quando precisa de 

atendimento. 

Para Oliveira e Pereira (2013), a organização dos serviços de saúde da atenção básica, 

por meio da ESF, prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação de saúde integral e, 

de forma contínua, contemplando práticas e serviços que vão além da assistência médica e 

baseada nas necessidades da população que são apreendidas a partir do estabelecimento de 

vínculos entre usuários e profissionais. A ESF é centrada na família, percebida a partir de seu 

ambiente social e físico, além das condições de vida e saúde das populações, permitindo-lhes 
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uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, com intervenções que vão além das 

práticas curativas. Para isso, os profissionais devem dispor de recursos tecnológicos bastante 

diversificados e complexos. 

 

 

• Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

 

Neste item são apresentados, de forma sucinta, aspectos relacionados à reorganização 

do sistema de saúde em redes de atenção e sua relação íntima com o objeto deste trabalho. 

Esse modelo se caracteriza por ações e serviços de saúde em diferentes níveis de 

complexidade, porém integrados, interdependentes e sem relação de subordinação, pois a 

diferença entre eles se faz apenas quanto ao uso dos recursos tecnológicos. Outro aspecto 

importante diz respeito à construção das RAS a partir da ABS, considerada a porta de entrada 

para o sistema de saúde, responsável em resolver a maior parte dos seus problemas e, no caso 

da impossibilidade, deve assegurar o acesso e a continuidade do cuidado aos demais níveis. 

Daí se faz imprescindível a garantia da integralidade para a efetividade da RAS. 

 Mendes (2001) trata de uma proposta de RAS em forma de sistemas integrados de 

saúde, uma vez que os sistemas fragmentados se caracterizam por uma atenção descontinuada 

sob a forte polarização entre o hospital e o ambulatório, tendo a atenção hospitalar de maneira 

hegemônica. Além disso, caracteriza-se pela ausência de coordenação dos pontos de atenção à 

saúde, já os sistemas integrados estão baseados na oferta contínua de serviços através de 

diversos pontos coordenados de atenção e a integração de tais pontos se dá por meio de 

potentes processos logísticos. 

 Para o autor, as fragmentações dos sistemas de saúde são ineficazes porque estão, 

essencialmente, direcionados para o atendimento de pessoas doentes tendo em vista não 

enfatizarem as medidas de promoção nem prevenção, além de não se responsabilizarem pela 

população. Dessa forma, elas não estão focadas na gestão dos riscos à população, não 

atendendo as pessoas em seus devidos lugares e, com isso, dividem a atenção e as doenças em 

partes que não se comunicam adequadamente, fazendo com que a continuidade da atenção se 

rompa. Além disso, tais sistemas incentivam os pontos de atenção à saúde que possuem uma 

maior demanda tecnológica, o que leva à multiplicação dos recursos tecnológicos. Por outro 

lado, os sistemas integrados se baseiam em três pilares básicos que são: a medicina ancorada 

em evidências; a avaliação econômica dos serviços de saúde e também a avaliação 
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tecnológica desses serviços. Eles se justificam em função das mudanças demográficas e 

epidemiológicas que apontam para uma determinada situação de saúde. 

Os sistemas integrados de saúde são definidos como uma reforma dos sistemas de 

saúde através de uma rede integrada de pontos de atenção que presta uma atenção contínua e 

coordenada à determinada população que deve ocorrer no lugar e tempo certos, com o custo e 

a qualidade adequados, além de responsabilizar-se pelos resultados econômicos e sanitários 

relativos a esta população enquanto que os componentes dos sistemas integrados são a gestão 

da clínica, dos riscos populacionais e dos pontos de atenção à saúde (MENDES, 2007). 

 Mendes (2010) também abordou a crise dos sistemas de saúde no que tange à 

fragmentação e voltados, principalmente, para as condições agudas. O autor reforça a 

importância dos sistemas integrados que são as RAS, pois elas podem “melhorar a qualidade 

dos serviços, os resultados sanitários e a satisfação dos usuários e reduzir os custos dos 

sistemas de atenção à saúde” (p. 2.297). De acordo com este autor, os sistemas fragmentados 

de atenção à saúde apresentam pontos isolados de atenção que não se comunicam, sem 

garantir a continuidade do cuidado, considerados como um “desastre sanitário e econômico 

em todo o mundo” (p. 2.299), enquanto que as RAS, entendidas como organizações 

poliárquicas, pois operam de forma cooperativa e interdependente, têm um único objetivo, 

que é o de proporcionar uma atenção integral e contínua, com qualidade e sem hierarquia já 

que todos os níveis possuem o mesmo grau de importância, isto é, não há uma relação de 

subordinação. Esta operacionalização, no entanto, necessita de um sistema de informações de 

qualidade. 

 A gestão de redes também é debatida por Fleury e Ouverney (2007) que se utilizam do 

discurso teórico internacional como base e também da estratégia de regionalização adotada 

pelo SUS, para sinalizar o surgimento de uma série de redes interdependentes e 

multiorientadas. Todas essas práticas de reforma administrativa na saúde não são realizadas 

de maneira aleatória e devem responder a um fundamento ético presente nos princípios da 

universalidade, equidade e integralidade. Com isso, um dos maiores desafios do SUS é o de 

ser um processo inédito e aberto, além de remodelar a máquina estatal através de novas 

competências e lideranças. Estes autores também demonstram o quanto a sociedade brasileira 

tem avançado no sentido de afastar-se do autoritarismo histórico, na tentativa de voltar-se 

para um projeto de gestão política mais adequado às complexidades sociais, culturais e 

econômicas impostas, principalmente, pelas próprias características geográficas do país. 

Segundo Giovanella e Mendonça (2008), a primeira proposta para organizar os 

serviços de saúde foi feita na Grã-Bretanha, em 1920, através do Relatório Dawson que 
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propunha uma organização regionalizada e hierarquizada em três níveis: primário, secundário 

e terciário. Nos anos 1970, o Canadá, por meio de um relatório do seu MS, mostrou a 

importância da prevenção de doenças, promovendo a saúde, além da responsabilidade 

governamental na organização de um sistema de saúde adequado. Esse documento foi 

denominado Relatório Lalonde em que se estabeleceu a relação da saúde com as condições de 

vida, em particular, o saneamento ambiental e a nutrição, tecendo críticas ao modelo 

biomédico.  

Corroborando os autores acima citados, Rodrigues e Santos (2011) relatam que, no 

início do século XX, o médico britânico Bertrand Dawson propôs uma clássica concepção de 

organização dos serviços de saúde, o chamado Relatório Dawson. Nele se propunha a 

organização de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, integrados e embasados nas 

necessidades comunitárias, tendo o nível primário, com médicos generalistas e enfermeiros, 

como o mais importante. Além disso, as ações e serviços devem ser acessíveis a toda a 

população, independente de classes, em todos os níveis de complexidade, integrados através 

do encaminhamento de pacientes. Dessa forma, no Brasil, a organização do sistema em 

regiões de saúde é representada por serviços e ações em diferentes níveis de complexidade:  

primários, denominados como atenção básica; secundários ou atenção especializada; e 

terciários, hospitalar ou de alta complexidade. Vale ressaltar que os serviços desses diferentes 

níveis devem funcionar de maneira conjunta e contínua. 

 Os citados autores mencionam que uma rede de serviços de saúde envolve muitos 

atores e elementos, sendo assim de grande complexidade. Seus elementos constitutivos são os 

pontos e os fios que os interligam; as ações desenvolvidas são serviços disponibilizados e 

políticas a ela direcionadas, além de recursos humanos, tecnológicos e sistemas de 

informação, comunicação e logística. Os “pontos” são as unidades que executam as ações e 

serviços de saúde interligados através dos sistemas de informação, comunicação e logística, 

considerados os “fios”. Tais sistemas de informação e comunicação são fundamentais para 

garantir a identificação do usuário com o cartão de saúde, além de prontuários, sistemas RCR, 

informações epidemiológicas, autorização e faturas dos procedimentos, planejamentos, 

controles e auditorias. 

Assim, segundo Rodrigues e Santos (2011), os sistemas de informação devem ser 

informatizados e interligados pela rede de comunicação através de computadores, telefones, e 

outros meios tecnológicos, e as informações devem ficar disponíveis, além de serem sempre 

atualizadas. Esses sistemas de comunicação devem ser ágeis, eficientes, acessíveis aos 

usuários, aptos para estabelecer prioridades de atendimento e controlados por centrais de 
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gestão ou regulação. Além disso, as redes de serviços de saúde só são eficazes e eficientes 

quando orientadas por políticas claras e autoridades sanitárias definidas, cujos órgãos de 

planejamento, controle e avaliação estabelecem responsabilidades e objetivos dos serviços de 

saúde, baseados em dados epidemiológicos da região. 

Dessa maneira, as ações decorrentes devem ser monitoradas e avaliadas, visando 

intervenções e correções, se necessário. Entretanto, o SUS não se apresenta como um sistema 

integrado de forma efetiva, pois, em grande parte do país, há deficiência nos sistemas de 

informação, comunicação e logística e também nos órgãos de planejamento e controle. Isso 

traz dificuldade de acesso pela população, filas de espera, desconforto, ansiedade e 

insatisfação por parte do usuário, o que vai de encontro ao direito do cidadão, que é quem 

financia o serviço. Diante dessa realidade, é de fundamental importância que sejam resolvidos 

os problemas relativos às autoridades sanitárias ou órgãos de gestão da rede para o efetivo 

funcionamento do sistema. 

 A organização do sistema integrado de saúde em redes de atenção, de acordo com 

Kuschnir e Chorny (2010), deve garantir a continuidade do cuidado, pois estes sistemas têm a 

responsabilidade de garantir o direito à saúde e as redes regionalizadas, como instrumento 

para ampliação do acesso e diminuição das desigualdades. Afinal, isso proporcionaria 

serviços de saúde para atenção integral a toda a população de uma região ou território, tendo 

em vista que a atenção básica seria a “porta de entrada” do sistema, com clínicos generalistas 

e estaria ligada ao nível secundário com a oferta de serviços especializados. Assim, os casos 

que não pudessem ser resolvidos no nível primário seriam encaminhados aos demais níveis 

aos quais estaria vinculado.  

Os autores afirmam que a organização em redes garantiria acesso com equidade e 

cuidado integral a toda população porque o conjunto deveria operar de forma coordenada 

através de mecanismos de referência entre os níveis, amparados por sistemas de informação e 

transporte. Além disso, consideram que o conceito de hierarquização não se refere a uma 

valoração maior ou menor entre os níveis, mas sim, a uma complexidade relacionada à 

densidade tecnológica e a importância do primeiro nível deve ser enfatizada no que diz 

respeito à resolubilidade a partir da qualificação dos recursos humanos, acesso aos meios 

diagnósticos e terapêuticos e das articulações com toda a rede. 

Outra consideração a ser ressaltada diz respeito às dimensões técnica e política dos 

sistemas nacionais de saúde que operam em redes, cujas populações são definidas 

geograficamente através da regionalização. Isso está relacionado à garantia do acesso ao 

cuidado integral de forma igualitária, pois envolvem disputas de poder e decisões de política 
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pública que, provavelmente, ferem determinados interesses. Por isso, esse modelo representa 

um grande desafio já que o país apresenta uma combinação peculiar de “federação trina com 

descentralização da responsabilidade sanitária para o nível local” (Kuschnir e Chorny, 2010, 

p. 2.315), o que traz importantes questionamentos sobre como construir a regionalização, 

além do papel e a responsabilidade de cada ente federado.  

Quanto à Saúde Bucal, Mello et al (2014) avaliaram a construção da rede 

regionalizada de saúde, com foco na atenção à Saúde Bucal, identificando dificuldades e 

avanços em sua implementação, tomando por base o modelo de rede sugerido nacionalmente 

pelas políticas que orientam o SUS. Nesse contexto, foi verificada que a interação do cuidado 

à Saúde Bucal na RAS no processo de regionalização se encontra, às vezes, desconectada do 

conjunto de relações que constitui a rede ainda em consolidação. Por outro lado, os elementos 

do estudo indicam a implantação da rede de atenção regionalizada como condição para levar o 

cuidado à Saúde Bucal a um novo patamar de atenção e assistência.  

Os autores acima citados também afirmam que nos últimos anos, medidas político-

administrativas, como a ampliação de acesso à atenção básica, inserção da ESB na ESF, foco 

nas ações coletivas, definição de linhas de cuidado e os incentivos financeiros, fortaleceram a 

atenção à Saúde Bucal como política pública e promoveram sua expansão, qualificação e 

visibilidade, constituindo fatores de estímulo para a concepção da rede de saúde com 

componentes bucais. Dessa maneira, com a implantação dos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO), a estruturação da média complexidade na Odontologia proporcionou 

procedimentos mais complexos e permitiu a continuidade assistencial ao usuário sem 

interrupção da linha de cuidado à Saúde Bucal. Com isso, a estruturação de um centro de 

referência foi considerada um marco para a elaboração de uma rede de atenção à Saúde Bucal. 

Os autores acima citados, ainda ressaltam que a efetivação da rede em Saúde Bucal é 

influenciada pelo desconhecimento do sistema pelo usuário, principalmente, quanto aos 

pontos de atendimento, fluxos e limites de cada nível de atenção, acarretando uma avaliação 

negativa. Assim, apesar dos esforços e avanços alcançados, há uma distância entre o que está 

previsto na legislação e a realidade vivenciada nos diversos níveis para que o cuidado à Saúde 

Bucal seja efetivado de forma integral. O trabalho de Mello et al (2014) mostrou que a 

atuação fracionada e autárquica que prevaleceu até recentemente na organização das ações e 

serviços da Saúde Bucal não condiz com a proposta de estruturação da RAS, que espera uma 

ação regional cooperativa e integrada. 

Quanto ao fortalecimento da atenção básica, significa mais do que a ampliação do 

acesso; significa uma estratégia de organização do sistema, reordenando os recursos que são 
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disponibilizados aos usuários. A ESB como ferramenta para reorientar as ações de Saúde 

Bucal na atenção básica é fundamental para a composição da rede. A partir da atenção básica, 

os pacientes são encaminhados para a atenção secundária e terciária, quando se faz necessário, 

de forma integrada.  

 

• Sistemas de Regulação do Acesso 

 

Para a garantia da integralidade do sistema organizado através de RAS, deve-se 

ressaltar que é de fundamental importância o funcionamento efetivo do sistema de referência 

e contrarreferência (RCR), pois ele deve integrar os diferentes pontos de atenção, garantindo, 

a continuidade do cuidado, que é iniciada na atenção básica. Os sistemas de regulação têm, 

por competência, que garantir o acesso aos exames, consultas especializadas e internações nos 

níveis de maior complexidade mediante encaminhamento dos pacientes. No Rio de Janeiro 

esta atribuição cabe ao Sistema Informatizado de Regulação (SISREG), que também é 

responsável pelos agendamentos em relação à Saúde Bucal, fazendo parte, portanto, do objeto 

desta pesquisa (BRASIL, 2006b).  

O SISREG, totalmente informatizado, foi desenvolvido pelo MS no período de 1999-

2002, representando o movimento inicial em direção à informatização dos chamados 

Complexos Reguladores. Assim, dentre os objetivos do SISREG, podem-se destacar:  

 
• Distribuir de forma equânime os recursos de saúde para a população própria e 

referenciada; 

• Distribuir os recursos assistenciais disponíveis de forma regionalizada e 

hierarquizada;  

[...] 

• Permitir o referenciamento em todos os níveis de atenção nas redes de 

prestadores públicos e privados; 

• Identificar as áreas de desproporção entre a oferta e a demanda 

[...] (BRASIL, 2006b, p. 24). 

 

 

Segundo Giovanella et al (2009), é preocupação de todos os gestores a integração da 

rede assistencial. A estratégia utilizada para este fim foi a implantação de centrais 

informatizadas de regulação, visando controlar os fluxos de usuários e otimizar os recursos. A 

implantação do SISREG viabilizou a marcação imediata de exames e consultas especializadas 

através de uma oferta suficiente, do estabelecimento de prioridades clínicas e do 

monitoramento das filas de espera. O Sistema possibilita acompanhar o percurso do usuário, 

proporcionando a diminuição do número de faltosos, filas e tempo de espera, além de 

possibilitar a redistribuição de cotas entre os centros de saúde, contratação de oferta em 
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função da demanda, análise dos encaminhamentos e maior imparcialidade no controle das 

agendas. Deve-se acrescentar que a efetividade da integração é condicionada pela oferta que, 

muitas vezes, não é suficiente para atender a demanda relacionada aos serviços 

especializados, gerando filas de espera. 

As longas listas de espera são apontadas como o principal problema para integrar a 

rede segundo a avaliação tanto de médicos quanto de enfermeiros das equipes de SF. Já os 

gestores reconhecem as unidades informatizadas e com prontuários eletrônicos como um 

grande desafio à integração da rede e garantia do acesso à atenção especializada, além de 

disponibilidade e transferência de informações, pois elas são essenciais à regulação e à 

continuidade da atenção. Quando elas não se fazem presentes, os autores mencionam que há o 

que se chama de fragmentação do Sistema. 

Outro ponto abordado pelos autores diz respeito à compra de serviços especializados 

da rede privada para que possam suprir as insuficiências da oferta municipal. Isso, porém, 

nem sempre é uma estratégia bem-sucedida no que tange à ausência de algumas 

especialidades consequência da baixa remuneração da tabela SUS. Outro obstáculo a ser 

considerado se relaciona à carência de políticas do MS para a média complexidade. 

Gonçalves et al (2010) analisaram a evolução no número de agendamentos e de 

internações a partir da regulação. Porém, ainda é preciso avanço e consolidação desse 

processo considerado como um grande desafio já que depende da capacidade de gestão de 

cada município na disponibilização das agendas de seus serviços e profissionais. De fato, 

houve um avanço no sistema de regulação assistencial, mas ainda é preciso que os estudos 

acerca desse assunto sejam contínuos e aprofundados de modo a contemplar as 

particularidades do acesso aos serviços de saúde de cada região, além de dimensionar o 

impacto e a importância de uma política de apoio logístico das redes de atenção. 

De acordo com Souza (2001 apud Gonçalves et al, 2010), ainda é um tanto escassa a 

literatura sobre o assunto, porém, fica demonstrado que muitos Estados não assumiram 

totalmente as suas funções tanto de regulação quanto de coordenação do sistema de saúde e 

também das redes de atenção assistenciais e regionais. Para agravar essa situação, deve-se 

destacar a realidade da maior parte dos municípios do Brasil considerados de pequeno porte, 

porque eles expõem problemas relacionados ao planejamento na regulação e na construção de 

redes assistenciais que estejam adequadas para o atendimento populacional. Com isso, do 

ponto de vista da qualidade, não pode ser possível – nem desejável – a garantia da oferta dos 

serviços de média e alta complexidade em todos os municípios. 
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3ª Parte: Políticas de Saúde Bucal no Brasil: breve histórico 

 

De acordo com Ely et al (2009), as políticas públicas de saúde no Brasil têm uma 

relação com a política econômica e o momento histórico. Seguindo-se uma ordem cronológica 

apresentamos uma narrativa envolvendo os principais aspectos das políticas de Saúde Bucal 

no país relacionando-os com a conjuntura nacional. 

No Século XIX, a Odontologia passa a ser considerada uma profissão sanitária no 

Brasil e, no século XX, a partir de 1920, com a criação das Caixas de Aposentadorias e 

Pensões (CAPs) para os ferroviários e, a seguir, para os marítimos, aparecem os primeiros 

relatos de uma tímida oferta de serviços de Saúde Bucal nas CAPs. 

Na Década de 30, no início do governo de Getúlio Vargas, que permaneceu até 1945, 

foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e a Saúde Bucal, ofertada aos 

trabalhadores de várias categorias, caracterizou-se pelas práticas curativas direcionadas, com 

prioridade aos pré-escolares, escolares e também às gestantes. 

Entre os anos de 50 e 60, pôde-se registrar a criação do MS (1953) e a implementação 

do Sistema Incremental de Atenção ao Escolar5, pelo Serviço Especial de Saúde Pública 

(SESP). É iniciada a fluoretação das águas de abastecimento público, em Aimorés (MG) e 

Baixo Guandu (ES). Em 1964, foi realizada a III Conferência Nacional de Saúde (CNS), cujo 

tema foi a municipalização da saúde e se caracterizou pelo avanço da Odontologia em Saúde 

Coletiva, com a inserção de procedimentos de prevenção da cárie dentária através do uso do 

flúor no Plano Nacional de Saúde Pública. 

Na Década de 70, os relatos históricos registram o descrédito da população com a 

saúde pública (crise no modelo) e, em meados dessa década, durante o regime militar, a 

abertura política intensificou o movimento pela Reforma Sanitária e o Sistema Incremental, 

que alcançou dimensão nacional, realizando atendimento odontológico restrito aos escolares 

de 7 a 14 anos, através da Fundação SESP. 

                                                 
5 A partir dos anos 1950 e 1960 e com a criação do MS, em 1953, a Saúde Bucal pública se tornou 

institucionalizada, denominada “odontologia sanitária”. Inicia-se, então, um sistema de atendimento de atenção a 

escolares da rede pública, em uma modalidade de atendimento chamada de Sistema Incremental (MOYSÉS, 

2013). 
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Na Década de 80, o movimento da Reforma Sanitária se fortalece e nota-se a 

intensificação dos movimentos populares. Mesmo não aprovado, o PREVSAÚDE6, 

apresentado na VII CNS, propôs, como uma das cinco principais ofertas das unidades de 

saúde, a efetivação da Saúde Bucal. 

No início dessa década, devido à assistência odontológica ter se expandido no setor 

público, foi criado o Plano de Reorientação da Assistência Odontológica (PRAOD) pelo 

Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária (CONASP). Neste período, 

em vários municípios, houve a aquisição de equipamentos odontológicos para as escolas de 

Primeiro Grau e o pagamento de salários dos profissionais através do Programa de Ações 

Integradas de Saúde (PAIS) no CONASP. No setor público, a Saúde Bucal foi marcada por 

ações preventivas, tanto individuais quanto coletivas, empregando cariostáticos, selantes e 

flúor a fim de reduzir a incidência da cárie.  

Em 1986, foi instalada a VIII CNS, que estabeleceu bases para reestruturar o sistema 

de saúde. Neste mesmo ano foi convocada a I Conferência Nacional de Saúde Bucal (CNSB), 

trazendo as condições da atenção odontológica para debate e considerando-a como parte 

integrante e inseparável da saúde geral do ser humano. Neste período o MS criou a Área 

Técnica de Saúde Bucal, realizando o chamado Brasil, Zona Urbana, o primeiro 

levantamento epidemiológico de Saúde Bucal em todas as regiões brasileiras, cujos resultados 

revelou uma realidade preocupante em relação à Saúde Bucal da população do Brasil.  

Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal e criado o SUS. Neste ano, em 

relação à Saúde Bucal, tivemos, pela primeira vez, uma programação em nível nacional, de 

uma primeira política específica para a Odontologia, que foi o Programa Nacional de 

Prevenção da Cárie Dentária (PRECAD). Já em 1989, a produção de creme dental fluoretado 

foi regulamentada pelo MS. 

Na Década de 90, ocorre a regulamentação e implantação nacional do SUS. Em 1993, 

foi realizada a II CNSB, propondo no seu relatório final uma inserção efetiva no SUS, 

garantindo acesso e equidade assistenciais nos serviços odontológicos. N sequência, como já 

                                                 
6 O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREVSAÚDE) foi elaborado por um Grupo Técnico 

Interministerial, tendo como objetivos a “reestruturação e ampliação dos serviços de saúde, compreendendo 

também as áreas de saneamento e habitação” (OLIVEIRA & TEIXEIRA, 1989 apud PUGIN & NASCIMENTO, 

1996, p. 10). O Programa propunha a “suspensão de novos credenciamentos de serviços privados e a 

incorporação pela rede própria dos serviços prestados por terceiros, subordinando as demais instituições 

filantrópicas ou beneficentes ao controle estrito do Estado” para estender os cuidados básicos de saúde a toda a 

população através de “uma rede única, hierarquizada e regionalizada, sob o controle da rede pública, buscando a 

redução dos custos e a racionalização do atendimento”. O PREVSAÚDE não foi implantado por causa de 

pressões feitas pelo Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) e também de 

outros órgãos (PUGIN & NASCIMENTO, 1996, p. 11). 
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referido, em 1994 o PSF foi criado pelo MS a partir dos resultados positivos do PACS e no 

ano de 1996, a Norma Operacional Básica do SUS (NOB SUS/96), visando o fortalecimento 

da implantação do PSF e do PACS, instituiu o pagamento da atenção básica pela base 

populacional – Piso da Assistência Básica (PAB). 

No início do século XXI, as políticas públicas caracterizaram-se pela reafirmação e 

expansão do modelo centrado na família. Assim, em 28 de dezembro de 2000, a Portaria 

MS/GM nº 1444 foi publicada, criando o incentivo à incorporação oficial da equipe de Saúde 

Bucal (ESB) na ESF e regulamentou-se a relação de uma ESB para duas equipes de SF. Ainda 

nesse ano, iniciou-se o Projeto SB 2000 a fim de avaliar as condições de Saúde Bucal da 

população. Para as ESB, os incentivos são diferenciados em duas modalidades: Modalidade I, 

com um cirurgião-dentista (CD) e um auxiliar de consultório dentário (ACD); e na 

Modalidade II, com um CD, um ACD e um técnico em higiene dentária (THD). Em 2001, 

foram regulamentadas as ações das ESB, através da Portaria nº 267, de 06 de Março. Em 

2003, o levantamento epidemiológico de Saúde Bucal, do Projeto SB 2000, foi concluído e 

divulgou-se o Relatório Descritivo do Projeto SB Brasil, revelando-se as condições de Saúde 

Bucal dos brasileiros. Além disso, uma nova portaria revogou a obrigatoriedade da relação de 

uma ESB para duas equipes de SF. 

De acordo com o Portal da Saúde – SUS, a Odontologia esteve, por muitos anos, à 

margem das políticas públicas de saúde, sendo o acesso à Saúde Bucal considerado difícil e 

limitado. Haviam poucos serviços oferecidos pela Odontologia de modo que o tratamento 

principal oferecido pela rede pública fossem as extrações dentárias. Com isso, a visão que se 

tinha da Odontologia era a mutiladora e a do profissional CD apenas aquele atuando 

clinicamente (BRASIL, 2012b). 

Em 2003, a fim de mudar esse panorama, o MS lançou a Política Nacional de Saúde 

Bucal (PNSB), efetivado pelo Programa Brasil Sorridente, constituindo-se em diversas 

medidas que visaram a garantia de determinadas ações para promover, prevenir e recuperar a 

Saúde Bucal da população brasileira por ser algo fundamental para a qualidade de vida e da 

saúde em geral dos brasileiros. O objetivo principal seria reorganizar a prática e qualificar as 

ações e serviços que são oferecidos através da reunião de uma série de ações em Saúde Bucal 

direcionada a todos os cidadãos, ampliando o acesso gratuito ao tratamento odontológico pelo 

SUS a toda a população brasileira. 

O programa propôs a reorganização da atenção básica em Saúde Bucal, 

principalmente, através das ESB na ESF; a ampliação do acesso e o estabelecimento da 

atenção especializada mediante a implantação de Centros Especializados de Odontologia 
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(CEO) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) e a adição de flúor nas 

estações de tratamento de águas de abastecimento público. Além disso, O Brasil Sorridente 

articula outras ações intra e interministeriais (BRASIL, 2012b). 

Em 2004, de acordo com Ely et al (2009), a Coordenação Nacional de Saúde Bucal do 

MS lançou as diretrizes para a PNSB ao reforçar a inclusão da ESB no PSF, criação dos CEO 

e organização de um sistema nacional de Vigilância Sanitária para o teor de flúor. Com isso, a 

Saúde Bucal foi definida pelo MS como uma de suas prioridades, principalmente, após o 

lançamento do Programa Brasil Sorridente como política governamental. Nesse mesmo ano, 

foi realizada a III CNSB (Conferência Nacional de Saúde Bucal), com foco no acesso e na 

qualidade da Saúde Bucal, na tentativa de superar a exclusão social. 

Segundo Narvai (2006), o Relatório Final da III CNSB/Brasília, em 2004, revela que 

as condições da Saúde Bucal são um dos sinais mais expressivos da exclusão social e que 

enfrentar esse problema requer muito mais que medidas assistenciais realizadas por 

profissionais capacitados. São necessárias políticas “intersetoriais” que integrem ações de 

prevenção, cura e reabilitação, focando na promoção da saúde e acesso de todos os cidadãos, 

além de responsabilidade pública dos segmentos sociais e também compromisso 

governamental envolvendo as três esferas do Estado brasileiro. 

 Foi destacada, pelo documento, a importância de promoção da igualdade na atenção à 

saúde, reduzindo as desigualdades regionais e ampliando a oferta de ações garantidas de 

saúde, além da universalidade de acesso aos mais necessitados. Diante disso, o mesmo autor 

diz que se espera que o direito à saúde em geral, e em particular, à Saúde Bucal, passe a 

integrar a vida dos cidadãos e que o acesso a todos os serviços de Odontologia de média e alta 

complexidade seja viabilizado. 

De acordo com Ely et al (2009), em 2006, foi editada a Portaria MS/GM nº 648, 

regulamentando a Atenção Básica e definindo as ações de Saúde Bucal nesse nível. Foi 

lançado também o Pacto pela Saúde, adotando dois indicadores para a Saúde Bucal: Primeira 

Consulta Programática e Procedimentos Coletivos. O objetivo era subsidiar o planejamento 

das ações, além de organizar o acesso aos serviços. Em 2008, as profissões de Auxiliar de 

Saúde Bucal (ASB) e Técnico de Saúde Bucal (TSB) foram regulamentadas, alterando, 

respectivamente, as denominações anteriores de ACD e THD. 

 

• Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB)  
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 Narvai e Frazão (2008) analisaram a face cruel da saúde no Brasil, principalmente, a 

Bucal ao longo de sua história em um dos capítulos de sua obra denominado “A mutilação 

dentária e percepção da Saúde Bucal”. Por meio de uma retrospectiva histórica desse 

problema, tanto no Brasil quanto em outros países, estes autores revelam as principais causas 

desta condição bucal, ao mesmo tempo em que tecem críticas à prática profissional do CD e 

também aos aspectos políticos, econômicos e culturais do Estado brasileiro, considerando que 

em muitas regiões e em diversos países, a orientação liberal do Estado proporciona uma 

estrutura com escassez de serviços, distribuídos desigualmente, na qual os profissionais são 

formados para atender mais às necessidades do mercado de consumo que às da saúde coletiva. 

Deve-se assinalar que o primeiro inquérito de saúde bucal a incluir, além de todas as 

27 capitais, os municípios do interior das cinco regiões (“Projeto SB Brasil 2003”) foi 

realizado em 2003. O indicador usado internacionalmente para comparação entre os países é o 

CPO-D (Cariado, Perdido e Obturado – Unidade Dente) para a população de 12 anos de 

idade. De acordo com a classificação adotada pela OMS, o Brasil se encontrava em uma 

condição de média prevalência de cárie em 2003 com CPO de 2,78 (BRASIL, 2012a). 

 A partir dos resultados desse levantamento epidemiológico, onde se evidenciou a 

condição precária da saúde bucal da população brasileira, foi estabelecida a Política Nacional 

de Saúde Bucal (PNSB), que foi efetivada pelo Programa Brasil Sorridente. Tal Programa 

entendeu essa necessidade, criando uma estratégia cuja proposta é constituir uma rede de 

apoio às ESB na atenção básica de forma a dar continuidade e resolubilidade aos problemas 

encontrados nesse nível. Assim, os CEO se constituem unidades de referência como serviços 

de média complexidade, baseando-se na garantia de critérios identificados para acesso de 

forma pública, em função da análise de risco e necessidades do usuário com efetivação da 

RCR. Com isso pode-se afirmar que o uso racional dos níveis de complexidade torna o SUS 

produtivo e desfaz os entraves que emperravam o sistema. Assim se garante a integralidade no 

que se refere ao acesso dos usuários e à continuidade do cuidado (SILVA, 2009). 

Quanto aos Cadernos de Atenção Básica, do MS, estes surgiram da necessidade de se 

organizar o cuidado à saúde na atenção básica, reorientando, assim, o modelo assistencial no 

SUS. Sabe-se que, para efetivação do SUS, é condição sine qua non o fortalecimento da 

atenção básica, consolidando-a como contato preferencial dos usuários com o sistema de 

saúde. A partir desse ponto, deve-se garantir o acesso aos demais serviços, o que configura a 

integralidade da assistência de acordo com os princípios do SUS.  

Em relação à Saúde Bucal, o Caderno 17 traz as diretrizes da PNSB, efetivada pelo 

Programa Brasil Sorridente, introduzindo um novo modelo assistencial de Saúde Bucal, na 
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tentativa de reverter um legado histórico, no qual a Odontologia caminhou afastada dos 

demais serviços, de forma a integrar as ações de Saúde Bucal aos outros serviços de saúde 

(BRASIL, 2006a). 

Neste caderno, está registrado o estabelecimento da média complexidade em 

Odontologia, mediante os resultados do Levantamento de Condições de Saúde Bucal da 

População Brasileira em 2003, quando foi divulgada a gravidade dos problemas ligados à 

Saúde Bucal dos brasileiros e, nesse sentido, foram determinadas novas ações a serem 

realizadas pelos CEO, criados em todas as regiões, de acordo com os respectivos planos 

municipais e regionais de saúde de cada Estado. 

No capítulo 5 desse Caderno as recomendações para as RCR estão listadas de modo a 

organizar os fluxos entre as atenções básica e especializada. Segundo estas orientações, os 

CEO devem oferecer serviços especializados em Saúde Bucal com ênfase no diagnóstico do 

câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, 

endodontia e atendimento a pessoas com necessidades especiais (BRASIL, 2004; BRASIL, 

2006a). 

O Programa Brasil Sorridente de 2003 foi um marco na história das políticas públicas 

brasileiras desde o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, pois tem como referência os 

princípios do SUS. O Programa preconiza o incremento da Saúde Bucal na atenção básica 

através da ESF, a implantação dos CEO (atenção secundária), além de ações coletivas. A 

reorientação do modelo de atenção à Saúde Bucal, de acordo com a PNSB, requer a utilização 

da epidemiologia e de informações sobre o território para o planejamento, utilização da 

vigilância à saúde, com avaliação contínua dos danos, riscos e determinantes do processo 

saúde-doença. 

No sentido de dar sequência e acompanhamento dos resultados alcançados após a 

reorientação das ações em saúde bucal, a partir do Programa Brasil Sorridente, foi realizado 

um novo levantamento epidemiológico em 2010, cujo objetivo foi saber se houve de fato 

melhoria nas condições de saúde bucal da população, reavaliar as ações e as estratégias. Os 

resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010, conhecida como Projeto SB Brasil 

2010, também fazem parte de um processo histórico que se ampliou e se aprofundou desde o 

Projeto SB Brasil 2003, proporcionando um dos diagnósticos mais completos da Saúde Bucal 

da população brasileira. Pretende-se, com ele, dar continuidade a esse processo para construir 

uma série histórica com o objetivo de contribuir para as estratégias de avaliação e 

planejamento dos serviços (BRASIL, 2012a). 
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 A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 (Projeto SB Brasil 2010), divulgada em 28 

de janeiro de 2012 pelo MS verificou a situação da população brasileira em relação à cárie 

dentária, doenças gengivais, necessidades de próteses dentais, condições da oclusão, fluorose, 

traumatismo dentário e ocorrência de dor de dente, entre outros aspectos, para fornecer ao MS 

e às instituições do SUS informações relevantes para o planejamento de programas de 

prevenção e tratamento no setor em níveis nacional e municipal. O Projeto integra as ações de 

vigilância em saúde do MS e é fundamental à PNSB/ Programa Brasil Sorridente, uma vez 

que seus resultados avaliarão o impacto de tal Programa, identificarão problemas e 

reorientarão as estratégias de prevenção e assistência, principalmente, as relacionadas com a 

implementação da ESF, direcionada para a atenção básica e dos CEO, estes considerados o 

elemento estruturante da atenção secundária em saúde bucal (BRASIL, 2012a). 

De acordo com a OMS, o Brasil saiu de uma condição de média prevalência de cárie, 

em 2003 – CPO 2,78 – para baixa prevalência, em 2010 – CPO 2,1 –, representando uma 

redução de 26,2% em sete anos. Considerando que o componente do CPO diz respeito 

especificamente aos dentes não tratados (cariados), a redução foi da mesma magnitude, ou 

seja, de 1,62 para 1,21 (BRASIL, 2012a). 

Deve-se assinalar, em relação ao município do Rio de Janeiro, que o inquérito de 2003 

mostrou que o CPO de 1,4 aos 12 anos foi melhor que a média de todas as regiões do país. 

Isso reflete um trabalho consistente de promoção da Saúde Bucal, com destaque para o 

Programa de Saúde e Cidadania Dentescola e também para as ações de promoção nas 

unidades municipais de saúde. Além disso, é reflexo da ampliação do acesso e da qualificação 

das ações ofertadas na atenção básica e na média complexidade (BRASIL, 2012a). 

Segundo a mesma fonte, houve melhora na atenção à Saúde Bucal em todas as regiões 

brasileiras, exceto a Região Norte. O investimento na área passou dos 56 milhões em 2003, 

para 600 milhões em 2010. Houve também crescimento de cinco vezes no número das ESB, 

tanto que 85% dos municípios possuem uma equipe, ao menos. Assim, a Política Nacional de 

Saúde Bucal (PNSB) corroborou para que o Brasil fizesse parte do grupo de países com baixa 

prevalência de cárie. Ressalta-se que, para estar neste grupo, o indicador CPO deve ser entre 

1,2 e 2,6, de acordo com a OMS. 

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 analisou a situação da Saúde Bucal 

brasileira e proporcionou ao SUS informações relevantes para o planejamento de ações de 

prevenção e tratamento em níveis nacional, estadual e municipal. O Brasil, ao longo dos 

últimos anos, aprendeu a investir na redução da pobreza e das desigualdades regionais, não 

sendo diferente com a Saúde Bucal e isso está exposto pelo crescimento significativo de 
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390% das ESB; a criação de 865 CEO; a habilitação de 674 municípios com laboratórios para 

próteses dentárias; a distribuição de 72 milhões de kits de escova e pasta dentárias; a 

ampliação do acesso à água tratada e fluoretada para cerca de sete milhões de brasileiros, 

culminando na redução de extrações dentárias. O relatório dessa pesquisa resultou do trabalho 

de gestores, pesquisadores e trabalhadores do SUS a fim de reorientar as práticas dos 

profissionais envolvidos na Saúde Bucal. Seus resultados contribuirão com a equidade no 

acesso à Saúde Bucal, além de representar um instrumento essencial para a erradicação da 

extrema pobreza no país, afinal, a ampliação da RAS é fundamental para a promoção da 

cidadania (BRASIL, 2012a). 

Nos serviços públicos brasileiros, o cuidado em Saúde Bucal, centrado no atendimento 

curativo/mutilador, foi modelado pelo Sistema Incremental importado dos EUA (Estados 

Unidos da América) pela Fundação SESP nos anos 1950. Foram priorizados, no Brasil, o 

atendimento clínico e a aplicação de flúor a estudantes até 14 anos, considerado o grupo mais 

vulnerável e sensível às intervenções de saúde pública, além de fácil abordagem devido à 

concentração no ambiente escolar. Além disso, eram ofertados procedimentos odontológicos 

de urgência a adultos e idosos (AQUILANTE & ACIOLE, 2015). 

Segundo os autores, com o surgimento do SUS, busca-se romper esse modelo 

“Sespiano”. No entanto, apenas experiências isoladas conseguiram ampliar o acesso, 

desenvolver ações de promoção e prevenção e ofertar atividades curativas. A Saúde Bucal 

contemplaria princípios como universalização e integralidade em 2004, quando foi lançada a 

PNSB – Programa Brasil Sorridente, que propunha reorientar a assistência ao promover a 

saúde como eixo do cuidado, universalizando o acesso a serviços pela inserção transversal da 

Saúde Bucal nas linhas de cuidado, além de contemplar todos os níveis de atenção 

(integralidade) ao instalar os CEO e os LRPD. No serviço público, o cuidado em Saúde Bucal 

deixa, então, de ser restrito à atenção básica para escolares e gestantes, pois a PNSB amplia o 

acesso a serviços, principalmente, por meio da inserção das ESB na ESF e também pela 

abertura dos CEO. 

Cerca de uma década depois do lançamento da PNSB, o desafio que ainda persiste é 

tornar o cuidado em Saúde Bucal coerente com os princípios do SUS, e o que se observou em 

muitos municípios é a permanência de um modelo centrado na doença. Porém, não se podem 

reforçar os ganhos bastante positivos como o aumento da resolubilidade, integralidade, 

interdisciplinaridade, intersetorialidade, acolhimento, vínculo, responsabilização, 

humanização do cuidado e o trabalho na perspectiva da vigilância à saúde (AQUILANTE & 

ACIOLE, 2015). 
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Outro fator a ser considerado, pelos mesmos autores, é que a PNSB possibilitou o 

acesso aos cuidados de Saúde Bucal para muitos cidadãos, o que aumentou a demanda por 

tratamento especializado e, com isso, os CEO não estão conseguindo absorvê-la a contento. 

Vale ressaltar que um ponto crítico a ser considerado refere-se ao fato de que a consolidação 

da mudança acontecerá com a ressignificação do processo de trabalho em saúde e da 

formação profissional. 

4ª Parte: Saúde Bucal no Brasil: serviços e regulação do acesso 

 Os serviços em Saúde Bucal oferecidos na rede pública são iniciados pela AB, 

responsável por ações de promoção de saúde, prevenção de doenças e atendimento 

ambulatorial. Ela deve resolver a maior parte dos problemas, mas quando extrapola sua 

capacidade de resolução, tem a responsabilidade de garantir o livre acesso do usuário ao 

próximo nível de atenção, que é realizado pelos CEO, unidades de referência para ações de 

média complexidade em odontologia. Cabe a AB, portanto, a função de garantir a 

continuidade do cuidado e coordenar as ações em SB. 

 

• Serviços oferecidos na Atenção Básica no Município do Rio de Janeiro 

 

Os serviços oferecidos para a Saúde Bucal na atenção básica, de acordo com a Carteira 

de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, são: a) Atividade educativa e orientação em 

grupo; b) Instrução de higiene oral; c) Evidenciação e/ou revelação de placa bacteriana; d) 

Escovação supervisionada; e) Aplicação tópica de flúor; f) Atendimento clínico fora da 

unidade de saúde; g) Visita domiciliar; h) Ações do Dentescola/PSE; i) Atendimento clínico 

ambulatorial na unidade de saúde; j) Tartarotomia ou raspagem de cálculo; k) Restauração em 

amálgama, resina composta fotopolimerizável e cimento de ionômero de vidro de dentes 

anteriores, posteriores, decíduos e permanentes; l) Radiografia periapical; m) Exame clínico 

para identificação de lesões com suspeitas de malignidade; n) Exodontiase ou extrações de 

dentes permanentes e decíduos; o) Encaminhamento aos CEO para realização de 

procedimentos de média complexidade, tais como: tratamento de canal, periodontal severo, 

cirurgias periodontais, extrações complexas, Raio X panorâmico etc.; p) Atendimento de 

urgência (RIO DE JANEIRO, 2011). 
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• Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 

 

O MS criou uma estratégia dentro do Programa Brasil Sorridente para a reestruturação 

da Odontologia baseada na regionalização cujo intuito é melhorar o acesso e também garantir 

atenção odontológica em serviços de média complexidade, pois há uma grande demanda 

reprimida em função da maior cobertura das unidades em atenção básica. O tratamento 

oferecido nos CEO é uma continuidade do cuidado iniciado pela rede de atenção básica e, 

para isso, instituíram normas, requisitos e critérios a fim de implantar e credenciar esses 

Centros através da Portaria nº 1570/GM, em 29 de julho de 2004 (BRASIL, 2004b). 

Os CEO seriam referência de média complexidade para as redes de unidades básicas já 

existentes e também para as ESB incorporadas ao PSF. Os que fossem credenciados 

receberiam recursos do MS, conforme a Portaria nº 599/GM, datada de 23 de março de 2006, 

que definiu normas, critérios e requisitos para implantar e também credenciar os CEO; sendo 

que a Portaria nº 600/GM, de mesma data, e a Portaria nº 1572/GM de 29 de julho de 2004 

estabeleceram o pagamento das próteses dentárias nos LRPD. A implantação dos CEO 

funcionaria, por parceria, entre os municípios, Estados e o Governo Federal e o MS faria o 

repasse de uma parte dos recursos enquanto que municípios e Estados, cada um, 

contribuiriam, em contrapartida, com outra parcela (SILVA, 2009). 

Segundo o este autor, os CEO são considerados estabelecimentos de saúde 

participantes do CNES e classificados como Clínica Especializada ou Ambulatório de 

Especialidades. São unidades de referência para a atenção básica e devem ofertar serviços de 

acordo com a realidade epidemiológica de cada região. Neles, são realizados procedimentos 

clínicos odontológicos complementares aos realizados na atenção básica e, entre esses, 

incluem-se o diagnóstico bucal destacando-se o diagnóstico e detecção do câncer bucal; 

periodontia especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; endodontia e 

atendimento a portadores de necessidades especiais. 

Os repasses são feitos de acordo com as Portarias nº 599/GM e nº 600/GM, que institui 

o financiamento dos CEO, de acordo com cada tipo: a) Tipo I, com três cadeiras 

odontológicas, destina-se o valor de R$ 6,6 mil para custeio mensal, além de R$ 40 mil, em 

parcela única, referente a custos com reformas, ampliação do espaço físico e aquisição de 

equipamentos; b) Tipo II, com quatro ou mais cadeiras, destinam-se os valores mensais de R$ 

8,8 mil e R$ 50 mil, respectivamente; e, finalmente, c) Tipo III, com, no mínimo, sete 

cadeiras, os recursos de custeio são de R$ 15.400,00 e de implantação até R$ 80 mil reais 

(SILVA, 2009). 
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Quanto à implantação dos LRPD, que são unidades terceirizadas credenciadas ou 

próprias de um município destinadas à confecção de próteses totais ou parciais removíveis, a 

Portaria nº 1572/GM estabelece o pagamento de R$ 30,00 por produção de cada prótese total 

confeccionada nesses laboratórios. Quanto às próteses parciais removíveis, o valor pago é de 

R$ 40,00/unidade. O MS repassa esses recursos diretamente para os municípios ou Estados 

que tenham os laboratórios credenciados. Assim, para o autor não há comprometimento de 

recursos próprios já existentes para a saúde, pois são considerados recursos “extra-teto”. 

A insuficiência de serviços especializados elevou a preocupação do Governo Federal 

para incentivar a criação dos CEO dentro da PNSB. Nota-se, assim, o crescente avanço na 

implantação destes Centros em todo o país, passando de 100 para 832 nos anos de 2004 a 

2010, o que representa um aumento de 732%. A integralidade em Saúde Bucal requer a 

valorização da atenção secundária com o fortalecimento e desenvolvimento do sistema de 

RCR. As dificuldades, nesse sentido, são seus entraves, que precisam ser superados ou, no 

mínimo, amenizados para poder garantir a resolução das necessidades em Saúde Bucal por 

parte do usuário (BORGHI et al, 2013). 

Contudo, segundo os autores, para que a resolubilidade prevista seja alcançada, a 

atenção secundária deverá assegurar aos usuários o acesso a consultas, procedimentos e 

exames especializados. Entretanto, esses serviços são apenas uma das vertentes assistenciais 

da atual PNSB e tais Centros constituem uma das frentes de atuação do Programa Brasil 

Sorridente, sendo que o fluxo da atenção consiste em que os profissionais da atenção básica 

sejam responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e também pelo encaminhamento 

dos casos mais complexos aos CEO. 

 

• Regulação do Acesso aos Serviços  

 

A consolidação dos princípios da universalidade do acesso e da integralidade do SUS, 

no sentido da continuidade do cuidado que embasam essa pesquisa, passa necessariamente 

pela articulação das Unidades Básicas de Saúde com os demais níveis de complexidade 

através de um sistema de RCR bem estruturado. Nesse caso, a AB garante o acesso ao nível 

de atenção imediatamente superior, quando ela não puder solucionar os problemas de saúde 

do usuário. O sistema de RCR fará o papel de elo entre o usuário e os demais níveis de 

atenção, permitindo que ele possa transpor, de acordo com as suas necessidades, todo o 
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sistema de saúde, em todos os níveis e retornar sempre ao ponto de origem, que é a atenção 

básica. 

Serra (2003), citando Giovanella et al (2002), demonstra que a integralidade 

englobaria cinco dimensões que são: o ser humano e não a doença como centro da atenção; 

visão do ser humano ou do grupo em sua totalidade; assistência oferecida nos diversos níveis 

de atenção; tratamento diferenciado para aquele em situação desigual; e a interferência nas 

condições gerais de vida da população. Dessa maneira, pode-se inferir que a integralidade 

relaciona-se com os instrumentos de referência e contrarreferência (RCR) e está articulada em 

um sistema hierarquizado e regionalizado, tendo como eixo norteador a continuidade do 

cuidado, que garante o acesso universal e equânime do usuário à atenção básica e demais 

níveis, de acordo com as necessidades de cada indivíduo.  

Assim, para garantia da integralidade do sistema organizado através de RAS é de 

importância fundamental o funcionamento efetivo do sistema de RCR, pois é ele quem 

garante a integração entre os diferentes pontos de atenção e a continuidade do cuidado, que é 

iniciada na atenção básica. Os sistemas de regulação têm, por competência, a função de 

garantir o acesso aos exames, consultas especializadas e internações nos níveis de maior 

complexidade mediante encaminhamento dos pacientes. No Rio de Janeiro esta atribuição 

cabe ao Sistema Informatizado de Regulação (SISREG), que também é responsável pelos 

agendamentos em relação à Saúde Bucal, fazendo parte, portanto, do objeto desta pesquisa 

(BRASIL, 2006b).  

O SISREG, totalmente informatizado, foi desenvolvido pelo MS no período de 1999-

2002 para informatizar a central de regulação, representando o movimento inicial em direção 

à informatização dos chamados Complexos Reguladores. Dentre os objetivos do SISREG, 

podem-se destacar:  

 
• Distribuir de forma equânime os recursos de saúde para a população própria e 

referenciada; 

• Distribuir os recursos assistenciais disponíveis de forma regionalizada e 

hierarquizada;  

[...] 

• Permitir o referenciamento em todos os níveis de atenção nas redes de 

prestadores públicos e privados; 

• Identificar as áreas de desproporção entre a oferta e a demanda 

[...] (BRASIL, 2006b, p. 24). 

 

 

Segundo Giovanella et al (2009) é preocupação de todos os gestores a integração da 

rede assistencial e, especificamente, a da atenção básica com a média complexidade, 

objetivando o esclarecimento rápido do diagnóstico para a consequente resolução e 
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acompanhamento das condições de saúde do usuário. Para isto a estratégia utilizada foi a 

implantação de centrais informatizadas de regulação, a fim de controlar os fluxos e otimizar 

os recursos. A implantação do SISREG viabilizou a marcação imediata de exames e consultas 

especializadas através de uma oferta suficiente, do estabelecimento de prioridades clínicas e 

do monitoramento das filas de espera. O Sistema possibilita acompanhar o percurso do 

usuário, proporcionando a diminuição do número de faltosos, filas e tempo de espera, além de 

possibilitar a redistribuição de cotas entre os centros de saúde, contratação de oferta em 

função da demanda, análise dos encaminhamentos e maior imparcialidade no controle das 

agendas. Deve-se acrescentar que a efetividade da integração é condicionada pela oferta que, 

muitas vezes, não é suficiente para atender a demanda relacionada aos serviços 

especializados, gerando filas de espera. 

As longas listas de espera, para os autores, são apontadas como o principal problema 

para integrar a rede segundo a avaliação tanto de médicos quanto de enfermeiros das equipes 

de SF. Já os gestores reconhecem as unidades informatizadas e os prontuários eletrônicos 

como um grande desafio à integração da rede e garantia do acesso à atenção especializada, 

além de disponibilidade e transferência de informações, pois elas são essenciais à regulação e 

à continuidade da atenção. 

Entretanto, quando estas condições não se fazem presentes, acontece inevitavelmente, 

a chamada fragmentação do Sistema. Outro ponto abordado pelos autores diz respeito à 

compra de serviços especializados da rede privada para que possam suprir as insuficiências da 

oferta municipal. Isso, porém, nem sempre é uma estratégia bem-sucedida no que tange à 

ausência de algumas especialidades, em função da baixa remuneração da tabela SUS. Outro 

obstáculo a ser considerado se relaciona à carência de políticas do MS para a média 

complexidade. 

Como estratégia adotada pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa de Saúde da 

Família (PSF) seria capaz de resgatar os princípios do SUS, além de reordenar e reestruturar a 

porta de entrada do Sistema para um maior grau de organização e resolução nos diversos 

níveis de atenção. No entanto, para ter a universalidade plena, as Unidades de Saúde da 

Família (USF) devem estar articuladas com os demais níveis de complexidade, o que só 

poderá ser alcançado mediante um sistema de RCR bem estruturado, que possa garantir a 

continuidade do cuidado, a fim de resolver as necessidades de saúde do usuário. O sistema de 

RCR deve ser o elo entre o usuário e os demais níveis de atenção, permitindo que ele possa 

percorrer, conforme suas necessidades, a todo o sistema e voltar sempre ao ponto de origem, 

que é a atenção básica (SILVA, 2009).  
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Gonçalves et al (2010) analisaram a evolução no número de agendamentos e de 

internações a partir da regulação. Porém, ainda é preciso avanço e consolidação desse 

processo, considerado como um grande desafio já que depende da capacidade de gestão de 

cada município na disponibilização das agendas de seus serviços e profissionais. De fato, 

houve um avanço no sistema de regulação assistencial, mas ainda é preciso que os estudos 

acerca desse assunto sejam contínuos e aprofundados de modo a contemplar as 

particularidades do acesso aos serviços de saúde de cada região, além de dimensionar o 

impacto e a importância de uma política de apoio logístico das redes de atenção. 

De acordo com Souza (2001 apud Gonçalves et al, 2010), ainda é um tanto escassa a 

literatura sobre o assunto, porém observa-se que muitos Estados não assumiram totalmente as 

suas funções tanto de regulação quanto de coordenação do sistema de saúde e das redes de 

atenção assistenciais e regionais. Para agravar essa situação, deve-se destacar a realidade da 

maior parte dos municípios do Brasil considerados de pequeno porte. Eles expõem problemas 

relacionados ao planejamento na regulação e na construção de redes assistenciais que estejam 

adequadas para o atendimento populacional. Com isso, do ponto de vista da qualidade, não 

pode ser possível – nem desejável – a garantia da oferta dos serviços de média e alta 

complexidade em todos os municípios.  

Serra e Rodrigues (2010) consideram que o conceito de atenção integral à saúde ou da 

integralidade da assistência do SUS, o primeiro estabelecido na CF de 1988 como a segunda 

diretriz do SUS e a integralidade da assistência como um dos seus princípios pela LOS, 

referem-se ao direito de acesso dos usuários às ações dos diferentes níveis de complexidade, 

com fluxos definidos e organizados espacialmente a fim de assegurar a continuidade do 

cuidado em unidades localizadas próximas aos cidadãos. A integração das redes de saúde é 

garantida pelo efetivo sistema de RCR, que estabelece o encaminhamento mútuo dos 

pacientes entre os diferentes níveis de complexidade, pois o próprio MS define esse sistema 

como um dos elementos-chave de reorganização das práticas de trabalho. 

 Assim, a integração envolve diversos aspectos interrelacionados, como: “regulação 

dos serviços; condições de acesso aos serviços; processos de gestão clínica; recursos 

humanos; sistemas de informação e comunicação e apoio logístico”. Todos esses aspectos são 

considerados críticos para garantir o bom funcionamento da RCR, sendo que o seu 

funcionamento de forma inadequada acarreta causa prejuízos na integralidade e continuidade 

do cuidado, fundamentais para a consolidação do SUS (SERRA E RODRIGUES, 2010, p. 

3.580). 
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Em um estudo realizado pelos mesmos autores, dentre os resultados obtidos que 

dificultam o acesso dos pacientes e o bom funcionamento dos sistemas de RCR nas áreas 

pesquisadas, estão: 

 

 

 

 

 

(1) limitada oferta de consultas e exames; (2) inexistência ou precariedade da 

contrarreferência; (3) má organização das atividades de regulação; (4) baixa 

utilização de protocolos clínicos para encaminhamentos; (5) precariedade em termos 

de sistemas de informação e comunicação; (6) significativa influência política na 

gestão das unidades; (7) grande diversidade na denominação das unidades de saúde 

e multiplicidade das grades de oferta de serviços (SERRA & RODRIGUES, 2010, p. 

3.579). 

 

 

 Os autores consideram que um dos principais pontos críticos do sistema é a RCR, 

porém se trata, ao mesmo tempo, de uma das partes de importância essencial para a 

viabilização e manutenção do SUS. Este sistema se operacionaliza a partir do 

encaminhamento dos usuários nos diferentes níveis de complexidade, sendo que somente com 

a garantia do acesso a exames, consultas especializadas e internações é que a integralidade da 

atenção torna-se possível e concretizada. Por isso, deve-se ter um grau máximo de 

resolubilidade em cada nível do sistema, pois encaminhar o paciente sem esgotar todas as 

possibilidades técnicas e recursos disponíveis, estrangula os níveis de maior complexidade e 

torna o sistema ineficiente.  

De acordo com Silva (2009), deve-se entender a RCR como parte de um “quebra 

cabeça”, o que impulsiona a dizer que o uso racional dos níveis de complexidade torna o SUS 

produtivo e desfaz os nós que entravam o sistema, pois “encaixa as peças”, facilitando a 

integralidade no que diz respeito ao acesso dos usuários e à continuidade do cuidado. 

Serra e Rodrigues (2010) avaliaram o sistema de RCR em USF nos municípios de 

Duque de Caxias (Região Metropolitana/RJ) e do Rio de Janeiro, analisando a resolubilidade 

do PSF, sob o apoio do nível secundário para realizar consultas e exames especializados, o 

que depende do funcionamento adequado do sistema. Sabe-se que o PSF é uma estratégia para 

reorganizar o SUS e reorientar a ABS, resgatando princípios e diretrizes fundamentais. O 

conceito da integralidade, previsto na Constituição de 1988 como diretriz e como princípio na 

LOS, pois, em ambos, se refere ao direito de acesso dos usuários às ações dos diferentes 

níveis de complexidade, com fluxos espacialmente definidos e organizados ao assegurar a 

continuidade dos cuidados em unidades localizadas o mais próximo aos cidadãos. Assim, as 



52 

 

unidades de cada nível de atenção devem ser dimensionadas de modo a garantir a oferta de 

serviços com quantidade e qualidade suficientes. 

A integração das redes de saúde é garantida pelo sistema efetivo de RCR em que se 

estabelece o encaminhamento mútuo dos pacientes entre os níveis diferentes de complexidade 

dos serviços. O próprio MS define este sistema como um dos principais elementos de 

reorganização das práticas de trabalho já que a integração envolve vários aspectos 

interrelacionados, como regular os serviços; os processos de gestão clínica; as condições de 

acesso aos serviços; os recursos humanos; os sistemas de informação, a comunicação e o 

apoio logístico. Todos eles são considerados elementos críticos para a garantia de um bom 

funcionamento do sistema de RCR. 

Os autores relatam que, a partir do século XX, ocorreu um aumento dos custos 

referentes à saúde e os principais fatores contribuintes foram os procedimentos de diagnóstico 

e terapia, associados a novas especialidades; a intensa incorporação tecnológica nos 

equipamentos e fármacos; o aumento da longevidade populacional e o crescimento das 

condições crônicas. Dessa forma, o acesso a todos os níveis do sistema se tornou um 

problema já que não houve planejamento da oferta de consultas e exames especializados 

baseado nas necessidades de saúde da população. Além disso, observou-se um baixo controle 

por parte dos gestores sobre a oferta de serviços pelas unidades secundárias cujas chefias são 

nomeadas politicamente. 

Os principais problemas no encaminhamento, segundo os mesmos autores, são a 

inexistência ou precariedade da contrarreferência, a limitada oferta de consultas e exames e a 

má organização da regulação, além da dificuldade de acesso por causa de problemas 

financeiros, como o custo de passagens. Outro dado importante, para os autores, foi a variação 

de nomenclaturas que podem dificultar tanto o encaminhamento como a identificação pelos 

usuários. Com relação aos sistemas de informação, nenhuma das duas áreas estudadas tinha 

implantado o Cartão SUS ou contava com prontuários e sistemas eletrônicos de marcação de 

consultas e exames especializados e isso prejudica o funcionamento efetivo da RCR. 

Quanto ao apoio logístico às USF, observou-se a frequente falta de medicamentos, o 

que compromete o controle de doenças crônicas, pois resulta em intercorrências e aumento de 

custo. Os autores também constataram precária manutenção e calibração dos equipamentos 

biomédicos, induzindo a erros em diagnósticos e prescrições indevidas, com consequências 

sérias aos pacientes. 

O estudo expôs algumas deficiências operacionais necessárias ao bom 

funcionamento da RCR entre a ABS e os demais níveis de complexidade, em todos os 
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aspectos considerados. Os órgãos de gestão não detêm efetivo controle sobre as unidades 

secundárias devido à falta de planejamento, regulação e indicação política dos dirigentes 

dessas unidades. A oferta de serviços continua voltada para o atendimento da demanda 

espontânea e não para as necessidades reais da população, baseada em critérios 

epidemiológicos. Além disso, observou-se uma distribuição espacial aleatória das unidades e 

seu dimensionamento inadequado em relação à demanda, que também evidenciam essa falta 

de planejamento (SERRA & RODRIGUES, 2010). 

Em relação à gestão clínica, os autores verificaram a falta ou deficiência de protocolos 

clínicos e encaminhamentos pouco apoiados nos protocolos e diretrizes clínicas. Isso revela a 

necessidade de programas de educação permanente como também a adaptação à realidade 

local. Foi constatada também a deficiência de apoio técnico às equipes, o que dificulta a 

tomada de decisão por parte dos profissionais e aumenta o número de encaminhamentos. 

Quanto à contrarreferência, ela foi quase inexistente. 

No que tange aos recursos humanos, observou-se que há profissionais sem formação 

apropriada; falta de treinamento para a função; precariedade na educação permanente; 

vínculos funcionais irregulares; isolamento dos profissionais que trabalham em pequenas 

unidades e sem apoio técnico. Além disso, os sistemas de informação e comunicação são 

precários, pois faltam telefones e computadores em rede, prontuários eletrônicos e sistemas de 

agendamento de consultas e exames. Por isso, o meio mais utilizado para RCR é através de 

formulários de papel. 

Assim, o estudo dos citados autores traz informações relevantes para a pesquisa e, 

por meio delas, pode-se entender a resolubilidade diminuída do Programa, o que traz 

implicações à saúde da população. Além disso, o funcionamento inadequado da RCR, 

observado no estudo, causa prejuízos na integralidade e continuidade dos cuidados, que são 

fundamentais para a consolidação do SUS. 

Pimentel et al (2010) observaram, em um estudo sobre a referência dos pacientes aos 

serviços de média e alta complexidade, algumas dificuldades tanto na falta de pactuação para 

certos serviços municipais quanto na evidente demanda acumulada, principalmente, para a 

especialidade de endodontia. Tais autores reforçam esses achados quando afirmam que se as 

necessidades no serviço local não forem resolvidas, não há um esquema de RCR e os 

problemas ficam sem solução, pois os usuários não podem pagar um tratamento na rede 

privada. Dessa forma, a Odontologia não consegue solucionar os problemas bucais de sua 

população por causa da grande demanda acumulada. 
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Os autores relatam ainda que, quanto mais rápido e confiável for esse 

encaminhamento, maiores serão as chances do paciente seguir o fluxo correto da referência. 

Segundo o Caderno da Atenção Básica – Saúde Bucal, o encaminhamento deverá ser feito por 

meio de formulários de RCR, acompanhados ou não de exames complementares e 

radiografias. 

Outro ponto importante é o acompanhamento do paciente referenciado que, muitas 

vezes, não retorna à unidade de origem para o seguimento e/ou a conclusão do tratamento. O 

ideal seria que, após o término do tratamento, o paciente fosse encaminhado para a unidade de 

saúde de origem para a conclusão do tratamento e a manutenção, com o formulário de 

contrarreferência devidamente preenchido, no qual devem constar a identificação do 

profissional, o diagnóstico e o tratamento realizados (PIMENTEL et al, 2010). 

Vilarinho, Mendes e Prado Júnior (2007) relatam nos estudos realizados em Teresina 

(PI) que os CDs não têm um conhecimento minucioso sobre a resolução dos problemas 

encaminhados para os serviços de referência, e também que o único CEO existente no 

município nesta época não conseguia atender totalmente à demanda, havendo, assim, uma 

descontinuidade da atenção odontológica nos níveis secundário e terciário. 

Além da grande demanda, os autores relatam que a baixa capacidade de oferta dos 

serviços de atenção secundária e terciária compromete o estabelecimento adequado dos 

sistemas de RCR em Saúde Bucal. A expansão da rede assistencial de atenção secundária e 

terciária não acompanhou, no setor odontológico, o crescimento da oferta de serviços de 

atenção básica. 

Segundo Borghi et al (2013), para o alcance da integralidade em Saúde Bucal é 

necessária a organização da “porta de entrada” desse sistema, ou seja, da atenção básica e, 

principalmente, da sua interligação com a atenção secundária. Observa-se a existência de um 

fluxo de atendimento de usuários da atenção básica para a atenção secundária em Saúde 

Bucal, tendo eles demonstrado satisfação com o atendimento. Contudo, a contrarreferência foi 

significativamente deficiente, considerando que a maioria dos pacientes não voltou para a 

atenção básica. Ao se considerar o princípio da integralidade e a construção das redes de 

atenção no SUS, a atenção secundária pode refletir a resolubilidade da atenção básica ao 

apoiar a organização das ações e serviços de Saúde Bucal no âmbito da média complexidade. 

A integralidade em Saúde Bucal, além de princípio do SUS é um direito constitucional 

garantido a todo cidadão e, para alcançá-la é preciso o funcionamento correto de tal sistema. 

Nas últimas décadas, evidenciou-se a ênfase na promoção da saúde e no 

fortalecimento da atenção básica em Saúde Bucal por meio de ações realizadas nas USF e nas 
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UBS. Assim, foram definidas quatro características importantes para a interligação entre a 

atenção básica e a secundária na área odontológica: 1) Acesso indiscriminado e sem 

obstáculos à atenção especializada depois do encaminhamento; 2) Sistema de referência em 

que todo serviço indisponível na atenção básica seja ofertado na especializada; 3) 

Encaminhamento eficiente e adequado com contrarreferência para a atenção primária ao final 

do tratamento especializado; e 4) Retorno facilitado à atenção secundária sempre que for 

preciso (BORGHI et al, 2013). 

Para os autores, a maior parte da assistência odontológica no SUS tem ficado restrita 

quase que somente à atenção básica e com uma demanda grande reprimida refletindo as 

desigualdades sociais do país na utilização dos serviços odontológicos. Em 2000, segundo o 

MS, a atenção secundária apresentava baixos percentuais, somente 3,3% dentro do escopo de 

procedimentos da Odontologia. A insuficiência de serviços especializados compromete a 

eficiência da RCR em Saúde Bucal. Esses fatos culminaram com a preocupação do Governo 

Federal em incentivar a criação dos CEO dentro da PNSB. 

O conceito de oferta de serviços, implícito na definição de cobertura, significa que tais 

serviços sejam acessíveis à comunidade e satisfaçam suas necessidades de saúde. Porém, a 

mera existência ou disponibilidade de um serviço não garante essa acessibilidade. Por isso, 

segundo os autores é necessário subdividir esse conceito em acessibilidade geográfica – a 

distância, o tempo de locomoção e os meios de transporte; acessibilidade financeira – os 

pagamentos ou contribuição para utilização dos serviços não devem representar obstáculos; 

acessibilidade cultural – não deve ocorrer conflito entre os padrões técnicos e administrativos 

dos serviços e os hábitos, padrões culturais e costumes das comunidades; e acessibilidade 

funcional – os serviços devem ser prestados de forma oportuna e contínua, disponíveis a todo 

momento a fim de atender à demanda real sob um sistema de referência que assegure fácil 

acesso. 

De acordo com os mesmos autores, o não retorno dos pacientes do CEO significa um 

entrave à integralidade, pois não há continuidade da atenção. O profissional especialista deve 

empenhar-se na contrarreferência e, principalmente, na informação aos pacientes sobre a 

importância desse retorno na conclusão do caso. Por exemplo, o abandono do tratamento 

revelou, como principais causas, a impossibilidade de faltar ao trabalho, o tempo demasiado 

longo do tratamento e as causas externas ao serviço, como doenças, gravidez e mudança de 

domicílio. Ressalta-se que o impacto das ações de Saúde Bucal na atenção básica tem 

evidente progresso quanto à universalidade, equidade e integralidade. Esta análise contribui 

na avaliação da organização da atenção básica, considerando que a integralidade da atenção 



56 

 

efetiva-se na coordenação do cuidado pela ABS integrada à rede nos demais níveis de 

atenção, que acompanha desde o acesso até a resolução da necessidade de saúde existente. 

No entanto, percebe-se que há a necessidade de empenhar esforços na organização da 

demanda da atenção básica a fim de garantir o acesso destes pacientes que retornam da 

atenção secundária, contribuindo para o acompanhamento do cuidado em saúde dos usuários 

que perpassam pela rede de atenção à Saúde Bucal do município. Assim, ajustes devem ser 

aprimorados, principalmente, do ponto de vista de gestão das unidades e de sua comunicação 

com os pacientes. É fundamental a reflexão sobre a organização da contrarreferência dos 

pacientes para a atenção básica no sentido de garantir a integralidade da atenção à Saúde 

Bucal, fator primordial para assegurar a longitudinalidade do cuidado e a qualidade do 

atendimento (BORGHI et al, 2013). 

Os autores também relatam que a regionalização traz como proposta a integralidade do 

acesso, a redução das desigualdades e a gestão descentralizada. Para sua implementação 

houve necessidade da organização dos sistemas municipais de saúde de forma a propiciar uma 

saúde integral de acordo com a definição de integralidade constante na Constituição de 1988, 

em seu Art. 7º, Inciso II, que é o da integralidade assistencial entendida como um conjunto 

articulado e contínuo de ações e serviços que sejam preventivos e curativos tanto individuais 

quanto coletivos e obedecendo à necessidade de cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

Assim, para os autores, um dos grandes pontos críticos do sistema é a RCR, ao mesmo 

tempo em que se trata de um dos pontos de fundamental importância para a viabilização e 

manutenção do SUS, uma vez que é a partir de sua estruturação que o encaminhamento dos 

pacientes entre os níveis de atenção torna-se possível. A estruturação das responsabilidades e 

atribuições de cada esfera de competência faz-se necessária à medida que encaminhar clientes 

a outros níveis de complexidade sem esgotar possibilidades diagnósticas representa um 

equivoco na atenção à saúde. 

Portanto, deve-se ter um grau de resolubilidade máxima em cada nível do sistema em 

que a condução do cliente, sem esgotar possibilidades técnicas e recursos disponíveis, torna o 

sistema ineficiente e estrangula os níveis de maior complexidade. A ABS é o nível no qual o 

grau de resolução dos problemas deveria ser, aproximadamente, de 80%; sendo assim, 

deveriam concentrar-se esforços para melhorar a qualidade das equipes que trabalham neste 

nível. O contrário significa sobrecarregar os níveis do sistema e criar nós desnecessários na 

rede de assistência (BORGHI et al, 2013). 
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Porém, para que haja tal resolubilidade, os mesmos autores relatam que o nível 

secundário de atenção tem de assegurar o acesso dos usuários a consultas e exames 

especializados. Esta perspectiva de sistema integrado de saúde tem como representação uma 

rede de cuidados com múltiplas dimensões de integração entre os diferentes subsistemas em 

que a determinação dos níveis de complexidade para a adequação e expansão da rede primária 

deverá fundamentar-se no grau de diferenciação das atividades desenvolvidas em cada um dos 

níveis estabelecidos, que são: primário, secundário e terciário. 

No entanto, o sistema de saúde brasileiro que, a partir da década de 80, passou a 

enfatizar os princípios de regionalização, encontra-se em um grau ainda precário de 

organização, incapaz de garantir a continuidade da assistência, gerando assim duplicação de 

trabalho e custos, além de muitos transtornos aos usuários. O Programa Brasil Sorridente 

entendeu tal necessidade e criou uma estratégia que tem a proposta de constituir uma rede de 

apoio às ESB na atenção básica, de forma a dar continuidade e resolubilidade aos problemas 

encontrados nesse nível e, dessa forma, os CEO se constituem unidades de referência com 

serviços de média complexidade. Baseia-se na garantia de critérios de acesso identificados de 

forma pública, incluídos na rede assistencial, em função da análise de risco e das necessidades 

do usuário com efetivação de protocolos de RCR (BORGHI et al, 2013). 

 

• Rede de Atenção em Saúde Bucal: desafios para Integração  

 

Santos e Assis (2006) analisaram a prática de Saúde Bucal no PSF de Alagoinhas/BA 

(2001-2004), visando os dispositivos que orientam a atenção integral à Saúde Bucal: vínculo, 

acolhimento, autonomia, responsabilização e resolubilidade. Os resultados revelam que a 

prática é organizada através de ações individuais e coletivas, construídas por uma demanda 

reprimida; o atendimento é fragmentado com a valorização excessiva da técnica e da 

especialidade cujo eixo é ordenado pelo modelo médico-centrado, com resolubilidade 

limitada; o acolhimento é manifestado através de uma relação tensa e conflitante, porém com 

potencialidade para construir alternativas de mudança; o vínculo e a autonomia entrecruzam-

se no resgate da relação trabalhador-usuário e no encontro de suas potencialidades, 

possibilitando horizontalizar saberes, estreitar laços e consolidar afetos. 

Enfim, a prática da Saúde Bucal é plena de conflitos e contradições e se constitui em 

potencial ferramenta de mudança nos processos de trabalho, convivendo com o velho 

(fragmentação) e o novo (integralidade) em um processo inacabado, ainda em construção, 

segundo os autores citados. A integralidade do cuidado definida como a articulação de ações 
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de promoção de saúde, prevenção e tratamento nos âmbitos individual e coletivo, implica em 

mudança paradigmática das práticas profissionais de Saúde Bucal, baseadas historicamente no 

atendimento clínico individual. A continuidade da centralização em práticas clínicas é 

justificada pela demanda reprimida na área de Saúde Bucal. 

De acordo com Narvai e Frazão (2008), a assistência odontológica no Brasil, apesar de 

todos os avanços, caracteriza-se por ser predominantemente liberal, por meio do desembolso 

direto ou através de planos de saúde. A Saúde Bucal, tratada como mercadoria, além de 

alienar o CD, esvazia o sentido da própria prática, implicando na restrição de acesso e 

fragmentação das ações.  

Para esses autores, superar o modelo “procedimento-centrado”, valorizar a diversidade 

terapêutica, incluir o usuário no processo de cuidado e integrar a promoção, prevenção, cura e 

reabilitação requer mudanças no projeto pedagógico de formação. Os autores falam do caráter 

paradigmático da implantação do SUS e posterior priorização da atenção básica em saúde 

como serviço de primeiro contato por meio da ESF. Devem-se destacar também as conquistas 

das Conferências de Saúde e Saúde Bucal, no Movimento da Saúde Bucal Coletiva, 

demarcando o rompimento com a odontológica, de caráter liberal, corporativista e excludente. 

Chaves et al (2010) fez um estudo com o objetivo de analisar fatores relacionados à 

integralidade na assistência à Saúde Bucal em CEO segundo os princípios norteadores da 

PNSB. O autor concluiu que os usuários mais jovens, com acesso geográfico facilitado e 

necessidade de serviço endodôntico, tiveram mais chance de receber assistência integral. A 

implantação de CEO em municípios nos quais a atenção básica à saúde não esteja estruturada 

de forma adequada não é recomendável, visto que a atenção secundária estaria atendendo à 

livre demanda e executando procedimentos básicos, portanto, não cumprindo o princípio da 

integralidade pretendida. 

Bulgarelli et al (2013) realizaram um estudo para avaliar os modelos de atenção básica 

em Saúde Bucal existentes no município de Marília/SP por meio de informações referentes à 

atenção secundária em Odontologia, segundo o Princípio da Integralidade. Concluiu-se que, 

independentemente do modelo organizacional dos serviços de atenção básica local – 

tradicional ou ESF –, os resultados referentes à atenção secundária em Odontologia são 

semelhantes quanto a acesso, faltas, abandono e resolubilidade. É importante avaliar os 

modelos assistenciais de Saúde Bucal a fim de orientar o planejamento e a execução de ações 

na esfera municipal, indispensável para a construção de uma Odontologia pública mais 

resolutiva, com maior eficácia e qualidade, concretizando os princípios do SUS, 

principalmente, em relação à integralidade nas redes de atenção à saúde. 
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Aquilante e Aciole (2015) mostram que alguns estudos identificaram os CDs restritos 

ao atendimento clínico ambulatorial básico, como exodontias, evidenciação de placa, 

orientação da dieta, aplicação tópica de flúor, restaurações, orientação de higiene oral e 

procedimentos básicos de periodontia enquanto que os Auxiliares em Saúde Bucal estão 

centrados nas atividades consideradas convencionais, como a instrumentação do CD, 

desinfecção e esterilização de materiais e instrumentais, sem priorizar as ações coletivas, que 

são as visitas domiciliares, realização de reuniões com a comunidade de abrangência e ações 

de prevenção e promoção à saúde. 

Diante dessa realidade, reforça-se a necessidade de profissionais com ampla visão do 

processo saúde/doença que equilibrem prevenção e cura, desempenhando ações como a 

participação na identificação dos problemas populacionais brasileiros sob a responsabilidade 

do serviço de saúde e a atuação em equipes tanto multidisciplinares quanto intersetoriais.  

A reprodução do modelo biomédico foi também observada em USF ao indicar que a 

prática parece estar mais vinculada ao perfil de formação do profissional do que ao tipo de 

serviço em que ele está inserido. Na profissão odontológica, existem certas características 

estruturantes que conferem particularidades à Saúde Bucal, mas dificultam sua prática no 

setor público como, por exemplo, a necessidade do uso de tecnologias duras (equipamentos). 

Esta dependência estrutural condiciona algumas resistências à mudança do modelo biomédico 

que é respaldado fortemente pela formação universitária, a indústria de equipamentos e 

insumos odontológicos e também pelo imaginário social do CD como profissional liberal 

atuando em clínica privada. Assim, é preciso enfrentar o debate das práticas em Saúde Bucal 

na construção de um modelo de atenção ampliado e que a própria população, habituada a 

consumir procedimentos nos serviços de saúde, esteja amparada por políticas públicas 

adequadas para valorizar a promoção da saúde (AQUILANTE E ACIOLE, 2015) 

Para os autores, a integralidade do sistema de saúde se refere à articulação dos 

diferentes níveis de atenção, ou seja, básica, especializada/secundária ou hospitalar/terciária, 

de modo a permitir que o usuário transite pelo sistema e as suas necessidades de saúde sejam 

atendidas, independente de como ou por onde o tenha acessado. Apesar dos avanços, observa-

se que predomina o modelo de pirâmide no qual a ABS é colocada obrigatoriamente como 

porta de entrada. Por outro lado, a questão da integração dos serviços é um dos mais graves 

impedimentos da integralidade na atenção à saúde uma vez que as ações integrais ficam 

restritas à USF sob os princípios da inscrição e do vínculo. 

Quando são necessárias ações de outros níveis de complexidade o sistema se mostra 

vulnerável, pois não responde às necessidades do usuário satisfatoriamente. Há protocolos 
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estabelecidos quanto ao alcance dos procedimentos de cada nível de atenção que estão ainda 

sendo apropriados pelos profissionais. Ao se analisar o processo de RCR, percebe-se que está 

limitado à questão burocrática e que cada nível de atenção induz o usuário para os serviços de 

outro nível. 

Segundo os autores, frente a este quadro é necessária a construção de um mecanismo 

que se constitua realmente em uma produção compartilhada de cuidado, pois as 

especialidades de prótese, periodontia e endodontia são as que possuem as maiores demandas 

reprimidas, tendo, essa última, uma fila de espera que pode chegar a mais de dois anos, o que 

compromete a continuidade do cuidado nos níveis secundário e terciário e deixa os usuários 

em situação de maior vulnerabilidade para futuros tratamentos mutiladores. 

Para Aquilante e Aciole (2015) é verdade que o agendamento melhorou o acesso da 

população aos serviços de Saúde Bucal após sua inclusão na ESF, apesar desse acesso ser 

restrito, em grande parte, ao nível primário de atenção. Por isso, muitas vezes, não há um 

referenciamento adequado para os níveis secundário e terciário pela insuficiência de serviços 

especializados, o que acaba gerando a excessiva demanda reprimida. Com isso, a 

integralidade da assistência prestada à população registrada não é exercida pelos CDs e, 

assim, as famílias não têm suas necessidades e expectativas atendidas. 
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5 Procedimentos Metodológicos  

 

5.1 Caracterização do Estudo  

 

 De acordo com as características desse estudo e visando responder seus objetivos, 

optou-se por uma pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa, realizada sob a 

forma de estudo de caso. A pesquisa descritiva, segundo Costa e Costa (2012), descreve e 

interpreta um determinado fenômeno, sem interferir ou modificar a realidade estudada. 

 De acordo com Bauer e Gaskell (2008), as pesquisas descritivas possuem, como 

objetivo, a descrição das características de uma população, fenômeno ou experiência. Ao final 

de uma pesquisa descritiva, muitas informações são reunidas e analisadas sobre o assunto 

pesquisado. A maior contribuição deste tipo de pesquisa é proporcionar novas visões sobre 

uma realidade já conhecida. Assim, trata-se de uma modalidade de pesquisa muito específica, 

pois consiste no estudo profundo e exaustivo de um único objeto ou de poucos objetos (caso 

particular), pois depende fortemente do contexto do objeto a ser estudado e seus resultados 

não podem ser generalizados. 

 Segundo Denzin e Lincoln (2000) as pesquisas exploratórias são realizadas em áreas e 

sobre questões em que há escassos ou praticamente nenhum conhecimento acumulado ou 

sistematizado, enquanto Bauer e Gaskell (2008) afirmam que as pesquisas descritivas e 

exploratórias são as mais utilizadas pelos pesquisadores sociais por estarem sempre 

preocupados com a atuação prática. 

 A abordagem qualitativa foi definida para este estudo pelo fato de buscar a 

compreensão ou significados para os comportamentos ou fenômenos observados, sem exigir 

representatividade amostral. Além disso, este tipo de abordagem permite a comunicação com 

os sujeitos da pesquisa e sinaliza para uma coleta de informações intensa, sendo que os dados 

coletados podem ser representados de forma verbal e com possibilidades de dados numéricos. 

Esse tipo de abordagem leva em consideração compreensões mais particulares, percepções ou 

representações psíquicas e, por isso, tem um caráter epistemológico já que leva em conta as 

considerações pessoais (COSTA & COSTA, 2012). 
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 A realização dessa pesquisa sob a forma de estudo de caso permitiu um estudo 

aprofundado e detalhado sobre o caso, uma vez que se limitou a três unidades, sendo duas de 

atenção básica e uma secundária (COSTA & COSTA, 2012; DENZIN & LINCOLN, 2000). 

 

5.2 Cenário de estudo 

 

O cenário, de acordo com Costa e Costa (2012), diz respeito ao local onde será 

realizada a pesquisa e a justificativa dessa escolha. O estudo foi realizado na Ilha do 

Governador, bairro localizado na Zona Norte do município do Rio de Janeiro, nas unidades de 

atenção básica do tipo mista ou tipo “B”, que congregam funcionários efetivados e 

contratados pela OS: Centro Municipal de Saúde (CMS) Necker Pinto, no sub-bairro Zumbi; 

CMS Madre Teresa de Calcutá, no sub-bairro dos Bancários; e na unidade de atenção 

secundária, o CEO, localizado na Policlínica Newton Alves Cardozo (PNAC). Através do 

estudo dessas unidades, permitiu-se analisar as práticas envolvidas no processo de articulação 

estabelecido entre essas unidades básicas e o CEO, no sentido de garantir o acesso às 

especialidades para a garantia da continuidade do cuidado. 

Os dois Centros Municipais de Saúde (CMS) foram selecionados para o estudo por 

serem as principais unidades de atenção básica do bairro, com as maiores áreas de 

abrangência, o que justifica o maior fluxo de RCR entre a atenção básica e secundária.  

As unidades de estudo fazem parte da Área Programática 3.1 (AP 3.1), que abrange os 

bairros de Bonsucesso até Jardim América, incluindo a Ilha do Governador, todos localizados 

na Zona Norte da cidade. As unidades de saúde realizam a cobertura assistencial do 

Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Complexo da Penha, Parque Royal, Dendê, Morro 

do Barbante, Vigário Geral e Parada de Lucas. Nos últimos cinco anos, chegou a 131 o 

número de equipes de saúde da família existente nas 26 unidades da AP 3.1. Já as ESB 

chegaram a 52 e as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família totalizaram 14. A Área de 

Planejamento 3.1 é dividida por regiões administrativas e bairros (IDEM). 

A Ilha do Governador corresponde à XX Região Administrativa. De acordo com o 

Censo do IBGE de 2010, sua população total era de 212.547 habitantes. Esse bairro é 

composto por seis unidades de atenção básica, sendo quatro CMS e duas Clínicas da Família 

(CF), que são: CMS Madre Teresa de Calcutá; CF Assis Valente; CF Maria Sebastiana de 

Oliveira; CMS Parque Royal; CMS Necker Pinto e CMS Paulino Werneck, além de uma 

unidade de atenção secundária, que é a Policlínica Newton Alves Cardoso. Conta ainda com 

uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e dois hospitais: o Hospital Municipal Evandro 
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Freire (com atendimento de emergência 24 horas para os casos de alta complexidade) e o 

Hospital Nossa Senhora do Loreto (especializado no atendimento infantil para casos de 

fissura labial) (OTICS RIO, s/d). 

A CF Maria Sebastiana de Oliveira está localizada no bairro do Moneró. Possui um 

modelo de atenção tipo A e consta de seis equipes de SF e duas ESB. A sua área geográfica 

de abrangência é constituída por uma população de 27.000 habitantes, com 18.891 pessoas 

cadastradas. Esta área adstrita abrange as comunidades Praia da Rosa, Morro do Dendê e 

Moneró (RIO DE JANEIRO, 2015c). 

A CF Assis Valente, localizada no Galeão, tem seis equipes de SF e três ESB, 

beneficiando aproximadamente 24.000 moradores das comunidades Vila Joaniza e Barbante 

(OTICS RIO, s/d). 

 O CMS Paulino Werneck, antigo hospital de mesma denominação, está situado na 

Cacuia e se compõe de três equipes de SF e duas ESB; tem como área de abrangência o bairro 

da Cacuia (OTICS RIO, s/d). 

O CMS Parque Royal está localizado no sub-bairro da Portuguesa e tem como área de 

abrangência esse mesmo sub-bairro localizado no bairro da Ilha do Governador – 

Comunidade do Parque Royal. Quanto à população registrada dessa comunidade existe um 

cadastro total de 5.794 cidadãos enquanto que o Censo realizado, em 2010, pelo IBGE, a 

Comunidade do Parque Royal possui 6.360 cidadãos; a Unidade possui duas equipes de SF 

(RIO DE JANEIRO, 2015b). 

O CMS Necker Pinto, localizado no Bairro do Zumbi/Ilha do Governador, é 

responsável prioritariamente pelos bairros do Zumbi, Praia da Bandeira, Ribeira, Pitangueiras, 

Nossa Senhora das Graças, Colônia Z10 e arredores. A unidade se classificava como modelo 

“C” de ABS já que não dispunha de ESF. Hoje, porém, após ter passado por reformas 

estruturais para adequação e transformação é classificada como unidade mista, tipo “B”, ao 

incorporar duas equipes de SF e uma ESB (CMS NECKER PINTO, s/d). 

O CMS Madre Teresa de Calcutá, localizado no Bairro dos Bancários/Ilha do 

Governador, é responsável prioritariamente pelos bairros dos Bancários, que “está situado ‘ao 

pé’ do Morro do INPS, cercado por outras comunidades como: Bela Vista das Pixunas, 

Araras, Zaquias Jorge e João Telles de Menezes”. Em sua maioria, a clientela atendida é 

moradora do bairro Bancários, vindo em seguida os moradores da Freguesia (incluindo 

Bananal), Tauá (incluindo Dendê), Moneró (parte) e Cocotá. Esses territórios não apresentam, 

atualmente, cobertura completa pela ESF, sendo de responsabilidade da Unidade através do 

atendimento ambulatorial. Segundo informação do Regimento Interno, a Unidade tem 43,86% 
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de cobertura pela ESF, incluindo os bairros Bancários e Freguesia. A população total, 

segundo o Censo 2010 IBGE, é de 72.869. A unidade conta com quatro equipes de SF e duas 

ESBs (RIO DE JANEIRO, 2015a, s/p). 

Os Cadernos de Estatísticas e Mapas da Atenção Primária em Saúde do município do 

Rio de Janeiro (CEMAPS RJ, 2013) estabelecem que as unidades que desenvolvem as ações 

de ABS, no município do Rio de Janeiro, são os CMS e as CF, classificados em unidades tipo 

A onde existe apenas equipes de SF e unidades tipo B onde tais equipes convivem com outros 

profissionais da unidade (RIO DE JANEIRO, 2013). 

A Coordenação de Saúde Bucal, sob a supervisão e controle da Superintendência de 

AB, tem a missão de desenvolver ações que promovam o cuidado integral em Saúde Bucal 

junto à população carioca, revertendo indicadores epidemiológicos e garantindo o acesso aos 

serviços. O trabalho é feito com base em um conceito ampliado de saúde e uma visão 

sistêmica da Saúde Bucal, considerando indicadores de saúde e o território onde serão 

implementadas tais ações. O Programa de Saúde Bucal (PSB) tem, sob a sua 

responsabilidade, uma rede de serviços de Odontologia organizados de maneira regionalizada 

e hierarquizada, oferecidos em UBS, unidades de média e alta complexidade e de 

urgência/emergência. As equipes formadas por profissionais especializados contam com CDs, 

TSB, ASB e técnicos em prótese dentária (TPD) (RIO DE JANEIRO, 2013). 

Segundo a mesma referência, em complemento aos cuidados da atenção básica, os 

CEO oferecem atendimento nas áreas de endodontia; periodontia especializada; cirurgia oral 

menor; estomatologia; atendimento ao paciente com necessidades especiais; ortodontia 

preventiva e interceptativa; e prótese total e parcial em resina. Para chegar ao atendimento 

especializado, o usuário deve procurar a UBS de referência em seu território, que realizará a 

avaliação inicial, o tratamento básico necessário (educativo, de promoção de saúde, 

preventivo, restaurador e cirúrgico), além de avaliar a necessidade individual de tratamento 

especializado. Caso exista esta necessidade, o paciente será encaminhado, preferencialmente, 

ao CEO de sua área através do SISREG de vagas que, posteriormente, informará dia, hora e 

local de sua consulta especializada. 

 Vale ressaltar que no CEO do PNAC não são oferecidos os serviços de ortodontia nem 

de prótese dental. Além disso, disponibiliza o atendimento para pacientes portadores de 

disfunções ou desordens temporo-mandibulares (DTM). 
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5.3 Amostragem  

 A amostragem, entendida como o processo de obtenção da amostra, foi não 

probabilística, isto é, a seleção da amostra “depende, ao menos, em parte, do julgamento do 

pesquisador” e intencional, já que o pesquisador usou seu julgamento para selecionar os 

membros da população capazes de fornecer informações relevantes para o estudo (COSTA & 

COSTA, 2012, p. 44). 

 

5.4 Sujeitos da Pesquisa  

 

 Os participantes da pesquisa foram os profissionais envolvidos nos processos de RCR 

em Saúde Bucal: CDs das unidades básicas de saúde (CMS Necker Pinto e CMS Madre 

Tereza de Calcutá) e do CEO (Policlínica Newton Alves Cardoso); os profissionais que estão 

operacionalizando o processo de regulação do sistema nessas unidades e também a 

coordenação da Saúde Bucal na AP 3.1. 

Com relação ao universo da pesquisa foram totalizados três CDs do CMS Necker 

Pinto, quatro CDs do CMS Madre Tereza de Calcutá e sete CDs do CEO, sendo um 

periodontista; um endodontista; um estomatologista; dois especialistas em disfunção 

temporomandibular e dor orofacial, um cirurgião buco-maxilo-facial e um CD da ESB. Dessa 

forma, o tamanho amostral foi pré-fixado. 

 

5.5 Coleta de dados 

 

 Neste estudo o instrumento selecionado para a coleta de dados primários foi a 

entrevista individual, utilizando um roteiro semiestruturado indicado, de acordo com Costa e 

Costa (2012), para atingir pequeno número de pessoas, contendo questões abertas e fechadas, 

e aplicado aos sujeitos da pesquisa.  

 Através desse instrumento buscou-se compreender e analisar se houve integração entre 

a atenção básica e o nível secundário (CEO), contemplando, dessa forma, o sentido implícito 

da integralidade, na tentativa de conferir maior objetividade à discussão e reflexão dos 

fenômenos subordinados à concepção da saúde integral ofertada aos usuários do SUS. 

A vantagem desse instrumento foi permitir a interação com o entrevistado, 

estabelecendo uma relação de confiança, além de lhe dar a possibilidade de discorrer sobre o 

tema em questão sem se prender à pergunta formulada, mas, ao mesmo tempo, mantendo-o 
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focado no tema em que se busca resposta aos objetivos do estudo. Isso proporcionou o 

aprofundamento da análise sobre o tema, além de consentir a expressão livre dos profissionais 

sobre o problema do estudo. 

Não houve o consentimento dos entrevistados para a gravação das entrevistas devido 

ao fato do excesso de trabalho dos profissionais, que estão vivenciando um momento de 

grande aumento do número de pacientes, promovido pela ampliação do acesso resultado da 

implantação da ESF. Assim, devido à recusa, foi realizada a anotação das respostas no 

decorrer das entrevistas, fazendo-se os registros necessários. 

Dessa forma, foram interpretados os sentidos das palavras baseados na dedução, 

inferência e raciocínio. Segundo Costa e Costa (2012), esse esforço de interpretação de 

raciocínio, rigoroso na objetividade e profícuo na subjetividade, é prova da ânsia de perceber 

o oculto e o não dito nos discursos conquistados através dos questionários.  

Além disso, para que o roteiro pudesse ser aperfeiçoado em relação às questões 

formuladas e à postura do entrevistador, foi realizado um teste piloto com outro profissional 

dentista da rede de atenção à Saúde Bucal. 

 

5.6 Análise dos dados 

  

Pode-se dizer que o período de análise dos dados compreende o momento que se segue 

após a coleta dos dados e a consolidação dos mesmos. 

A análise dos dados, nesta pesquisa, foi realizada de acordo com Bardin (2006), no 

que se refere à análise de conteúdo. Ela afirma que tal ferramenta consiste em um conjunto de 

técnicas analíticas das comunicações e, para isso, usa procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, ultrapassando as incertezas e enriquecendo a leitura 

dos dados coletados. Para alcançar tal objetivo, é preciso que se faça a leitura exaustiva das 

falas coletadas através das entrevistas e procedimentos de codificação (PAB: Profissionais da 

AB; PCEO: Profissionais do CEO; e PSIS: Profissionais que operacionalizam o SISREG), 

categorização e subcategorização visando alcançar os objetivos da pesquisa. 

Como afirma Chizzotti (2006, p. 98): “O objetivo da análise de conteúdo é 

compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas”. Dentre as comunicações, Bauer e Gaskell (2008) indicam 

que os materiais textuais escritos são os mais tradicionais nesse tipo de análise, podendo ser 

manipulados pelo pesquisador na busca por respostas às questões pesquisadas.   
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Com abordagem semelhante, Flick (2009, p. 291) afirma que a análise de conteúdo “é 

um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, não importando qual a 

origem desse material”. Na maioria das vezes, existem diversas formas de documentação do 

material coletado, constituindo-se de material textual, como notas de campo, diário de 

pesquisa, fichas de documentação, transcrição etc. Porém, o material também pode ser 

documentado através de fotos, filmes, áudios e outros, pois todas as formas de documentação 

são relevantes no processo de pesquisa, possibilitando uma análise adequada. 

De acordo com Vergara (2005), como a análise de conteúdo constitui uma técnica que 

trabalha os dados coletados com o objetivo de identificar o que está sendo dito sobre 

determinado tema, há a necessidade de decodificar o que está sendo comunicado. Para a 

decodificação dos documentos, o pesquisador pode utilizar vários procedimentos, buscando 

identificar o mais apropriado para o material a ser analisado, como “análise léxica, análise de 

categorias, análise da enunciação, análise de conotações” (CHIZZOTTI, 2006, p. 98).  

Para Minayo (2001, p. 74), a análise de conteúdo é “compreendida muito mais como 

um conjunto de técnicas”. Para a autora, constitui-se na análise de informações sobre o 

comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante variada e tem duas funções: 

verificação de hipóteses e/ou questões e descoberta do que está por trás dos conteúdos 

manifestos. O processo de análise de dados, em si, envolve várias etapas para auferir 

significação aos dados coletados.  

O estudo seguiu as etapas da técnica, segundo Bardin (2006), a qual as organiza em 

três fases: 1) Pré-análise; 2) Exploração do material; e 3) Tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação.  

A primeira fase, que é a pré-análise, é aquela em que se organiza o material a ser 

analisado com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Para essa 

pesquisa, especificamente, seguiu-se a seguinte organização: 1) Leitura flutuante, que é o 

estabelecimento de contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se 

começa a conhecer o texto; e 2) Escolha das falas, que consiste na demarcação do que será 

analisado.  

A segunda fase compreendeu a descrição analítica que diz respeito ao corpus 

(qualquer material textual coletado) submetido a um estudo aprofundado e orientado pelos 

objetos e pela fundamentação teórica.  

A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência, discussão e 

interpretação. Essa etapa é destinada ao tratamento dos resultados e nela ocorrem a 

condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações 
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inferenciais. É o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica. Tendo em vista as 

diferentes fases propostas da análise de conteúdo, destacam-se, como fez a própria autora, as 

dimensões da codificação e categorização que possibilitam e facilitam as interpretações e as 

inferências. 

Flick (2009, p. 292-93), delineia os seguintes passos para a análise de conteúdo: 

“Síntese da análise de conteúdo, por meio da omissão de enunciados e análise explicativa de 

conteúdo, com o esclarecimento de trechos difusos, ambíguos ou contraditórios”, além de a 

“análise estruturadora de conteúdo, por meio da estruturação no nível formal relativo ao 

conteúdo”. 

Assim, denominam-se as fases como “pré-análise, descrição analítica e interpretação 

inferencial, chamando a atenção para um fato”. Não é possível que o pesquisador detenha 

exclusivamente sua atenção no conteúdo manifesto dos documentos, pois deve aprofundar sua 

análise, tratando de desvendar o conteúdo latente que eles possuam. Os investigadores que só 

ficam no conteúdo manifesto dos documentos pertencem seguramente à linha positivista 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 162). 

De acordo com Campos (2004), as categorias podem ser apriorísticas ou não 

apriorísticas e acrescenta: 

 

[...] podemos caracterizar as categorias como grandes enunciados que abarcam um 

número variável de temas, segundo seu grau de intimidade ou proximidade, e que 

possam através de sua análise, exprimirem significados e elaborações importantes que 

atendam aos objetivos de estudo e criem novos conhecimentos, proporcionando uma 

visão diferenciada sobre os temas propostos (p. 614). 

 

 

As apriorísticas, o pesquisador, segundo experiência prévia ou interesses, estabelece 

categorias pré-definidas, de larga abrangência, comportando subcategorias que emergissem do 

texto. Ela permite ao pesquisador classificar diretamente suas unidades de análises dentro 

dessas categorias e, a partir daí, diversificá-las em subcategorias. No caso da categorização 

não apriorística, essas emergem totalmente do contexto a partir das respostas dos sujeitos da 

pesquisa, durante as entrevistas, o que exige do pesquisador um intenso ir e vir ao material 

analisado e teorias embasadoras, além de não perder de vista o atendimento aos objetivos da 

pesquisa. O autor relata que não existem fórmulas mágicas para a categorização. “Em geral, o 

pesquisador segue seu próprio caminho baseado nos seus conhecimentos teóricos, norteado 

pela sua competência, sensibilidade, intuição e experiência.” (p. 614). 

Neste estudo se utilizou categorias apriorísticas ou pré-categorias relacionadas aos 

objetivos da pesquisa, para os quais os roteiros de entrevistas (em anexo) se direcionaram de 
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acordo com o que foi preconizado por Campos (2004). Dessa forma, os dados analisados 

foram organizados nas respectivas categorias, estas intrinsecamente articuladas com o eixo 

Continuidade do Cuidado: 

 

1) Oferta de serviços em Saúde Bucal; 

2) Referência e agendamento; 

3) Contrarreferência; 

4) Potencialidades e fragilidades; e 

5) Percepção dos profissionais.  

 

Consideramos que os dados selecionados responderam aos objetivos da pesquisa, 

contemplando a questão central de como se processa a articulação entre a atenção básica e o 

CEO no local investigado para a garantia da continuidade do cuidado.  Além disso, durante o 

processo de análise dos dados, afloraram algumas subcategorias, que anteriormente não foram 

previstas. 

Durante a análise da categoria “oferta de serviços em saúde bucal”, houve a 

necessidade de serem criadas quatro subcategorias no sentido de enfatizarem-se aspectos 

importantes encontrados na leitura dos dados: relação oferta/demanda, registro estatístico, 

apoio institucional, logística. Da mesma forma, na categoria “referência e agendamento” 

emergiram duas subcategorias: treinamento e educação permanente e recursos de 

comunicação e informação. 

 

5.7 Aspectos éticos 

 

 Quanto aos aspectos éticos e, em acordo com a Resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde, o Projeto foi submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa do município do 

Rio de Janeiro, pois foram estudadas três unidades em seu território. Além disso, os 

participantes receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujo 

modelo está disponibilizado no “Apêndice”. 
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6 Resultados e Discussão 

 

6.1 Perfil dos Entrevistados  

 

• Sexo 

 

Entre os sete profissionais das UBS, seis (85,7%) são do sexo feminino e um (14,2%) 

do sexo masculino. Dos sete profissionais entrevistados do CEO, quatro (57%) são do sexo 

feminino e três (43%) do sexo masculino. Os quatro profissionais que operacionalizam o 

SISREG, dois CD, uma THD e uma auxiliar administrativa, todos são do sexo feminino. Isso 

reflete o predomínio das mulheres na odontologia e no mercado de trabalho em saúde. 

Há 40 anos a profissão poderia ser considerada masculina, pois cerca de 90% dos 

profissionais eram homens. A mudança neste perfil começou a ser observada desde o final dos 

anos 1990, acompanhando a maior escolarização da mulher no País. A maior presença 

feminina também é observada em outras áreas da saúde. A escolha desta carreira pela mulher 

também tem razões peculiares, “como a possibilidade de uma jornada de trabalho flexível, 

algum grau de mobilidade, com possibilidade de se deslocar para constituir família, e um 

relativo prestígio social da profissão” (JORNAL ODONTO, 2010, s/p). 

De acordo com a Associação Brasileira de Odontologia (ABO), as mulheres são 

maioria na profissão. Representam cerca de 52%, em 25 dos 27 Estados do Brasil, exceto 

em Santa Catarina e no Acre. Os dados são da pesquisa “Perfil Atual e Tendências do 

Cirurgião-dentista Brasileiro”, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, 

em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Panamericana de Saúde, além do 

apoio da ABO. A Odontologia confirma uma tendência mundial: conforme dados do 

Conselho Federal de Odontologia (CFO), elas representam quase 64% dos profissionais 

inscritos no país, os homens prevalecem ainda somente nas faixas acima dos 56 anos 

(NAVARRO, 2012). 

 

• Faixa etária 

 

A média de idade dos entrevistados da AB é de 37,7 anos. Os profissionais estatutários 

da AB têm uma média de idade de 45,5 anos, ao passo que os que compõem as ESB têm uma 

média de 27,3 anos.  
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No caso dos entrevistados do CEO, essa média é de 42,7 anos. Os profissionais 

efetivos têm uma média de idade de 45,8 anos, ao passo que o CD que compõe a ESB tem 

apenas 24 anos. Entre os entrevistados que operacionalizam o SISREG a média é de 39,25 

anos, sendo que o profissional mais novo tem 27 anos de idade e o mais velho, 52 anos.  

Observa-se, de uma forma genérica, que os profissionais efetivos apresentam uma 

faixa etária maior que os profissionais contratados pelas OSS. Daí pode-se relacionar a maior 

maturidade adquirida desses profissionais e a maior experiência na atividade desempenhada: 

“Não se pode negar que pessoas mais maduras ainda têm muito que contribuir. Já acumularam 

muita experiência e ainda dispõem de vitalidade” (COSTA, 2007, s/p). 

 

• Vínculo profissional 

 

As Unidades de AB estudadas são do tipo “mista ou B”, uma vez que passaram por 

reformas estruturais para adequação e transformação ao incorporarem ESF e ESB. (CMS 

NECKER PINTO, s/d e RIO DE JANEIRO, 2015a, s/p). 

O gráfico abaixo apresenta a distribuição das UAB da AP 3.1, segundo levantamento 

da própria coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, do município do 

Rio de Janeiro. 

Gráfico 1 - Distribuição das Unidades de AB por tipos (A, B e C) na AP 3.1. 

 

Fonte: coordenação de SB da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (2017). 
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Assim, as Unidades tipo B congregam profissionais estatutários (efetivos) que já 

trabalhavam na unidade antes da implantação das ESF e os profissionais que foram 

contratados pelas Organizações de Saúde (OS) para compor as ESB. 

Com relação ao vínculo profissional dos CD da AB, a pesquisa constatou que os três 

profissionais (42,8%), que compõem as ESB, foram contratados temporariamente pelo regime 

da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), enquanto que os quatro profissionais, que já 

pertenciam às unidades (57,2%), são estatutários (efetivos). 

Quanto aos sete CD do CEO, a pesquisa constatou que existe um único profissional 

(14,3%) que compõe a ESB, que foi contratado temporariamente pelo regime da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), enquanto que os outros seis (85,7%), que já 

pertenciam à unidade, são estatutários (efetivos). 

Em relação aos profissionais que operacionalizam o SISREG, as duas CD que 

compõem a ESB e a profissional administrativa que trabalha no NIR (Núcleo Interno de 

Regulação), do CMS Madre Tereza de Calcutá, foram contratadas temporariamente pelo 

regime da CLT, enquanto que a THD (Técnica de Higiene Dental), do CMS Necker Pinto, é 

estatutária. 

No âmbito legal da política de saúde, a LOS e a Lei nº 8.142/90, os programas devem 

ter por base, parâmetros de acesso, acolhimento, vínculo e resolubilidade, para o bom 

atendimento dos usuários (BRASIL, 2011). 

Para Giovanella e Mendonça (2008), a atenção dirigida a populações de territórios 

delimitados, assumindo por eles a responsabilidade sanitária e considerando a dinâmica local 

dessas populações, deve-se orientar por princípios da universalidade, acessibilidade, 

coordenação e continuidade do cuidado, estabelecimento de vínculo, humanização, 

participação social, entre outros. 

Para Oliveira e Pereira (2013), a organização dos serviços de saúde da atenção básica, 

por meio da ESF, prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação de saúde integral e, 

de forma contínua, contemplando práticas e serviços que vão além da assistência médica e 

baseada nas necessidades da população que são apreendidas a partir do estabelecimento de 

vínculos entre usuários e profissionais.  

Assim, abre-se um questionamento acerca da possibilidade dessa forma de 

contratação dos profissionais que compõem as ESB através das OSS, já que não se trata de 

uma contratação efetiva, havendo o estabelecimento de um vínculo empregatício temporário 
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dos profissionais, o que pode trazer prejuízos para a consolidação da integralidade e da 

continuidade do cuidado. 

De acordo com a pesquisa realizada por Serra e Rodrigues (2010), no que tange aos 

recursos humanos, observou-se que há profissionais com vínculos funcionais temporários, o 

que causa prejuízos na integralidade. 

 

• Carga horária 

 

Com relação à carga horária de trabalho na instituição, a pesquisa constatou que os 

profissionais, que compõem as ESB, fazem uma carga horária integral, de 40 horas semanais, 

enquanto que os profissionais estatutários, que já pertenciam às unidades básicas, fazem uma 

carga horária de 24 horas semanais, com exceção dos profissionais que ocupam cargo de 

chefia, que passam à carga horária de 40 horas.  

Com relação aos profissionais que operacionalizam o SISREG, os CD da ESB e a 

profissional administrativa do CMS Madre Tereza de Calcutá, fazem uma carga horária 

integral de 40 horas semanais, igualmente à THD (estatutária) do CMS Necker Pinto. 

 

• Formação profissional 

 

Com relação à formação dos profissionais, existem situações distintas. No CMS 

Necker Pinto, tanto os pacientes referenciados pela ESB, quanto os pacientes referenciados 

pelos CD estatutários, o lançamento no SISREG é feito pela THD da unidade. Já, no CMS 

Madre Tereza de Calcutá existem duas situações diferenciadas: o referenciamento dos 

pacientes da ESB é realizado pelos próprios CD e dos pacientes dos CD estatutários é 

realizado por um funcionário administrativo do NIR.  

A CAP 3.1 tem seu próprio NIR que desenvolve ações estratégicas voltadas para a 

organização da regulação de consultas, exames e internações na AP 3.1. As unidades são 

orientadas a criarem seus próprios Núcleos Internos de Regulação, compostos por 

profissionais capacitados em regulação no SISREG (Sistema de Regulação) pela Central de 

Regulação do Município. 

Nesse contexto, ressalta-se que, os profissionais da odontologia, como os próprios CD 

e a THD têm maior facilidade para identificação das nomenclaturas específicas à área da 

Odontologia, diferente da auxiliar administrativa do NIR, que apesar do treinamento para 
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operacionalização do Sistema, não detém o conhecimento específico relacionado à 

odontologia. Tal situação pode ocasionar erros de encaminhamento e consequentemente 

prejuízo ao paciente. 

 

• Tempo de formação 

 

Em relação ao tempo de formação, os profissionais da AB efetivos têm um tempo de 

formação, cuja média é de 21,5 anos, ao passo que os que compõem as ESB a média é de 

cinco anos. 

Quanto aos profissionais do CEO, os efetivos têm um tempo de formação, cuja média 

é de 23,6 anos, ao passo que o que compõe a ESB tem apenas dois anos. 

Nesse contexto, observa-se que os CD estatutários têm maior tempo de formação o 

que remete à maior experiência profissional em relação aos contratados pelas OS, que 

compõem as ESB. 

No que diz respeito ao tempo de formação dos profissionais que operacionalizam o 

SISREG, a THD tem oito anos, as CD, cinco e oito anos e auxiliar administrativa, 15 anos. 

 

• Tempo de atuação no SUS 

 

Em relação ao tempo que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), os profissionais da 

AB efetivos têm uma média de 19,75 anos, ao passo que os CD das ESB têm um tempo de 

atuação no SUS, cuja média é de 1,7 anos. Os profissionais efetivos do CEO têm em média 

16,3 anos e o CD da ESB tem apenas um ano de atuação no SUS. 

Em relação aos profissionais que operacionalizam o SISREG, a THD tem oito anos, 

uma CD tem apenas oito meses e a outra tem quatro anos, enquanto que a funcionária 

administrativa do NIR tem um ano. 

Nesse aspecto, observa-se que os profissionais efetivos têm um tempo maior de 

atuação no SUS, o que corrobora no estabelecimento do vínculo por parte desses 

profissionais, diferente dos profissionais, recém-contratados pelas OS, que possuem vínculos 

empregatícios temporários, o que é um aspecto negativo no que tange ao estabelecimento de 

vínculos junto à população. 
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• Capacitação profissional 

 

A pesquisa constatou que quatro entrevistados da AB (57,14%) receberam capacitação 

para exercer sua função na AB, enquanto que três (42,85%) relataram não terem sido 

capacitados. Cinco (71,4%) entrevistados do CEO não receberam capacitação para exercer 

sua função no CEO e apenas dois CD (28,6%) relataram terem sido capacitados. Com relação 

aos profissionais que operacionalizam o SISREG, dois (50%) disseram que foram capacitados 

e dois (50%) disseram que não. 

Assim, no que tange aos recursos humanos, profissionais sem formação apropriada, 

falta de treinamento para a função e precariedade na educação permanente comprometem a 

integralidade (SERRA & RODRIGUES, 2010). 

Além disso, para Scheffer et al (2010), o cuidado considerado ideal deve ser fornecido 

em serviços de excelência por profissionais que conjuguem capacitação, atualização e 

experiência profissional. 

Os quadros abaixo apresentam de maneira resumida o perfil dos profissionais 

entrevistados. Vale ressaltar que foram adotadas siglas ou códigos para cada entrevistado, de 

modo a preservar o sigilo (PAB: profissional da AB, PCEO: profissional do CEO e PSIS: 

profissional que operacionaliza o SISREG):  

 

 

 

 

Quadro 1 - Perfil dos profissionais entrevistados da AB. 

 

ATRIBUTOS PAB1 PAB2 PAB3 PAB4 PAB5 PAB6 PAB7 

SEXO F F F F M F F 

IDADE 38 ANOS 44 ANOS 27 ANOS 32 ANOS 54 ANOS 46 ANOS 23 ANOS 

VÍNCULO EFETIVO EFETIVO CLT CLT EFETIVO EFETIVO CLT 

TEMPO FORMAÇÃO 16 ANOS 22 ANOS 6 ANOS 7 ANOS 24 ANOS 24 ANOS 2 ANOS 

TEMPO SUS 14 ANOS 21 ANOS 4 ANOS 8 MESES 22 ANOS 22 ANOS 6 MESES 

CAPACITAÇÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM 

 

Fonte: elaboração própria através dos dados da pesquisa. 
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Quadro 2 - Perfil dos profissionais entrevistados do CEO. 

 

ATRIBUTOS PCEO1 PCEO2 PCEO3 PCEO4 PCEO5 PCEO6 PCEO7 

SEXO F F M F M F M 

IDADE 49 ANOS 40 ANOS 47 ANOS 52 ANOS 44 ANOS 43 ANOS 24 ANOS 

VÍNCULO EFETIVO EFETIVO EFETIVO EFETIVO EFETIVO EFETIVO CLT 

TEMPO FORMAÇÃO 27 ANOS 17 ANOS  24  ANOS 30 ANOS 22 ANOS 22 ANOS 2 ANOS 

TEMPO SUS 20 ANOS 14 ANOS 13 ANOS 14 ANOS 22 ANOS 15 ANOS   1 ANO 

CAPACITAÇÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

 

Fonte: elaboração própria através dos dados da pesquisa. 

 

Quadro 3 - Perfil dos profissionais entrevistados que operacionalizam o SISREG.  

 

ATRIBUTOS PSIS1 PSIS 2 PSIS 3 PSIS 4 

SEXO F F F F 

IDADE 46 ANOS 27 ANOS 32 ANOS 52 ANOS 

VÍNCULO EFETIVO CLT CLT CLT 

TEMPO FORMAÇÃO 8 ANOS 5 ANOS  7  ANOS 15 ANOS 

TEMPO SUS 8 ANOS 4 ANOS 8 MESES 1 ANO 

CAPACITAÇÃO SIM NÃO SIM NÃO 

 

Fonte: elaboração própria através dos dados da pesquisa. 

 

 

 

• Perfil da Coordenação de Saúde Bucal 

 

A coordenação da Saúde Bucal da AP 3.1, durante a realização da pesquisa foi 

representada pela Assessora de Saúde Bucal da CAP 3.1, a cirurgiã-dentista, Dr. Patrícia 

Coelho de Oliveira e Silva Almeida, que prontamente aceitou participar da pesquisa, 

colaborando inclusive na exposição de dados que corroboraram na realização do estudo. A 

mesma tem 23 anos de formação, apresenta vínculo profissional efetivo, com tempo de 

atuação no SUS de 20 anos e ocupa o cargo atual a dois anos. 
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6.2 Eixo Temático e Categorias de Análise 

 

De acordo com o desenho metodológico adotado, consideramos que o princípio da 

integralidade, entendido neste trabalho como a continuidade do cuidado, perpassa por toda a 

análise dos resultados da pesquisa, constituindo-se no único eixo temático. Assim, cada 

categoria apriorística criada a partir desse amplo eixo, absorveu os resultados identificados 

com os objetivos propostos e, dessa forma, foram analisados e discutidos, no sentido de 

fornecerem elementos concretos para respondê-los.  

O quadro abaixo mostra o eixo temático, que se refere à integralidade no sentido da 

continuidade do cuidado, e suas respectivas categorias de análise: 

 

Quadro 4 - Eixo temático e categorias de análise. 

 

Fonte: elaboração própria a partir da fundamentação teórica.  

 

Categoria: oferta de serviços em Saúde Bucal  

Nesta categoria dois aspectos fundamentais a ela relacionados foram destacados para 

análise e discussão: serviços na atenção básica e secundária e exames complementares 

INTEGRALIDADE - CONTINUIDADE DO CUIDADO

Oferta de Serviços em SB

Referência e Agendamento

Contrarreferência

Potencialidades e Fragilidades

Percepção dos  profissionais
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necessários para o diagnóstico e tratamento em Saúde Bucal. E para o aprofundamento e 

construção do conhecimento sobre o objeto, foram criadas as seguintes subcategorias: relação 

oferta/demanda, registro estatístico, apoio institucional, logística. 

  

• Serviços Especializados 

 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam procedimentos básicos em 

odontologia, como: instrução em higiene oral, remoção de cárie e restauração, terapia básica 

periodontal (profilaxia e raspagem supra gengival), extração dentária simples, promoção de 

saúde, dentre outros (RIO DE JANEIRO, 2011).  

 

 “fazemos terapia básica periodontal, restaurações, extrações e promoção de saúde” 

(PAB1). 

 

 “a AB é o eixo principal da RAS, sendo ela responsável por todo processo de 

coordenação do cuidado, facilitando a integração entre os pontos da rede, fazemos 

exame, atendimento em cadeira, como raspagem, restaurações diretas, acesso e 

exodontias, também fazemos grupos de promoção de saúde bucal, dentre outros 

previstos pela AB” (PAB3). 

 

 

 Assim, segundo o MS, a AB é responsável em realizar a assistência em saúde bucal 

até esgotarem todas as suas possibilidades terapêuticas no nível primário. Daí, quando se 

extrapola a possibilidade de tratamento nesse nível de atenção e se faz necessária a realização 

de procedimentos de maior complexidade em odontologia, o paciente é encaminhado para o 

CEO (BRASIL, 2004b).  

 

 “nos CEO serão realizados os tratamentos que não estão disponíveis na AB” 

(PAB2). 

 

Na Ilha do Governador, o CEO funciona na PNAC (Policlínica Newton Alves 

Cardoso) e, segundo a pesquisa, presta atendimento em saúde bucal nas seguintes 

especialidades: Periodontia, Cirurgia oral menor, Endodontia, Pacientes com necessidades 

especiais, Estomatologia e DTM (atendimento de pacientes com Desordens Temporo-

Mandibulares). 

 Segundo a chefia do CEO as consultas especializadas são ofertadas para os pacientes 

da AB, semanalmente, da seguinte forma: 
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Quadro 5 - Consultas especializadas ofertadas semanalmente pelo CEO aos pacientes da 

AB.

 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

O referenciamento ou encaminhamento do paciente da UBS para o CEO é feito via 

Sistema de regulação (SISREG), quem regula as vagas oferecidas para a AB. Assim, o CEO 

oferta a vaga na especialidade, definindo a data e o horário da consulta, a central de regulação, 

a qual comunica a UBS, que por sua vez faz contato com o paciente para realizar o 

agendamento, conforme análise das seguintes falas:  

 

“a AB encaminha o paciente para o CEO, através do SISREG, que é quem faz a 

regulação das vagas... o CEO semanalmente disponibiliza as vagas para a central de 

regulação, que vai comunicar à unidade que encaminhou o paciente para 

determinada especialidade” (PCEO1). 

 

“o dentista encaminha o paciente para uma especialidade, como por exemplo, 

endodontia, cirurgia, estomatologia,... Daí eu lanço o pedido ou a necessidade no 

SISREG... Depois, a central de regulação avisa a gente, quando surge uma vaga no 

CEO, para aquela especialidade, dando o dia e a hora da consulta, e nós ligamos 

para avisar ao paciente sobre a consulta marcada no CEO” (PSIS1). 

 

Assim, observa-se que na prática cotidiana, o usuário que é atendido na AB, após 

terem se esgotadas todas as possibilidades terapêuticas, é encaminhado para o atendimento 

Periodontia 

• 3 consultas semanais

Cirurgia oral menor 

• 7 consultas semanais

Endodontia

• 4 consultas semanais

Estomatologia

• 4 consultas semanais

DTM 

• 18 consultas semanais
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especializado, que é realizado no CEO. Esse processo é regulado através de um Sistema 

Informatizado, que teria como objetivo, de acordo com o MS, garantir o acesso aos exames, 

consultas especializadas e internações nos níveis de maior complexidade mediante 

encaminhamento dos pacientes (BRASIL, 2006b).  

Quando questionados sobre as especialidades com maior número de encaminhamentos 

ao CEO, os profissionais da AB, do CEO e a própria coordenação de SB destacaram em 

primeiro lugar a endodontia, em segundo lugar a cirurgia oral menor e em terceiro lugar a 

estomatologia. 

 

Figura 1 - Especialidades com maior número de encaminhamentos ao CEO. 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Assim, observa-se que tanto para os CDs da AB, quanto para os do CEO, a endodontia 

foi considerada a especialidade com o maior número de encaminhamentos, ou seja, com uma 

maior demanda. Isso deveria ser considerado pelo gestor no momento de planejar a oferta de 

serviços, evitando a ocorrência de filas de espera provocadas pela desproporção entre a oferta 

e a demanda. 

Pimentel et al (2010) observaram, em um estudo sobre a referência dos pacientes aos 

serviços de média e alta complexidade, algumas dificuldades tanto na falta de pactuação para 

certos serviços municipais quanto na evidente demanda acumulada, principalmente, para a 

especialidade de endodontia. Tais autores afirmam que se as necessidades no serviço local 

não forem resolvidas, não há um esquema de RCR e os problemas ficam sem solução, pois os 

usuários não podem pagar um tratamento na rede privada. Dessa forma, a Odontologia não 

ESPECIALIDADES 

COM MAIOR NÚMERO 
DE 

ENCAMINHAMENTOS

1° ENDODONTIA

2°
CIRURGIA ORAL 

MENOR

3° ESTOMATOLOGIA
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consegue solucionar os problemas bucais de sua população por causa da grande demanda 

acumulada. 

No Rio de Janeiro esta atribuição cabe ao Sistema Informatizado de Regulação 

(SISREG), que também é responsável pelos agendamentos em relação à Saúde Bucal 

(BRASIL, 2006b). Assim, dentre os objetivos do SISREG, podem-se destacar:  

 
 [...] Permitir o referenciamento em todos os níveis de atenção nas redes de 

prestadores públicos e privados; Identificar as áreas de desproporção entre a 

oferta e a demanda (BRASIL, 2006b, p. 24). 

 

 

Segundo Giovanella et al (2009), é preocupação de todos os gestores a integração da 

rede assistencial; para integrar a atenção básica à média complexidade, a estratégia utilizada 

foi a implantação de centrais informatizadas de regulação a fim de controlar os fluxos e 

otimizar os recursos através de uma oferta suficiente,  do estabelecimento de prioridades 

clínicas e do monitoramento das filas de espera. 

 Para os autores, o Sistema também possibilitaria acompanhar o percurso do usuário, 

proporcionando a diminuição do número de faltosos, filas e tempo de espera, além de 

possibilitar a redistribuição de cotas entre os centros de saúde, contratação de oferta em 

função da demanda, análise dos encaminhamentos e maior imparcialidade no controle das 

agendas. Deve-se acrescentar que a efetividade da integração é condicionada pela oferta que, 

muitas vezes, não é suficiente para atender a demanda relacionada aos serviços 

especializados, gerando filas de espera. 

Segundo a coordenação de SB existe o monitoramento das filas de espera, e que o 

enfrentamento dessa problemática se dá: 

 

“através da gestão de listas, pelo chefe do CEO e da análise periódica dos dados 

referentes aos atendimentos, absenteísmo...” (coordenação SB). 

 

Assim, observa-se que segundo a coordenação de SB têm sido tomadas ações de 

gestão com a finalidade de enfrentar o problema da demanda reprimida e das filas de espera, 

porém, o que se vê na prática é que essas medidas não têm sido suficientes para resolver essa 

deficiência, que traz entrave no fluxo da assistência odontológica, prejudicando o usuário do 

sistema. 

 

• Exames complementares para diagnóstico e tratamento 
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 Os exames complementares fornecem informações necessárias para o diagnóstico de 

uma alteração ou doença. A solicitação de um exame complementar deve levar em 

consideração os dados obtidos através da anamnese e exame físico, sabendo exatamente o que 

se pretende obter e conhecendo corretamente o valor e limitações do exame solicitado.  

Os exames de imagem radiográfica são de uso comum em todas as especialidades e 

assim, são de uso frequente em odontologia. Tais exames são usados para avaliação de lesões 

bucais, principalmente quando afetam o tecido ósseo, como a maxila e a mandíbula e lesões 

que afetam a estrutura dentária, como exemplo, a cárie. Em determinadas situações, a 

radiografia será conclusiva, como na detecção de corpos estranhos, dentes retidos, anodontias 

parciais, fraturas radiculares e anomalias de posição. 

Os exames radiográficos normalmente solicitados pelas UBS são as radiografias 

periapicais e as panorâmicas. A Radiografia Panorâmica é um exame que dá uma ideia geral 

dos dentes, dos ossos da face e do crânio, sem muitos detalhes. Mas, quando se quer 

informações detalhadas sobre um dente apenas, por exemplo, é preferível fazer uma 

radiografia periapical, que mostra imagens com maior precisão e riqueza de detalhes (por 

exemplo: cáries iniciais, tratamento de canal etc.) (w2.fop.unicamp.br/). 

No caso do CEO da PNAC, existe um aparelho para a realização de radiografias 

periapicais, porém: 

 

“ele não vem sendo utilizado pelo fato dos profissionais da unidade não estarem 

recebendo o adicional de periculosidade, conforme previsto em legislação” (PSIS1).  

 

Assim sendo, quando é preciso a realização de uma radiografia periapical para a 

complementação diagnóstica, deve-se fazer o referenciamento via SISREG, e ela é realizada 

em unidades fora do bairro da Ilha do Governador. Tal fato, que leva a desistência por parte 

do usuário devido ao tempo de espera, à distância e o custo com o deslocamento, optando por 

realizar tais exames em clínicas ou consultórios particulares do próprio bairro.  

 

“quando precisa fazer uma radiografia, eu encaminho pelo SISREG, que dá vaga 

para outro CEO, fora da Ilha e por isso, a maioria dos pacientes prefere fazer num 

consultório particular, aqui do bairro mesmo, pois fica mais barato e mais fácil do 

que sair da Ilha” (PSIS1). 

 

 Observa-se que a não disponibilidade de realização desse exame na unidade do bairro, 

levando à necessidade do paciente se deslocar para outro CEO, mais distante, leva à maior 

parte dos pacientes optarem por realizar o exame na rede particular, pois se torna mais rápido, 
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prático e até menos custoso. Tal situação já foi estudada por autores, como Serra e Rodrigues 

(2010), que verificaram que dentre as deficiências operacionais que comprometem o bom 

funcionamento da RCR estão a falta de planejamento, que nesse caso se remete a uma 

distribuição espacial aleatória das unidades. 

No caso das radiografias panorâmicas, a unidade de referência é o Hospital Municipal 

Nossa Senhora do Loreto, especializado no atendimento de crianças com lábios leporinos, que 

se localiza no próprio bairro. Porém, para a realização desse exame o paciente também deve 

ser encaminhado via Sistema de Regulação de vagas, o que na maioria das vezes leva o 

usuário a também optar por realizar pela rede particular.  

 

“eu encaminho via SISREG e a radiografia panorâmica é feita no Hospital do 

Loreto” (PSIS3). 

 

“aqui, os pacientes sempre preferem fazer a panorâmica particular, pois é um exame 

barato, que dá para os pacientes pagarem, e é mais rápido, pois não precisa ficar 

esperando a vaga pelo SISREG” (PSIS1). 

 

 

Diante da fala, observa-se que apesar da rede fornecer o exame em um Hospital do 

bairro, mas, por estar situado na região do Galeão, está mais distanciado das UAB estudadas e 

do CEO. Assim, a maioria dos pacientes opta por fazer tal exame na rede particular devido à 

distância e à demora na marcação do exame via SISREG, considerando ser mais rápido e 

prático, pela limitação da oferta de exames, conforme mostra o Mapa1: 
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Mapa 1: Unidades da AP 3.1. 

 

Fonte: Blog da Coordenadoria de Saúde da Área de Planejamento 3.1 (CAP 3.1). Disponível em: 

http://cap31.blogspot.com.br/2011/04/unidades-da-ap-31-versao-abril2011.html. 

 

Serra e Rodrigues (2010) relatam que dentre os itens que dificultam o acesso dos 

pacientes e o bom funcionamento do sistema de RCR estão: “(1) limitada oferta de consultas e 

exames [...]; (3) má organização das atividades de regulação” (p. 3.579). 

Os mesmos autores relatam sobre o conceito da integralidade, previsto como diretriz 

pela CF e como princípio pela LOS, no que se refere ao direito de acesso dos usuários às 

ações dos diferentes níveis de complexidade, com fluxos definidos e organizados 

espacialmente a fim de assegurar a continuidade do cuidado em unidades localizadas 

próximas aos cidadãos. Assim, para eles a dificuldade de acesso, por causa de problemas 

financeiros, como o custo de passagens prejudica o funcionamento efetivo da RCR. Isso se 

refere ao dimensionamento inadequado em relação à demanda, o que também evidencia falta 

de planejamento (SERRA E RODRIGUES, 2010). 

 

Subcategoria: relação oferta/demanda  

 

Quanto à existência de oferta de consultas e exames especializados para suprir às 

necessidades dos pacientes da Unidade de Atenção Básica, três (42,8%) entrevistados do CEO 

relataram que sim, três (42,8%) relataram que não e um (14,4%) relatou não saber. 

http://cap31.blogspot.com.br/2011/04/unidades-da-ap-31-versao-abril2011.html
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Quanto à existência de oferta de serviços suficientes ao atendimento das necessidades 

da AB, foram registradas as seguintes falas: 

 
 “o SISREG organiza a oferta de vagas, que depende da disponibilidade de cada 

profissional” (PCEO6). 

 

“inicialmente, as vagas são oferecidas através do SISREG, semanalmente” 

(PCEO1). 

 

Observa-se que há disponibilização semanalmente de vagas, porém, o número de 

vagas é oferecido de acordo com a disponibilidade dos profissionais existentes e não de 

acordo com a demanda dos pacientes. 

Quanto ao quantitativo de profissionais ser suficiente, todos (100%) os profissionais 

do CEO foram unânimes em dizer que não e foram obtidas as seguintes falas: 

 

“isso se justifica pelo tempo na fila de espera do paciente” (PCEO7). 

 

“houve expansão da ESF, porém, em contrapartida há falta de incentivo  e recursos 

para o CEO... porque há uma grande demanda reprimida” (PCEO1). 

 

 “a demanda é grande e não houve possibilidade de priorizar atendimento ainda” 

(PCEO4).  

 

“com a expansão da atenção primária no município, aumento da população coberta e 

das clínicas da família, a nossa rede de atenção secundária não recebeu nenhum 

implemento de profissionais especializados, o que aumentaria a oferta de vagas 

especializadas... através de levantamento de relatório do SISREG e monitoramento 

junto aos CEO, conseguimos justificar junto à coordenação local a necessidade de 

trazer alguns profissionais especializados, como periodontistas,... para os nossos 

CEO” (coordenação SB).  

 

 

Assim, as falas reforçaram que não tem havido um número de profissionais suficiente 

para atender às necessidades da população local, que por sua vez tem sido crescente em 

decorrência da expansão da ESF, que aumentou a população cadastrada. Porém, tal expansão 

não foi realizada na mesma proporção na atenção secundária, que não aumentou o 

quantitativo de profissionais, o que tem gerado uma demanda reprimida e fila de espera. 
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Gráfico 2 - Número de famílias cadastradas na AP 3.1 - 2009 a outubro de 2015. 

 

Fonte: coordenação de SB da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (2017). 

 

Santos e Assis (2006) analisaram a prática de Saúde Bucal e também verificaram que 

ela tem sido organizada através de ações individuais e coletivas, construídas por uma 

demanda reprimida, com o atendimento fragmentado com a valorização excessiva da técnica e 

da especialidade cujo eixo é ordenado pelo modelo médico-centrado, com resolubilidade 

limitada, numa relação tensa e conflitante.  

Para Aquilante e Aciole (2015), a integralidade do sistema de saúde se refere à 

articulação dos diferentes níveis de atenção, de modo a permitir que o usuário transite pelo 

sistema e as suas necessidades de saúde sejam atendidas.  Por outro lado, a integração dos 

serviços é um dos mais graves impedimentos da integralidade na atenção à saúde uma vez que 

as ações integrais ficam restritas à USF. Quando são necessárias ações de outros níveis de 

complexidade, o sistema se mostra vulnerável, pois não responde às necessidades do usuário 

satisfatoriamente.  

Segundo os autores, algumas especialidades como a endodontia são as que possuem as 

maiores demandas reprimidas, tendo uma fila de espera que pode chegar a mais de dois anos, 

o que compromete a continuidade do cuidado e deixa os usuários em situação de maior 

vulnerabilidade para futuros tratamentos mutiladores. 

Para os autores, o agendamento melhorou o acesso da população aos serviços de 

Saúde Bucal após sua inclusão na ESF. Porém, muitas vezes, não há um referenciamento 

adequado para os níveis secundário e terciário pela insuficiência de serviços especializados, o 

que acaba gerando a excessiva demanda reprimida. Com isso, a integralidade da assistência 
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prestada à população não é exercida e, assim, as famílias não têm suas necessidades e 

expectativas atendidas. 

 

Subcategoria: registro estatístico 

 

Quando questionados se fazem algum registro estatístico em relação à demanda para a 

sua especialidade, quatro (57,2%) entrevistados do CEO disseram que não, enquanto que três 

(42,8%) falaram que sim.  

Com relação a registros para controle estatístico de modo a levantar dados para gestão 

foram obtidas as seguintes falas:  

 

“eu controlo as altas” (PCEO3).  

 

“o registro é feito através da baixa das consultas através de sua confirmação no 

SISREG... todo especialista tem obrigação de devolver o paciente em alta da 

especialidade, com a contrarreferência, colocando o seu nome em um livro e o 

paciente assina. Esta conduta é feita no CEO do PNAC” (PCEO1). 

 

 

Observa-se que os profissionais do CEO têm registrado as altas dos pacientes que 

foram encaminhados pela AB para o CEO, após a conclusão do procedimento especializado. 

Tal medida permite levantar dados que são importantes para planejamento de ações, mas 

consideram apenas os casos de atendimento, não considerando a demanda reprimida.  

Segundo Serra e Rodrigues (2010) que estudaram a cerca de algumas deficiências 

operacionais que inviabilizam o bom funcionamento da RCR entre a ABS e os demais níveis 

de complexidade ficou evidenciado naquele contexto que os órgãos de gestão não detêm 

efetivo controle sobre as unidades secundárias devido à falta de planejamento, regulação e 

indicação política dos dirigentes dessas unidades. De tal modo, é fundamental que as chefias e 

gestores estejam atentos à utilização de recursos para registros, com a finalidade de 

levantamento de dados que venham corroborar no planejamento das ações e serviços. 

Para Rodrigues e Santos (2011) as informações devem estar sempre disponíveis e 

atualizadas. Além disso, as ações desenvolvidas devem ser monitoradas e avaliadas visando 

intervenções e correções, se necessário. Porém, os mesmos autores ainda relatam que o SUS 

não se apresenta como um sistema integrado de forma efetiva, pois, em grande parte do país, 

há deficiência nos sistemas de informação, comunicação e logística e também nos órgãos de 

planejamento e controle. 
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Subcategoria: apoio institucional 

 

Quanto aos profissionais do CEO receberem apoio institucional para esclarecimento 

de dúvidas, dois (28,5%) entrevistados disseram que não enquanto que todos os demais 

(71,5%) relataram que sim. 

A coordenação de SB disse que em relação a dúvidas e dificuldades os profissionais 

são apoiados e que esse apoio se dá através do uso de email, telefonema com a assessoria da 

SB e do grupo nas redes sociais (WhatsApp). 

Na pesquisa desenvolvida por Serra e Rodrigues (2010), foi constatada a deficiência 

de apoio técnico às equipes, o que dificulta a tomada de decisão por parte dos profissionais e 

aumenta o número de encaminhamentos. 

 

Subcategoria: logística 

 

 Nesta subcategoria dois aspectos fundamentais foram objetos de análise e discussão: 

manutenção dos equipamentos e insumos. 

 

• Manutenção dos equipamentos 

 

A Odontologia é uma clínica que depende da utilização de equipamentos 

diversificados para que viabilizar as suas ações. Dessa forma, é um serviço considerado 

dispendioso, devido ao investimento em recursos tecnológicos, além da necessidade de 

constante calibração e manutenção desses equipamentos. 

Na profissão odontológica, existem certas características estruturantes que conferem 

particularidades à Saúde Bucal, mas dificultam sua prática no setor público como, por 

exemplo, a necessidade do uso de tecnologias duras (equipamentos). Esta dependência 

estrutural condiciona algumas resistências à mudança do modelo biomédico que é respaldado 

fortemente pela formação universitária, a indústria de equipamentos e insumos odontológicos 

e também pelo imaginário social do CD como profissional liberal atuando em clínica privada 

(AQUILANTE E ACIOLE, 2015). 

Os profissionais da AB quando questionados se os equipamentos da unidade de AB 

recebem manutenção constante foram unânimes (100%) em dizer que sim. O mesmo 
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questionamento foi feito para os profissionais do CEO e apenas dois CDs (28,5%) 

responderam que não, enquanto que os demais (71,5%) disseram sim. Já a coordenação de SB 

afirmou que existem manutenção e calibração regular dos equipamentos utilizados. 

 Os profissionais responderam quanto à frequência dessa manutenção que esta é 

realizada entre quinzenal e mensal. Entretanto, vale ressaltar que, apesar da constância das 

visitas técnicas para manutenção dos equipamentos há relato de que ainda existem problemas. 

 

“recebem manutenção com frequência, mas muitos problemas aparecem, apesar 

dessa manutenção” (PCEO6). 

 

 

O estudo realizado por Serra e Rodrigues (2010), quanto ao apoio logístico, mostrou 

que a precária manutenção e calibração dos equipamentos biomédicos, induzem a erros em 

diagnósticos e prescrições indevidas, com consequências sérias aos pacientes. 

Além disso, é claro que equipamentos com defeito inviabilizam a realização do 

atendimento adequado do paciente, ou até mesmo impedem sua realização, causando grande 

prejuízo à garantia da assistência em odontologia ao usuário. 

 

• Insumos 

 

Quanto à falta de insumos para o desempenho das suas atividades, seis (85,7%) 

entrevistados da AB responderam que isso não ocorre na AB e apenas um CD (14,3%) relatou 

haver falta de resina fotopolimerizável. Entre os profissionais do CEO, apenas dois (28,5%) 

dos entrevistados responderam que não ocorre, enquanto que todos os demais (71,5%) 

disseram que sim. 

Com relação à falta de insumos os entrevistados falaram: 

 

“não tem placa, material para infiltração, quando necessário” (PCEO2). 

 

“falta placa de acetato para confecção de dispositivo intra-oral” (PCEO4).  

 

“falta fio de sutura adequado, campo cirúrgico” (PCEO5).  

 

“faltam insumos em todas as especialidades” (PCEO3). 

 

“existem algumas faltas pontuais” (PCEO1).  
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Segundo a coordenação de SB existem planejamento e controle de estoque, relativos 

aos materiais e insumos usados nos serviços, porém também considerou que existe falta de 

materiais, equipamentos mais modernos e insumos.  

Quando questionados sobre o tempo médio de espera pelos materiais necessários, os 

profissionais entrevistados assim se pronunciaram:  

 

“o tempo de espera é de cerca de um mês” (PCEO3). 

 

“anteriormente, recebíamos a cada quatro meses. Agora, a cerca de um ano, que 

estamos fazendo trocas de materiais com outros CEO. Assim, vamos pedindo para 

fazer compra emergencial pela CAP 3.1” (PCEO1).  

 

“por exemplo, a gente espera a placa desde 2012” (PCEO2). 

 

“de 4 a 6 meses... a compra depende de processos realizados e liberados pelo nível 

central, através de licitação” (coordenação SB). 

 

 

Além do uso de equipamentos, a Odontologia tem outras particularidades estruturais 

que também dificultam a sua prática como, por exemplo, a necessidade do uso de insumos 

odontológicos (AQUILANTE E ACIOLE, 2015).  

Tais insumos são fundamentais para execução dos serviços, sobretudo dos 

especializados, realizados no CEO. A pesquisa evidenciou a falta de insumos o que dificulta a 

realização das atividades pelos profissionais, o que por consequência inviabiliza a garantia da 

continuidade da assistência em odontologia. 

 

Categoria: referência e agendamento  

 

Nessa categoria, a pesquisa buscou analisar e levantar a discussão a respeito dos 

critérios adotados pelos cirurgiões dentistas para o encaminhamento à unidade secundária dos 

usuários cadastrados nas unidades de Zumbi e Bancários, além de descrever a 

operacionalização do agendamento para as consultas especializadas em Saúde Bucal. Vale 

salientar que durante a análise desta categoria emergiram duas subcategorias: treinamento e 

educação permanente e recursos de comunicação e informação. 

Não existe na estrutura das unidades estudadas, a prática da informalidade no que se 

refere à referência ou ao encaminhamento dos pacientes. Existem estruturas formais definidas, 
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através de formulários elaborados (ANEXO) contendo algumas informações, que são 

necessárias ao desenvolvimento da referência do paciente da AB para o CEO, estabelecidos 

junto à coordenação de saúde bucal.  

De acordo com Silva (2009), a RCR é parte de um “quebra cabeça”, que impulsiona o 

uso racional dos níveis de complexidade e torna o SUS produtivo, desfazendo os nós que 

entravam o sistema, facilitando a integralidade no que diz respeito ao acesso dos usuários e à 

continuidade do cuidado. 

Ressalta-se ainda que para Serra e Rodrigues (2010), a integração das redes de saúde é 

garantida pelo sistema efetivo de RCR em que se estabelece o encaminhamento mútuo dos 

pacientes entre os níveis diferentes de complexidade dos serviços. Além disso, em relação à 

gestão clínica, os autores verificaram ser fundamental a utilização dos protocolos clínicos e 

encaminhamentos apoiados nos protocolos e diretrizes clínicas. 

Quanto aos encaminhamentos para o CEO serem realizados após se esgotarem todos 

os recursos clínicos na AB, todos os CDs entrevistados da AB (100%) concordaram. Para 

Campos et al (2010), a ABS deveria ser uma das principais portas de entrada para o sistema 

de saúde, entretanto, espera-se muito mais dela do que apenas a função de garantir o acesso ao 

sistema, como a capacidade de resolver cerca de 80% dos problemas enquanto os demais 

casos seriam encaminhados, assim, compondo uma rede articulada de serviços que amplie a 

capacidade de resolver os problemas de saúde do paciente de uma forma integral. 

Quanto à utilização de algum formulário para encaminhamento do paciente da AB para o 

CEO, todos (100%) conhecem e confirmam a sua utilização. Pimentel et al (2010) relatam 

que, segundo o Caderno da Atenção Básica – Saúde Bucal, o encaminhamento deverá ser 

feito por meio de formulários de RCR, acompanhados ou não de exames complementares e 

radiografias. 

De tal forma que nas UBS quando existe a necessidade de odontologia especializada, 

após esgotarem todas as possibilidades terapêuticas básicas, é feito o referenciamento ou o 

encaminhamento do paciente ao CEO que se encontra na Policlínica Newton Alves Cardoso 

(PNAC), que atende a todas as UBS da Ilha do Governador. Este, por sua vez, repassa as 

vagas de serviços especializados à Central de regulação que comunica a unidade de 

referência, a qual fará a marcação ou agendamento do paciente.  

O CEO da PNAC é referência para todas as unidades de AB da Ilha do Governador e 

possui as seguintes especialidades: Periodontia, Endodontia, DTM, Cirurgia Oral Menor, 

Estomatologia e Atendimento a pacientes com necessidades Especiais. 
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Os protocolos preconizados e adotados, na prática, pelas unidades são aqueles 

propostos pelo Ministério da Saúde de acordo com o Caderno 17 dos Cadernos da AB. O 

estudo identificou algumas restrições e observações constantes nos protocolos das 

especialidades, que devem ser seguidas pelos dentistas das UBS para encaminhar seus 

pacientes para as especialidades do CEO e que podem ser descritas resumidamente da 

seguinte maneira: 

 

Quadro 6 - Restrições e observações para encaminhamento para as especialidades de 

endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, pacientes com necessidades especiais. 

 

Fonte: elaborado pela autora como síntese dos protocolos.  
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No caso de DTM, deve-se realizar adequação do meio bucal previamente e de 

Estomatologia, o encaminhamento poderá ser imediato. 

No que diz respeito ao conhecimento sobre a existência de protocolos clínicos, seis 

entrevistados da AB (85,7%) responderam afirmativamente e apenas um CD (14,3%) relatou 

não ter. Dos entrevistados, cinco CDs (71,4%) disseram que esses protocolos clínicos são 

utilizados em suas unidades, um CD (14,3%) disse que não é usado e outro CD (14,3%) 

relatou não saber.  

Quando questionados sobre o fato do protocolo clínico em Saúde Bucal ser importante 

para o encaminhamento dos pacientes da AB para o CEO, os entrevistados assim se 

pronunciaram:  

 

 “pois temos a orientação de como o serviço fica organizado” (PSIS3). 

 

 “pois ele estabelece padrões para os encaminhamentos” (PSIS2). 

 

 

Tais falas demonstram a importância dos protocolos, que para os profissionais têm a 

função de organizar e padronizar os encaminhamentos entre a AB e o CEO. Isso é 

corroborado pelo MS, quando afirma que os protocolos clínicos em SB, discriminados pelo 

Capítulo cinco do Caderno 17 dos Cadernos da AB, trazem as recomendações para as RCR, 

de modo a organizar os fluxos entre a AB e a especializada (BRASIL, 2004; BRASIL, 

2006a). 

No que diz respeito à oferta de consultas para as especialidades no CEO, se obedecem 

a algum critério para organizar a oferta de vagas, três (42,8%) dos entrevistados do CEO 

responderam desconhecer, um (14,4%) relatou que não e três (42,8%) disseram que sim.  

Quanto à priorização entre casos distintos, um (14,3%) profissional do CEO respondeu 

que desconhece, um (14,3%) respondeu que não e os demais (71,4%) responderam que sim. 

Sobre os critérios para organização da oferta de vagas e priorização entre casos 

distintos, os dentistas entrevistados disseram que existem prioridades e critérios pré-

estabelecidos, conforme demonstram as falas abaixo: 

 

“existem prioridades de zero a três: zero é necessidade de atendimento imediato; um 

é urgência ou atendimento o mais rápido possível; dois é prioridade não urgente; e 

três é atendimento eletivo” (PSIS2). 
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“os elementos encaminhados para o tratamento endodôntico, por exemplo, devem 

seguir critérios pré-estabelecidos, tendo que ser restauráveis com o material ofertado 

na AB” (PCEO7). 

 

“inicialmente, as vagas são oferecidas através do SISREG, semanalmente e os 

critérios são de acordo com os protocolos... o risco é feito pelo regulador” (PCEO1). 

 

“no caso de pacientes sistematicamente comprometidos existe prioridade” (PCEO3). 

 

Os critérios estabelecidos para o referenciamento do paciente da AB para o CEO são 

os critérios pré-definidos pelo Caderno 17 dos cadernos da AB, que são os protocolos clínicos 

para encaminhamento.  

Serra e Rodrigues (2010) afirmam que a dentre os elementos que dificultam o acesso 

dos pacientes e o bom funcionamento dos sistemas de RCR estão a baixa utilização de 

protocolos clínicos para encaminhamentos. 

Rodrigues e Santos (2011) relatam que os sistemas de comunicação pelo computador, 

telefone e rádio, devem ser ágeis, eficientes, acessíveis aos usuários, aptos para estabelecer 

prioridades de atendimento e controlados por centrais de gestão ou regulação. 

O Programa Brasil Sorridente criou uma estratégia cuja proposta seria dar 

continuidade e resolubilidade aos problemas encontrados na AB. Assim, os CEO se 

constituem unidades de referência com serviços de média complexidade, baseando-se na 

garantia de critérios identificados para acesso de forma pública, em função da análise de risco 

e necessidades do usuário com efetivação da RCR. Assim se garante a integralidade no que se 

refere ao acesso dos usuários e à continuidade do cuidado (SILVA, 2009).  

No que tange ao fato do preenchimento do formulário de encaminhamento ou de 

referência ser feito à mão ou digitalizado, os CDs da AB efetivados fazem à mão, na guia de 

referência, enquanto que os contratados pelas OSS (Organizações de Saúde) fazem de forma 

digitalizada e imprimem a guia para entregar ao paciente. 

Quanto ao fato do preenchimento do formulário de referência ser digitalizado trazer 

benefícios, todos os profissionais da AB foram unânimes em dizer que sim (100%):  

 

“se fosse digital seria mais rápido o preenchimento do formulário e o processo” 

(PAB2). 

 

“sim, pois agilizaria o processo de trabalho e de registro; o entendimento do que é 

registrado, inclusive” (PAB5). 
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“sim, pois não se perderiam os documentos, seriam arquivados, ou seja, haveria um 

registro” (PAB6). 

 

 

A partir da análise dessas falas, observa-se que a digitalização traria benefícios como 

agilidade ao processo de trabalho, além de corroborar no registro de documentações, o que é 

importante para a gestão. 

Pimentel et al (2010) relatam que, quanto mais rápido e confiável for esse 

encaminhamento, maiores serão as chances do paciente seguir o fluxo correto da referência.  

Além disso, os sistemas de informação e comunicação são precários, por isso, o meio 

mais utilizado para RCR é através de formulários de papel. Tais deficiências ajudam a 

entender a resolubilidade diminuída dos serviços, o que traz implicações à saúde da população 

(SERRA E RODRIGUES, 2010). 

No que tange ao fato do formulário de referência utilizado ser ideal e com a 

abrangência de informações necessárias, cinco (71,4%) profissionais do CEO consideraram 

que sim e concordaram que não é necessária sua reformulação. Apenas dois (28,6%) 

profissionais consideraram que não e que deveria haver uma reformulação.  

Quanto às reformulações sugeridas e as informações que poderiam ser acrescentadas: 

 

“acho que poderiam acrescentar outras informações, como por exemplo, ter um 

campo de prioridade. Além disso, o espaço é pequeno para preencher” (PCEO2). 

 

“acho que deveria ter um campo para estado geral do usuário” (PAB4). 

 

“o profissional deveria escrever o procedimento realizado que muitas vezes não 

recebemos na guia e a saúde geral do paciente” (PSIS3).  

 

“para mim faltam opções de CID para encaixar o paciente e falta incluir o nível de 

emergência ou urgência do caso” (PAB5).  

 

“eu acho que poderia incluir mais informações sobre o CID odontológico, pois estão 

incompletas” (PAB7). 

 

A partir das falas pode-se observar que alguns profissionais recomendaram a 

reformulação dos formulários para encaminhamento. Eles sugeriram a inclusão de um campo 

para descrição do estado geral do paciente, de modo a diferenciar os pacientes com condições 

de saúde distinta, que pudesse de alguma forma representar prioridade para atendimento. 

Além disso, sugeriram a ampliação das opções do CID (ANEXO), uma vez que elas não 
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contemplam todas as condições necessárias para encaminhar o paciente da AB para o CEO. 

Vale ressaltar que o CID (Classificação Internacional de Doenças), é usado para estabelecer 

os códigos relativos à classificação de doenças e problemas de saúde, identificados em todo 

mundo numa categorização universal. 

De acordo com o MS deve-se fazer distinção às condições de riscos e 

vulnerabilidades, que estabelecem priorização entre os casos diversos dos pacientes 

(BRASIL, 2011).  

Segundo Serra (2003), a integralidade relaciona-se com os instrumentos de referência 

e contrarreferência (RCR) e tem como eixo norteador, a continuidade do cuidado que garante 

o acesso universal e equânime do usuário à atenção básica e demais níveis, de acordo com as 

necessidades de cada indivíduo.  

Com relação à operacionalização do agendamento, a regulação do acesso em SB é 

realizada pelo SISREG, que deveria garantir ou assegurar o acesso do paciente da AB ao nível 

secundário: 

 

“a regulação em SB é através do SISREG, sistema informatizado de regulação” 

(coordenação de SB). 

 

 

Quando os profissionais da AB foram perguntados se a garantia de acesso ao nível 

secundário para a continuidade do cuidado (integralidade) está sendo contemplada pela AB, 

dois CDs (28,5%) consideraram que não, ao passo que, cinco (71,5%) consideram que sim. 

Sobre a mesma questão, apenas um CD do CEO (14,2%) respondeu que sim, quatro (57,2%) 

responderam não e dois (28,6%) disseram não saber a respeito. 

Nessa questão, a pesquisa constatou deficiências no processo de regulação, como por 

exemplo, a insuficiência no quantitativo de profissionais para atender a demanda, causando 

demora no agendamento e a indisponibilidade de algumas especialidades, conforme as falas a 

seguir:  

 

“o número de especialidades não é suficiente, como por exemplo, não tem prótese, 

ortodontia e outras” (PAB5).  

 

“eu acho que está cada vez mais demorado e mais burocrático o atendimento nos 

CEO” (PAB7). 

 

“a integralidade é ter acesso a todas as suas demandas, no sentido das necessidades 

dos pacientes, mas, no caso de prótese, ainda é incipiente ou nulo” (PCEO3).  
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“existe procura e necessidade por prótese, que não é contemplada pelo CEO... faltam 

profissionais para atender a uma demanda cada vez maior de pessoas que usam a 

AB” (PCEO6). 

 

“filosoficamente sim, mas, faltam recursos para a integralidade ser exercida 

plenamente no SUS” (PCEO4). 

 

“existe dificuldade de deslocamento por parte do usuário ao CEO” (PCEO1).    

 

“os problemas principais que dificultam a regulação das referências para consultas e 

exames são a ausência de um profissional específico para a regulação das 

referências, a oferta insuficiente dos serviços especializados, má distribuição dos 

CEO por área programática, absenteísmo às consultas, falta de reposição dos 

profissionais especializados e ausência de qualificação, educação continuada para 

estes profissionais... há maior transparência na oferta de vagas e melhor organização 

do sistema, porém, muitos pontos precisam ser revistos e trabalhados para garantir 

que o usuário tenha continuidade do cuidado em suas necessidades... Um ponto 

crucial é a expansão e qualificação da atenção secundária” (coordenação SB). 

 

 

Segundo Mello et al (2014), com a implantação dos CEO, a estruturação da média 

complexidade na Odontologia proporcionou procedimentos mais complexos e permitiu a 

continuidade assistencial ao usuário sem interrupção da linha de cuidado à Saúde Bucal. Com 

isso, a estruturação de um centro de referência foi considerada um marco para a elaboração de 

uma rede de atenção à Saúde Bucal. 

Porém, a pesquisa verificou alguns problemas que dificultam a regulação das 

referências para consultas especializadas e exames, e consequentemente representam um nó 

no sistema, dificultando o fluxo do paciente da AB ao CEO e a garantia da continuidade do 

cuidado. Assim, os problemas mais apontados foram a pouca oferta de vagas que é 

insuficiente para atender a demanda, que é provocada pela falta de profissionais em 

quantidade suficiente e a inexistência de algumas especialidades que também são importantes 

para atender às necessidades da população.  

Em complemento aos cuidados da atenção básica, os CEO oferecem atendimento nas 

áreas de endodontia; periodontia especializada; cirurgia oral menor; estomatologia; 

atendimento ao paciente com necessidades especiais; ortodontia preventiva e interceptativa; e 

prótese total e parcial em resina (RIO DE JANEIRO, 2013). Porém observa-se que no CEO 

estudado não estão disponibilizados os serviços de ortodontia e de prótese, deixando de 

atender às necessidades do usuário desse território. Tal fato deve ser levado em consideração 

pelo gestor para garantia ao princípio da integralidade.    
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A Portaria nº 2.488, de 2011, editada pelo MS, diz que uma atenção integral é 

condicionada pela oferta que, se for insuficiente, resulta em fila de espera, algo considerado 

como o principal problema para a integração, contrapondo o preconizado pela PNAB ao dizer 

que o acesso a outros níveis de atenção deve ser nas condições e tempo adequados e com 

equidade.  

Para Mello et al (2014) a maior parte da assistência odontológica no SUS tem ficado 

restrita quase que somente à atenção básica e com uma demanda grande reprimida refletindo 

as desigualdades sociais do país na utilização dos serviços odontológicos. Em 2000, segundo 

o MS, a atenção secundária apresentava baixos percentuais, somente 3,3%, dentro do escopo 

de procedimentos da Odontologia. A insuficiência de serviços especializados compromete a 

eficiência da RCR em Saúde Bucal. Esses fatos culminaram com a preocupação do Governo 

Federal em incentivar a criação dos CEO dentro da PNSB. 

Outro aspecto analisado que dificulta a regulação diz respeito à dificuldade de acesso: 

 

 

“existe dificuldade de deslocamento por parte do usuário ao CEO” (PCEO1).  

   

“os problemas principais que dificultam a regulação das referências para consultas e 

exames são... má distribuição dos CEO por área programática,” (coordenação SB). 

 

 

Nas falas observa-se que existe dificuldade de deslocamento por parte do usuário ao 

CEO, que muitas vezes está distanciado do local de moradia do paciente, gerando maior 

despesa com passagens, o que inviabiliza o seu acesso ao nível secundário, prejudicando a 

continuidade do cuidado. Tal fato revela a falta de planejamento para a distribuição dos CEO 

por área programática, o que demonstra que esse dimensionamento é feito de forma 

inadequada e aleatória, sem estar baseada nas necessidades dos usuários. 

Serra e Rodrigues (2010) afirmaram, com base nos resultados da pesquisa que 

realizaram, que a oferta de serviços continua voltada para o atendimento da demanda 

espontânea e não para as necessidades reais da população, baseada em critérios 

epidemiológicos.  

Além disso, ressalta-se que, o conceito de oferta de serviços significa que tais serviços 

sejam acessíveis à comunidade e satisfaçam suas necessidades de saúde. Os autores relatam 

que o conceito da integralidade é previsto pela Constituição, de 1988, como diretriz e como 

princípio pela LOS, pois se refere ao direito de acesso dos usuários às ações dos diferentes 

níveis de complexidade, com fluxos espacialmente definidos e organizados ao assegurar a 

continuidade dos cuidados em unidades localizadas o mais próximo aos cidadãos. Assim, as 
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unidades de cada nível de atenção devem ser dimensionadas de modo a garantir a oferta de 

serviços com quantidade e qualidade suficientes. Os principais problemas no 

encaminhamento, segundo os mesmos autores, são a limitada oferta de consultas e exames e a 

má organização da regulação, além da dificuldade de acesso por causa de problemas 

financeiros, como o custo de passagens. 

Porém, a mera existência ou disponibilidade de um serviço não garante essa 

acessibilidade. Por isso, segundo os autores é necessário subdividir esse conceito em 

acessibilidade geográfica – a distância, o tempo de locomoção e os meios de transporte; 

acessibilidade financeira – os pagamentos ou contribuição para utilização dos serviços não 

devem representar obstáculos; acessibilidade cultural – não deve ocorrer conflito entre os 

padrões técnicos e administrativos dos serviços e os hábitos, padrões culturais e costumes das 

comunidades; e acessibilidade funcional – os serviços devem ser prestados de forma oportuna 

e contínua, disponíveis a todo momento a fim de atender à demanda real sob um sistema de 

referência que assegure fácil acesso (BORGHI et al, 2013). 

Com relação ao aprimoramento ou agilidade na regulação de vagas a coordenação de 

SB falou acerca de algumas iniciativas: 

 

“uma nova profissional auxiliando na regulação de SB, criação de grupo no whatsap 

entre os profissionais, especialistas e gestores, solicitação junto à coordenação local 

de reposição de profissionais aposentados e aumento desta oferta especializada nos 

CEO da área 3.1” (coordenação SB). 

 

Subcategoria: treinamento e educação permanente  

 

No que diz respeito aos pacientes encaminhados da AB para o CEO que chegam com 

os formulários de referência preenchidos adequadamente, apenas um CD do CEO (14,3%) 

disse não, enquanto os demais (85,7%) disseram que sim.  

Quanto à dificuldade para o seu preenchimento e os erros mais comuns, constatou-se que:  

 

“existem dúvidas burocráticas, como por exemplo, a unidade de onde vem ou vai” 

(PCEO2). 

 

“os profissionais não relatam o que já foi realizado... muitas vezes o nome do 

dentista não é legível. Eles também encaminham pacientes com dentes que não têm 

mais indicação para endodontia” (PCEO6). 
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A partir dessas falas, evidencia-se que alguns profissionais não realizam o 

preenchimento adequado dos formulários para encaminhamento, sem atentar para os 

protocolos clínicos definidos pelos Cadernos da AB e isso demonstra a necessidade de se 

investir em treinamento e capacitação da equipe.  

Em relação a este relato, Serra e Rodrigues (2010) verificaram que a falta ou 

deficiência de protocolos clínicos e encaminhamentos pouco apoiados nos protocolos e 

diretrizes clínicas revela a necessidade de programas de educação permanente. 

Além disso, a inelegibilidade de alguns dados do formulário reforça o benefício 

proporcionado no caso de se fazer esse processo digitalizado. Isso é reforçado pelo estudo dos 

mesmos autores, que verificaram que os sistemas de informação e comunicação são precários, 

pois faltam telefones e computadores em rede, prontuários eletrônicos e sistemas de 

agendamento de consultas e exames. Por isso, o meio mais utilizado para RCR é através de 

formulários de papel. Tal deficiência causa prejuízos na integralidade e continuidade do 

cuidado (SERRA E RODRIGUES, 2010). 

Quanto à existência de algum treinamento da equipe com relação ao preenchimento 

dos formulários de encaminhamento para o CEO embasado nos protocolos clínicos, seis 

entrevistados da AB (85,7%) disseram não terem recebido e apenas um CD (14,3%) relatou 

ter recebido.  

Sobre a necessidade ou importância desse treinamento da equipe os profissionais 

disseram:  

 

“é bastante importante esse treinamento para promover a padronização dos trabalhos 

na equipe” (PAB1). 

 

“com o treinamento da equipe se evitariam erros ou dúvidas no preenchimento do 

requerimento e haveria uniformidade no preenchimento” (PAB5). 

 

“é importante para padronizar a maneira de encaminhamento, os critérios para 

encaminhar, tipo uma normatização dos processos de trabalho da própria equipe da 

odontologia” (PAB6).  

 

“é importante que o dentista, seus auxiliares e técnicos saibam fazer esta regulação, 

pois qualquer erro faz com que precise repetir e o paciente entrar na lista de espera 

mais uma vez” (PAB7). 

 

“é de extrema importância o treinamento para o preenchimento do formulário 

visando padronizar o formato de preenchimento” (PAB3). 
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“é importante esse treinamento, pois, todos nós falaríamos a mesma linguagem e 

seríamos mais capacitados para realizar esses encaminhamentos corretamente” 

(PAB4).  

 

“a necessidade deste treinamento é para padronizar o preenchimento deste 

formulário” (PSIS2).  

 

“eu acho que talvez isso trouxesse um melhor entendimento ao profissional da AB” 

(PSIS1).  

 

“o treinamento seria importante para evitar os erros” (PSIS4). 

 

“pacientes que são encaminhados para especialidade errada, é apontado o erro e 

solicitado o encaminhamento para a especialidade correta” (PCEO1). 

 

“o treinamento permite o preenchimento correto que vai melhorar o fluxo de 

pacientes” (PCEO4).  

 

“é importante atualizar e avaliar constantemente os protocolos das especialidades e 

divulgá-los continuamente para a rede básica, através de treinamentos constantes” 

(coordenação SB). 

 

Observa-se nessas falas que a importância do treinamento é registrada pelos 

profissionais de todas as categorias entrevistadas, inclusive da coordenação de SB. Ela 

decorre do fato de capacitar todos os profissionais que compõem a equipe de trabalho para 

realizar adequadamente o preenchimento dos formulários de encaminhamento visando 

padronização e uniformidade para realizar o encaminhamento correto dos pacientes, 

permitindo o fluxo adequado e a garantia da continuidade do cuidado do paciente.    

Quando perguntados sobre a existência de um programa de educação permanente (PEP) 

para a AB, cinco profissionais (71,4%) disseram que não existe e apenas dois CDs (28,6%) 

disseram que existe. Sobre o mesmo questionamento para os profissionais do CEO, seis 

(85,7%) disseram não existir e apenas um (14,3%) disse existir. Nesse aspecto, a pesquisa 

obteve as seguintes falas:  

 
“sim, mas esse programa acontece apenas esporadicamente” (PAB5). 

 

“existem alguns encontros esporádicos, para discutir e sanar problemas de 

importância situacional” (PAB7).  

 

“ele acontece apenas quando tem algum problema para resolver” (PCEO2). 
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Observa-se que os entrevistados relatam que os programas ocorrem de forma 

esporádica, sem a regularidade devida, apenas para resolver problemas pontuais, o que não 

corrobora para o desenvolvimento das ações. 

Quanto à importância desse programa, houve unanimidade entre todos os entrevistados 

(100%) da AB e do CEO, que concordaram ser importante como demonstram as falas abaixo:  

 

“é importante para uma atualização constante” (PCEO6). 

 

“é importante para atualização dos profissionais da rede” (PCEO7). 

 

“acredito que a atualização permanente é fundamental para o desempenho adequado 

e seguro por parte do profissional” (PCEO4). 

 

“o CEO do PNAC ofereceu capacitações nas especialidades de DTM, estomatologia, 

cirurgia, com profissionais internos, assim como convidados, fora da rede e estamos 

envolvidos com quatro projetos de pesquisa, envolvendo os especialistas do PNAC, 

nas áreas de DTM, estomatologia e endodontia” (PCEO1). 

 

“seriam interessantes cursos episódicos, esporádicos, de tempo em tempo” 

(PCEO3). 

 

“para os pacientes seria interessante para eles entenderem melhor e para os 

profissionais entenderem melhor também, os critérios do encaminhamento, para 

encaminhar melhor e facilitar a rotina de trabalho” (PCEO2). 

 

“outro fator é o elevado grau de absenteísmo, que precisa ser esclarecido e 

combatido com educação permanente junto à população” (coordenação SB). 

 

 

Analisando as falas, mais uma vez observa-se que todos os profissionais, da AB e do 

CEO, consideram a relevância de ações de capacitação e treinamento da equipe, com 

periodicidade, para aprimorar o nível de conhecimento dos profissionais, num processo 

contínuo de atualização e busca do conhecimento, facilitando inclusive a prática cotidiana do 

trabalho em conjunto com os outros profissionais que compõem a equipe e com o usuário, que 

por sua vez é parte integrante desse processo de aprendizagem.  Inclusive, a própria 

coordenação de SB disse que existe treinamento dos profissionais quanto ao uso dos 

protocolos estabelecidos para o encaminhamento e vê a necessidade de se investir em cursos 
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nas áreas de vigilância em saúde, gestão em saúde pública e uso de tecnologias da 

informação. 

Vale lembrar que a “educação permanente em saúde” é ao mesmo tempo uma 

“prática de ensino-aprendizagem” e uma “política de educação na saúde”: 

 

Como ‘prática de ensino-aprendizagem’ significa a produção de conhecimentos no 

cotidiano das instituições de saúde, a partir da realidade vivida pelos atores 

envolvidos, tendo os problemas enfrentados no dia-a-dia do trabalho e as 

experiências desses atores como base de interrogação e mudança. A ‘educação 

permanente em saúde’ se apóia no conceito de ‘ensino problematizador’ (inserido de 

maneira crítica na realidade e sem superioridade do educador em relação ao 

educando) e de ‘aprendizagem significativa’ (interessada nas experiências anteriores 

e nas vivências pessoais dos alunos, desafiante do desejar aprender mais), ou seja, 

ensino-aprendizagem embasado na produção de conhecimentos que respondam a 

perguntas que pertencem ao universo de experiências e vivências de quem aprende e 

que gerem novas perguntas sobre o ser e o atuar no mundo (CECCIM & FERLA, 

2009, s/p). 

 

Assim, o PEP é fator fundamental para construção do SUS, onde se busca articular o 

ensino, o trabalho e a cidadania.  

Em relação à gestão clínica, a falta ou deficiência de protocolos clínicos e 

encaminhamentos pouco apoiados nos protocolos e diretrizes clínicas revela a necessidade de 

programas de educação permanente. No que tange aos recursos humanos, observou-se que a 

falta de treinamento apropriado para a função e a precariedade na educação permanente 

contribuem para o funcionamento inadequado da RCR, o que causa prejuízos na integralidade 

e continuidade dos cuidados, que são fundamentais para a consolidação do SUS (SERRA E 

RODRIGUES, 2010). 

 

Subcategoria: recursos de comunicação e informação 

 

• Comunicação entre profissionais 

 

Quando questionados sobre a existência de comunicação entre profissionais dos 

diferentes níveis de atenção, seis (85,7%) dos entrevistados da AB relataram não existir, da 

mesma maneira em que não existe discussão de conduta do caso clínico dos pacientes que são 

encaminhados ao CEO. Apenas um (14,3%) entrevistado relatou que existe essa comunicação 

entre profissionais. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
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Quanto aos profissionais do CEO, três (42,8%) dos entrevistados relataram não existir, 

da mesma maneira que não existe discussão de conduta do caso clínico dos pacientes que são 

encaminhados ao CEO, enquanto que os quatro (57,2%) demais entrevistados disseram que 

existe.  

Sobre o canal de comunicação entre os profissionais do CEO e da AB: 

 

“é através da CAP, via acessoria de saúde bucal da AP 3.1” (PCEO1).  

 

“o canal de comunicação é via contrarreferência” (PCEO6).  

 

“a comunicação é feita pelas guias de referência e contrarreferência” (PCEO6).  

 

Com relação à importância da interação entre os profissionais dos diferentes níveis de 

atenção:  

 

“seria de grande importância, pois quem acompanha estes usuários são os CDS da 

AB, assim poderíamos ter o diagnóstico mais detalhado e assim ter um tratamento 

mais eficaz” (PAB4).  

 

“a integração entre os dentistas é importante para definir a melhor conduta de cada 

caso” (PAB3).  

 

“a comunicação é somente com a CAP para tirar dúvidas a cerca da regulação... 

seria bastante importante discutir os casos clínicos, para decidir melhor o 

planejamento do tratamento” (PAB7).  

 

“infelizmente não existe essa interação, deveria existir porque seria interessante 

discutir os casos clínicos, visando a melhor conduta e abordagem” (PAB5). 

 

“a discussão do caso é importante para estabelecer uma conduta mais resolutiva em 

determinados casos” (PCEO7).  

 

“deveria ter para discutir as condutas e ter uma unanimidade” (PCEO2). 

 

“atendimento mais satisfatório e abrangente dos pacientes e troca entre os 

profissionais de vários saberes” (PCEO4).  

 

“a importância se prevalece a fim de dinamizar e resolver as condutas terapêuticas 

dos pacientes, tanto da AB quanto do CEO e assim, também temos contato com a 

atenção terciária, já que encaminhamos estes pacientes para esse nível de atenção” 

(PCEO1).  
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“gera benefício para o resultado final, que é o paciente, e aprendizado entre os 

colegas, que são os profissionais” (PCEO3). 

 

Sobre a importância dessa interação entre os profissionais, a coordenação de SB falou 

o seguinte: 

 

“com certeza essa articulação é muito importante para a continuidade do cuidado... 

hoje, disponibilizamos o grupo do whatsap, articulado pelos assessores, como uma 

ferramenta para melhorar esta articulação... estamos levantando a possibilidade de 

retomada dos encontros” (coordenação SB). 

 

 

Observa-se nas falas dos entrevistados da AB, do CEO e da coordenação de SB, que 

não tem havido interação adequada entre os profissionais dos diferentes níveis de atenção e 

que eles julgam ser importante para discussão da conduta, visando um melhor planejamento e 

assim, um tratamento mais eficaz ao usuário. Os profissionais relataram que o meio de 

comunicação que tem sido utilizado usualmente é através da guia de referência e 

contrarreferência, sem haver uma interação mais efetiva entre os profissionais. 

No que tange aos recursos humanos, observou-se que há isolamento dos profissionais 

que trabalham em algumas unidades, segundo Serra e Rodrigues (2010). Além disso, os 

sistemas de informação e comunicação são precários, pois faltam telefones e computadores 

em rede e prontuários eletrônicos. Por isso, o meio mais utilizado para RCR é através de 

formulários de papel. Daí pode-se entender a resolubilidade diminuída do Programa, o que 

traz implicações à saúde da população.  

 

• Reunião periódica 

 

Quanto à existência de uma reunião periódica da AB em conjunto com os profissionais 

do CEO, para discutir problemas, dificuldades e reformular ações, todos (100%) os 

profissionais da AB relataram não existir. Com relação aos CDs do CEO, apenas um (14,3%) 

profissional disse existir e que ocorre semanalmente. Todos os demais (85,7%) relataram que 

não.  

Inclusive, a fala a seguir revela que essas reuniões só ocorrem para resolver casos 

específicos, sem uma periodicidade: 
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“as reuniões acontecem apenas quando se tem algum problema pontual a ser 

resolvido” (PAB6). 

 

 

Observa-se então, que não tem havido interação adequada entre os profissionais dos 

diferentes níveis de atenção para discutir problemas, dificuldades e reformular ações, visando 

um melhor planejamento e assim, um serviço mais eficaz e eficiente, tendo o usuário como o 

maior beneficiado. As reuniões ocorrem apenas esporadicamente para resolver problemas 

pontuais, sem uma frequência pré-estabelecida e sem pretensão de reformular as ações 

desenvolvidas. Inclusive, a coordenação da SB disse: 

 
“deve-se restabelecer os encontros sistemáticos dos subsistemas, que facilitam a 

articulação entre a rede de atenção em saúde” (coordenação SB). 

 

 

Quanto à interação entre os profissionais, Serra e Rodrigues (2010) fizeram referência 

ao isolamento dos profissionais que trabalham em pequenas unidades e sem apoio técnico, o 

que contribui para o funcionamento inadequado da RCR. 

Com relação à reformulação de ações, para Bulgarelli et al (2013) é importante avaliar 

os modelos assistenciais de Saúde Bucal, orientando o planejamento e a execução de ações, 

que é indispensável para a construção de uma Odontologia pública mais resolutiva, com 

maior eficácia e qualidade, concretizando os princípios do SUS, principalmente, em relação à 

integralidade nas redes de atenção à saúde. 

 

  

• Prontuário Eletrônico 

 

Os profissionais que compõem as ESB trabalham com o prontuário eletrônico, ao 

passo que os estatutários não dispõem dessa ferramenta. Quanto à sua importância para a 

articulação da AB e do CEO: 

 

“não existe articulação, pois eu não vejo as informações do CEO, nem o CEO vê as 

minhas informações” (PAB7). 

 

“não utilizamos na AB, o prontuário eletrônico com articulação com o CEO” 

(PAB4).  
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“se tivéssemos o prontuário eletrônico, seria interessante para o acompanhamento e 

monitoramento das solicitações, como por exemplo, no caso do encaminhamento 

para tratamento endodôntico do dente do paciente” (PAB5).  

 

 “o prontuário eletrônico seria importante, pois agilizaria o processo de trabalho e 

não haveria perda de informação a cerca do paciente” (PAB6).  

 

“ele é importante, pois otimiza todo o processo de trabalho” (PAB3). 

 

“seria mais fácil integrar as especialidades entre si; poderia acompanhar a história do 

paciente, de onde vem e vai” (PCEO2). 

 

“as clínicas da família, as unidades mistas com ESB sim, mas os CEO ainda não 

têm... alguns nem possuem computador para a SB... a existência de prontuário 

eletrônico, único, como acesso aos profissionais da AB e especializada, facilitaria o 

acompanhamento e melhor atenção à saúde integral do usuário... os CEO não 

possuem computador em rede, nem prontuário eletrônico... eu acredito que traria 

agilidade no percurso do usuário pela rede e menor risco de não compreensão de 

procedimentos realizados, por depender da escrita do profissional... quanto às 

iniciativas para melhorar a articulação entre a AB e a secundária deve-se manter e 

aprimorar os meios de comunicação em rede já existentes entre os profissionais” 

(coordenação SB). 

 

 

 Analisando as falas dos entrevistados, observa-se que os profissionais consideram 

relevante o uso do prontuário eletrônico, já que o mesmo permite registrar informações acerca 

do paciente, possibilita monitorá-lo dentro da rede, agiliza o processo de trabalho, além de 

viabilizar a articulação entre a AB e o CEO. Outro ponto importante seria a facilitação de 

entendimento do que é registrado pelos profissionais, já que a escrita é digitalizada e não 

manual. Porém, verifica-se que os profissionais da ESB, que utilizam o prontuário eletrônico, 

disseram que não existe tal interação, pois as informações registradas pela AB não são 

disponibilizadas aos profissionais do CEO, existindo apenas a troca de informações entre os 

profissionais da própria unidade. 

Segundo a Portaria nº 2.488, de 2011, editada pelo MS, que aprovou a PNAB, a 

transferência de informações é fundamental à regulação e continuidade da atenção e, por isso, 

a importância dos prontuários eletrônicos. 

De acordo com Giovanella et al (2009), as longas listas de espera são apontadas como 

o principal problema para integrar a rede. Os gestores reconhecem as unidades informatizadas 

e com prontuários eletrônicos como um grande desafio à integração da rede e garantia do 

acesso à atenção especializada, além de disponibilidade e transferência de informações, pois 
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elas são essenciais à regulação e à continuidade da atenção. Quando elas não se fazem 

presentes, há o que se chama de fragmentação do Sistema. 

Serra e Rodrigues (2010) falaram acerca dos sistemas de informação deficientes, 

como prontuários e sistemas eletrônicos de marcação de consultas e exames especializados, 

que prejudicam o funcionamento efetivo da RCR. 

  

Categoria: contrarreferência 

 

Nesta categoria a pesquisa analisou e discutiu acerca do fluxo da contrarreferência a 

partir do Centro de Especialidade Odontológica (CEO). 

Houve unanimidade entre todos os entrevistados (100%) quanto à existência de um 

formulário padrão de contrarreferência. Após a alta do paciente da especialidade, o CD do 

CEO encaminha o paciente de volta a sua UAB de origem, através da contrarreferência, de 

modo a garantir a continuidade do cuidado, que lá fora iniciado. Vale lembrar que, segundo 

Giovanella e Mendonça (2008) a ABS deve garantir o acesso aos diversos níveis de atenção, 

com mecanismos de referência, para a continuidade do cuidado e coordenação das ações, que 

são processos inter-relacionados e interdependentes. 

Quanto ao fato dos formulários de contrarreferência serem sempre preenchidos, seis 

(85,7%) entrevistados da AB responderam sim e apenas um (14,3%) respondeu que não.  

 

“todo especialista tem obrigação de devolver o paciente em alta da especialidade, 

com a contrarreferência, colocando o seu nome em um livro e o paciente assina. Esta 

conduta é feita no CEO do PNAC” (PCEO1). 

 

Na fala anterior, observa-se que o CEO faz um registro do paciente após a sua alta e a 

contrarreferência para a AB, que é importante para efetivar a integralidade, no sentido da 

continuidade do cuidado.  

Tal fato é apoiado por Pimentel et al (2010), que diz que o ideal seria que, após o 

término do tratamento, o paciente fosse encaminhado para a unidade de saúde de origem para 

a conclusão do tratamento e a manutenção, com o formulário de contrarreferência 

devidamente preenchido, no qual devem constar a identificação do profissional, o diagnóstico 

e o tratamento realizados.  

Além disso, dentre as características importantes para a interligação entre a atenção 

básica e a secundária na área odontológica está o encaminhamento eficiente e adequado com 
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contrarreferência para a atenção primária ao final do tratamento especializado e retorno 

facilitado à atenção secundária sempre que for preciso. O não retorno dos pacientes do CEO 

significa um entrave à integralidade, pois não há continuidade da atenção. O profissional 

especialista deve empenhar-se na contrarreferência e, principalmente, na informação aos 

pacientes sobre a importância desse retorno na conclusão do caso (BORGHI et al, 2013). 

Dos entrevistados, quatro profissionais (57,1%) das UBS consideram que os 

profissionais do CEO não preenchem esse formulário adequadamente, dois profissionais 

(28,6%) consideram que sim e apenas um profissional (14,3%), relatou não saber. Pôde-se 

verificar então, outro ponto importante, que apesar dos formulários de contrarreferência 

preenchidos na maioria das vezes, a pesquisa observou que 57,1% dos profissionais da AB 

relataram que esse preenchimento não é realizado a contento.  

Quando questionados sobre se têm alguma dificuldade para o preenchimento, quatro 

(57,2%) entrevistados do CEO responderam que não, ao passo que três (42,8%) disseram sim. 

No que diz respeito à existência de treinamentos para preenchimento dos formulários para 

contrarreferência, apenas um CD do CEO (14,3%) respondeu que sim, enquanto que todos os 

demais (85,7%) entrevistados disseram não ter recebido.  

Quanto ao fato do preenchimento do formulário de contrarreferência ser a mão ou 

digitalizado, todos os profissionais do CEO (100%) foram unânimes em dizer que é realizado 

à mão. Quando questionados se o preenchimento fosse digitalizado traria benefícios, cinco 

(71,4%) profissionais do CEO disseram que não, um (14,3%) disse ser indiferente e um 

(14,3%) respondeu que sim. 

Quando questionados sobre a existência de recomendações especiais a serem dadas 

para os pacientes contrarreferenciados para a AB, três (42,8%) entrevistados do CEO 

consideraram que não, ao passo que os outros quatro (57,2%) disseram que sim. Quando 

questionados sobre em que situações, seguem as seguintes falas: 

 

“em alguns casos que necessitam de preservação continuada” (PCEO3). 

 

“peço aos pacientes que eu tratei algum dente endodonticamente, para retornar a AB 

e pedir que esse elemento seja logo restaurado. Muitos clínicos fazem outros dentes 

e vão deixando esse para o final, o que muitas vezes gera fratura do elemento” 

(PCEO6).  

 

“necessidade de acompanhamento do paciente para avaliações clínico-radiográficas. 

Não há nada sobre isso, mas, eu escrevo quando há necessidade” (PCEO6). 
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“dentes com problemas que desencadeiam DTM ou problemas médicos de maior 

urgência, como relacionados à neurologia e psiquiatria” (PCEO2). 

 

 

 Observa-se, então, a importância do encaminhamento adequado do CEO para a UAB, 

onde o CD especialista deve estar preocupado em descrever a conduta realizada e trazer as 

recomendações que julgar importante para o caso, para que o paciente possa ter seu cuidado 

continuado da forma adequada pela AB. Nesse contexto, ressalta-se o que Borghi et al (2013) 

consideram sobre a integralidade da atenção, onde ela se efetiva na coordenação do cuidado 

pela ABS integrada à rede nos demais níveis de atenção, que vai desde o acesso até a 

resolução da necessidade de saúde existente, de forma continuada. 

Quanto ao tempo médio de retorno dos pacientes encaminhados ao CEO para a AB, os 

tempos variaram de três até no máximo de oito meses, de acordo com os profissionais da AB. 

A especialidade que exige maior tempo de espera foi a endodontia, para cinco profissionais 

(71,4%) dos sete CDs da AB entrevistados. 

Observa-se então, que existe uma morosidade no retorno para UAB de origem, do 

paciente encaminhado para o CEO, e isso é consequência da demora no agendamento para a 

especialidade referenciada. 

Outro ponto importante é o acompanhamento do paciente referenciado que, muitas 

vezes, não retorna à unidade de origem para o seguimento e/ou a conclusão do tratamento. O 

ideal seria que, após o término do tratamento, o paciente fosse encaminhado para a unidade de 

saúde de origem para a conclusão do tratamento e a manutenção. (PIMENTEL et al, 2010). 

Quando questionados sobre a conduta da UBS após o retorno do paciente 

contrarreferenciado, os profissionais da AB foram unânimes (100%) em responder que fazem 

o agendamento imediato do paciente. Isso é um aspecto positivo, que corrobora na garantia da 

continuidade do cuidado do paciente. 

Ressalta-se que segundo Borghi et al (2013), a contrarreferência é deficiente quando a 

maioria dos pacientes não voltam para a UAB de origem. Para os autores, a interligação entre 

a atenção básica e a secundária na área odontológica deve permitir o encaminhamento 

eficiente e adequado do paciente, com contrarreferência, para a atenção primária ao final do 

tratamento especializado, além do retorno facilitado à atenção secundária sempre que for 

preciso. 

Silva (2009) também considera que para ter de fato a integralidade, no sentido de se 

garantir a continuidade do cuidado a fim de resolver as necessidades de saúde do usuário, o 

sistema de RCR deve ser o elo entre o usuário e os demais níveis de atenção, permitindo que 
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ele possa percorrer, conforme suas necessidades, todo o sistema e voltar sempre ao ponto de 

origem, que é a atenção básica. 

 Sobre a contrarreferência, a coordenação da SB assim se posicionou:  

 

“os profissionais da AB são orientados a coordenar o cuidado junto ao seu paciente, 

explicando a importância do mesmo retornar o mais breve possível à unidade de 

origem, com a guia de contrarreferência, para continuidade do cuidado” 

(coordenação SB). 

 

 A partir dessa fala, observa-se que a coordenação diz ter se esforçado para que os 

profissionais da AB orientem seus pacientes quanto à necessidade de retornar à unidade com a 

guia de contrarreferência, assim que concluir o tratamento pelo especialista do CEO, para dar 

continuidade ao cuidado que lá fora iniciado. 

 

Categoria: potencialidades e fragilidades para o acesso     

 

Através da análise dessa categoria, foram identificadas as potencialidades e 

fragilidades para o acesso às especialidades odontológicas. Para isso, foram destacados os 

principais apontamentos de todos os participantes da pesquisa, para facilitar o entendimento: 

 

• Potencialidades: 

 

1) O SISREG é um organizador e garantidor do acesso ao CEO. 

O referenciamento do paciente da UBS para o CEO é feito via Sistema de regulação 

(SISREG). Assim, o CEO oferta a vaga na especialidade, à central de regulação, a qual 

comunica a UBS:  

 

“a AB encaminha o paciente para o CEO, através do SISREG, que é quem faz a 

regulação das vagas... o CEO semanalmente disponibiliza as vagas para a central de 

regulação, que vai comunicar a unidade que encaminhou o paciente para 

determinada especialidade” (PCEO1). 

 

 “o dentista encaminha o paciente para uma especialidade, como por exemplo, 

endodontia, cirurgia, estomatologia,... Daí eu lanço o pedido ou a necessidade no 

SISREG... depois, a central de regulação avisa a gente, quando surge uma vaga no 

CEO, para aquela especialidade, dando o dia e a hora da consulta, e nós ligamos 

para avisar ao paciente sobre a consulta marcada no CEO” (PSIS1). 
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Assim, observa-se que na prática cotidiana, o usuário é atendido na AB e após se 

esgotarem todas as possibilidades terapêuticas, ele é encaminhado para o atendimento 

especializado, realizado no CEO. Esse processo é regulado através de um Sistema 

Informatizado, que teria como objetivo, de acordo com o MS, garantir o acesso aos exames, 

consultas especializadas e internações nos níveis de maior complexidade mediante 

encaminhamento dos pacientes (BRASIL, 2006b).  

 

2) O Sistema de regulação elenca prioridades. 

O referenciamento do paciente da AB para o CEO obedece aos critérios pré-definidos 

pelo Caderno 17 dos cadernos da AB e existe priorização entre casos distintos: 

 

“no caso de pacientes sistematicamente comprometidos existe prioridade” (PCEO3). 

 

“existem prioridades de zero a três: zero é necessidade de atendimento imediato; um 

é urgência ou atendimento o mais rápido possível; dois é prioridade não urgente; e 

três é atendimento eletivo” (PSIS2). 

 

 

O referenciamento à atenção secundária baseia-se na análise de risco e necessidades 

do usuário (SILVA, 2009).  

Rodrigues e Santos (2011) relatam que as centrais de gestão ou regulação devem ser 

capazes de fazer o controle e organização, mas também de estabelecer prioridades de 

atendimento. 

 

3) A disponibilidade dos serviços especializados na rede pública (antes só havia serviços 

e ações relativos à AB). 

O CEO da PNAC é referência para todas as unidades de AB da Ilha do Governador e 

possui as seguintes especialidades: Periodontia, Endodontia, DTM, Cirurgia Oral Menor, 

Estomatologia e Atendimento a pacientes com necessidades Especiais: 

 

 

“como estou há muito tempo trabalhando na AB, fico muito feliz por ver a 

possibilidade de ter um paciente encaminhado para fazer um canal, o que antes era 

inviável... só poderia extrair o dente” (PAB6). 

 

“garante o cuidado especializado... permite a manutenção de elementos que seriam 

extraídos” (PAB3). 
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“veio preencher uma lacuna existente na rede, pois só tinha AB” (PAB5). 

 

Os encaminhamentos para o CEO são realizados após se esgotarem todos os recursos 

clínicos na AB. Para Campos et al (2010), a ABS deveria ser uma das principais portas de 

entrada para o sistema de saúde, mas, espera-se muito mais dela do que apenas a função de 

garantir o acesso ao sistema, como a capacidade de resolver cerca de 80% dos problemas 

enquanto os demais casos seriam encaminhados, assim, compondo uma rede articulada de 

serviços que amplie a capacidade de resolver os problemas de saúde do paciente de uma 

forma integral. 

 

• Fragilidades: 

 

1) Oferta insuficiente dos serviços especializados (necessidade de incluir outras 

especialidades, como por exemplo, prótese e ortodontia). 

Nessa questão, a pesquisa constatou algumas falas que demonstram deficiências no 

processo de regulação, como por exemplo, a indisponibilidade de algumas especialidades: 

 

“o número de especialidades não é suficiente, como por exemplo, não tem prótese, 

ortodontia e outras” (PAB5).  

 

“há necessidade de incluir outras especialidades, como por exemplo, ortodontia, já 

que há um número enorme de crianças atendidas na AB, muitas delas com 

maloclusões que poderiam ser prevenidas e até tratadas” (PAB6). 

 

“a integralidade é ter acesso a todas as suas demandas, no sentido das necessidades 

dos pacientes, mas, no caso de prótese, ainda é incipiente ou nulo” (PCEO3).  

 

“existe procura e necessidade por prótese, que não é contemplada pelo CEO... faltam 

profissionais para atender a uma demanda cada vez maior de pessoas que usam a 

AB” (PCEO6). 

 

 

Em complemento aos cuidados da atenção básica, os CEO oferecem atendimento nas 

áreas de endodontia; periodontia especializada; cirurgia oral menor; estomatologia; 

atendimento ao paciente com necessidades especiais; ortodontia preventiva e interceptativa; e 

prótese total e parcial em resina (RIO DE JANEIRO, 2013). Porém observa-se que no CEO 

estudado não estão disponibilizados os serviços de ortodontia e de prótese, deixando de 

atender às necessidades do usuário desse território. Tal fato deve ser levado em consideração 

pelo gestor para garantia ao princípio da integralidade.    
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2) Oferta insuficiente de profissionais especializados. 

A pesquisa também verificou alguns problemas que provocam um nó no sistema, 

dificultando o fluxo do paciente da AB ao CEO e a garantia da continuidade do cuidado. 

Assim, dentre os problemas mais apontados foram a pouca oferta de vagas que é insuficiente 

para atender a demanda, que é provocada pela falta de profissionais em quantidade suficiente: 

 

“os problemas principais que dificultam a regulação das referências para consultas e 

exames são a ausência de um profissional específico para a regulação das 

referências, a oferta insuficiente dos serviços especializados, má distribuição dos 

CEO por área programática, absenteísmo às consultas, falta de reposição dos 

profissionais especializados...” (coordenação SB). 

 

A Portaria nº 2.488, de 2011, editada pelo MS, diz que uma atenção integral é 

condicionada pela oferta que, se for insuficiente, resulta em fila de espera, considerada como 

o principal problema para a integração, contrapondo o preconizado pela PNAB ao dizer que o 

acesso a outros níveis de atenção deve ser nas condições e tempo adequados e com equidade.  

 

3) Demora no agendamento (grande número de usuários à espera do atendimento ao 

CEO). 

O que tem se observado nas falas dos entrevistados é que existe demora para o 

agendamento dos usuários do sistema de saúde, devido à desproporção entre a oferta de 

serviços e a demanda de pacientes, causando filas de espera: 

 

 “o paciente esperou tanto tempo que, quando chegou ao CEO, o elemento já estava 

fora do protocolo” (PAB4). 

 

“aqui, os pacientes sempre preferem fazer a panorâmica particular, pois é um exame 

barato, que dá para os pacientes pagarem, e é mais rápido, pois não precisa ficar 

esperando a vaga pelo SISREG” (PSIS1). 

 

“isso se justifica pelo tempo na fila de espera do paciente” (PCEO7). 

 

 “houve expansão da ESF, porém, em contrapartida há falta de incentivo  e recursos 

para o CEO... porque há uma grande demanda reprimida” (PCEO1). 

 

 

Segundo Giovanella et al (2009), o SISREG deveria viabilizar a marcação imediata de 

exames e consultas especializadas através de uma oferta suficiente. 
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4) Absenteísmo (decorrente da demora no agendamento). 

A demora no agendamento das consultas na atenção secundária gera em alguns casos 

absenteísmo. Segundo a coordenação de SB existe o monitoramento das filas de espera, e que 

o enfrentamento dessa problemática se dá: 

 

“através da gestão de listas, pelo chefe do CEO e da análise periódica dos dados 

referentes aos atendimentos, absenteísmo... os problemas principais que dificultam a 

regulação das referências para consultas e exames são a ausência de um profissional 

específico para a regulação das referências, a oferta insuficiente dos serviços 

especializados, má distribuição dos CEO por área programática, absenteísmo às 

consultas, falta de reposição dos profissionais especializados e ausência de 

qualificação, educação continuada para estes profissionais...” (coordenação SB). 

 

 

De acordo com Giovanella et al (2009), o SISREG deveria acompanhar o percurso do 

usuário, proporcionando a diminuição do número de faltosos. 

 

5) Distância (inacessibilidade) e má distribuição dos CEO por área programática. 

 

O referenciamento via SISREG para unidades fora do bairro da Ilha do Governador, 

em alguns casos leva a desistência por parte do usuário devido à distância e o custo com o 

deslocamento:  

 

“quando precisa fazer uma radiografia, eu encaminho pelo SISREG, que dá vaga 

para outro CEO, fora da Ilha e por isso, a maioria dos pacientes prefere fazer num 

consultório particular, aqui do bairro mesmo, pois fica mais barato e mais fácil do 

que sair da Ilha” (PSIS1). 

 

Tal situação já foi estudada por autores, como Serra e Rodrigues (2010), que 

verificaram que bom funcionamento da RCR fica comprometido pela falta de planejamento, 

que nesse caso diz respeito à má distribuição espacial das unidades. 

 

6) Ausência de treinamento, educação continuada e permanente para os profissionais 

(profissionais não capacitados adequadamente). 
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Evidencia-se que alguns profissionais não realizam o preenchimento adequado dos 

formulários para encaminhamento, sem atentar para os protocolos clínicos definidos pelos 

Cadernos da AB e isso demonstra a necessidade de se investir em treinamento e capacitação 

da equipe. Quanto à dificuldade para o preenchimento dos formulários e os erros mais 

comuns, constataram-se as seguintes falas:  

 

 

“os profissionais não relatam o que já foi realizado... muitas vezes o nome do 

dentista não é legível. Eles também encaminham pacientes com dentes que não têm 

mais indicação para endodontia” (PCEO6). 

 

“muitas vezes, parece que os dentistas da AB não sabem como proceder com o 

paciente e encaminham para o CEO para ganhar tempo... casos como raspagem 

supra gengival, que muitas vezes são mandadas desnecessariamente ao CEO” 

(PCEO6). 

 

“pois estes profissionais devem estar preparados para desenvolver suas atividades e 

se não recebemos este treinamento, o trabalho se torna mais complicado e às vezes 

nos deparamos com as dificuldades” (PSIS4). 

 

Serra e Rodrigues (2010) verificaram em um estudo realizado que, no que tange aos 

recursos humanos, observou-se que a falta de treinamento apropriado para a função e a 

precariedade na educação permanente. 

 

7) Falta de recursos ou investimentos na atenção secundária, que não acompanhou a 

expansão da ESF (que aumentou a demanda reprimida). 

 

A pesquisa verificou que a expansão da ESF não foi acompanhada pela atenção 

secundária, o que traz falta de insumos, equipamentos, reposição e capacitação de 

profissionais, insuficiência de especialidades, dentre outras deficiências. Há deficiência de 

recursos humanos e materiais, que trazem como consequência a descontinuidade do cuidado 

em SB:  

 

“filosoficamente sim, mas, faltam recursos para a integralidade ser exercida 

plenamente no SUS” (PCEO4). 

 

“houve expansão da ESF, porém, em contrapartida há falta de incentivo  e recursos 

para o CEO... porque há uma grande demanda reprimida... houve o aumento da 

demanda reprimida pela ESF, que não acompanhou a falta de recursos das 

policlínicas... infelizmente a prefeitura esqueceu das policlínicas” (PCEO1). 

 

“com a expansão da atenção primária no município, aumento da população coberta e 

das clínicas da família, a nossa rede de atenção secundária não recebeu nenhum 



117 

 

implemento de profissionais especializados, o que aumentaria a oferta de vagas 

especializadas... através de levantamento de relatório do SISREG e monitoramento 

junto aos CEO, conseguimos justificar junto à coordenação local a necessidade de 

trazer alguns profissionais especializados, como periodontistas,... para os nossos 

CEO” (coordenação SB).  

 

 

Segundo Vilarinho, Mendes e Prado Júnior (2007), a expansão da rede assistencial de 

atenção secundária e terciária não acompanhou, no setor odontológico, o crescimento da 

oferta de serviços de atenção básica.  

Para Aquilante e Aciole (2015), a integração dos serviços é um dos mais graves 

impedimentos da integralidade na atenção à saúde uma vez que as ações integrais ficam 

restritas à USF. Assim, quando são necessárias ações de outros níveis de complexidade, o 

sistema se mostra vulnerável, pois não responde às necessidades do usuário satisfatoriamente.  

 

8) Burocracia. 

 

A pesquisa observou que existem dificuldades relacionadas ao preenchimento dos 

formulários de encaminhamento. Existem profissionais que não realizam o preenchimento 

adequado desses formulários, e isso novamente demonstra a necessidade de se investir em 

treinamento e capacitação da equipe.  

 

 “existem dúvidas burocráticas, como por exemplo, a unidade de onde vem ou vai” 

(PCEO2). 

 
 “os profissionais não relatam o que já foi realizado... muitas vezes o nome do 

dentista não é legível. Eles também encaminham pacientes com dentes que não têm 

mais indicação para endodontia” (PCEO6). 

 

“a AB tem melhorado muito nos últimos anos, mas a burocracia ainda é uma 

barreira... há demora exacerbada que, às vezes, inviabiliza o tratamento... o paciente 

muitas vezes retorna à unidade de referência relatando que não foi chamado e ao 

consultar o SISREG, a situação está pendente” (PSIS1). 

 

 

Para Aquilante e Aciole (2015) os protocolos estabelecidos estão ainda sendo 

apropriados pelos profissionais. Ao analisar o processo de RCR, os autores perceberam que 

ele está limitado à questão burocrática. 

 

9) Falta de comunicação e informação. 
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Analisando as falas dos entrevistados, observa-se que os profissionais consideram 

relevante o investimento em recursos de comunicação e informação, como por exemplo, o uso 

do prontuário eletrônico, já que o mesmo permite registrar informações acerca do paciente, 

monitorá-lo dentro da rede, agilizar o processo de trabalho, além de viabilizar a articulação 

entre a AB e o CEO. Outro ponto importante seria a facilitação de entendimento do que é 

registrado pelos profissionais, já que a escrita é digitalizada e não manual. Porém, os 

profissionais da ESB, que utilizam o prontuário eletrônico, relataram que não existe tal 

interação, pois as informações registradas pela AB não são disponibilizadas aos profisssionais 

do CEO, existindo apenas uma integração entre os profissionais da própria unidade: 

 

 

“se tivéssemos o prontuário eletrônico, seria interessante para o acompanhamento e 

monitoramento das solicitações, como por exemplo, no caso do encaminhamento 

para tratamento endodôntico do dente do paciente” (PAB5).  

 

“seria mais fácil integrar as especialidades entre si; poderia acompanhar a história do 

paciente, de onde vem e vai” (PCEO2). 

 

“as clínicas da família, as unidades mistas com ESB sim, mas os CEO ainda não 

têm... alguns nem possuem computador para a SB... a existência de prontuário 

eletrônico, único, como acesso aos profissionais da AB e especializada, facilitaria o 

acompanhamento e melhor atenção à saúde integral do usuário... os CEO não 

possuem computador em rede, nem prontuário eletrônico... eu acredito que traria 

agilidade no percurso do usuário pela rede e menor risco de não compreensão de 

procedimentos realizados, por depender da escrita do profissional... quanto às 

iniciativas para melhorar a articulação entre a AB e a secundária deve-se manter e 

aprimorar os meios de comunicação em rede já existentes entre os profissionais” 

(coordenação SB). 

 

Para Serra e Rodrigues (2010), os sistemas de informação e comunicação são 

precários, pois faltam telefones e computadores em rede e prontuários eletrônicos. Por isso, o 

meio mais utilizado para RCR é através de formulários de papel. Daí pode-se entender a 

resolubilidade diminuída do Programa e o funcionamento inadequado da RCR. 

 

10) Critérios rígidos ou inflexibilidade dos protocolos para encaminhamento – protocolos 

rígidos, antigos e limitados. 

 

Os protocolos preconizados e adotados, na prática, pelas unidades são aqueles 

propostos pelo Ministério da Saúde de acordo com o Caderno 17 dos Cadernos da AB. O 

estudo identificou inúmeras restrições constantes nos protocolos das especialidades, que 
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devem ser seguidas pelos dentistas das UBS para encaminhar seus pacientes para as 

especialidades do CEO, que no caso de não ser aplicado o paciente será excluído quanto à 

possibilidade terapêutica na atenção secundária, o que muitas vezes significa um tratamento 

mais radical e até mutilador: 

 
 

“os elementos encaminhados para o tratamento endodôntico, por exemplo, devem 

seguir critérios pré-estabelecidos, tendo que ser restauráveis com o material ofertado 

na AB” (PCEO7). 

 

“inicialmente, as vagas são oferecidas através do SISREG, semanalmente e os 

critérios são de acordo com os protocolos...” (PCEO1). 

 

“os pacientes retornam para a AB sem os serviços serem executados como 

deveriam, como por exemplo, esbarra na rigidez do protocolo imposto pela rede, 

como no caso da dificuldade de tratamento de canal... recomendo maior 

flexibilização do protocolo para encaminhamento” (PAB5). 

 

“os protocolos para encaminhamentos são muito rígidos, limitados e inflexíveis, 

excluindo alguns casos clínicos” (PAB6). 

 

“excesso de pré-requisitos clínicos para encaminhar para encaminhar, como por 

exemplo, o dente deve estar íntegro para fazer canal” (PAB7). 

 

“atualizar e avaliar constantemente os protocolos das especialidades e divulgá-los 

continuamente para a rede básica, através de treinamentos constantes” (coordenação 

SB). 

 

 

Observa-se através das falas a importância dos protocolos, que para os profissionais 

teriam a função de organizar e padronizar os encaminhamentos entre a AB e o CEO. Isso é 

corroborado pelo MS, que diz que os protocolos clínicos em SB, discriminados pelo Capítulo 

cinco do Caderno 17 dos Cadernos da AB, trazem as recomendações para as RCR, de modo a 

organizar os fluxos entre a AB e a especializada (BRASIL, 2004; BRASIL, 2006a). 

Aquilante e Aciole (2015) relataram que, quando são necessárias ações de outros 

níveis de complexidade, o sistema se mostra vulnerável, pois não responde às necessidades do 

usuário satisfatoriamente. Além disso, existem protocolos estabelecidos que ainda estão sendo 

apropriados pelos profissionais, o demonstra que o processo de RCR, está limitado à questão 

burocrática. Isso, segundo os autores, acaba por deixar, muitas vezes, os usuários em situação 

de maior vulnerabilidade para futuros tratamentos mutiladores. 
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Serra e Rodrigues (2010) verificaram a importância de capacitação da equipe e 

também programas de educação permanente, pois é fundamental a adequação ou adaptação à 

realidade ou necessidades do usuário. 

Isso traz à reflexão sobre a necessidade de se reavaliar periodicamente os protocolos 

clínicos utilizados de modo atualizá-lo às necessidades reais do usuário de determinado 

território. Ele não pode ser rígido ou engessado de modo a não permitir a adequação a uma 

realidade local. Daí a importância da flexibilização dos protocolos.  

Quando o paciente esbarra na limitação estabelecida pelo protocolo, ele não consegue 

ter seu problema sanado pela atenção secundária e muitas vezes, desiste do tratamento. Além 

disso, esse paciente, na maioria das vezes, nem retorna à AB, para dar continuidade ao 

tratamento. 

Pimentel et al (2010) observaram que o paciente referenciado, muitas vezes, não 

retorna à unidade de origem para manutenção ou conclusão do tratamento, quando a atenção 

secundária não realiza a ação ou serviço que deveria cumprir, tendo a descontinuidade da 

assistência. 

 

Categoria: percepção dos profissionais  

 

Essa categoria permitiu analisar a percepção dos profissionais envolvidos no processo 

de consolidação da integralidade. Para tanto, foram selecionadas falas dos profissionais dos 

diferentes níveis de atenção e da coordenação de SB e foram extraídas as seguintes 

subcategorias: desconhecimento profissional, AB como porta de entrada, ampliação da 

cobertura pela ESF e necessidade de investir na atenção secundária para garantir a 

integralidade.   

 

Subcategoria: desconhecimento profissional  

 

“não sei o que é RAS e não sei qual a importância da integração da AB com a 

RAS...” (PAB2). 

 

“entendo que a ESF é o funcionamento por áreas, mas, não entendo muito bem... 

entendo muito pouco a respeito, só sei que tem a atenção básica, o CEO e a atenção 

hospitalar de alta complexidade” (PCEO2).  
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 Analisando as falas, pôde-se verificar que existem profissionais que não detêm total 

conhecimento acerca da estruturação do sistema de saúde, desconhecendo em alguns casos, 

conceitos básicos sobre os diferentes níveis de atenção, da ESF, da RAS, da integralidade, 

enfim. Isso demonstra que existem profissionais que não estão capacitados e por sua vez, a 

coordenação não vem investindo o suficiente em ações de treinamento e de educação 

continuada e permanente dos profissionais que compõem a rede de saúde, de modo a 

contribuir no processo de consolidação da integralidade. 

No que tange aos recursos humanos, Serra e Rodrigues (2010) observaram que a falta 

de treinamento apropriado para a função e a precariedade na educação permanente 

contribuem para o funcionamento inadequado do sistema e prejuízos à integralidade. 

 

Subcategoria: AB como porta de entrada  

 

“a AB é fundamental pois, é a porta de entrada para os outros serviços e vai dar 

sequência à linha de cuidado do paciente... a AB tem que oferecer ao paciente todos 

os procedimentos ou serviços oferecidos pelo caderno de AB” (PAB5). 

 

“a RAS seria toda a rede de serviços públicos de saúde oferecidos à população... a 

AB é fundamental, pois ela é a porta de entrada para encaminhar o paciente para os 

demais serviços” (PAB6). 

 

“a AB é o ponto de partida da organização, logo, uma AB organizada será 

responsável por organizar o processo de hierarquização... O CEO é o divisor entre a 

AB e terciária e será responsável por triar os pacientes para a rede hospitalar... a 

integralidade é o cuidado iniciado na AB e que continua por toda a RAS” (PCEO1). 

 

“a AB é a base da rede, o ponto de referência que articula com os demais níveis de 

atenção... o CEO amplia a resolutividade do SUS” (PSIS2). 

 

“a AB é muito importante... somos o primeiro contato com o paciente, somos quem 

acolhe e diagnostica... a implantação dos CEO é igualmente importante, já que este é 

uma extensão do nosso serviço... a AB tem melhorado muito nos últimos anos mas a 

burocracia ainda é uma barreira... há uma demora exacerbada que as vezes 

inviabiliza o tratamento... a integralidade não está sendo contemplada pela 

burocracia e demora” (PSIS1). 

 

 Os profissionais, de uma forma geral consideram que a AB é a porta de entrada do 

sistema, sendo eixo fundamental da coordenação dos cuidados. A AB é responsável pela 

resolução da maior parte dos problemas de saúde do paciente, indo até o limite da clínica e 

quando não é mais capaz de resolvê-los, deve encaminhar o paciente para o nível secundário, 
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que na SB é representada pelo CEO, onde são realizados os serviços de média complexidade 

em odontologia.  

Segundo o MS, a AB é responsável por realizar a assistência em saúde bucal até 

esgotarem todas as suas possibilidades terapêuticas no nível primário. Daí, quando se 

extrapola a possibilidade de tratamento nesse nível de atenção e se faz necessária a realização 

de procedimentos de maior complexidade em odontologia, o paciente é encaminhado para o 

CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) (BRASIL, 2004b).  

 

Subcategoria: ampliação da cobertura pela ESF 

 

“vejo a ESF positivamente, pois foca na AB, prevenção e promoção da saúde” 

(PAB1). 

 

“acho bom o conceito da ESF, mas, na prática, ainda vejo entraves... nos CEO serão 

realizados os tratamentos que não estão disponíveis na AB” (PAB2).  

 

“a ESF é uma proposta de reformulação e reorganização do sistema, através da AB 

como principal acesso à saúde, com foco na prevenção e promoção...” (PAB3). 

 

“a ESF foi a reorganização da AB para ampliação da resolutividade... a integralidade 

seria condição integral e não parcial de compreensão do ser humano, ou seja, o 

sistema de saúde deve estar preparado para ouvir o usuário, entendê-lo, inserido em 

seu contexto social e a partir daí, entender as demandas e necessidades desta pessoa” 

(PAB4). 

 

 As falas demonstraram que a ESF veio ampliar a cobertura da população e o acesso à 

AB, porém, constata-se que a atenção secundária ainda não recebe recursos suficientes para 

atender a essa demanda aumentada, o que causa entraves no fluxo da continuidade do 

cuidado, que deveria ser contínuo a partir da AB. 

Para Oliveira e Pereira (2013), a organização da atenção básica, por meio da ESF, 

prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação de saúde integral e, de forma contínua, 

contemplando práticas e serviços que vão além da assistência médica e baseada nas 

necessidades da população que são apreendidas a partir do estabelecimento de vínculos entre 

usuários e profissionais. A ESF é centrada na família, percebida a partir de seu ambiente 

social e físico, além das condições de vida e saúde das populações, permitindo-lhes uma 

compreensão ampliada do processo saúde-doença. 
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Subcategoria: necessidade de investir na atenção secundária para garantir a 

integralidade 

 

“a integralidade é a pessoa iniciar o cuidado na AB e dar sequência ao cuidado nos 

demais serviços da rede, caso seja necessário, no caso da AB não poder resolver o 

problema. Acho que a integralidade é garantida parcialmente, porque não temos na 

sequência do tratamento o número de especialistas e serviços que seriam necessários 

para atender as necessidades, como por exemplo, não tem prótese nem ortodontia na 

rede... os pacientes retornam para a AB sem os serviços serem executados como 

deveriam” (PAB5). 

 

“a integralidade é a pessoa iniciar o cuidado na AB e dar sequência ao cuidado nos 

demais serviços da rede. Acho que esse direito não é garantido nem pela AB nem 

pelo CEO porque os pacientes retornam para a AB sem os serviços serem 

executados como deveriam... acho que infelizmente não há garantia de acesso para a 

atenção secundária” (PAB6). 

 

“a importância da integração da AB com os demais níveis é a continuidade do 

serviço. É importante saber que o profissional pode contar com especialistas para 

atendimento... direito da integralidade é garantido sim, pois caso necessário, a AB 

pode encaminhar o paciente para os CEO e depois retornar para consultas de revisão 

na AB, mas, eu acho que está cada vez mais demorado e mais burocrático o 

atendimento” (PAB7). 

 

“integralidade é ter acesso a todas as suas demandas, no sentido das necessidades 

dos pacientes... mas, no caso de prótese ainda é incipiente ou nulo” (PCEO3). 

 

“o CEO é fundamental no processo de implantação de SB e qualidade de vida para 

satisfação do paciente com sua saúde de forma plena... o princípio da integralidade é 

garantido filosoficamente, mas faltam recursos para a integralidade ser exercida 

plenamente no SUS” (PCEO4). 

 

“o CEO é fundamental para atender as demandas mais específicas... não todos os 

direitos são garantidos pelo CEO... existe a procura e necessidade por prótese que 

não é contemplada pelo CEO” (PCEO6). 

 

“para alcançar a integralidade seria necessário disponibilizar mais especialistas 

como prótese e ortodontia” (PSIS2). 

 

“os CEO ainda deixam a desejar no cuidado integral ao paciente... poderia ser 

melhor pois se ofertam poucas vagas e a demanda é grande.” (PSIS4). 

 

“há maior transparência na oferta de vagas e melhor organização do sistema, porém, 

muitos pontos precisam ser revistos e trabalhados para garantir que o usuário tenha 

continuidade do cuidado em suas necessidades. Um ponto crucial é a expansão e 

qualificação da atenção secundária” (coordenação SB). 

 

 Os profissionais entrevistados concordaram com a necessidade de se investir na 

atenção secundária para que possa ser ampliada, da mesma forma que a AB, de modo a 
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atender às necessidades da população de determinado território. As falas mostram a 

insuficiência de profissionais e a inexistência de algumas especialidades que são necessárias 

para a continuidade da assistência, como por exemplo, a ortodontia e a prótese. 

Para Aquilante e Aciole (2015), a integralidade do sistema de saúde se refere à 

articulação dos diferentes níveis de atenção, de modo a permitir que o usuário transite pelo 

sistema e as suas necessidades de saúde sejam atendidas.  Por outro lado, a integração dos 

serviços é um dos mais graves impedimentos da integralidade na atenção à saúde uma vez que 

as ações integrais ficam restritas à USF. Quando são necessárias ações de outros níveis de 

complexidade, o sistema se mostra vulnerável, pois não responde às necessidades do usuário 

satisfatoriamente.  

 Tais deficiências têm causado filas de espera, demora no atendimento dos pacientes 

encaminhados para o CEO, absenteísmo e até o retorno do paciente para a AB sem ter seu 

problema resolvido pela atenção secundária. Então, conforme relato da própria coordenação 

de SB, apesar dos avanços alcançados pelo SUS, no que tange à expansão da AB e à oferta 

dos serviços especializados pelo CEO, ainda é preciso investir em ações para que se garanta 

de fato a integralidade, no sentido da continuidade do cuidado em SB, onde o paciente 

percorre todo o sistema de saúde sem impedimentos, garantindo ao usuário o direito garantido 

em lei pela assistência integral à saúde. 

A organização do sistema integrado de saúde em redes de atenção, de acordo com 

Kuschnir e Chorny (2010), deve garantir a continuidade do cuidado, pois estes sistemas têm a 

responsabilidade de garantir o direito à saúde e as redes regionalizadas, como instrumento 

para ampliação do acesso e diminuição das desigualdades. Afinal, isso proporcionaria 

serviços de saúde para atenção integral a toda a população de uma região ou território, tendo 

em vista que a atenção básica seria a “porta de entrada” do sistema, com clínicos generalistas 

e estaria ligada ao nível secundário com a oferta de serviços especializados.  

Serra e Rodrigues (2010) relatam sobre o conceito da integralidade, previsto como 

diretriz pela CF e como princípio pela LOS, no que se refere ao direito de acesso dos usuários 

às ações dos diferentes níveis de complexidade, com fluxos definidos e organizados 

espacialmente a fim de assegurar a continuidade do cuidado em unidades localizadas 

próximas aos cidadãos. A integração das redes de saúde é garantida pelo efetivo sistema de 

RCR que estabelece o encaminhamento mútuo dos pacientes entre os diferentes níveis de 

complexidade, pois o próprio MS define esse sistema como um dos elementos-chave de 

reorganização das práticas de trabalho. 
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7 Considerações Finais 

 

Esta pesquisa analisou três unidades de saúde, sendo duas de AB e uma de atenção 

secundária, todas situadas no bairro da Ilha do Governador, no município do Rio de Janeiro, 

em busca do melhor entendimento de como acontece na prática diária a integração entre os 

serviços de saúde bucal nesse território.  

As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal de janeiro de 2004, efetivadas pelo 

Programa Brasil Sorridente de 17 de março de 2004 (MS), proporcionaram a ampliação do 

acesso às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, através da implantação 

das ESB que reestruturou o modelo de saúde bucal, agora centrado na família através da ESF, 

com a proposta de melhorar os índices epidemiológicos da população brasileira, relacionados 

às condições de saúde bucal.  

 Além disso, o programa implantou os CEO, injetando recursos para realização 

serviços especializados em Odontologia, para complementação das ações iniciadas pela AB, 

de modo a viabilizar a integralidade dos serviços em saúde bucal. 

A reestruturação da Odontologia no município do Rio de Janeiro demandou 

investimentos para reorganização e expansão da AB, que deve ter grande capacidade 

resolutiva no que tange aos problemas de saúde da população. Porém, em conjunto, houve a 

necessidade de se investir na atenção secundária, uma vez que a ampliação da AB trouxe 

como consequência o aumentou das necessidades por parte dos usuários do SUS, pelos 

serviços especializados.  

Na teoria, essas iniciativas de ampliação do acesso e aumento da oferta de serviços 

básicos trariam grande visibilidade para a Odontologia e sobre tudo, benefícios à população. 

Mas, na prática, trouxe outros problemas relacionados à Saúde Bucal, o que por fim 

demonstrou que seria preciso investir de maneira mais efetiva na atenção secundária, para 

promover juntamente a ampliação da oferta de exames e serviços especializados. 

Os CEO deveriam garantir as demandas especializadas, a partir das necessidades 

solicitadas pelas UBS. Para tanto, foi criada uma central de regulação de vagas, através de um 

Sistema Informatizado de Regulação (SISREG), para organizar ou coordenar o sistema de 

referência e contra referência, através da Secretaria Municipal de Saúde junto a Coordenação 

de Saúde Bucal. 

Apesar do empenho do município para regular as vagas de uma forma coordenada, de 

maneira a atender as necessidades iniciadas na AB, em prol de proporcionar uma saúde 
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integral à população do seu território, garantindo a continuidade do cuidado, algumas 

dificuldades foram afloradas, no município do Rio de Janeiro, assim como no bairro estudado. 

Com relação à oferta de serviços de SB a pesquisa constatou que quando se extrapola 

a possibilidade de tratamento na AB e se faz necessária a realização de procedimentos de 

maior complexidade em odontologia, o paciente é encaminhado para o CEO , que aa Ilha do 

Governador funciona na PNAC (Policlínica Newton Alves Cardoso) e presta atendimento nas 

seguintes especialidades: Periodontia, Cirurgia oral menor, Endodontia, Pacientes com 

necessidades especiais, Estomatologia e DTM (atendimento de pacientes com Desordens 

Temporo Mandibulares).  

 Daí observa-se que não há a oferta de serviços nas especialidades de ortodontia, nem 

de prótese dentária, que por sua vez foram citadas na pesquisa como serviços necessários para 

atendimento da demanda dos usuários dos serviços de saúde bucal do território estudado. Isso 

revela que a oferta de serviços não está planejada sob o aspecto do atendimento das 

necessidades populacionais, como deveria, mas de acordo com as especialidades disponíveis 

pela unidade. 

A endodontia foi a especialidade com o maior número de encaminhamentos, ou seja, 

com uma maior demanda. Isso deveria ser considerado pelo gestor no momento de planejar a 

oferta de serviços, evitando a ocorrência de filas de espera provocadas pela desproporção 

entre a oferta e a demanda. Isso vai contra a proposta do SISREG, o qual viabilizaria a 

marcação imediata de exames e consultas especializadas através de uma oferta suficiente. 

Quando é preciso a realização de radiografia periapical para a complementação 

diagnóstica, deve-se fazer o referenciamento via SISREG, e ela é realizada em unidades fora 

do bairro da Ilha do Governador. Tal fato leva a desistência por parte do usuário devido ao 

tempo de espera, à distância e o custo com o deslocamento, assim, levando o usuário realizar 

tais exames em clínicas ou consultórios particulares do próprio bairro. No caso das 

radiografias panorâmicas, a unidade de referência é o Hospital Municipal Nossa Senhora do 

Loreto, que se localiza no próprio bairro. Porém, para a realização desse exame, o paciente 

também deve ser encaminhado via Sistema de Regulação de vagas o que, na maioria das 

vezes, leva o usuário a também optar por realizar pela rede particular devido à distância e à 

demora na marcação. Mais uma vez, verifica-se o comprometimento do funcionamento da 

RCR, demonstrando falta de planejamento, que nesse caso diz respeito a uma distribuição 

espacial aleatória das unidades. 

A pesquisa verificou que há disponibilização semanalmente de vagas pelo CEO, 

porém, o número de vagas é oferecido de acordo com a disponibilidade dos profissionais 
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existentes e não de acordo com a necessidade dos pacientes. A expansão da ESF provocou o 

aumento da população cadastrada, porém, não aumentou o quantitativo de profissionais, o que 

tem gerado uma demanda reprimida e fila de espera. Assim, a integralidade do sistema de 

saúde, onde o usuário transita livremente e as suas necessidades são atendidas, através de um 

fluxo contínuo entre a AB e o CEO, ficou comprometida.   

Quanto aos critérios adotados pelos cirurgiões dentistas para o encaminhamento à 

unidade secundária dos usuários cadastrados nas unidades de Zumbi e Bancários, além da 

operacionalização do agendamento para as consultas especializadas em Saúde Bucal, a 

pesquisa constatou que não existe informalidade no que se refere à referência ou o 

encaminhamento dos pacientes. Existem estruturas formais definidas, através de formulários 

elaborados. Ressalta-se que é fundamental a utilização de encaminhamentos apoiados nos 

protocolos e diretrizes clínicas, preconizados pelo Ministério da Saúde, de acordo com o 

Caderno 17 dos Cadernos da AB. Dentre os elementos que dificultam o acesso dos pacientes e 

o bom funcionamento dos sistemas de RCR está a baixa utilização de protocolos clínicos para 

encaminhamentos. 

A partir da pesquisa, evidencia-se que alguns profissionais não realizam o 

preenchimento adequado dos formulários para encaminhamento, sem atentar para os 

protocolos clínicos e isso demonstra a necessidade de se investir em treinamento, capacitação 

da equipe e programas de educação permanente. No entanto, os entrevistados relatam que os 

programas ocorrem sem a regularidade devida, sendo apenas para resolver problemas 

pontuais, o que não corrobora para o desenvolvimento das ações, o que causa prejuízos na 

integralidade e continuidade dos cuidados, que são fundamentais para a consolidação do SUS. 

Com relação à operacionalização do agendamento, a regulação do acesso em SB é 

realizada pelo SISREG, que deveria garantir ou assegurar o acesso do paciente da AB ao nível 

secundário, a pesquisa constatou deficiências no processo de regulação, como por exemplo, a 

insuficiência no quantitativo de profissionais para atender a demanda, causando demora no 

agendamento e a indisponibilidade de algumas especialidades. Isso vai contra à proposta 

inicial que diz que com a implantação dos CEO, a estruturação da média complexidade na 

Odontologia proporcionaria procedimentos mais complexos e permitiria a continuidade 

assistencial ao usuário sem interrupção da linha de cuidado à Saúde Bucal. 

Observa-se nas falas dos entrevistados que não tem havido interação adequada entre 

os profissionais dos diferentes níveis de atenção e que eles julgam importante para discussão 

da conduta, visando um melhor planejamento e assim, um tratamento mais eficaz ao usuário. 

Os profissionais disseram que o meio de comunicação que tem sido utilizado usualmente é 
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através da guia de referência e contrarreferência, sem haver uma interação mais efetiva entre 

os profissionais. Assim, os sistemas de informação e comunicação são precários, pois faltam 

telefones e computadores em rede e prontuários eletrônicos. Por isso, o meio mais utilizado 

para RCR é através de formulários de papel. Daí pode-se entender a resolubilidade diminuída 

do Programa, o que traz implicações à saúde da população.  

Com relação ao fluxo da contrarreferência a partir do CEO verificou-se que existe 

um formulário padrão de contrarreferência. Assim, após a alta do paciente da especialidade, o 

CD do CEO encaminha o paciente de volta a sua UAB de origem, através da 

contrarreferência, de modo a garantir a continuidade do cuidado, que lá fora iniciado. O ideal 

seria que, após o término do tratamento, o paciente fosse encaminhado para a unidade de 

origem para a conclusão do tratamento e a manutenção, com o formulário de contrarreferência 

devidamente preenchido, no qual devem constar a identificação do profissional, o diagnóstico 

e o tratamento realizados.  

O não retorno dos pacientes do CEO significa um entrave à integralidade, pois não 

há continuidade da atenção. Assim, o profissional especialista deve empenhar-se na 

contrarreferência e, principalmente, na informação aos pacientes sobre a importância desse 

retorno na conclusão do caso, além da manutenção. 

Pôde-se verificar outro ponto importante, que apesar dos formulários de 

contrarreferência serem preenchidos na maioria das vezes, a pesquisa observou que não é 

realizado a contento, em muitos casos, o que poderia ser solucionado através da existência de 

treinamentos e capacitações da equipe. 

Quanto ao tempo médio de retorno dos pacientes encaminhados ao CEO para a AB, os 

tempos variaram de três até no máximo oito meses. A especialidade que exige maior tempo de 

espera foi considerada a endodontia. Essa morosidade no retorno para UAB de origem é 

consequência da demora no agendamento para a especialidade referenciada. 

Sobre a conduta da UBS após o retorno do paciente contrarreferenciado, a pesquisa 

verificou que existe o agendamento imediato do paciente. Isso é um aspecto positivo, que 

corrobora na garantia da continuidade do cuidado do paciente. Vale ressaltar que, para ter de 

fato a integralidade, no sentido de se garantir a continuidade do cuidado, o sistema de RCR 

deve ser o elo entre o usuário e os demais níveis de atenção, permitindo que ele possa 

percorrer, conforme suas necessidades, a todo o sistema e voltar sempre ao ponto de origem, 

que é a atenção básica. 

Quanto às potencialidades e fragilidades para o acesso às especialidades 

odontológicas, foram destacados os principais apontamentos, elencados abaixo: 
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A pesquisa verificou, de uma forma geral, que apesar dos aspectos positivos 

alcançados através da implantação dos serviços de média complexidade em Odontologia e da 

regulação do acesso, realizado pelo SISREG, observa-se que ainda existem muitos pontos de 

fragilidade que devem ser enfrentados para que a garantia da continuidade do cuidado possa 

ser de fato efetivada. 

No levantamento da percepção dos profissionais envolvidos no processo de 

consolidação da integralidade, pôde-se verificar que existem profissionais que não detêm o 

total conhecimento acerca da estruturação do sistema de saúde, desconhecendo conceitos 

básicos dos diferentes níveis de atenção, da ESF, da RAS, da integralidade, enfim. Tais 

profissionais não estão capacitados e por sua vez, a gestão, apesar de todo o esforço aplicado, 

reconhece que tem sido insuficiente em relação às ações de treinamento e de educação 

contínua e permanente, no sentido de contribuir com o processo de consolidação da 

integralidade. 

Os relatos demonstraram que a ESF veio ampliar a cobertura da população cadastrada 

e o seu acesso à AB. Porém, tem se verificado que a atenção secundária não recebeu recursos 

suficientes para atender a essa demanda aumentada, o que causou entrave no fluxo da 

Potencialidades:

• O SISREG é um organizador e garantidor do acesso ao CEO;

• O Sistema de regulação elenca prioridades; e

• A disponibilidade dos serviços especializados na rede pública (antes só havia serviços e 
ações relativos à AB)

Fragilidades:

• Oferta insuficiente dos serviços especializados (necessidade de incluir outras 
especialidades, como por exemplo, prótese e ortodontia);

• Oferta insuficiente de profissionais especializados;

• Demora no agendamento (grande número de usuários a espera do atendimento ao CEO);

• Absenteísmo (decorrente da demora no agendamento);

• Distância do CEO (inacessibilidade) e má distribuição dos CEOs por área programática;

• Ausência de treinamento, educação continuada e permanente para os profissionais 
(profissionais não capacitados adequadamente);

• Falta de recursos ou investimentos na atenção secundária, que não acompanhou a 
expansão da ESF (que aumentou a demanda reprimida);

• Burocracia;

• Falta de comunicação e informação; e

• Critérios rígidos ou inflexibilidade dos protocolos para encaminhamento – protocolos
rígidos, antigos e limitados.
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continuidade do cuidado que deveria ser contínuo a partir da AB. Assim, a integração dos 

serviços é um dos mais graves impedimentos da integralidade, uma vez que as ações integrais 

ficam restritas à USF. Quando são necessárias ações de outros níveis de complexidade, o 

sistema se mostra vulnerável, pois não responde às necessidades do usuário satisfatoriamente. 

No entanto, é fundamental ressaltar que os avanços já alcançados, apesar de algumas 

deficiências, permitiu ao bairro da Ilha do Governador e ao município do Rio de Janeiro, 

reestruturar e reorganizar os serviços em SB. Porém, ainda não se conseguiu que ofertas e 

demandas estejam equilibradas e que o usuário possa ter garantido o seu direito da 

continuidade do cuidado a sua saúde. Dessa forma, é importante salientar que o município 

deve seguir buscando levar a excelência na cobertura, no intuito de ampliar o acesso, e ao 

mesmo tempo atender as necessidades de saúde do usuário, com embasamento 

epidemiológico, buscando sempre o equilíbrio da oferta e demanda da sua população, 

garantindo a continuidade do cuidado, e assim atingir a Universalidade com Integralidade em 

saúde bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

8 Referências 

 

AQUILANTE, Aline Guerra; ACIOLE, Geovani Gurgel. O cuidado em saúde bucal após a 

Política Nacional de Saúde Bucal – “Brasil Sorridente”: um estudo de caso. Ciência & Saúde 

Coletiva, v. 20, n. 1, Rio de Janeiro. Jan. 2015, p. 239-48. 

 

BARBOSA, Adrielly Oliveira; GALVÃO, Angélica Haíssa; MARTELLI, Petrônio José de 

Lima. Saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família, 2010. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo Trad. de L.A. Rego e A. Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 

2006. 

 

BAUER, M.; GASKELL, G. (Orgs.). Qualitative researching with text, image and sound. 

London: Sage, 2008. 

 

BORGHI, Gabriela N. et al. A avaliação do sistema de referência e contrarreferência na 

atenção secundária em Odontologia. RFO, Passo Fundo/RS, v. 18, n. 2, p. 154-59, maio/ago, 

2013. 

 

BOTAZZO, C. Unidade Básica de Saúde: a porta do sistema revisitada. Bauru: EDUSC, 

1999. 

 

BRASIL. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília/DF: 

Senado, 1988. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica, Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Diretrizes da Política Nacional de Saúde 

Bucal. Brasília/DF: Ministério da Saúde, 2004. 

 

______. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.570, de 29 de julho de 

2004: estabelece critérios, normas e requisitos para a implantação e habilitação de Centros de 

Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. Brasília/DF: 

Ministério da Saúde, 2004b. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt1570_29_07_2004.html>. Acesso em: 

06 Nov. 2015. 

 

______. Ministério da Saúde. Saúde Bucal. Cadernos de Atenção Básica, n. 17. Brasília/DF, 

2006. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Regulação, 

Avaliação e Controle de Sistemas. Diretrizes para a implantação de Complexos Reguladores. 

Brasília/DF: Ministério da Saúde, 2006a. 

 

______. Ministério da Saúde. Portaria n.º 648. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 

Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (Pacs). 

Diário Oficial da União, 28 mar. 2006b. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt1570_29_07_2004.html


132 

 

 

 

______. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências. 29 de junho de 2011. Brasília/DF: Diário Oficial da União, 2011. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em 

Saúde. Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais – SB Brasil 2010. 

Brasília/DF, 2012a. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnsb.php>. Acesso 

em: 06 Nov. 2015. 

 

______. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2012b. 

 

BULGARELI, Jaqueline Vilela et al. Informações da atenção secundária em Odontologia 

para avaliação dos modelos de atenção à saúde., v. 42, n. 4. Revista de Odontologia. UNESP: 

2013, p. 229-36. 

 

CAMPOS, G.W.S. et al. Reflexões sobre a Atenção Básica e a Estratégia Saúde da Família. 

In: CAMPOS, G.W.S.; GUERREIRO, A.V.P. (Orgs.). Manual de Práticas de Atenção 

Básica. São Paulo: Hucitec, 2010. 

 

CAMPOS, Claudinei José Gomes. Análise de Conteúdo: ferramenta para a análise de dados 

qualitativos no campo da saúde. Rev Bras Enferm., v. 57, n. 5, set/out 2004, 611-14. Brasília 

(DF). 

 

CARVALHO, G. F. P; SPYRIDES, K. S. Prevalência de perdas dentárias em pacientes com 

mais de 50 anos da clínica odontológica da Universidade Gama Filho. Faculdade de 

Odontologia de Lins/Unimep, 23(2) 9-16, jul-dez, 2013. 

 

CECCIM, Ricardo Burg; FERLA, Alcindo Antônio. Educação permanente em saúde. 

Dicionário da educação permanente em saúde. FIOCRUZ, 2009. Disponível em: 

<http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html>. Acesso em: 15 Jul. 

2016. 

 

CHAVES, Sônia Cristina Lima et al. Política Nacional de Saúde Bucal: fatores associados à 

integralidade do cuidado. Revista Saúde Pública, Salvador/BA, 2010. 

 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

COSTA, Flávio Martins da. Idade X Empregabilidade. Publicado em 17/09/2007. Disponível 

em: <http://www.rh.com.br/Portal/Carreira/Artigo/4848/idade-x-empregabilidade.html>. 

Acesso em: 15 Jul. 2016. 

 

COSTA, M. A.; COSTA, M. F. B. Projeto de pesquisa: entenda e faça. 3 ed. Petrópolis/RJ: 

Vozes, 2012. 

 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnsb.php
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.rh.com.br/Portal/Carreira/Artigo/4848/idade-x-empregabilidade.html


133 

 

CMS NECKER PINTO. Rede Otics Rio. Regulamento Interno. Disponível em: <smsdc-cms-

neckerpinto.blogspot.com.br>. Acesso em: 11 Jan. 2016. 

 

CRUZ, M. M. Avaliação de Políticas e Programas de saúde: contribuições para o debate. In: 

MATTOS, R. A.; BAPTISTA, T. W. F. Caminhos para análise das políticas de saúde, 2011, 

p. 181-99. Disponível em: <http://www.ims.uerj.br/ccaps/wp-

content/uploads/2011/10/Capitulo-7.pdf>. Acesso em: 16 Mar. 2016. 

 

DENZIN, Norman. K.; LINCOLN, Yonna S. Handbook of qualitative research, 2nd ed. 

Thousand Oaks, California: Sage Publications. 2000. 

 

DIAS, A.A. Saúde coletiva e legislação à luz do programa de saúde da família. IN: DIAS, A. 

A. et al. Saúde bucal coletiva: metodologia de trabalho e práticas. São Paulo: Ed. Santos, 

2006, p. 1-20. 

 

ELY, H.C et al. Texto preliminar, de circulação interna, escrito para subsidiar a elaboração 

dos Cadernos de Atenção Básica do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, 

volume nº 17, SAÚDE BUCAL. Mimeo. Brasília/Porto Alegre: Abril de 2006. Atualizado em 

2009. 

 

FLEURY, S.; OUVERNEY A.M. Gestão de redes: a estratégia de regionalização da política 

de saúde. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

 

FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3 ed. Trad. de J. E. Costa. São Paulo: Artmed, 

2009. 

 

GIOVANELLA, L.; MENDONÇA, M. H. M. Atenção Primária à Saúde. In: GIOVANELLA, 

L. et al (Orgs.). Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008, p. 

575-607. 

 

GIOVANELLA, L. et al. Saúde da família: limites e possibilidades para uma abordagem 

integral de atenção primária à saúde no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 14, n. 3, Rio de 

Janeiro, 2009, p. 783-94. 

 

GONÇALVES, Ingrid Melo et al. Avanços e resultados da regulação do acesso aos serviços 

de saúde no SUS de Minas Gerais. Publicado em: 17/03/2010. In: Congresso Consad de 

Gestão Pública, 3, 2010, Brasília. Anais. Disponível em: 

<http://www.repositorio.fjp.mg.gov.br/consad/handle/123456789/140-pt_br>. Acesso em: 11 

Jan. 2016. 

 

GRALHA, R. S.; MORAIS, E. P. PSF em Porto Alegre: aspectos sociohistóricos da 

implantação. In: LOPES, M. J. M.; PAIXÃO, D. X. Saúde da família: histórias, práticas e 

caminhos. Porto Alegre: UFRGS, 2007, p. 31-37. 

 

JORNAL ODONTO. Profissão. Ano X, n. 151, publicado em 01/03/2010. Disponível em: 

<http://www.odontomagazine.com.br/2012-05-mulheres-conquistam-a-odontologia-11324>. 

Acesso em: 16 Mar. 2016. 

 

KUSCHNIR, R.; CHORNY, A. H. Redes de atenção à saúde: contextualizando o debate. 

Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, n. 5, Rio de Janeiro, 2010, p. 2307-16. Disponível em: 

http://www.repositorio.fjp.mg.gov.br/consad/handle/123456789/140-pt_br
http://www.odontomagazine.com.br/2012-05-mulheres-conquistam-a-odontologia-11324


134 

 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000500006>. 

Acesso em: 16 Mar. 2016. 

 

MALTA, D. C. et al. Apresentação do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das 

doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022. Epidemiol. Serv. 

Saúde, v.20 n.4 Brasília dez. 2011. 

 

MELLO, Ana Lúcia Schaefer Ferreira de. et al. Saúde bucal na rede de atenção e processo de 

regionalização. Ciência & Saúde Coletiva, v.19, n.1, Rio de Janeiro, 2014, p. 205-14. 

 

MENDES, E.V. Os grandes dilemas do SUS. Tomo II. Salvador: Casa da Qualidade, 2001. 

 

______. Revisão bibliográfica sobre redes de atenção à saúde. Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais. Maio/2007. 

 

______. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v.15, n.5, 2010, p. 2297-305. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05>. Acesso em: 16 Mar. 2016. 

 

MINAYO, M.C.S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis/RJ: 

Vozes, 2001. 

 

MOYSÉS, Jorge Samuel et al. Saúde coletiva: políticas, epidemiologia da saúde bucal e redes 

de atenção odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2013. Série Odontologia Essencial: temas 

interdisciplinares. 

 

NARVAI, Paulo Capel. Saúde bucal coletiva: caminhos da odontologia sanitária à bucalidade. 

Rev. Saúde Pública, v. 40, n. Especial, 2006, p. 141-47. 

 

NARVAI, Paulo Capel; FRAZÃO, Paulo. Saúde bucal no Brasil: muito além do céu da boca. 

Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008 (Coleção Temas em Saúde). 

 

NAVARRO, Vanessa. Mulheres conquistam a Odontologia. Odonto. Publicado em 

23/02/2012. Disponível em: <http://www.odontomagazine.com.br/2012-05-mulheres-

conquistam-a-odontologia-11324>. Acesso em: 15 Jul. 2016. 

OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos; PEREIRA, Iara Cristina. Atributos essenciais da 

Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família. Rev. Bras. Enfermagem, v. 66, n. 

spe, Brasília, Set. 2013. 

OTICS RIO. Observatório das tecnologias de informação e comunicação em sistemas e 

serviços de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: <www.otics.org>. Acesso em: 

11 Jan. 2016. 

 

PIMENTEL, Fernando Castimet al. Análise da atenção à saúde bucal na Estratégia de Saúde 

da Família do Distrito Sanitário VI, Recife (PE). Ciência & Saúde Coletiva, v.15, n.4, Rio de 

Janeiro, Jul. 2010. 

 

PUGIN, Simone Rossi; NASCIMENTO, Vania Barbosa. Principais marcos das mudanças 

institucionais no setor da saúde (1974-1996). Série Didática, n. 1, Dez. 1996. Disponível em: 

<www.cedoc.org.br>. Acesso em: 17 Abr. 2016. 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05
http://www.odontomagazine.com.br/2012-05-mulheres-conquistam-a-odontologia-11324
http://www.odontomagazine.com.br/2012-05-mulheres-conquistam-a-odontologia-11324
http://www.otics.org/
http://www.cedoc.org.br/


135 

 

 

RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Superintendência de 

Atenção Primária. Guia de Referência Rápida. Carteira de Serviços: relação de serviços 

prestados na Atenção Primária à Saúde. Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. 

Superintendência de Atenção Primária. Rio de Janeiro: SMSDC, 2011. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/137240/DLFE-228987.pdf/1.0>. Acesso em: 06 Nov. 

2015. 

 

______. Cadernos de Estatísticas e Mapas da Atenção Primária em Saúde do município do 

Rio de Janeiro – CEMAPS RJ. Jul/2013. Disponível em: 

<http://www.redeoticsrio.org/cmapsrio2013/AP52.html>. Acesso em: 06 Nov. 2015. 

 

______. Secretaria Municipal de Saúde. Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e 

Vigilância em Saúde, Coordenadoria Geral de Saúde, Área Programática 3.1. Regimento 

Interno CMS Madre Teresa de Calcutá. Publicado em: 21/08/2015a. Disponível em: 

<http://cap31.blogspot.com.br/>. Acesso em: 06 Nov. 2015. 

 

______. Secretaria Municipal de Saúde. Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e 

Vigilância em Saúde, Coordenadoria Geral de Saúde, Área Programática 3.1 Regimento 

Interno CMS Parque Royal. 2015b. Disponível em: <http://smsdc-cms-

parqueroyal.blogspot.com.br/2015/01/regimento-interno-parque-royal.html>. Acesso em: 06 

Nov. 2015. 

 

______. Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Subsecretaria de Promoção, Atenção 

Primária e Vigilância em Saúde – Subpav.; Superintendência de Integração das Áreas de 

Planejamento – Siape; Coordenadoria Geral de Saúde da Área Programática 3.1 – CGS AP 

3.1.Regimento Interno CF Maria Sebastiana de Oliveira. 2015c. Disponível em: 

<http://smsdc-csf-mariasebastianadeoliveira.blogspot.com.br/>. Acesso em: 06 Nov. 2015. 

 

RODRIGUES, Paulo H.A.; SANTOS, Isabela S. Saúde e cidadania: uma visão histórica e 

comparada do SUS. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011. 

 

RODRIGUES, Paulo H.A. Desafios políticos para a consolidação do Sistema Único de 

Saúde: uma abordagem histórica. Hist. Cienc. Saúde-Manguinhos, v. 21, n. 1, Rio de 

Janeiro, Jan./Mar. 2014. 

 

SANTOS, A.M.; ASSIS, M.M.A. Da fragmentação à integralidade: construindo e 

(des)construindo a prática de saúde bucal no Programa de Saúde da Família (PSF) de 

Alagoinhas, BA. Ciência & Saúde Coletiva, v. 11, n. 1, Rio de Janeiro, 2006, p. 53-61. 

                                          

SERRA, Carlos Gonçalves. Garantia de acesso à atenção básica e continuidade de cuidados 

como estratégias para consolidação da integralidade no SUS: uma análise sobre os processos 

de implantação do PSF, construção de sistemas de referência e regionalização assistencial no 

Estado do Rio de Janeiro. 2003. Tese (Doutorado) – Pós-graduação em Saúde Coletiva em 

Política, Planejamento e Administração em Saúde do Instituto de Medicina Social, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, 2003. 
 

SERRA, C.G.; RODRIGUES, P.H.A. Avaliação da referência e contrarreferência no 

Programa Saúde da Família na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ, Brasil). Ciência 

& Saúde Coletiva, v. 15, n. 3, Rio de Janeiro, Nov. 2010. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/137240/DLFE-228987.pdf/1.0
http://www.redeoticsrio.org/cmapsrio2013/AP52.html
http://cap31.blogspot.com.br/
http://smsdc-cms-parqueroyal.blogspot.com.br/2015/01/regimento-interno-parque-royal.html
http://smsdc-cms-parqueroyal.blogspot.com.br/2015/01/regimento-interno-parque-royal.html
http://smsdc-csf-mariasebastianadeoliveira.blogspot.com.br/


136 

 

 

SILVA, Carlos Letacio Silveira Lessa da. Do Programa Saúde da Família ao “Brasil 

Sorridente”: o caminho da integralidade em saúde bucal. 2009. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2009. 

 

SILVA, Rodrigo Zouainda. O direito constitucional à saúde pública e a integralidade de 

assistência: colisão-ponderação entre o princípio da proibição do retrocesso social e o 

princípio da reserva do possível. Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. XIV, n. 95, dez. 2011. 

 

STARFIELD, Bárbara. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 

tecnologia. Brasília: UNESCO, 2002. 

 

TRIVIÑOS, A. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

UNICAMP. Departamento de Diagnóstico Oral. Área de Patologia Oral. Disponível em: 

<w2.fop.unicamp.br/ddo/patologia/downloads/db301>. Acesso em: 15 Jul. 2016. 

 

VERGARA, S.C.. Método de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

VILELA, S.M.P. Relato de experiência: o problema da fila numa unidade de saúde – 

Recife/PE. 2010. Monografia (Especialização) – Especialização em Gestão de Sistemas e 

Serviços de Saúde, Centro de Pesquisas Ageu Magalhães, Fundação Osvaldo Cruz, Recife, 

2010. 

 

VILARINHO, S.M.M.; MENDES, R.F.; PRADO JÚNIOR, R.R. Perfil dos cirurgiões-

dentistas integrantes do Programa Saúde da Família em Teresina (PI). Revista Odonto 

Ciência, v. 22, n. 55, p. 48-54, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

Apêndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA UAB 

 

Universidade Estácio de Sá 

Mestrado de Saúde da Família 

 

Pesquisa: Desafios para a integração das ações de Saúde Bucal entre a atenção básica e 

secundária no bairro da Ilha do Governador, município do Rio de Janeiro 

 

 

PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

Entrevistador:_____________________________________________________________ 

Data da entrevista: _______/________/_________ 

 

 

Bloco 1 – Perfil Profissional 

 

Nome do entrevistado:_____________________________________________________ 

Unidade:________________________________________________________________ 

Sexo:Masculino (  ) Feminino (  ) 

Idade:____ anos 

Vínculo profissional: Efetivo(  ) Contratado (  ) 

Se contratado, qual a forma de contratação?____________________ 

Carga horária nesta instituição:_________ horas 

Tempo de formado: ___________ anos 

 

 

Bloco 2 – Atuação profissional 

 

Tempo de atuação na AB: __________anos 

Tempo de atuação no SUS: __________anos 

Recebeu capacitação para exercer sua função na AB? ( ) Sim ( ) Não. 

O que você acha sobre capacitação para dentistas na AB? 

_________________________________________________________________ 

 

Bloco 3 – Organização e Regulação da Referência e Contrarreferência (RCR) 

 

Como você vê a ESF no contexto do SUS? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

O que você entende por Redes de Atenção à Saúde (RAS). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Em sua opinião, qual a importância da integração da AB com RAS? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

O que você conhece sobre integralidade e continuidade do cuidado? Esses direitos são  

garantidos pela AB e pelo CEO? Como? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quais são os serviços odontológicos realizados pela AB? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Quais consultas e exames especializados são ofertados para os pacientes da AB?  

Identifique o número de profissionais disponibilizados pela unidade para cada  

Especialidade. 

Radiologia ( ) _______ 

Periodontia ( ) ________ 

Cirurgia oral menor ( ) ________ 

Endodontia ( ) _______ 

Pacientes com necessidades especiais ( ) ______ 

Estomatologia ( ) _______  

Outras: _________________________________________________________ 

Qual(ais) especialidades odontológicas você incluiria, além dessas disponibilizadas? 

___________________________________________________________________ 

Você tem conhecimento sobre a existência de protocolo clínico para a AB?  

( ) Sim ( ) Não.  

Ele é utilizado na sua Unidade? ( ) Sim ( ) Não. 

Você teve algum treinamento para a utilização de protocolo? ( ) Sim ( ) Não.  

Você considera que os encaminhamentos para o CEO são realizados após se  

esgotarem todos os recursos clínicos na AB? ( ) Sim ( ) Não. 

 

Como acontece a regulação do acesso aos pacientes referenciados da AB para o CEO? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Aponte os três principais problemas que dificultam a regulação do acesso para as 

especialidades. 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

Como é feito o monitoramento (acompanhamento) dos pacientes referidos da  

AB para o CEO?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

Você utiliza algum formulário para encaminhamento do paciente da AB para o CEO?  

( ) Sim ( ) Não. 

Existe algum treinamento da equipe com relação a esse preenchimento? ( ) Sim ( ) Não. 

Diga sobre a necessidade ou importância desse treinamento junto à equipe.   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Como é feito o preenchimento desse formulário? (Ex.: a mão, digitalizado). 

Você considera que se o preenchimento fosse digitalizado, traria benefícios? Quais? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você considera o formulário de referência utilizado ideal e com a abrangência de  

informações necessárias? ( ) Sim  ( ) Não. 

Quais informações deveriam ser acrescentadas no caso de reformulá-lo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

O que você acha do Sistema de RCR em Saúde Bucal?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Vocês trabalham com o prontuário eletrônico? ( ) Sim ( ) Não. 

Fale sobre a sua importância para a articulação da AB e do CEO. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quais são as especialidades com maior número de encaminhamentos? (Elencar três). 

Identifique o tempo médio de espera em cada caso. 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

 

Você considera que a garantia de acesso ao nível secundário para a continuidade do  

cuidado (integralidade) está sendo contemplada pela AB? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Identifique as potencialidades e fragilidades para o acesso às especialidades  

odontológicas (CEO): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Os profissionais responsáveis pelas consultas especializadas fazem contrarreferência? 

( ) Sim ( ) Não.  
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Existe formulário de contrarreferência? ( ) Sim ( ) Não. 

Você considera que os profissionais do CEO preenchem esse formulário adequadamente? 

( ) Sim ( ) Não. 

 

Como é feito o preenchimento desse formulário? (Ex.: a mão, digitalizado). 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Você considera que se o preenchimento fosse digitalizado, traria benefícios?  

( ) Sim ( ) Não. Quais? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Você considera o formulário de contrarreferência, utilizado, ideal ou com a 

abrangência de informações necessárias? ( ) Sim ( ) Não. 

Quais informações que deveriam ser acrescentadas no caso de reformulá-lo? 

__________________________________________________________________ 

Qual o tempo médio de retorno dos pacientes encaminhados ao CEO para a AB? 

_____________________________________________________________________ 

 

Qual a especialidade que exige maior tempo de espera? Quanto tempo de espera  

(em média)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Qual a conduta da unidade de AB após o retorno do paciente contrarreferenciado?  

Ele é agendado imediatamente? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Existe um programa de educação permanente para a AB? ( ) Sim ( ) Não.  

Você acha isso importante? ( ) Sim ( ) Não. Fale sobre isso. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Existe comunicação entre profissionais dos diferentes níveis de atenção? ( ) Sim ( ) Não.  

Existe discussão de conduta do caso clínico dos pacientes encaminhados? ( ) Sim ( ) Não.  

Fale sobre a importância dessa interação entre os profissionais dos diferentes níveis de 

atenção. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Existe um planejamento elaborado pelas UABs para encaminhamento dos casos mais 

urgentes? ( ) Sim ( ) Não. 

 

Qual a sua opinião sobre a articulação entre a AB e o CEO? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

Existe uma reunião periódica da equipe da AB em conjunto com os profissionais do  

CEO para discutir os problemas, dificuldades e reformular as ações? ( ) Sim ( ) Não. 

Em caso afirmativo, qual a frequência desses encontros? Como você analisa esta atividade? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Os equipamentos da unidade de AB recebem manutenção constante? ( ) Sim ( ) Não. Qual a 

frequência? 

 

Faltam insumos para o desempenho das suas atividades? ( ) Sim ( ) Não. Quais? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Qual o tempo, em média, de espera pelos materiais necessários?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

BLOCO 4 – RECOMENDAÇÕES  

 

Quais as recomendações sugeridas por você para aprimorar a rede, melhorando a articulação 

entre atenção básica e secundária, principalmente, no que tange à garantia da continuidade do 

cuidado ao usuário? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ENCERRE A ENTREVISTA 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – SISREG 

 

Universidade Estácio de Sá 

Mestrado de Saúde da Família 

Pesquisa: Desafios para a integração das ações de Saúde Bucal entre a atenção básica e 

secundária no bairro da Ilha do Governador, município do Rio de Janeiro 

PROFISSIONAL QUE OPERACIONALlZA O SISREG 

 

 

Entrevistador: _____________________________________________________________      

Data da entrevista: _______/________/_________ 

 

 

Bloco 1 – Perfil Profissional 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

Unidade: ________________________________________________________________ 

Sexo: Masculino (  ) Feminino (  ) 

Idade: ____ anos 

Vínculo profissional: Efetivo (  ) Contratado (  ) 

Se contratado, qual a forma de contratação? ____________________ 

Carga horária nesta instituição: _________ horas 

Formação: _______________________________________________ 

Tempo de formado: ___________ anos 

Fez algum curso para capacitação para desenvolver essa atividade? ( ) Sim ( ) Não. Qual? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Bloco 2 – Atuação Profissional 

 

Função: ___________________________________________________________________ 

Tempo na função: __________anos 

Tempo de atuação no SUS: __________anos 

Recebeu treinamento específico para a função? ( ) Sim ( ) Não. 

Esse treinamento foi suficiente para você? ( ) Sim ( ) Não. Por quê? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Você considera importante a preparação desses profissionais para o trabalho a ser 

desenvolvido? ( ) Sim ( ) Não. Por quê? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



144 

 

Bloco 3 – Organização e Regulação de Referência e Contrarreferência (RCR) 

 

O que você entende por RAS? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Em sua opinião, qual a importância da participação da AB na rede de atenção à saúde  

do SUS?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Como você vê a implantação dos CEOS no processo de cuidado integral ao paciente?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você acha que o protocolo clínico em Saúde Bucal é importante para o encaminhamento  

dos pacientes da AB para o CEO? ( ) Sim ( ) Não. Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Como você analisa a oferta de consultas e exames especializados para os pacientes da  

AB em SB (Saúde Bucal)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Existem filas de espera para as especialidades odontológicas? ( ) Sim ( ) Não. 

Em caso positivo, como é feito esse monitoramento? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quais consultas e exames especializados são ofertados para os pacientes da AB?  

Identifique o número de profissionais disponibilizados pela unidade para cada  

Especialidade. 

Radiologia ( ) _______ 

Periodontia ( ) ________ 

Cirurgia oral menor ( ) ________ 

Endodontia ( ) _______ 

Pacientes com necessidades especiais ( ) ______ 

Estomatologia ( ) _______  

Outras: _________________________________________________________ 

 

Você poderia descrever o processo de regulação de vagas para consultas especializadas  

em SB?   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Com que frequência o CEO disponibiliza as vagas para os serviços especializados? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Aponte os três principais problemas que dificultam a regulação do acesso para as 

especialidades: 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

 

Como é feito o monitoramento (acompanhamento) dos pacientes que foram referidos  

da AB para o CEO?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quais são os critérios utilizados para oferta de consultas especializadas aos pacientes 

referenciados pela AB para o CEO?  

Existe priorização entre casos distintos? ( ) Sim ( ) Não. Quais são essas prioridades? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quais são as especialidades com  maior número de encaminhamentos? (Elencar três) 

Identifique o tempo médio de espera em cada caso. 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

 

Você considera que a garantia de acesso ao nível secundário para a continuidade do  

cuidado (integralidade) está sendo contemplada pela AB quando o paciente é  

referenciado ao CEO? ( ) Sim ( ) Não. Como? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Identifique as potencialidades e fragilidades para o acesso às especialidades odontológicas 

(CEO): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Você considera que o acesso às especialidades está contemplando as demandas da AB? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Os encaminhamentos são realizados através de formulários específicos? ( ) Sim ( ) Não. 

Esses formulários são sempre preenchidos adequadamente? ( ) Sim ( ) Não.  

Há algum critério de preenchimento específico para a regulação das vagas especializadas? 

( ) Sim ( ) Não. 

Existe algum treinamento da equipe com relação a esse preenchimento? ( ) Sim ( ) Não. 

Fale sobre a necessidade ou importância desse treinamento junto à equipe.   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Como é feito o preenchimento desse formulário? (Ex.: a mão, digitalizado). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você considera que se o preenchimento fosse digitalizado, traria benefícios? 

( ) Sim ( ) Não. Quais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Já discutiram alguma vez sobre a introdução de prontuário eletrônico para esta finalidade?  

( ) Sim ( ) Não. 

Você considera ideal e com a abrangência de informações necessárias o formulário de 

referência utilizado? ( ) Sim ( ) Não. 

Quais informações que deveriam estar sempre presentes no preenchimento? Você sugere, 

pela sua experiência, algo a ser acrescentado? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Bloco 4 – Recursos de comunicação e informação 

 

Existe comunicação entre os profissionais da unidade de AB e a regulação (SISREG)?  

( ) Sim ( ) Não. 

 

Quais são os recursos de comunicação disponíveis nas unidades? AB, SISREG e CEO. 

( ) Computador ligado em rede; 

( ) Computador não ligado em rede; 

( ) Telefone; 

( ) Rádio (ou tipo Nextel). 

 

Todas as unidades têm esses recursos disponibilizados? ( ) Sim ( ) Não. 

O sistema de regulação de vagas dá retorno às demandas dos CDs da AB? ( ) Sim ( ) Não. 

Este retorno é da competência da regulação? ( ) Sim ( ) Não.  

Como você vê esta comunicação? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Quais são os meios utilizados para as referências e contrarreferência nas Unidades Básicas? 

AB e CEO. 

( ) Guia em papel; 

( ) Telefone/rádio; 

( ) Guia por rede de computadores. 

 

Como é feito o preenchimento dos formulários de RCR? (Ex.: a mão, digitalizado) 

 

 

 

Caso o preenchimento fosse digitalizado, traria benefícios? ( ) Sim ( ) Não. Quais? 

 

 

BLOCO 5 – RECOMENDAÇÕES 

 

Quais as recomendações sugeridas por você para aprimorar/agilizar a regulação das  

vagas para o nível secundário em Saúde Bucal?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

ENCERRE A ENTREVISTA 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – CEO 

 

Universidade Estácio de Sá 

Mestrado de Saúde da Família 

Pesquisa: Desafios para a integração das ações de Saúde Bucal entre a atenção básica 

e secundária no bairro da Ilha do Governador, município do Rio de Janeiro 

PROFISSIONAIS DO CEO 

 

 

Entrevistador:_____________________________________________________________ 

Data da entrevista: _______/________/_________ 

 

 

Bloco 1 – Perfil profissional 

 

Nome: _____________________________________________________ 

Unidade: ________________________________________________________________ 

Sexo: Masculino (  ) Feminino (  ) 

Idade:____ anos 

Vínculo profissional: Efetivo (  ) Contratado (  ) 

Se contratado, qual a forma de contratação? ____________________ 

Carga horária nesta instituição: _________ horas 

Tempo de formado: ___________ anos 

 

Qual é a especialidade desempenhada no CEO? ______________________________ 

Possui curso de especialização na especialidade odontológica em que atua no CEO?  

( ) Sim ( ) Não. 

 

Você consegue desenvolver todas as suas habilidades profissionais no CEO?  

( ) Sim ( ) Não. O que falta, em sua opinião?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Bloco 2 – Atuação profissional 

 

Tempo de atuação no CEO: __________anos 

Tempo de atuação na especialidade: __________anos 

Tempo de atuação no SUS: __________anos 

Recebeu capacitação para exercer sua função no CEO? ( ) Sim ( ) Não. 

Você acha importante a capacitação? ( ) Sim ( ) Não. Por quê? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Bloco 3 – Organização e Regulação da Referência e Contrarreferência (RCR) 

 

Como você vê a ESF no contexto do SUS?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

O que você entende por Redes de Atenção à Saúde (RAS)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Como você entende a RAS a partir da AB? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Em sua opinião, qual a importância do CEO na RAS?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Como você entende o princípio da integralidade? (no sentido da continuidade do  

cuidado). Esses direitos são garantidos pelo CEO? ( ) Sim ( ) Não. Como? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Como é feito o agendamento do paciente na sua unidade de saúde? Quais as  

principais dificuldades percebidas por você para esse agendamento? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Existe oferta de consultas e exames especializados para suprir as necessidades dos 

pacientes da Unidade de Atenção Básica? ( ) Sim ( ) Não. 

Como acontece a oferta de consultas pra as especialidades no CEO?  

Obedecem a algum critério para organizar a oferta de vagas? ( ) Sim ( ) Não. Quais? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Quais consultas e exames especializados são ofertados para os pacientes da AB?  

Identifique o número de profissionais disponibilizados pela unidade para cada  

Especialidade. 

Radiologia ( ) _______ 

Periodontia ( ) ________ 

Cirurgia oral menor ( ) ________ 

Endodontia ( ) _______ 

Pacientes com necessidades especiais ( ) ______ 

Estomatologia ( ) _______  

Outras: _________________________________________________________ 
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Quais são os critérios utilizados para oferta de consultas especializadas para os pacientes 

referenciados pela AB para o CEO? 

Existe priorização entre casos distintos? ( ) Sim ( ) Não.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você considera que esse quantitativo de profissionais é suficiente? ( ) Sim ( ) Não.  

Por quê?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Como acontece a regulação do acesso aos pacientes referenciados da AP para o CEO? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Os profissionais do CEO recebem apoio institucional para esclarecimento de dúvidas? 

( ) Sim ( ) Não.  

Quais são os critérios utilizados para oferta de consultas para os pacientes da Rede? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Os pacientes encaminhados pela AB para o CEO chegam com os formulários de referência 

preenchidos adequadamente? ( ) Sim ( ) Não. Quais os erros mais comuns? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Aponte os três principais problemas que dificultam a regulação das referências para consultas 

e exames: 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

 

Você faz algum registro estatístico em relação à demanda para a sua especialidade? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você tem algum canal de comunicação com os CDs da AB? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Quais são as especialidades mais procuradas? (Elencar três). 

Identifique o tempo médio de espera em cada caso. 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 
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Quais são os critérios utilizados para oferta de consultas especializadas para os pacientes 

referenciados pela AB para o CEO? Existe algum critério de prioridade par o atendimento 

especializado? ( ) Sim ( ) Não. Quais? 

 

 

Você considera que a garantia de acesso ao nível secundário para a continuidade do cuidado 

(integralidade) está sendo contemplando a demanda da AB? ( ) Sim ( ) Não. Como? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Identifique as potencialidades e fragilidades para o acesso às especialidades  

odontológicas (CEO): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Qual a conduta utilizada para as contrarreferências? Existe algum protocolo/formulário para 

ser utilizado? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Os formulários são sempre preenchidos? ( ) Sim ( ) Não.  

Você observa alguma dificuldade para o seu preenchimento? ( ) Sim ( ) Não. Quais? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quais são as recomendações dadas para os pacientes contrarreferenciados para a AB? 

Existe recomendação especial? ( ) Sim ( ) Não. Em que situações? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Existe algum treinamento com relação a esse preenchimento? ( ) Sim ( ) Não. 

Fale sobre a necessidade ou importância desse treinamento junto à equipe. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Como é feito o preenchimento desse formulário? (Ex.: a mão, digitalizado). 

 

Você considera que se o preenchimento fosse digitalizado, traria benefícios? ( ) Sim ( ) Não. 

Quais? __________________________________________________________________ 

 

 

Você considera o formulário de contrarreferência utilizado ideal e com a abrangência de 

informações necessárias? Quais informações que poderiam ser acrescentadas? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Como você entende o papel dos profissionais dos CEO na atenção integral ao usuário em 

Saúde Bucal? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Vocês trabalham com o prontuário eletrônico? ( ) Sim ( ) Não. Faça algumas considerações 

sobre a sua importância para a articulação da AB e do CEO. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Existe um programa de educação permanente para o CEO? ( ) Sim ( ) Não. 

Você acha isso importante? ( ) Sim ( ) Não. Fale sobre isso.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Existe comunicação entre profissionais, dos diferentes níveis de atenção? ( ) Sim ( ) Não. 

Existe discussão de conduta do caso clínico dos pacientes encaminhados? ( ) Sim ( ) Não. 

Fale sobre a importância dessa interação entre os profissionais dos diferentes níveis de 

atenção. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Como você avalia a articulação entre a AB e o CEO? 

 

Existe uma reunião periódica da equipe da AP em conjunto com os profissionais do  

CEO para discutir os problemas, dificuldades e reformular as ações? ( ) Sim ( ) Não. 

Em caso afirmativo, qual a frequência desses encontros? Como você analisa esta atividade? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Os equipamentos dos CEO recebem manutenção constante? ( ) Sim ( ) Não. 

Faltam insumos para o desempenho das atividades especializadas? ( ) Sim ( ) Não. Quais? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Qual o tempo, em média, de espera pelos materiais necessários? 

__________________________________________________________________ 
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BLOCO 4 – RECOMENDAÇÕES 

 

Quais as recomendações sugeridas por você para aprimorar a interação entre AB e CEO? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

ENCERRE A ENTREVISTA 
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APÊNDICE D  

ROTEIRO DE ENTREVISTA – COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

 

Universidade Estácio de Sá 

Mestrado de Saúde da Família 

Pesquisa: Desafios para a integração das ações de Saúde Bucal entre a atenção básica 

e secundária no bairro da Ilha do Governador, município do Rio de Janeiro 

COORDENADOR/COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

 

 

Entrevistador:_____________________________________________________________ 

Data da entrevista: _______/________/_________ 

 

 

Bloco 1 – Perfil Profissional 

 

Nome do entrevistado: _____________________________________________________ 

Unidade: ________________________________________________________________ 

Sexo: Masculino (  ) Feminino (  ) 

Idade: ____ anos 

Vínculo profissional: Efetivo (  ) Contratado (  ) 

Se contratado, qual a forma de contratação? ____________________ 

Carga horária nesta instituição: _________ horas 

Tempo de formado: ___________ anos 

 

 

Bloco 2 – Atuação Profissional 

 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Tempo no cargo: __________anos 

Tempo de atuação no SUS: __________anos 

Recebeu capacitação para exercer sua função? ( ) Sim ( ) Não. 

Esse treinamento foi suficiente para você? ( ) Sim ( ) Não. Por quê? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você considera importante essas capacitações? ( ) Sim ( ) Não.  Quais gostaria de ter? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Bloco 3 – Organização e Regulação de Referência e Contrarreferência (RCR) 

 

Como a oferta de consultas e exames especializados é planejada para garantir a demanda dos  

pacientes da UAB? 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

Como é feito o dimensionamento (programação) da oferta para consultas e exames 

especializados? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Os encaminhamentos têm sido feitos com base em protocolos? ( ) Sim ( ) Não. 

Quais protocolos estão em uso? 

 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Os profissionais da AB e do CEO têm conhecimento sobre o protocolo/formulário 

estabelecido para RCR dos pacientes? ( ) Sim ( ) Não. 

Há treinamento desses profissionais quanto ao uso dos protocolos/formulários?  

(  ) Sim ( ) Não. 

Qual é a frequência desse treinamento?__________________________________ 

Existe avaliação do uso dos protocolos? (  ) Sim ( ) Não. 

Os profissionais da AB e do CEO são apoiados em relação à dúvidas ou dificuldades  

na RCR? ( ) Sim ( ) Não. Como se dá esse apoio? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Como se faz a regulação em Saúde Bucal? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Aponte os três principais problemas que dificultam a regulação das referências para 

consultas e exames: 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

 

Há alguma iniciativa para o aprimoramento/agilidade na regulação de vagas em SB? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Existe monitoramento das filas de espera? ( ) Sim ( ) Não. Como este problema é  

enfrentado? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Quais são as especialidades com maior número de encaminhamentos? (Elencar três). 

Identifique o tempo médio de espera em cada caso. 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

Você considera que o quantitativo de profissionais do CEO seja suficiente?  
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( ) Sim ( ) Não. Justifique e exemplifique. Como pretende resolver a questão? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Você considera que o estado atual da regulação esteja garantindo a continuidade do cuidado 

(integralidade)? ( ) Sim ( ) Não. Por quê? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Qual o tempo de retorno à AB, dos pacientes encaminhados para o CEO? Há alguma iniciativa 

para agilizar o contrarreferenciamento? ( ) Sim ( ) Não. 
 

__________________________________________________________________ 
 

Há alguma norma para garantir o agendamento rápido do paciente contrarreferenciado para 

continuar o cuidado? ( ) Sim ( ) Não. Qual? 

__________________________________________________________________ 

 

Existe alguma determinação para a comunicação entre profissionais dos diferentes níveis de 

atenção? ( ) Sim ( ) Não.  

 

Você considera que existe articulação entre AB e o CEO? ( ) Sim ( ) Não. 
Qual a sua opinião sobre a importância dessa articulação?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Bloco 4 – Recursos de Comunicação e Informação 

 

As unidades trabalham com o prontuário eletrônico do paciente? ( ) Sim ( ) Não. 

Qual é a importância dele? Existe previsão para sua implantação? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Existe meio de comunicação entre os profissionais da unidade de AB e do CEO?  

( ) Sim ( ) Não. Qual é o meio utilizado ou quais são? 

 

 

 

 

Quais são os recursos de comunicação disponíveis nas unidades? 

( ) Computador ligado em rede; 

( ) Computador não ligado em rede; 

( ) Telefone; 

( ) Rádio (ou tipo Nextel). 

Todas as unidades têm esses recursos disponibilizados? ( ) Sim ( ) Não. 
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Quais são os meios utilizados para as referências e contrarreferências? 

( ) Guia em papel; 

( ) Telefone/rádio; 

( ) Guia por rede de computadores. 

 

Como é feito o preenchimento dos formulários de RCR? (Ex.: a mão, digitalizado).  

__________________________________________________________________ 

 

Caso o preenchimento fosse digitalizado, traria benefícios?( ) Sim ( ) Não. Quais? 

 

__________________________________________________________________ 

 

Bloco 5 – Logística 

 

Há planejamento da oferta de medicamentos, insumos e de materiais usados em 

consultas ou exames especializados em SB? ( ) Sim ( ) Não. 

Há controle de estoque? ( ) Sim ( ) Não. 

Tem havido falta de algum medicamento, insumo, instrumental ou equipamento? 

( ) Sim ( ) Não. Em caso positivo, quais os principais itens que têm faltado? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Há manutenção e calibração regular dos equipamentos utilizados? ( ) Sim ( ) Não. 

Qual o tempo, em média, de espera pelos materiais necessários? 

__________________________________________________________________ 

 

Bloco 6 – Recomendações 

 

Quais as recomendações/iniciativas para aprimorar a articulação entre a atenção básica e 

secundária em Saúde Bucal?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

ENCERRE A ENTREVISTA 
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE - UNESA) 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO OBRIGATÓRIO  

PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 

Dados de identificação do participante da pesquisa:  

Nome:_____________________________________________________________________ 

Sexo: Masculino (   )   Feminino  (   )    Data Nascimento: _____/______/_________ 

Endereço:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Bairro:______________________________________ Cidade: ________________________ 

Telefone: (____)__________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: Desafios para a integração das ações de Saúde Bucal 

entre a atenção básica e secundária no bairro da Ilha do Governador, município do Rio  

de Janeiro. 

Subárea de Investigação: Práticas e Tecnologias em Saúde da Família 

Pesquisadora responsável: Luciana da Silva Oliveira Gomes 

Instituição: Universidade Estácio de Sá – UNESA – Campus Arcos da Lapa/RJ 

Endereço: Rua Riachuelo, 27. CEP: 20230-010 

Telefone: (21) 99968-5899 / E-mail: rj.lugomes@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Gonçalves Serra 

Tel: (21) 98898-9150 / E-mail: carlosgser@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa: Tel: (21) 2215-1485 

E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br / Horário: terça a sexta-feira, das 9 às 16 h.  

 

Avaliação do risco da pesquisa:  

(X) Risco Mínimo          (   ) Risco Médio           (   ) Risco Baixo             (   ) Risco Maior   

 

mailto:rj.lugomes@gmail.com
mailto:carlosgser@gmail.com
mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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Objetivos: 

 

Geral: Analisar como se processa a articulação entre a atenção básica e secundária no que se 

refere às ações de saúde bucal no bairro da Ilha do Governador, município do Rio de Janeiro. 

 

Específicos:  

• Descrever a oferta de serviços de saúde bucal na atenção secundária utilizada pelas 

unidades de atenção básica dos bairros Zumbi e Bancários; 

• Analisar os critérios adotados pelos cirurgiões-dentistas para o encaminhamento à unidade 

secundária dos usuários cadastrados nas unidades de Zumbi e Bancários; 

• Descrever a operacionalização do agendamento para as consultas especializadas em Saúde 

Bucal; 

• Conhecer o fluxo da contrarreferência a partir do Centro de Especialidade 

Odontológica (CEO); 

• Identificar as potencialidades e fragilidades para o acesso às especialidades odontológicas. 

 

Justificativa: 

A motivação inicial da pesquisa se deve à inquietação da investigadora diante das 

constantes reclamações dos pacientes ao serem encaminhados para o Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO), devido à dificuldade de agendamento via sistema de 

regulação de vagas. A partir de então, veio à tona a inquietação para estudar como está 

acontecendo, na prática cotidiana, a articulação entre os níveis de atenção básica e secundária. 

Para isso, é fundamental analisar o sistema de referência e contrarreferência, considerado uma 

importante ferramenta criada e utilizada pelo SUS, visando a garantia da continuidade do 

cuidado em saúde bucal. Assim, pretende-se que os resultados deste estudo tragam elementos 

importantes para melhorar a gestão clínica e o atendimento ao usuário no sentido de 

contemplar o seu direito à saúde e à integralidade, preconizado pelo SUS. 

 

Procedimentos:  

A participação consiste em responder a uma entrevista (ou questionário) sobre o que 

conhece a respeito do projeto citado. Esse instrumento lhe será apresentado se você concordar 

em participar desta pesquisa. 

Riscos e inconveniências:  
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Considerada uma pesquisa com um risco mínimo para os participantes, ou seja, o 

mesmo pode estar envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. 

 

Potenciais benefícios: 

Pretende-se que os resultados deste estudo tragam elementos importantes para que se 

possa rever a prática diária do sistema de encaminhamento e contrarreferência e contribuir 

com subsídios para melhorar a gestão clínica e o atendimento ao usuário no sentido de 

contemplar o seu direito à saúde e à integralidade, preconizado pelo SUS. 

 

Informações Adicionais:  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá, em horário 

comercial, pelo e-mail: cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone: (21) 3231-6139.  

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 

Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Desafios para a integração das ações de Saúde 

Bucal entre a atenção básica e secundária no bairro da Ilha do Governador, município do Rio 

de Janeiro”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo 

que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos. Este Termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para 

o participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

 

Rio de Janeiro, _______ / ________________ /________. 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa: ________________________________ 

Assinatura do Responsável da Pesquisa: ________________________________ 
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Anexos 


