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RESUMO 

 

 

Introdução: a Política Nacional de Saúde Bucal viabilizou a oferta de assistência à 

saúde no nível secundário através da implantação dos Centros de Especialidades 

Odontológicas, permitindo a estruturação de redes de atenção à saúde bucal. A 

integração dos pontos de atenção da rede é efetivada por Sistemas de referência e 

contrarreferência, operacionalizando a continuidade do cuidado. Objetivo: através 

da análise do Sistema de Referência e Contrarreferência em Saúde Bucal do 

município de Niterói, busca-se descrever a organização da linha do cuidado em 

Saúde Bucal na rede de atenção à saúde, identificando o fluxo de usuários na rede e 

as barreiras ao acesso à média complexidade, além de descrever as ações 

regulatórias existentes. 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 da área de saúde 

bucal: doze dentistas da atenção básica, cinco dentistas do nível secundário e um 

representante da coordenação de saúde bucal do município. 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 

Centro de Especialidades Odontológicas, ordenado 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: a ausência de central de regulação para consultas especializadas no Centro de 

especialidades municipal e deficiências no planejamento e organização da oferta de 

consultas na média complexidade. Além disso, observaram-se fragilidades na 

contrarreferência, realizadas em guia no papel e condicionadas à disponibilidade do 

usuário em retornar à unidade básica, no fluxo de 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 básicos e às 

condições físicas inadequadas de algumas unidades. A solução desses entraves à 

consolidação das RASB encontra-se: na ampliação de seu aparato, com aumento 

quantitativo e qualitativo da oferta de serviços; na sistematização das ações de 



educação permanente e no fortalecimento do apoio técnico destinado às ESB; no 

investimento em tecnologias de informação, com informatização das unidades de 

atendimento, implantação de prontuários eletrônicos e de uma Central de regulação 

para consultas especializadas. Além do estabelecimento de contratos de 

fornecimento de materiais e de manutenção de equipamentos, e melhoria da 

infraestrutura de algumas unidades, especialmente o CEO. 

Considerações: a rede de atenção de Niterói apresenta uma perspectiva 

promissora, tendo em vista seu projeto de ampliação, através da implantação de 

novas unidades e transformação das unidades básicas tradicionais em unidades de 

médico de família. E, as barreiras descritas neste trabalho podem auxiliar o Sistema 

Municipal de Niterói a realizar os ajustes necessários a fim de assegurar ao usuário 

o direito a continuidade do cuidado, operacionalizando a integralidade da atenção 

em seu sistema. 

 

Palavras-chave: Saúde bucal. Redes de atenção à saúde. Referência. 

Contrarreferência.  



ABSTRACT 

 

 

Introduction: The Brazilian Oral Health Policy enabled the provision of oral health 

care at the secondary level through the implementation of the Dental Specialties 

Centers, allowing the structuring of health care networks. The reference and counter-

reference systems are the mechanisms responsible for the integration of the 

network's attention points, operating the continuity of care. Objective: Through the 

analysis of the Reference and Counter-Reference System in Oral Health of the city of 

Niterói, we intend to describe the organization of the oral health care line in the 

health care network, identifying the flow of users in the network and the barriers to 

access to the secondary level, we will also describe the existent regulatory actions. 

Methodology: It is a descriptive exploratory research, with a qualitative approach, 

whose instrument of data collection was a semi structured interview script applied to 

dental health professionals: twelve dentists of basic care, five dentists of secondary 

level and a representative of oral health coordination of the municipality. The data 

collected were treated using the Content Analysis technique. Results: The study 

revealed the existence of a formalized flow of the Primary Care to the Center of 

Dental Specialty, ordered by the use of institutionalized clinical and reference 

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

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

points. The following stand out: the absence of a central regulation for specialized 

supplies in the municipal Dental Specialty Center and deficiencies in the planning 

and organization of this supply. Furthermore, we observed weaknesses in the 

counter-reference, made on paper and conditioned to user availability on returning to 

the basic unit, in the communication flow between Primary Care and the Dental 

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

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

irregularities in the supply of basic inputs and the inadequate physical conditions of 

some units. The solution of these obstacles to the consolidation of RASB is: the 

expansion of its apparatus, with a quantitative and qualitative increase of the service 

offer; the systematization of the actions of permanent education and the 

strengthening of the technical support destined to the ESB; investment in information 

technologies, with informatizacion of the service units, implantation of electronic 



medical records and a Regulatory Center for specialized consultations. In addition to 

establishing material supply contracts and maintenance of equipment, and improving 

the infrastructure of some units, especially the CEO. 

Considerations: The Niterói care network presents a promising perspective, in view 

of its expansion project, through the implementation of new units and transformation 

of traditional basic units into family health units. Moreover, the barriers described in 

this work may help the Municipal System of Niterói to make the necessary 

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

integrality of the attention in its system. 

 

Key words: Oral Health Reference and Counter-Reference. Integrated delivery 

systems.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Na promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CF) foi assegurado o direito à saúde a todo cidadão brasileiro. Em 1990, foram 

sancionadas as leis: Lei nº 8080, de 19 de setembro (LOS – Lei Orgânica da saúde) 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências e a Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro, que trata do 

financiamento da saúde e da participação popular. Esta legislação explicitou o dever 

do Estado em garantir o direito à saúde através da formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que reduzam os riscos à saúde, assim como o de 

estabelecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a promoção, proteção e recuperação da mesma. A regulamentação do 

SUS/LOS ocorreu recentemente através do Decreto 7508/2011. 

 A LOS inclui em seu art. 3º o conceito ampliado de saúde ao descrever: 

“saúde tem como fatores determinantes a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais”. 

 Neste conceito abrangente, que transcende o campo puramente biológico do 

processo saúde-doença, incluiu-se a saúde bucal (SB), que surge como parte 

indissociável da saúde geral, conforme já havia sido descrito no relatório da I 

Conferência Nacional de Saúde Bucal (I CNSB), realizada em outubro de 1986. Em 

2004, a III CNSB seguiu essa conceituação abrangente e atrelou a SB à qualidade 

de vida do indivíduo. Seu relatório relaciona a SB insatisfatória de milhares de 

brasileiros às precárias condições de vida e ao acesso dificultado a Serviços 

assistenciais. Traduz-se, desta forma, como sinal de exclusão social o precário 

quadro da saúde oral brasileira. 

 A situação da SB no país reflete a política pública excludente que caracterizou 

a assistência odontológica no Brasil por muitos anos, conforme será descrito no 

decorrer dos próximos capítulos. Os programas desenvolvidos eram verticais, pouco 

abrangentes, focavam exclusivamente a cárie e doença periodontal, além de serem 
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curativistas e mutiladores, reforçando o modelo biologicista. O modelo assistencial 

praticado era predominantemente privado, até a constituinte de1988. (SERRA, 1988) 

 A modificação do padrão assistencial em SB ocorreu de modo tardio em 

virtude do descompasso entre as prioridades da agenda do governo federal e as 

políticas públicas desta área. A odontologia foi inserida no programa da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) somente no ano de 2000.  

 Destarte, a inclusão das equipes de saúde bucal (ESB) permitiu a ampliação 

e garantia de acesso a ações e serviços na atenção básica, mas não foi suficiente 

para enfrentar o quadro sanitário instalado. 

 Em 2003, a SB recebeu forte impulso ao ser lançada a Política Nacional de 

Saúde Bucal – Brasil Sorridente (PNSB), que tem como um dos seus principais eixos 

a viabilização da oferta de serviços de média complexidade, através da construção 

dos Centros de Especialidade Odontológica (CEO), permitindo, deste modo, a 

configuração de uma rede de atenção à saúde bucal no âmbito do serviço público. 

 A constituição de redes de atenção à saúde (RAS) representa uma alternativa 

para os governos combaterem este quadro sanitário, segundo Mendes (2010). Mais 

além, detém o potencial para melhorar a qualidade dos serviços, garantindo o direito 

à saúde e a continuidade do cuidado da população, através do acesso aos CEO, e 

contribuindo para a consolidação da Integralidade na atenção.  

 Contudo, a pluralidade dos contextos locais de cada município no processo 

de construção e consolidação das RAS no âmbito do SUS implica, segundo Cruz 

(2011), um olhar diferenciado, justificando a realização de análises ou avaliações da 

implementação da política pública como um processo permanente e contínuo. Neste 

sentido, a autora sugere o desenvolvimento de avaliações úteis, com perguntas 

pactuadas envolvendo os atores vinculados à intervenção e que traduzam a 

influência destes nos efeitos alcançados pela política, bem como reflitam sua relação 

com o processo de implementação da mesma.  

Como profissional atuante da Odontologia e conhecedora do grande déficit 

em que se encontra a SB do país, instigou-me conhecer a operacionalização da 

integralidade pelo acesso aos níveis de maior complexidade no sistema de saúde do 

município no qual resido, Niterói.  

A descrição de como ocorre o processo de referência e contrarreferência na 

rede de atenção à SB de Niterói fornece subsídios para melhorar a gestão clínica, a 
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fim de garantir a continuidade do cuidado, resultando em melhoria do quadro 

epidemiológico da população. 

 Desta forma, o presente estudo analisou a peculiaridade local do sistema de 

referência e contrarreferência do município de Niterói, no que tange a assistência à 

SB, aferindo seu grau de resolutividade, sob a perspectiva da continuidade do 

cuidado pelo acesso ao nível de maior densidade tecnológica. 

Trata-se de uma pesquisa de campo exploratório-descritiva de abordagem 

qualitativa, sob a forma de estudo de caso, que descreve a organização da linha do 

cuidado em SB na rede de atenção à saúde do município de Niterói; caracterizando 

o fluxo de usuários na rede, descrevendo como é a regulação desse fluxo e 

identificando as barreiras ao acesso à média complexidade odontológica. Foram 

coletados dados primários através de um roteiro semiestruturado de entrevista 

aplicado a profissionais da área de saúde bucal atuantes na rede municipal de 

saúde. 

 O trabalho foi estruturado da seguinte forma: no capítulo 4, referente à 

fundamentação teórica, realizamos, no item 4.1, uma breve revisão histórica das 

políticas públicas de SB no Brasil, apresentamos como eram os modelos 

assistenciais prévios ao SUS; retratamos a mudança deste modelo com a inclusão 

das ESB na ESF e, ao final, apresentamos a PNSB, que viabilizou a formação de 

redes de atenção de saúde bucal (RASB) com a criação dos CEO.  

No item 4.2, abordamos o conceito de integralidade e sua dimensão que 

perpassa a continuidade do cuidado e o acesso a ações e serviços nos diversos 

níveis de complexidade do sistema. O item 4.3 trata dos aspectos conceituais de 

rede de atenção: sua definição, estrutura e sua relevância para os sistemas de 

saúde no enfrentamento do quadro sanitário de tripla carga de doenças atualmente 

vivenciado pelas populações. 

O último item da fundamentação teórica, item 4.4, versa sobre os sistemas de 

referência e contrarreferência e as suas peculiaridades dentro dos sistemas de 

saúde. O quinto capítulo aborda a singularidade do Programa Médico de Família de 

Niterói (PMF), traçando algumas considerações acerca da sua origem, estruturação 

e processo de trabalho. E, o sexto capítulo apresenta o desenho metodológico do 

trabalho.  
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2 QUESTÃO NORTEADORA 

 

 

 Como está organizada a linha do cuidado em SB no município de Niterói – RJ 

sob a perspectiva da continuidade do cuidado? 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBEJTIVO GERAL 

 

 

Analisar a organização da linha do cuidado em SB na rede de atenção à 

saúde do município de Niterói – RJ, a partir do referencial das Redes de Atenção à 

saúde. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Conhecer o fluxo de usuários na rede de atenção à SB no município de 

Niterói. 

 Descrever como é a regulação do fluxo de usuários na rede de atenção à SB 

no município de Niterói; 

 Identificar as barreiras ao acesso à média complexidade odontológica, a partir 

da AB, na rede de atenção à SB no município de Niterói, na perspectiva dos 

profissionais; 

 Identificar os pontos de atenção terciária na rede de atenção à SB do 

município.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL NO BRAISL – UM BREVE 

HISTÓRICO 

 

 

 A conquista do direito à continuidade do cuidado na assistência à SB 

decorreu de um longo processo que teve suas bases no ideário da reforma sanitária, 

passando pelos programas e modelos assistenciais em SB praticados no âmbito 

público, percorrendo a arena de debates das CNSB, culminando com a 

implementação da PNSB. Neste capítulo, realizaremos uma breve revisão desta 

trajetória, tecendo algumas considerações acerca de pontos que marcaram o 

delineamento e desenvolvimento da atual configuração da política pública de SB no 

Brasil. 

 

 

4.1.1 Uma breve revisão da assistência à Saúde Bucal antes da Constituição 

Federal de 1988. 

 

 

A SB da população brasileira foi negligenciada pelo Estado por um longo 

tempo. No período anterior à criação do SUS poucos brasileiros tinham acesso à 

assistência odontológica, que tal qual a assistência médica se baseava no modelo 

flexneriano, vertical e era predominantemente privada. 

A cobertura assistencial era prestada parte pela prática privada e parte pelo 

seguro social. A previdência social ainda incipiente prestava assistência 

complementar, através do modelo das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPS), 

depois os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP), onde somente os 

trabalhadores urbanos inscritos no seguro tinham direito à assistência médica-

odontológica. A prática pautada na livre demanda perdurou nessas instituições até a 
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constituinte de 1988, perpassando todas as transformações sofridas pela 

previdência: do surgimento dos IAP ao Instituto de Assistência Médica e Social 

(INAMPS) e ao Fundos dos trabalhadores rurais (FUNRURAL). O Estado, por meio 

do Ministério da Saúde, responsabilizava-se somente por algumas áreas com o 

propósito de sanear o ambiente. Alguns programas focais foram desenvolvidos pelo 

SESP (Serviços Especiais de Saúde Pública) e eram destinados à população da 

Zona da Borracha e a assistência planejada a escolares (SERRA, 1998). 

Dentre os programas desenvolvidos nesse período, cabe ressaltar o Sistema 

Incremental desenvolvido pelo SESP e inspirado na Escola Americana, centralizador 

e vertical. Propunha-se realizar atendimento dentário completo de populações 

escolares, mantendo-as sob vigilância e eliminando necessidades acumuladas. Esse 

modelo curativista e pouco resolutivo perdurou por muitas décadas, alijando o 

restante da população brasileira da assistência odontológica planejada, visto que, 

aos adultos, só era ofertado atendimento de urgência (OPAS, 2006). 

 

 

4.1.2 Contextualizando a arena de debates sobre Saúde Bucal. 

 

 

No final dos anos 70 e início da década de 80, a efervescência do cenário 

político, com medidas que indicavam a retomada da democracia, refletia-se também 

no ideário de atores envolvidos com o quadro sanitário brasileiro, desencadeando 

inúmeros debates acerca dessa questão. O Movimento da Reforma Sanitária 

defendia a ampliação do acesso de toda a população a ações e serviços de saúde 

públicos. E, no bojo desse movimento, inseriram-se os profissionais da odontologia. 

Em março de 1980, a VII Conferência Nacional de Saúde (CNS) leva para a 

arena de debates nacionais a questão da SB, discute-se pela primeira vez a sua 

integração e indissociabilidade da saúde geral. O diagnóstico apresentado pelo 

subtema 7, relativo a SB, deixava clara a ineficácia e ineficiência dos serviços e 

políticas públicas de saúde nessa área. Seu relatório apontava a necessidade de 

criação de um núcleo técnico específico no Ministério da Saúde (MS), o Grupo 

Técnico Odontologia, objetivando o desenvolvimento de ações destinadas ao 
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enfrentamento dos problemas relativos ao tema. A criação desse grupo ocorreu em 

1982, porém seu poder deliberativo foi pouco expressivo, concretizando-se somente 

no âmbito da fluoretação das águas de abastecimento público (VII CNS, 1980). 

Um marco nessa progressista agenda de debates foi a realização, em 12 de 

outubro de 1986, da I CNSB, a reboque do amplo processo democrático que foi a 

VIII CNS. Essa conferência trouxe, mais uma vez, para a arena de discussões o 

caótico quadro sanitário da SB dos brasileiros, marcado por um modelo assistencial 

excludente. Seu relatório apontava os rumos para a inserção do profissional da 

odontologia no SUS; demonstrava a necessidade de realização de um diagnóstico 

epidemiológico da situação bucal dos brasileiros que contemplasse aspectos sociais, 

econômicos e políticos. E, ressaltava o papel dos determinantes sócio econômicos 

no processo saúde-doença ao afirmar: 

 

A saúde bucal parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo, 
está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, 
trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse 
da terra, acesso aos serviços de saúde e à informação. (ICNSB, 1986, p 3). 

 

A realização do primeiro censo odontológico em 1986 demonstrou a 

magnitude do déficit em SB que se encontrava a população, impulsionando cada vez 

mais essa questão para a agenda de debates do governo (I CNSB, 1986). Os dados 

desse levantamento epidemiológico explicitavam a gravidade da situação: o CPO-D 

(índice de dentes cariados, perdidos e obturados) médio das crianças brasileiras era 

1.26 aos seis anos de idade, evoluindo para 3.67 aos nove anos e atingindo a marca 

de 6.65 dentes aos doze anos, sendo que a composição desse índice denunciava 

condições mais desfavoráveis ainda, pois 60% dos dentes estavam atacados por 

cárie, 6% com extração indicada e 5% já haviam sido extraídos, contra somente 

29% de dentes obturados. Nos demais segmentos etários a situação se agravava 

mais: o grupo etário de 15 a 19 anos apresentava um CPO-D de 12.68; o de 35 a 44 

anos um CPO-D de 22.50 e o de 50 a 59 anos de 27.21 (BRASIL, 1988b). 

Conforme recomendação da OMS (1997) o CPO-D aos 12 anos foi eleito para 

critérios de comparação internacional e valores acima da marca de 4.4 eram 

considerados “altos”, enquadrando-se nessa situação as condições orais das 

crianças brasileiras aos 12 anos cujo CPO-D era de 6.65 (NARVAI et al, 2006). 
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Em setembro de 1993, realiza-se a II CNSB com o tema central “Saúde Bucal 

é direito de cidadania”. São debatidos temas como a limitação do modelo 

assistencial praticado para enfrentar a prevalência das doenças bucais que 

acometem a população e a necessidade de elaboração de políticas públicas que 

promovam uma mudança da prática odontológica e uma efetiva inserção da SB no 

SUS. Associaram as condições de saúde à situação socioeconômica do país e 

destacaram debilidades na questão relativa ao financiamento de políticas na área de 

SB. Seu relatório final já apontava para a problemática concernente à área de 

recursos humanos, evidenciando o descompasso entre o sistema de ensino, que 

formava profissionais destinados à prática liberal e as necessidades do setor 

público. Além de indicar a necessidade de realização de outro levantamento 

epidemiológico nacional (II CNSB, 1993). 

Entre maio de 2002 e outubro de 2003, realizou-se mais um censo 

odontológico, o SB – Brasil, evidenciando a enorme dívida social na área. Os 

resultados desse levantamento demonstraram a redução do CPO-D para 2.8 no 

grupo etário de crianças aos 12 anos, atingindo a meta recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para o ano 2000 de 3.0. Contudo, os índices 

das demais faixas etárias continuavam a denunciar a precariedade da saúde oral 

brasileira. No grupo etário das crianças de 18 a 36 meses, 27% apresentavam pelo 

menos um dente decíduo com experiência de cárie dentária, sendo que a proporção 

chegava a quase 60% das crianças de 5 anos de idade. Na dentição permanente a 

situação era mais alarmante, quase 70% das crianças brasileiras de 12 anos e cerca 

de 90% dos adolescentes de 15 a 19 apresentavam pelo menos um dente 

permanente com experiência de cárie dentária. Esses valores são considerados 

altos, principalmente para as faixas etárias de 18 a 36 meses e a idade de 5 anos. 

Mais ainda, demonstrou-se o aumento progressivo do CPO-D nos grupos etários 

subsequentes: adolescentes de 15 a 19 anos apresentavam um valor de 6.1; o 

grupo etário de 35 a 44 anos um CPO-D de 20.1 e no grupo dos idosos, de 65 a 74 

anos, 24% necessitavam de prótese total para uma arcada, enquanto 16% 

necessitavam de prótese total dupla1. Esses resultados indicavam um crescimento 

vertiginoso das sequelas da cárie dentária na população brasileira (BRASIL, 2004c). 

                                            
1
 Os dados do levantamento epidemiológico SB-Brasil 2003 foram citados para melhor contextualizar 

o quadro sanitário da saúde oral da população brasileira na arena de debates que antecederam o 
lançamento da PNSB – Brasil Sorridente. Não desconsiderando a importância do levantamento 
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O Quadro a seguir traz uma comparação entre os resultados obtidos por 

grupo etário no levantamento SB Brasil-2003 e as metas estabelecidas pela OMS 

para o ano 2000. 

 

Quadro 1 – Prevalência de Cárie Dentária - Quadro comparativo entre as 

metas da OMS para o ano 2000 e os resultados do Projeto SB Brasil- 2003 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no relatório do censo SB 2003 (Brasil, 

2004c). 

 

Esse contexto e uma conjuntura de piora progressiva dos problemas sociais 

da população brasileira serviram de pano de fundo para a realização da III CNSB, 

entre 29 de julho e 1º de agosto de 2004, sob o tema central “Saúde Bucal: acesso e 

qualidade, superando a exclusão social”. Destacaram-se entre seus debates: o 

papel da educação nos processos de transformação da realidade social e de 

aquisição de qualidade de vida e a responsabilidade das três esferas de governo e 

da própria sociedade na aquisição/manutenção da SB, o que permitiria maior 

participação social na formulação de políticas para o setor.  

Nesse evento, aspectos abordados nas conferências anteriores foram 

reiterados, como a necessidade de reformulação do modelo assistencial, premissa, 

dessa vez, fortalecida pela necessidade de se enfrentar a complexidade do quadro 

sanitário, que se agravava em decorrência das transições epidemiológica e 

demográfica. 

Assim, o modelo assistencial proposto pautou-se nos ideários do SUS, 

considerando as necessidades de saúde de cada comunidade de acordo com o 

perfil epidemiológico, e destacou a integralidade como eixo de cuidado, apontando 

para a estruturação do sistema em redes de serviço de saúde (III CNSB, 2003). 

                                                                                                                                        
realizado em 2010, o SB – Brasil/2010, optamos por não mencionar seus dados pelo fato deste ter 
sido realizado posteriormente à implementação da citada política. 

Idade META OMS 2000 BRASIL

5 a 6 anos 50% livres de cárie (ceo-d = 0) 40,62%

12 anos CPO-D menor que 3,0 2,78

18 anos 80% com P=0 (todos os dentes presentes na boca) 55,09%

35 a 44  anos 75% com 20 ou mais dentes presentes na boca 53,96%

65 a 74 anos 50% com 20 ou mais dentes presentes na boca 10,23%
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4.1.3 Assistência à Saúde Bucal no SUS – considerações iniciais. 

 

 

O Cenário político previamente descrito contribuiu para a construção de uma 

arena de discussões acerca da SB e dos modelos assistenciais vigentes. Ancorados 

no conhecimento científico sobre as doenças bucais surgiram novos modelos de 

organização da prática odontológica no âmbito público. Nesse sentido, a criação do 

SUS na Constituição de 1988, e seus princípios de universalidade, integralidade e 

equidade, possibilitou a construção de uma agenda que contemplasse aspectos 

necessários à estruturação de novas propostas de trabalho (PUCCA JÚNIOR, 

2013). 

A prática odontológica previamente desenvolvida, de abordagem individual e 

tecnicista, pautava-se na livre demanda, numa ótica mercantil, sem qualquer 

planejamento de ações. A incorporação do odontólogo na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) propiciou a expansão dos serviços odontológicos e, simultaneamente, 

a mudança do paradigma do modelo assistencial, quando as ações passaram a ser 

planejadas e fundamentadas no diagnóstico situacional a partir das necessidades da 

população (ZANETTI et al, 1996). 

Assim, o processo de criação do SUS ampliou o leque de ações e serviços 

ofertados no âmbito da Saúde Pública e permitiu que a SB passasse a ser 

reconhecida como um direito do cidadão e dever do Estado. Isso representou o 

início da oferta de assistência odontológica no serviço público em escala ampliada a 

toda a população brasileira. Entretanto, o desenvolvimento dos serviços e práticas 

odontológicas na esfera pública na era pós SUS ocorreu de modo esparso e 

afastado das demais políticas públicas de saúde. Isso representou um atraso no 

processo de organização das ações e serviços destinados a reverter o gravíssimo 

quadro em que se encontrava a SB da população brasileira (BRASIL, 2006d) 

Apesar da recente expansão da oferta de atendimento odontológico para a 

população em geral e consequente aumento da cobertura assistencial, promovida 

pela inclusão Equipes de Saúde Bucal (ESB) no Programa de Saúde da Família 

(PSF), a rede de saúde ainda enfrenta enormes dificuldades, pois, ainda que 
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crescentes, os recursos destinados à área não são suficientes para abarcar 

prontamente todas as necessidades da população. A estratégia estabelecida para 

combater este quadro privilegiou inicialmente o aporte de recursos para as unidades 

básicas, e, posteriormente, o estabelecimento dos Centros de Especialidades 

Odontológicas com a Política Nacional de Saúde bucal, em 2004, representando um 

importante incentivo para a SB brasileira (ANTUNES e NARVAI, 2010). 

Atualmente, o MS tem cadastradas 29.541 ESB, modalidade I e 3.860 ESB, 

modalidade II2. Um total de 5.025 municípios brasileiros possuem ESB. De 

dezembro de 2004 até agosto de 2015 o total de ESB no país pulou de 11.332 para 

33.401, representando um aumento da ordem de 295% (MS/SIAB/IBGE). 

 

 

4.1.4 A APS, o PSF e as Equipes de Saúde Bucal. 

 

 

A proposta de fortalecimento da atenção básica em saúde ou atenção 

primária em saúde (APS) surge, inicialmente, na Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde, promovida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 1978 na cidade de Alma-Ata, ao estabelecerem a meta saúde para todos 

no ano 2000. Dentre essas metas, destacavam-se para a saúde bucal as seguintes: 

que pelo menos 50% das crianças entre cinco e seis anos de idade deveriam estar 

livres de cárie; e que o CPO-D de crianças de 12 anos de idade deveriam ser no 

máximo 3.0. Nesta conferência, a APS passa a ser concebida sob uma ótica mais 

abrangente como atenção à saúde essencial, parte de um processo permanente 

amplo, intersetorial, utilizando-se de tecnologias apropriadas para o 

desenvolvimento socioeconômico das comunidades, enfrentando os determinantes 

sociais nos processos saúde-enfermidade. A APS passa a desempenhar papel 

central no sistema de saúde, representando o primeiro nível de contato (OMS, 

1978). 

                                            
2
 Segundo a Portaria 1444/2000, a ESB modalidade I é composta por um cirurgião-dentista e um 

auxiliar de consultório dentário; e a ESB modalidade II é composta por um cirurgião-dentista, um 
auxiliar de consultório dentário e um Técnico de Higiene Dental. 
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Starfield (2002) define como atributos essenciais dos serviços de APS: porta 

de entrada/ primeiro contato, para tanto deve ser acessível à população, eliminando-

se qualquer tipo de barreira, além de funcionar de filtro para o encaminhamento para 

níveis mais avançados de atendimento (secundário/ terciário); longitudinalidade, ou 

seja, a assunção de responsabilidade pelo paciente ao longo da vida, 

estabelecendo-se um vínculo entre profissional/unidade/paciente, permitindo uma 

relação mais humanizada e o cuidado integral; a abrangência ou integralidade, 

entendida como o conhecimento das diversas necessidades da comunidade em 

seus diferentes âmbitos e para todas as faixas etárias, requerendo todos os tipos de 

ações, sejam promotoras da saúde, preventivas, curativas ou reabilitadoras; a 

coordenação, é a garantidora da integralidade na rede de serviços da APS e deve 

ser exercida pela equipe da APS, serão necessárias tecnologias de gestão, 

comunicação entre profissionais e registro adequado de informações (prontuário de 

acompanhamento longitudinal). 

Em 1994 o MS, lança como estratégia prioritária para reorganização e 

fortalecimento da APS no país o PSF. Incentivos financeiros adicionais para o 

custeio de procedimentos e ações de assistência básica, atrelados ao percentual de 

cobertura pela PSF foram estabelecidos na Norma Operacional Básica - NOB/96. E, 

em 2006, ao perceber a expansão deste programa, o governo federal emitiu a 

Portaria Nº 648, de 28 de março de 2006, tornando-o estratégia prioritária para 

reorganização da atenção básica, denominando-o Estratégia de Saúde da Família.  

A ESF tem como pressupostos básicos a abordagem familiar em seu contexto 

social, a delimitação de um território para o desenvolvimento de ações e serviços e a 

reformulação do processo de trabalho, preconizando o trabalho em equipe 

multiprofissional. O programa procura romper com o modelo assistencial 

hegemônico biologicista até então praticado, que se constituiu pouco resolutivo e 

ineficaz frente às crescentes demandas da sociedade. Pauta-se sob uma nova ótica 

do processo saúde-doença, propondo a promoção da saúde, através de um novo 

modelo assistencial com realização de ações programáticas no âmbito da 

prevenção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação (BRASIL, 2011). 

Entretanto, inicialmente a SB não foi inserida no escopo da ESF, perpetuando 

um modelo de assistência curativista, mutilador e pouco resolutivo, contribuindo 

ainda mais para a manutenção das precárias condições de saúde da população. A 

https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_Mar%C3%A7o
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pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), finalizada em 1988, e o 1º 

Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal do país corroboravam esse quadro, 

ao evidenciarem que parcela significativa da população brasileira não tinha acesso a 

serviços odontológicos, aproximadamente 20 milhões de brasileiros nunca tinham 

frequentado o dentista (ANJOS et al, 2011)  

Contudo, por intermédio de um grupo de atores envolvidos com o movimento 

sanitário e num contexto político, econômico e social favorável, a SB ganha mais 

espaço na arena das políticas públicas quando o MS, através da Portaria 1.444, de 

28 de dezembro de 2000, estabelece o incentivo financeiro para a inclusão das ESB 

no PSF, e pela Portaria 267, de 06 de março de 2001 estabelece as estratégias para 

reorganização das práticas em saúde bucal na atenção básica. 

Em 2011 a portaria GM Nº 2.488/2011 revogou a portaria GM Nº 648/2006 e 

estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 

(AB), aprovando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

A PNAB caracteriza a AB como um conjunto de ações de saúde no âmbito 

individual ou coletivo que visam a atenção integral, impactando na saúde do 

indivíduo e nos determinantes e condicionantes da saúde da coletividade. Ela define 

princípios e diretrizes gerais da AB: a adscrição territorial; a garantia de acesso 

universal, sendo configurada como porta de entrada preferencial da rede de 

atenção; a criação de vínculos e responsabilização entre equipes e população; a 

longitudinalidade do cuidado; a participação social; além da coordenação da 

integralidade, entendida como articulação e integração de ações nos diversos níveis 

de atenção, num trabalho continuo multiprofissional e interdisciplinar. 

A PNAB elegeu a Saúde da Família (SF) como estratégia prioritária para 

reorganização e consolidação da atenção básica, definindo a organização de redes 

de atenção à saúde (RAS) objetivando a coordenação do cuidado integral. Neste 

âmbito, a AB deve ser: altamente descentralizada, resolutiva, identificando riscos, 

demandas, utilizando-se de tecnologias apropriadas e sendo capaz de desenvolver 

uma clínica ampliada e efetiva, além de ser a organizadora do fluxo dos usuários na 

rede, agindo como centro de comunicação e como articuladora de outras estruturas 

intersetoriais e da rede. Os parâmetros de extensão de cada território sanitário são 

estipulados sob princípios que visam à facilidade do acesso, à formação do vínculo e 

continuidade do cuidado; e respeitando a diversidade sócio epidemiológica de cada 

comunidade. 
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Cabe ressaltar que em 2003 a OMS e a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) impulsionaram um movimento de renovação da APS, objetivando a 

atenção universal e abrangente, através de abordagem integrada e ênfase na 

promoção, prevenção, intersetorialidade, participação social e responsabilização dos 

governos. Nesta renovação, atualizou-se a concepção abrangente da APS 

(GIOVANELLA, 2008). 

Tendo como pressupostos as diretrizes da PNAB, as ESB da ESF buscam um 

processo de reformulação das práticas odontológicas na esfera pública, as quais 

foram conduzidas por muitos anos pela livre demanda, pelo enfoque curativista e 

individual. Propõe-se que as ações desenvolvidas pelas ESB/ESF sejam planejadas 

objetivando atender as principais demandas da população, pautadas num 

levantamento epidemiológico de seus agravos mais recorrentes e relevantes, e no 

diagnóstico situacional da comunidade. A participação social no planejamento da 

oferta de ações e serviços, tornando-se corresponsável na aquisição/manutenção de 

padrões de saúde individuais, familiares e coletivos, é outro princípio básico a ser 

incentivado pelas equipes.  

A articulação de ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento e 

reabilitação passíveis de realização rotineira na atenção básica tem o potencial de 

melhorar o padrão de saúde bucal da comunidade assistida e buscar o ideário da 

integralidade da atenção como preconizado por um sistema universal de atenção à 

saúde. 

Sob a perspectiva filosófica da ESF, a SB torna-se alvo de intervenção de 

toda a equipe da ESF, numa ótica multidisciplinar. Contudo, a integração efetiva das 

ESB à ESF tem se mostrado insatisfatória. O trabalho de Farias e Sampaio (2010) 

demonstra a fragilidade dessa relação. Em estudo realizado no município de 

Fortaleza, esses autores observaram a prática das ESB, descrevendo-a como 

clínica-centrada, individualista e fragmentada, reflexo da formação biologicista 

desses profissionais. Perceberam ainda a ausência de planejamento de ações e de 

projetos terapêuticos alicerçados na interdisciplinaridade. 

Numa análise similar, em pesquisa realizada no município de Parnamirim – 

RN, Costa et al (2012) evidenciaram também a integração incipiente entre os 

Cirurgiões-dentistas (CD) e a ESF. Os seguintes fatores foram elencados como 

possíveis razões para essa lacuna: precariedade do vínculo empregatício, gerando 
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instabilidade das relações de trabalho, insatisfação profissional e desmotivação; 

ausência de um processo sistematizado de educação permanente, cujas ações 

seriam capazes de corrigir e aprimorar práticas de trabalho; além da carência 

sistemática de reuniões de equipe que contem com a presença do CD, 

comprometendo o planejamento de ações permeadas pela troca de saberes. 

Percebe-se que não basta inserir a ESB na ESF, há que se integrar esses 

profissionais, constituindo-se efetivamente equipes-integração na ESF. Para tal, é 

necessário incorporar a mudança de um novo processo de trabalho, efetivar um 

novo modelo assistencial em SB, pautado em ações interdisciplinares na produção 

do cuidado (ANJOS et al, 2011). 

Os desafios acima elencados, qual seja, a integração da SB na equipe de 

saúde da família, no que concerne a interação das práticas de SB no SUS, bem 

como a adequação desses profissionais ao novo modelo assistencial, relacionam-se 

a uma odontologia que esteve historicamente vinculada a interesses econômicos, 

tecnologias duras e níveis crescentes de sofisticação, levando a custos elevados e 

inacessíveis à população. Contexto este, fortalecido pelo modelo de formação 

universitária focado na prática individualista e fragmentada, e, totalmente díspar 

daquele preconizado na filosofia da ESF. Entretanto, alternativas para reverter esta 

situação têm sido realizadas, como o estabelecimento das novas diretrizes 

curriculares pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), contribuindo, através da 

integração serviço-ensino-pesquisa, para a formação de profissionais com perfis 

adequados à realidade social do país e colaborando para a reformulação dos 

modelos assistenciais (SOFFRITTI, 2011). 

 Ainda assim, o processo de trabalho das ESB se apresenta como um dos nós 

críticos para a efetiva transformação do modelo assistencial, visto que o vínculo 

requerido no modo de assistir o indivíduo e de produzir o cuidado relaciona-se 

demasiadamente à subjetividade de cada profissional. Porém, positivamente, a 

realização de ações multidisciplinares desenvolvidas em alguns municípios pelas 

equipes da ESF, coadunando com o princípio da interdisciplinaridade preceituado no 

PSF, vem propiciando o enriquecimento e a horizontalidade das relações no âmago 

da equipe (SOUZA e RONCALLI, 2007).  
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4.1.5 A PNSB e os CEO – Viabilização da atenção secundária em Saúde Bucal. 

 

 

O processo crescente de valorização da SB culminou com a implementação 

da PNSB. A formulação desta política foi permeada pelas bases conceituais da 

reforma sanitária brasileira; portanto, conceitos de saúde como direito de cidadania, 

acesso universal e integralidade da atenção à SB foram abarcados no processo de 

construção desta política. 

A PNSB recebeu forte impulso em 2003, porém seu delineamento vinha 

sendo gestado desde o movimento da reforma sanitária brasileira por diversos 

setores e atores da sociedade brasileira. Seus pilares pautaram-se na arena de 

discussões da VIII CNS e da I CNSB. O governo federal através da 

institucionalização dessa política pública, aposta na possibilidade de mudança do 

modelo assistencial. Ela se operacionaliza no programa Brasil Sorridente e tem nos 

CEO seu ponto de maior visibilidade (BRASIL, 2004). 

Segundo Pucca Jr (2006, pg.243), a PNSB se apresenta como um “conjunto 

de ações que fosse maior que apenas os incentivos isolados à saúde bucal 

concedidos até o ano de 2002”, e carrega uma nova ótica, traduzindo-se em uma 

forma de inclusão social, além representar o resgate de uma enorme dívida social 

com a população brasileira no geral.  

Ancorada por pressupostos básicos, como a qualificação da atenção básica e 

a integralidade das ações, a PNSB estrutura-se em seis eixos: o primeiro relativo à 

reorganização da atenção primária em SB, onde a ESF ocupa papel prioritário e 

estratégico, com a ampliação tanto do número de ESB da ESF, quanto da oferta de 

ações e serviços prestados na atenção básica, sendo priorizadas equitativamente 

áreas de populações vulneráveis, conforme os preceitos dispostos também na 

PNAB (GOES, 2012). 

O segundo eixo de ação da política é representado pela criação e qualificação 

dos CEO e dos LRPD (Laboratório Regional de Prótese Dentária) viabilizando a 

oferta de ações e serviços de média complexidade, os quais representam um grande 

entrave à consolidação do SUS. O terceiro é pautado pela oferta de assistência 
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odontológica no nível terciário, com a autorização de internação hospitalar pelo 

odontólogo para casos específicos como os tratamentos oncológicos e de pacientes 

especiais. A quarta linha de ação englobada na PNSB refere-se à promoção e 

prevenção, onde por intermédio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), novos 

sistemas de fluoretação das águas de abastecimento público têm sido 

implementados, além da distribuição para a população de kits de higiene bucal nas 

unidades da AB. Os últimos eixos de atuação da PNSB relacionam-se, 

respectivamente, à reestruturação e qualificação das unidades de atendimento, e a 

ações de avaliação, monitoramento e vigilância à saúde bucal (IDEM). 

A PNSB ao buscar a qualificação da atenção primária, articulando-a ao 

conjunto de rede de serviços, o faz tanto sob uma perspectiva de assistência 

individual, ao prover uma rede progressiva de cuidados com oferta de serviços de 

diversas especialidades, quanto no âmbito coletivo, pelo desenvolvimento de ações 

intersetoriais que buscam reduzir as iniquidades sanitárias fruto das desigualdades 

sociais (MELLO et al, 2014). 

Entretanto, para que os pressupostos da PNSB se concretizem efetivamente 

em ações necessárias ao enfrentamento dos problemas bucais dos brasileiros, a 

mesma deverá ir além do campo de ação da atenção básica, com a estratégia de 

saúde da família, e do campo da atenção secundária, com oferta de ações e 

serviços especializados pelos CEO. Ela necessitará atuar paralelamente nos 

serviços de saúde, produzindo transformações nas relações entre usuários e 

profissionais do SUS, bem como agir macro politicamente nas três esferas de 

governo. Este é um dos principais desafios impingidos a esta política, que corre 

ainda riscos de descontinuidade do financiamento (FRAZÃO e NARVAI, 2009).  

Como uma das linhas de ação da PNSB, o MS, através da Portaria nº 599 de 

23 de março de 2006, estabelece parâmetros e requisitos básicos para a 

implantação e credenciamento dos CEO e dos LRPD. E, considerando também a 

necessidade de manter uma linha de financiamento que disponibilize recursos para 

a implantação e manutenção desta rede especializada de serviços, o Governo 

Federal publica a portaria nº 600 de 23 de março de 2006 normatizando os critérios 

para os incentivos financeiros destes estabelecimentos. Ambos os estabelecimentos 

deverão ser cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
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(CNES) e ofertarão, respectivamente, atendimento ambulatorial especializado de 

Odontologia e serviços de prótese dentária total e/ou parcial removível. 

Em 2015, o governo federal instituiu nova edição do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade nos CEO (PMAQ-CEO), através da Portaria 1.599 de 30 de 

setembro. Busca-se, por intermédio desse programa, ampliar o acesso e a melhoria 

da qualidade nos CEO, garantindo um padrão de qualidade comparável nacional, 

regional e localmente; e, permitindo maior transparência e efetividade das ações 

dirigidas à atenção especializada em SB3. 

A criação dos CEO viabilizou a oferta de serviços especializados em SB na 

rede pública, servindo de referência para as unidades básicas de saúde que prestam 

assistência odontológica, numa proposta até então nunca realizada de 

continuidade do cuidado na assistência à SB. Nos CEO, a população assistida 

tem acesso a procedimentos especializados de periodontia, endodontia, cirurgias 

orais, diagnóstico de câncer bucal e atendimento a pacientes com necessidades 

especiais. 

Entretanto, para Frazão e Narvai (2009), manter a SB na agenda das políticas 

públicas de governo exigirá esforços consistentes e implicará na superação do 

ideário liberal privativista, robustecendo a capacidade de gestão das políticas 

públicas, da política de saúde e da PNSB. 

 

 

4.2 INTEGRALIDADE: ASPECTOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL. 

 

 

No âmbito da saúde não há uma uniformidade no conceito de integralidade, 

devendo cada trabalho identificar aos seus interlocutores o conceito pertinente ao 

contexto específico de sua pesquisa. De particular interesse no escopo de nosso 

trabalho é o conceito relacionado à garantia de atenção nos três níveis do sistema. 

Contudo, serão apresentadas algumas dimensões distintas da integralidade apenas 

de caráter ilustrativo da polissemia do termo. 

                                            
3
 O RASB de Niterói possui um CEO tipo II, com 4 cadeiras odontológicas. No entanto, o sistema 

municipal de saúde não aderiu ao 2º Ciclo do PMAQ-CEO. 
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A CF promulgada em 1988, em seu artigo 196, consagrou a saúde como 

dever do Estado e direito de todo e qualquer cidadão brasileiro, e instituiu o 

atendimento integral, onde a oferta de ações e serviços públicos deve priorizar as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

A LOS, promulgada em 19 de setembro de 1990, definiu também em seu 

artigo 2º a saúde como direito fundamental do ser humano, além do papel do Estado 

como provedor das condições necessárias ao seu desempenho. Além de 

estabelecer entre seus princípios e diretrizes a integralidade da assistência e a 

continuidade do cuidado, concebendo-os como “conjunto articulado e contínuo de 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso, em todos os níveis de complexidade do Sistema”. 

Esses dispositivos permitiram a construção de um sistema de saúde 

universal, garantindo o acesso a ações e serviços públicos, com atendimento 

integral, organizados de forma descentralizada, numa rede regionalizada e 

hierarquizada. Alcançar a integralidade proposta no escopo deste modelo de 

atenção universal implica na superação do antigo modelo fragmentado e vertical, e 

também implica planejar serviços a partir da realidade de vida de cada comunidade, 

propondo ações em consonância às necessidades de cada grupo. 

O conceito de integralidade é apontado como um dos pilares para a 

estruturação de Serviços de saúde de acesso universal. Entretanto, sua abordagem 

foi pouco discutida na Constituição de 1988 e essa temática tem sido abordada sob 

diversos vieses na literatura científica.  

Paim (1997, apud CHAVES et al, 2010) destaca que a integralidade foi 

concebida sob quatro perspectivas no processo da reforma sanitária brasileira: 

integração de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; 

atuação profissional ampla contemplando o indivíduo holisticamente; continuidade 

do cuidado nos diversos níveis de complexidade dos serviços; ação intersetorial de 

diversas políticas objetivando a atuação e mudança das condições devida e saúde 

da população.  

Para Mattos (2005), a análise das diversas dimensões que a integralidade 

assume contribui para a construção dessa prática. Concebida em alguns trabalhos 

como sinônimo da garantia de acesso a todos os níveis do sistema de serviços de 

saúde, cabendo também a noção de integralidade como a apreensão ampliada das 
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necessidades de saúde da população, partindo-se da premissa da articulação entre 

ações preventivas e assistenciais em todos os níveis de complexidade do Sistema. 

Esse autor aborda também a conotação subjetiva da integralidade, ao defender a 

oferta de ações sintonizadas e contextualizadas com a realidade do 

indivíduo/comunidade assistida.  

 Bonfada et al (2012) argumentam que a clínica ampliada, ancorada nas 

práticas em saúde centradas na realidade de vida dos indivíduos e sintonizadas às 

singularidades de cada um deles, representa um avanço na concretização da 

integralidade. Superando, desta forma, enfoques individuais e curativistas, 

propiciando uma nova forma de organização tecnológica da produção de serviços.  

 Contudo, Giovanella et al (2002) discutem quatro distintas dimensões do 

conceito de integralidade “a primazia das ações de promoção e prevenção, garantia 

de atenção nos três níveis de complexidade da assistência, articulação das 

ações de promoção, prevenção e recuperação e abordagem integral de indivíduos e 

famílias”. 

O conceito de integralidade, relacionado à garantia de atenção nos três níveis 

do sistema, pressupõem que a oferta adequada e oportuna de serviços de 

assistência à saúde se dê de modo hierarquizado e regionalizado, através de 

mecanismos de referência, definindo o fluxo entre os diversos níveis do sistema; e 

pela distribuição equânime de serviços numa área geográfica específica, onde a 

articulação dos pontos de diferentes densidades tecnológicas permita o acesso e 

garanta economias de escala (GIOVANELLA et al, 2002).  

A operacionalização da integralidade, sob a perspectiva de garantia de 

atenção aos três níveis de complexidade, demandaria dos sistemas municipais de 

saúde a: 

 

Oferta organizada de assistência curativa e de recuperação, garantindo-se a 
referência e contrarreferência em uma rede articulada entre o setor 
ambulatorial e hospitalar que inclua unidades/procedimentos nos distintos 
níveis de complexidade (baixa, média e alta), com fluxos e percursos 
definidos e ordenados espacialmente de modo compatível com a demanda 
populacional de cada território (GIOVANELLA et al, 2002, p 58). 
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Verificar a prática deste conceito implica analisar determinados critérios que 

se relacionam aos sistemas de referência e contrarreferência, tais como: a existência 

de centrais de marcação/ regulação de consultas, a existência de protocolos de 

atenção, a organização e controle do fluxo de pacientes na rede de serviços, a 

integração do PSF à rede e o monitoramento de filas de espera. Esses aspectos 

serão abordados e desenvolvidos posteriormente no capítulo específico sobre 

referência e contrarreferência (IDEM). 

Hartz e Contandriopoulos (2004) destacam a integralidade enquanto 

integração de serviços através do estabelecimento de redes de assistência, havendo 

interdependência entre os níveis da rede, justamente pela incapacidade dos 

mesmos em solucionar os problemas de saúde da população em seus variados 

ciclos de vida. A cooperação e coordenação entre os diversos níveis se tornam 

imprescindíveis para atender às necessidades de saúde, tanto no âmbito local 

quanto regional. Essas diretrizes têm sido a meta de algumas gestões municipais, 

que buscam na implantação de redes de atenção, a inovação tecnológica 

assistencial de integração de serviços. 

Para Serra e Rodrigues (2010), a integralidade da assistência só pode ser 

alcançada com o suporte dos níveis de média e alta complexidade, garantindo a 

continuidade do cuidado e atendendo as mais variadas necessidades dos usuários 

em suas diversas fases da vida. Desta forma, a estruturação do sistema em rede, 

com distribuição espacial e quantitativa dos pontos de atenção no território, permite 

o acesso da população às ações e serviços de saúde. 

Diversos fatores podem interferir para que se alcance a integralidade e a 

continuidade do cuidado na assistência à SB. Chaves et al (2010) citam, entre 

outros, a relevância do percentual de cobertura da atenção primária em saúde no 

local a ser implantado o CEO que ofertará ações e serviços de média complexidade, 

bem como elencam o papel da responsabilização pelo paciente a um profissional da 

atenção básica como facilitador do acesso a esses serviços. Contudo, a maior ou 

menor utilização dos serviços se subordina a fatores relacionados ao acesso, tanto 

geográfico quanto organizacional, bem como à oferta de procedimentos adequada 

às necessidades da população, tanto qualitativa quanto quantitativamente. 

O presente estudo enfoca a operacionalização da integralidade e da 

continuidade do cuidado por um sistema efetivo de referência e contrarreferência, 



38 
 

pela perspectiva estratégica da garantia do acesso aos diversos níveis de 

complexidade. No escopo deste trabalho, destacaremos os níveis de baixa e média 

complexidade, representados nas redes de assistência à SB, respectivamente, pelas 

unidades básicas/ unidades básicas de saúde da família e pelos CEO. Contudo, esta 

ótica peculiar da integralidade não exclui ou desconsidera todos os outros sentidos e 

interpretações utilizados na literatura, alguns inclusive previamente citados. 

 

 

4.3 REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

 

A continuidade do cuidado garantida pelo acesso aos demais níveis de 

complexidade do sistema de saúde representa um dos diversos vieses atribuído ao 

conceito de integralidade na literatura científica. A operacionalização desse princípio 

demanda dos sistemas municipais de saúde a organização de redes de saúde 

regionalizadas e hierarquizadas. Deste modo, nesse segmento do trabalho 

abordaremos aspectos relativos à conceituação e estruturação das RAS, bem como 

alguns desafios enfrentados pelos sistemas municipais de saúde que os impelem à 

constituição de redes de atenção. 

A concepção clássica de organização de serviços de saúde em rede nos 

remete ao relatório realizado pelo médico britânico Bertrand Dawson em 1920, onde 

ele propunha a reorganização do serviço de saúde britânico. Destacam-se entre as 

ideias centrais do relatório: a organização de ações e serviços baseada nas 

demandas da comunidade; articulação de ações preventivas e curativas, realizadas 

de modo integrado por médicos generalistas; ações e serviços acessíveis à 

população; enfoque no nível primário; diversidade das unidades de saúde, no que 

concerne seu tamanho e nível de complexidade, funcionando de modo integrado; 

além da obrigatoriedade e da posição chave dos centros primários de saúde nas 

comunidades. Esse modelo de organização de ações e serviços, apresentado 

graficamente como “Diagrama de Dawson”, serviu de base conceitual para sistemas 

de saúde de acesso universal. (NOVAES 1990, apud RODRIGUES e SANTOS 

2011). 
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Figura 1 – Diagrama de Dawson 

 

Fonte: KUSCHNIR E CHORNY, 2010. 

 

Dawson também introduziu o conceito de territorialização, de níveis de 

atenção, vínculo, referência e coordenação pela atenção primária, e dos 

mecanismos de integração desses níveis. A distribuição dos serviços foi concebida 

respeitando critérios de qualidade e eficiência, garantindo equidade no acesso da 

população. E, a garantia do acesso integral, ancorava-se na regionalização de 

territórios de grande contingente populacional, autossuficientes em recursos de 

saúde nos diversos níveis de atenção (KUSCHNIR e CHORNY, 2010). 

A População brasileira passa por um processo de transição demográfica, e 

paralelamente, vivencia uma transição epidemiológica singular, definida pela 

situação de tripla carga de doenças, onde persistem os agravos relativos a 

infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva e aumentam os casos de 

doenças crônicas e seus fatores de risco, além do forte crescimento das causas 

externas. Isso acarreta uma crise no sistema de saúde, organizado prioritariamente 

para as condições agudas, tornando-o pouco efetivo na resolução da crescente 
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demanda de situações crônicas. O enfrentamento desse problema implica a 

necessidade de mudanças profundas no sistema. A implantação de redes de 

atenção à saúde surge como alternativa para superar a fragmentação do sistema e 

combater o lamentável quadro sanitário da população brasileira (MENDES, 2010). 

Adicionalmente, a descentralização e regionalização das ações e serviços de 

saúde, ocorridas no desenvolvimento do sistema de saúde, transferiram a 

responsabilidade executiva para os municípios sem, contudo, proverem-nos da 

devida autonomia financeira e capacidade de gestão. O enfrentamento destas 

dificuldades, especialmente no que se refere à atenção integral, resolutiva e 

adequada às demandas sociais, conduz à organização de redes regionalizadas de 

serviços (MELLO et al, 2014). 

Neste contexto, o governo federal, através da PNSB, ao promover a 

implantação dos CEO, ofertando assistência odontológica de média complexidade, 

incentiva a organização de redes regionalizadas de assistência à SB. Este caminho 

representa uma alternativa para a ampliação do acesso aos serviços para toda a 

população, sob uma perspectiva de continuidade do cuidado e integralidade da 

atenção, e consequente diminuição das desigualdades existentes. 

Para Hartz e Contrandiopoulos (2004) uma rede de atenção apresenta 

diversas esferas de integração que relacionam clínica à gestão. Estes autores 

concebem integração em saúde como “um processo que consiste em criar e manter 

uma governança comum, com o propósito de coordenar sua interdependência, 

cooperando para a realização de um projeto coletivo”. No âmbito da gestão clínica, 

destacam a integração dos cuidados destinados ao doente, visando à continuidade 

do cuidado e a totalidade dos serviços requeridos dos diferentes níveis, articulados 

no tempo e no espaço. 

As RAS representam conjuntos de serviços de saúde integrados, com missão 

e objetivos comuns, onde inexiste hierarquia entre os diferentes níveis de atenção, 

os quais atuam de modo cooperativo, intercambiando seus recursos. Ofertam 

atendimento integral e contínuo, sob coordenação da atenção primária e 

desenvolvem ações promocionais, preventivas, curativas e reabilitadoras, nos 

diversos níveis de complexidade, tendo responsabilidades sanitárias e econômicas 

pela população assistida. Elas têm o potencial para melhorar tanto a qualidade dos 

serviços e os resultados sanitários quanto aumentar a satisfação do usuário, 
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reduzindo concomitantemente os custos dos sistemas de atenção à saúde 

(MENDES, 2010). 

O processo de construção de redes de atenção à saúde ocorre por intermédio 

de arranjos híbridos onde aspectos relativos à economia de escala e escopo e à 

acessibilidade definirão a localização dos pontos de atenção, considerando também 

sua densidade tecnológica. Respeitando essa lógica, unidades destinadas à atenção 

primária serão dispersamente distribuídas, favorecendo a acessibilidade do usuário, 

e unidades de nível secundário e terciário, onde o fator distância causa menos 

impacto e para os quais os recursos são mais escassos, deverão ser concentradas. 

Essa distribuição otimizada dos pontos de atenção da rede resultará em eficiência, 

efetividade e qualidade dos serviços. Contudo, em regiões de baixa densidade 

demográfica, como ocorre em algumas regiões brasileiras, haverá conflitos entre os 

critérios de economia e acessibilidade, devendo prevalecer o último, resguardando-

se o direito do cidadão de acesso aos serviços de saúde (MENDES, 2007). 

A operacionalização da integração dos diversos pontos de atenção da rede 

vincula-se a sistemas de referência e contra referência. E, diversos aspectos devem 

ser considerados na análise desta integração, entre eles: a regulação de serviços; 

processos de gestão clínica; condições de acesso ao serviço; recursos humanos; 

sistemas de informação e comunicação, além do apoio logístico (SERRA e 

RODRIGUES, 2010). 

 Planejar a oferta de ações e serviços conforme as necessidades de saúde da 

população, estabelecer metas qualitativas e quantitativas para os diversos pontos de 

atenção da rede, regular a utilização dos serviços, monitorar e avaliar resultados 

propondo mudanças no processo de trabalho quando necessárias são atribuições do 

gestor do sistema de saúde e visam à regulação dos serviços. No que tange a 

gestão clínica, a observância de aspectos como protocolos clínicos, regulação de 

filas de espera e a existência de apoio técnico às equipes favorecerão uma melhor 

organização do fluxo de usuários na rede (IDEM). 

A estrutura operacional de uma rede é composta pela a APS, responsável 

pela: resolução da maior parte dos problemas de saúde da população; pela 

coordenação da rede, organizando o fluxo de usuários, através da referência e 

contra referência; pelo acolhimento; além da responsabilidade sanitária da 

população. O segundo elemento estruturante das redes são os pontos de atenção 
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secundária e terciária, sendo a horizontalidade uma premissa da relação entre esses 

níveis e a APS (MENDES, 2010). 

Além dos pontos de atenção à saúde, distribuídos nos três níveis de 

complexidade, fazem parte da estrutura de uma rede de atenção as seguintes 

estruturas: sistema de apoio, sistema logístico, sistema de gestão e central de 

comunicação. Entre os componentes que integram a rede não há apenas uma 

diferenciação das funções e densidades de cada unidade que devem operar 

cooperativamente numa relação horizontal. Os sistemas logísticos, ancorados em 

tecnologias de informação, são os mecanismos de integração da rede, 

exemplificados por centrais de regulação, cartões de identificação do usuário e 

prontuários eletrônicos. Os sistemas de apoio são representados pelo sistema de 

transportes, assistência farmacêutica, e de apoio diagnóstico e terapêutico. Ao 

sistema de gestão cabem o controle e avaliação da rede, além da gestão clínica com 

a elaboração de protocolos (IDEM). 

 A configuração de uma rede de atenção à SB implica a oferta de ações e 

serviços de maior densidade tecnológica, representados por: Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), unidades hospitalares e CEO, estes representam o foco de 

investigação deste trabalho. A implantação destas unidades de saúde está 

condicionada a um percentual de cobertura populacional pelas ESB no PSF. Não 

obstante, Figueiredo e Goés (2009) constataram que o desempenho desses 

estabelecimentos de saúde associa-se inversamente ao porte populacional e ao 

índice de desenvolvimento humano do município. E, sugerem como alternativa para 

os municípios menores, a criação de consórcios intermunicipais em saúde 

efetivando a oferta regionalizada de ações e serviços de SB de média complexidade.  

 

 

4.4 REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 

 

 

Os conceitos de referência e contrarreferência são considerados estratégicos 

para a efetivação do princípio da integralidade da atenção à saúde, contudo Fratini, 

Saupe e Massaroli (2008) afirmam que estas noções se encontram parcamente 
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desenvolvidas, tanto em relação a seu sentido denotativo quanto no que concerne 

sua efetivação e divulgação de experiências exitosas. Esses autores definem 

referência como o encaminhamento do usuário para o atendimento nos níveis de 

maior complexidade; já contrarreferência é concebida como a condução do usuário 

para atendimento no nível mais primário, devendo a unidade de atendimento estar 

localizada mais próxima do domicílio do paciente. Mais além, elencam diversos 

mecanismos que facilitam o estabelecimento do sistema de referência e 

contrarreferência, tais como: integração, interdisciplinaridade, comunicação e 

diálogo entre as unidades da atenção básica e as de maior complexidade. 

Giovanella et al (2002) apresentam um rol de critérios a serem utilizados para 

avaliação da integralidade, sob a perspectiva de garantia de atenção nos diversos 

níveis de complexidade do sistema, nos processos de gestão dos sistemas 

municipais e da atenção à saúde. Partem do pressuposto que a operacionalização 

dessa dimensão da integralidade demanda uma oferta adequada e oportuna de 

diversos recursos tecnológicos organizados hierarquicamente e integrados por 

mecanismos de referência e contrarreferência. Dentre os critérios listados, 

destacam-se: a existência de centrais de marcação de consultas e exames 

especializados e de centrais de regulação de internação; o desenvolvimento de 

protocolos de atenção para agravos específicos; a integração da ESF à rede, 

evitando que o programa se torne focalizado; a utilização de mecanismos de 

contrarreferência; o controle de fluxo de pacientes para outros municípios e o 

monitoramento e implantação de mecanismos para redução das filas de espera. 

Os autores apontam ainda que a existência de centrais de marcação e 

regulação sinalizam o funcionamento do sistema de referência. Estes critérios, assim 

como o monitoramento e implantação de mecanismos para redução das filas de 

espera são indicadores da preocupação do gestor na organização do sistema de 

saúde. Ressaltam que a instituição de “protocolos de atenção permite a definição de 

fluxos de pacientes ao interior dos serviços nos diversos níveis de atenção e reduz a 

probabilidade de encaminhamentos incorretos”, sendo esse parâmetro considerado 

muito relevante nas avaliações dos sistemas de saúde. Por fim, enfatizam que 

medidas de contrarreferência representam estágios mais desenvolvidos da 

referência, revelando a articulação dos diversos níveis de atenção. 
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Numa ótica similar, Serra e Rodrigues (2010) apontam diversos fatores que 

interferem nos sistemas de referência e contrarreferência de atenção à saúde. Os 

autores destacam a importância da regulação dos serviços, com a oferta de ações e 

serviços adequada quantitativamente e qualitativamente às necessidades 

epidemiológicas da população, além do estabelecimento de metas, com monitoração 

e avaliação dos resultados obtidos pelas unidades de atendimento da rede. 

Descrevem também como conceitos de gestão clínica contribuem para o êxito dos 

sistemas de referência e contrarreferência, elencando: a necessidade de regulação 

das filas de espera para consultas e exames; a relevância das ações de educação 

permanente e de apoio técnico para os profissionais da ponta; além da importância 

da utilização de protocolos clínicos tanto para o encaminhamento dos usuários para 

realização de consultas e exames especializados, quanto para o acompanhamento 

dos mesmos na rede.   

Outros elementos descritos por estes autores que afetam a operacionalidade 

desse sistema estão relacionados às condições de acesso, concebidas no aspecto 

geográfico de localização das unidades de atendimento e oferta adequada de ações 

e serviços e na perspectiva do direito à informação do usuário acerca dos serviços 

prestados e horários de funcionamento das unidades de saúde de diferentes 

densidades tecnológicas. Relacionam-se também aos sistemas de referência e 

contrarreferência a qualificação e capacitação dos profissionais da rede, bem como 

suas condições de trabalho. 

Por último, estes autores destacam o papel essencial dos sistemas de 

informação no apoio aos gestores nos procedimentos de regulação da rede, 

servindo como exemplo desses mecanismos de informação voltados para a 

identificação, o cartão SUS e os prontuários eletrônicos. E, a importância do 

abastecimento de insumos e medicamentos de forma regular para um adequado 

funcionamento da mesma.  

A busca pela instituição de processos que facilitem os sistemas referência e 

contrarreferência perpassa a atuação dos gestores e profissionais de saúde, através 

da definição dos fluxos e contra fluxos do atendimento, além do mapeamento da 

rede de serviços de saúde. Entretanto, Protasio et al (2014), em estudo realizado no 

Estado da Paraíba, apontaram entre outras fragilidades do sistema de referência e 

contrarreferência, a falta de definição e planejamento do fluxo do serviço, bem como 
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o desconhecimento do mesmo por parte dos profissionais. Sugeriram, como 

alternativa para solucionar essa barreira, ações efetivas de educação permanente, 

dirigidas a gestores e trabalhadores da rede de atenção. Descreveram também a 

necessidade de aproximação dos profissionais dos diferentes níveis de 

complexidade. 

Para Borghi et al (2013), o desenvolvimento e fortalecimento de sistemas de 

referência e contrarreferência na assistência odontológica, com a valorização da 

atenção secundária, permitirá a construção da integralidade da atenção na SB, 

através da garantia do acesso a consultas e procedimentos especializados. Neste 

sentido, Figueiredo e Goés (2009) alertaram para a escassez de oferta de serviços 

especializados em SB, afetando, sobremaneira, a eficiência da referência e 

contrarreferência. 

Vazquez et al (2014), ao avaliarem esses sistemas na atenção secundária em 

odontologia na cidade de Campinas, identificaram peculiaridades relativas ao 

processo de trabalho, cujas avaliações contribuirão para melhoria da integração 

entre a AB e os CEO, propiciando a continuidade do cuidado na assistência à SB. 

Destacaram a necessidade de adequação de normas e critérios na implantação, 

oferta e monitoramentos destes serviços, bem como observaram a importância da 

central de regulação para uma oferta mais equânime das consultas especializadas. 

Outros pontos revelados pela pesquisa foram: a falha no processo de trabalho, como 

a desorganização e precariedade dos arquivos; e, a falha na organização da 

demanda, tendo sido evidenciado um elevado número de perdas de referência. 

A distribuição macrorregional equivocada do CEO, com consequente 

desigualdade na oferta de serviços especializados, é outro componente que 

compromete a organização de sistemas de referência e contrarreferência em SB nos 

sistemas loco regionais de saúde. Assim como a cobertura insatisfatória da ESB 

prejudica esse sistema. Tal situação gera um aumento da demanda espontânea de 

procedimentos pertinentes à AB aos CEO. Ademais, torna-se evidente a 

necessidade de adaptação da oferta de especialidades do CEO àquelas de maior 

demanda consoante o quadro epidemiológico da população brasileira e das 

necessidades específicas loco regionais (GOES et al, 2012). 

Desta forma, diante da revisão da literatura acima apresentada, percebem-se 

inúmeras barreiras encontradas pelas RAS no estabelecimento de sistemas de 



46 
 

referência e contrarreferência resolutivos que garantam a continuidade da 

assistência à saúde. Neste sentido, o presente trabalho busca identificar os 

possíveis constrangimentos que possam existir no acesso à média complexidade na 

assistência odontológica do município de Niterói.  
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5 O PMF DE NITERÓI – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

O município de Niterói foi um dos pioneiros nos projetos de SF no Brasil ao 

inaugurar em 1992 seu primeiro serviço (módulo do PMF). Porém, seu desenho 

metodológico peculiar difere, em alguns aspectos, da proposta do MS. Niterói 

buscou no modelo cubano sua referência para implantação da medicina familiar e 

seu Programa Médico de Família (PMF) tornou-se exemplo para outros projetos de 

SF em vários locais do país. Desta forma, esse programa apresenta uma 

considerável experiência no que concerne a construção de um modelo de atenção 

que implemente os princípios e diretrizes do SUS (HUBNER e FRANCO, 2007). 

Para Vasconcellos (2002), citado por Hubner e Franco (2007), a proposta de 

SF da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Niterói teve como objetivo a 

equidade, tendo em vista que se implantaria nas áreas de maior vulnerabilidade 

socioambiental do município. 

A implantação do PMF estabeleceu alguns requisitos como critérios: bairros e 

aglomerações de menor poder aquisitivo e não contemplados pelo poder público; 

conjuntos populacionais definidos, com estrutura geográfica fechada, permitindo a 

adscrição territorial e cadastramento familiar; e organização comunitária com 

vínculos locais e perspectivas organizativas, que permitam cogestão do modelo. 

Além disso, a contratação dos profissionais do PMF ocorre por intermédio de 

contratos de cogestão, estabelecidos entre o poder público e a sociedade civil 

organizada, representados respectivamente pela Prefeitura do município e as 

Associações de Moradores legalmente constituídas. Os módulos do PMF são 

instalados em micro áreas com no máximo 1200 pessoas, sendo que a área 

geográfica de abrangência de cada setor deve permitir o acesso da equipe básica 

(médico e auxiliar) a todos os domicílios do setor, e dos usuários ao Módulo sem o 

uso de meios de transporte (HUBNER e FRANCO, 2007). 

Destaque-se que os trabalhos nos módulos têm início após o levantamento do 

perfil socioeconômico e ambiental da população e os profissionais dividem sua 

jornada de trabalho entre as atividades de campo e no módulo. Sua equipe básica é 

composta por médicos generalistas e auxiliares de enfermagem que recebem apoio 

do Grupo Básico de Trabalho, o qual é constituído por um coordenador e uma 
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equipe de supervisores (IDEM). 

A realização das referências aos níveis de média e alta complexidade na rede 

de saúde do município é previamente discutida com a supervisão e visam alcançar o 

maior nível de resolutividade possível da APS. Cada módulo está vinculado a 

policlínicas e centros especializados que ofertam assistência em níveis de maior 

densidade tecnológica, sendo a odontologia inserida também neste contexto. O 

SAU, Serviço de Atenção ao Usuário, centraliza as solicitações de consultas 

especializadas (IBIDEM).  

Os autores concluem que PMF e PSF possuem perspectivas filosóficas 

semelhantes, ou seja, são inspiradas na mesma matriz teórica da vigilância à saúde, 

na clínica do médico generalista e na formação do vínculo, porém distinguem na sua 

constituição e funcionamento. 

O município de Niterói arcava com todas as despesas de implantação e 

ampliação do PMF até o ano de 1999, quando passou a ser considerado pelo MS 

modelo de atenção similar ao PSF. A partir desta data, começou a receber incentivos 

financeiros do governo federal para seu desenvolvimento (SÁ, 2003). 

A inserção das ESB no PMF ocorreu somente em 2010, com objetivo de 

responder à grande necessidade manifestada pelas famílias cadastradas, conforme 

descreveu Marin (2012) em sua pesquisa sobre o processo de inclusão das ESB na 

ESF no município. A implantação do CEO no município teve início em 2006, 

ofertando assistência especializada nas áreas de: cirurgia oral, endodontia, 

periodontia, e atendimento a pacientes com necessidades especiais. Em 2009, a 

rede de SB do município contava com 35 consultórios odontológicos, onde atuavam 

96 dentistas, 35 técnicos em saúde bucal (TSB) e 02 auxiliares de saúde bucal 

(ASB) na atenção primária e especializada. Inicialmente seriam inseridas dez ESB 

aos módulos do PMF, contudo em 2010 o município contava com 110 equipes de 

saúde da família, dentre estas, 07 com SB modalidade I (MARIN, 2012). 

Cabe ressaltar que a implantação do PMF foi anterior à adoção do modelo de 

ESF pelo Ministério da Saúde como porta de entrada para a organização da Atenção 

Básica. Portanto, a estrutura da equipe básica e limite populacional obedeciam a 

estratégias próprias estabelecidas por técnicos e gestores municipais. Porém, a 

partir de 2011 as equipes passaram a incorporar outras categorias profissionais 

(agentes comunitários de saúde e enfermeiros). Neste processo de reestruturação 
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da RAS municipal e do PMF, busca-se atender a critérios estabelecidos pelo 

governo federal para fins de financiamento de implantação e custeio das ESF. Desta 

forma, além da reconfiguração das equipes, a população assistida por cada equipe 

aumentou, podendo chegar a 3.000 pessoas de acordo com as especificidades 

territoriais e sociais conforme estabelecido na PNAB, respeitando-se a 

recomendação de menor contingente populacional por equipe quanto maior o grau 

de vulnerabilidade do território. 

Nesta nova configuração, a equipe de supervisores do PMF conta com apoio 

técnico de especialistas nas áreas de: Clínica Médica; Saúde da Mulher; Pediatria; 

Serviço Social e Saúde coletiva. Inclui-se neste processo a ampliação do número de 

ESB. Ressalte-se, porém, que a contratação dos profissionais da ESF ainda é 

realizada por contratos de cogestão, conforme descrito acima. (NITERÓI, 2016).  
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6. DESENHO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo exploratório-descritiva de abordagem 

qualitativa, sob a forma de estudo de caso. 

A pesquisa descritiva procura detalhar as características de determinado 

fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis, algumas, inclusive, determinam a 

natureza dessa relação. No entanto, quando se destinam a apresentar uma nova 

visão do problema estudado, elas se aproximam das pesquisas exploratórias. Por 

sua vez, essas são desenvolvidas para se obter maior familiaridade com o objeto de 

pesquisa, tornando-o mais claro, e, quase sempre, assumem a forma de um estudo 

de caso (GIL, 2008). 

Para Costa e Costa (2011), um estudo de caso pode ser limitado a uma ou 

poucas unidades, sendo uma pesquisa detalhada e profunda. Gil (2008) explicita 

que um estudo de caso permite a formulação de hipóteses e teorias, propiciando 

uma visão ampliada do problema e dos fatores que o influenciam. 

Na abordagem qualitativa, parte-se da observação de fatos ou fenômenos 

cujas causas se pretendem compreender, procura-se comparar e identificar as 

relações existentes entre os fatos, as quais geram conclusões que correspondem a 

uma verdade não contida nas premissas consideradas (GIL, 2008). Minayo (2004) 

destaca ainda que a pesquisa qualitativa procura explicar a dinâmica das relações 

sociais, abordando os significados, motivos, valores e crenças, numa dimensão mais 

profunda e subjetiva das relações, o que não é passível de quantificação.  
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6.2 AMOSTRAGEM 

 

 

Na pesquisa de abordagem qualitativa, a amostragem deve ser definida em 

função da busca de significados do objeto de estudo e não exige representatividade 

amostral. Segundo Minayo (2004), “a amostra ideal deve refletir a totalidade nas 

suas múltiplas dimensões”, e sua validade correlaciona-se à capacidade de 

identificar as questões estudadas nas suas variadas dimensões, independente de 

critérios quantitativos para garantir representatividade.  

No presente estudo realizamos uma amostragem não-probabilística e 

intencional, ou seja, consoante o julgamento do pesquisador, foram selecionados 

indivíduos que pudessem fornecer informações relevantes para a temática da 

pesquisa (COSTA e COSTA, 2011). 

 

 

6.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Participaram da pesquisa os profissionais de SB, especificamente os 

dentistas que atuam na assistência odontológica do Município. Foram selecionados 

cinco dentistas atuantes no CEO do município de Niterói e um dentista integrante da 

ESB/PMF, bem como um dentista da UBS ou Policlínica Comunitária, por cada 

região sanitária do município, conforme mapa esquemático da FMS apresentado na 

descrição do cenário da pesquisa, totalizando 12 dentistas da AB. Um representante 

da Coordenação de Saúde Bucal do município também participou da pesquisa 

representando a gestão central. No total, foram entrevistados 18 profissionais 

envolvidos na assistência à saúde bucal no município. 

As identidades dos sujeitos foram preservadas na análise mediante atribuição 

de códigos alfanuméricos. Aos odontólogos da atenção básica, foram atribuídos os 

códigos CD01 a CD12; aos odontólogos do CEO, os códigos CEO01 a CEO05. O 

representante da coordenação de saúde bucal recebeu a sigla CSB. Buscou-se 
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contemplar com essa amostra, profissionais cujos processos de trabalho relacionam-

se diretamente à realização rotineira de referência ou contrarreferência entre os 

diversos níveis da rede, objetivando a continuidade do cuidado em SB. Assim como 

obter uma visão da gestão central acerca desta temática. 

 

 

6.4 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

O município de Niterói faz parte da Região Metropolitana II do Estado do Rio 

de Janeiro e abrange uma área de 133.916 km². Sua população estimada para 2015 

é de 496.696 habitantes. A densidade demográfica no ano de 2010 era de 3.640,80 

hab./km² e seu IDHM de 0.837. O PIB per capta no ano de 2012 foi 30.728,51 

(IBGE, 2015). 

A FMS conta com os seguintes estabelecimentos municipais na estrutura de 

sua rede de atenção: 06 Hospitais municipais; 11 Policlínicas; 31 Módulos do PMF e 

08 Unidades Básicas de Saúde. Além de, um Hospital estadual e um universitário; 

uma UPA; e três Unidades de urgência e pronto atendimento4 (NITERÓI, 2016). 

A rede de atenção à SB é constituída pelos seguintes aparatos: a atenção 

básica é oferecida nos seguintes estabelecimentos: 9 policlínicas regionais e 

comunitárias; 8 unidades básicas de saúde e 17 ESB, conforme tabelas abaixo. A 

assistência odontológica de média complexidade é realizada pelo CEO do município 

localizado na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva. 

 

 

 

 

 

                                            
4
 O site da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, acessado em outubro de 2016, apresentou a 

capacidade instalada conforme apresentada no texto acima. 
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Quadro 2: Relação da Policlínicas Regionais e Comunitárias com atenção 

básica em SB. 

 

Fonte: FMS (Niterói, 2016) 

 

 

Quadro 3: Relação das UBS que ofertam assistência odontológica. 

 

Fonte: FMS (Niterói, 2016) 

 

 

 

 

 

BAIRRO

1 SÃO LOURENÇO POLICLINICA REGIONAL CARLOS ANTONIO DA SILVA

2 SANTA ROSA POLICLÍNICA REGIONAL SÉRGIO AROUCA

3 FONSECA POLICLIÍNICA REGIONAL GULIHERME MARCH

4 LARGO DA BATALHA

POLICLÍNICA REGIONAL DR JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ 

NUNES

5 ITAIPU POLICLÍNICA REGIONAL MARIA APARECIDA  COSTA

6 ENGENHOCA POLICLÍNICA REGIONAL  RENATO SILVA

7 ILHA DA CONCEIÇÃO POLICLÍNA COMUNITÁRIA RUY CARLOS DECNOP

8 JURUJUBA POLICLÍNICA COMUNITÁRIA AURELINO BARCELLOS

9 CANTAGALO POLICLÍNICA COMUNITÁRIA DR BARROS TERRA

POLICLÍNICAS - ATENÇÃO BÁSICA EM SB

1 VÁRZEA DAS MOÇASUBS - TOBIAS TOSTES MACHADO VÁRZEA DAS MOÇAS

2 PIRATININGA UBS- PIRATININGA DOM LUIZ ORIONE

3 BALDEADOR UBS - BALDEADOR DEPUTADO JOSÉ SALLY

4 BARRETO UBS JOÃO DA SILVA VIZELA BARRETO

5 ENGENHOCA UBS DA ENGENHOCA

6 SANTA BÁRBARA

UBS - SANTA BÁRBARA ADELINO DE MENDONÇA E 

SILVA

7 MORRO DO ESTADOUBS-  MORRO DO ESTADO DR MARIO PARDAL

8 CENTRO UBS - CENTRO DR EDUARDO IMBASSAHY

UNIDADES BÁSICAS- ATENÇÃO BÁSICA EM SB BAIRROS
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1 12696  ESF COM SAUDE BUCAL - M I VARZEA DAS MOCAS 381

2 7746733  ESF COM SAUDE BUCAL - M I GROTA 111

3 12939  ESF COM SAUDE BUCAL - M I ILHA DA CONCEICAO 025

4 12955  ESF COM SAUDE BUCAL - M I PREVENTORIO I 001

5 13021  ESF COM SAUDE BUCAL - M I MARUI GRANDE 061

6 2282216  ESF COM SAUDE BUCAL - M I SOUZA SOARES 071

7 2298791  ESF COM SAUDE BUCAL - M I JONATHAS BOTELHO 162

8 2298813  ESF COM SAUDE BUCAL - M I LAGOINHA 142

9 2298813  ESF COM SAUDE BUCAL - M I LAGOINHA 145

10 3069184  ESF COM SAUDE BUCAL - M I MARAVISTA 102

11 5985331  ESF COM SAUDE BUCAL - M I ATALAIA 193

12 5985366  ESF COM SAUDE BUCAL - M I VILA IPIRANGA 314

13 5985374  ESF COM SAUDE BUCAL - M I ITITIOCA 190

14 7312458  ESF COM SAUDE BUCAL - M I VICOSO 352

15 7504853  ESF COM SAUDE BUCAL - M I TEIXEIRA DE FREIRAS 361

16 7504853  ESF COM SAUDE BUCAL - M I TEIXEIRA DE FREITAS 363

17 12831  ESF COM SAUDE BUCAL - M I BADU 372

CNES EQUIPE SAÚDE BUCAL - MÓDULOS PMF

Quadro 4: Relação dos Módulos do PMF com ESB. 

 

Fonte: CNES/ DATASUS, 2016. 

 

 

Conforme mapa esquemático apresentado abaixo e disponível no site da 

FMS, o município de Niterói é dividido geograficamente em seis regiões sanitárias 

(Praias da Baía I, Praias da Baía II, Norte I, Norte II, Pendotiba e Leste-oceânica). 

Em cada região, as unidades básicas de saúde e os módulos do PMF são 

vinculadas à Policlínica Regional da localidade (Niterói, 2016). 
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Figura 2: Mapa com divisão do município de Niterói em regiões sanitárias. 

 

Fonte: FMS (Niterói, 2016). 

 

 

6.5 LOGÍSTICA E COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados secundários, relativos aos encaminhamentos das ESB/PMF e da 

AB para as consultas especializadas no CEO do município, seriam coletados a partir 

de documentos disponibilizados pela gestão e/ou profissionais locais que 

registrassem esta referência. Utilizar-se-ia o período de encaminhamento de 

pacientes para a unidade da atenção secundária referente aos seis meses 

antecessores ao mês da coleta dos dados. De modo similar, seriam coletadas as 

informações relativas às consultas realizadas no CEO no mesmo período em 

questão, a fim de se analisar a relação entre a oferta e a demanda de consultas 

especializadas. Contudo, esse levantamento foi inviabilizado pela ausência de 
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registros, tanto na unidade básica quanto a nível central, na coordenação, do 

quantitativo de encaminhamentos da atenção básica para o CEO. De modo 

semelhante, a coordenação não pode disponibilizar o consolidado de consultas 

efetivamente realizadas pelo CEO. 

Os dados primários foram obtidos a partir de entrevistas com base em roteiro 

semiestruturado (apêndice), específico para cada tipo de ator, conforme o local de 

atuação profissional. O instrumento de coleta de dados foi elaborado com questões 

norteadoras relativas a aspectos essenciais num sistema de referência e 

contrarreferência, conforme literatura vigente, e de modo a permitir a livre narrativa 

dos entrevistados. As entrevistas foram realizadas na própria unidade de trabalho do 

entrevistado. Algumas foram gravadas e transcritas, outras, simplesmente 

manuscritas, conforme autorização dos atores. A estruturação das entrevistas 

buscou compreender a operacionalização do sistema do sistema de referência e 

contrarreferência no Município de Niterói, sob a perspectiva dos profissionais: 

gestores a nível central; odontólogos das ESB/PMF, odontólogos das unidades 

básicas e odontólogos do CEO, investigando de modo subliminar a continuidade do 

cuidado enquanto concretização do princípio da integralidade, sob a ótica do acesso 

ao nível secundário.  

Deste modo, fundamentados na revisão da literatura e nos objetivos da 

pesquisa, optamos por agrupar as perguntas em categorias previamente definidas 

(categorias apriorísticas) relacionadas aos principais eixos temáticos do trabalho. 

Elegemos os seguintes temas centrais: rede; regulação e gestão.  

Inicialmente, pretendia-se entrevistar primeiro o representante da 

coordenação. Deste modo, viabilizar-se-ia a proposta apresentada na introdução 

deste trabalho de desenvolver uma avaliação útil, segundo Cruz (2011). Contudo, 

intercorrências e demandas inerentes à gestão, aliadas à escassez de tempo para 

completar a pesquisa de campo, impediram-nos de efetivar tal projeto. Tal entrevista 

se deu por último, mas acabou se mostrando de grande utilidade também, 

possibilitando dirimir várias dúvidas que surgiram a partir do conteúdo das 

entrevistas realizadas com os profissionais operacionais.  

 Para realização das entrevistas, inicialmente entramos em contato com a 

unidade selecionada via telefone para levantamento do horário de funcionamento do 

Serviço de Odontologia, bem como de qual período do dia seria mais apropriado 

para realização da mesma. Vale ressaltar que, nesta fase da pesquisa, a dificuldade 
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de contato telefônico com algumas das unidades selecionadas demandou uma visita 

prévia a fim de efetuar o levantamento acima referido. 

 Em quase todas as unidades encontramos dificuldades para agendar dia e 

horário para realização das entrevistas. Recomendavam-nos comparecer em 

determinado turno e aguardar a disponibilidade na agenda do profissional. 

 Todas as entrevistas foram realizadas no próprio ambiente de trabalho dos 

profissionais, sendo que em algumas unidades foram realizadas em sala reservada 

onde se encontravam apenas a pesquisadora e o entrevistado. No entanto, entre as 

dezoito entrevistas realizadas, seis ocorreram em espaço coletivo, onde demais 

membros da equipe e usuários transitavam e por vezes interrompiam a entrevista. A 

gravação da entrevista foi autorizada pela maioria dos entrevistados, excetuando-se 

três profissionais que preferiram que a mesma fosse apenas transcrita. 

 Mais além, durante as atividades de campo puderam ser percebidas as 

condições da infraestrutura física das unidades visitadas, características essas que 

serão descritas com mais detalhes na análise da categoria logística. Assim como, 

informações relevantes acerca do processo de agendamento no CEO foram 

levantadas junto à equipe auxiliar deste estabelecimento, as quais também serão 

abordadas mais adiante na subcategoria agendamento. 

 

 

6.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Os dados primários colhidos no trabalho de campo sofreram tratamento a 

partir da técnica de Análise de Conteúdo que, segundo Bardin (2004), pode ser 

entendida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2004, p 37). 

 

Neste processo de dedução, o analista visa compreender além do sentido 

literal da comunicação, busca significados subliminares de natureza psicológica, 

sociológica, política, entre outros. Bardin (2004) afirma também serem pertinentes à 
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análise todas as iniciativas que, a partir de técnicas parciais ou complementares, 

explicitem ou sistematizem o conteúdo das mensagens, cujos índices poderão ser 

quantificáveis ou não. 

Campos (2004) observa que os resultados da análise de conteúdo devem se 

basear nos conteúdos manifestos das mensagens e refletir os objetivos da pesquisa. 

A produção de inferências a partir dos textos confere relevância teórica ao método. 

Essas inferências surgem de teorias subliminares dos conteúdos explicitados e são 

influenciadas pelo contexto histórico e social de sua produção e recepção, bem 

como pelas hipóteses das diversas concepções de mundo e experiências concretas 

dos produtores e receptores dessas mensagens. 

Na fase de análise de conteúdo foram adotadas as seguintes etapas: pré 

exploração, que consistiu na leitura flutuante para apreensão das ideias principais e 

seus significados gerais; seleção das unidades de análise, tarefa orientada, de certo 

modo, pelas questões da pesquisa e interdependente dos objetivos do estudo; e, 

processo de categorização e subcategorização, de onde se extraíram recortes 

temáticos, cujos resultados permitiram realizar inferências e interpretações acerca 

dos objetivos e das temáticas da pesquisa. Em nosso trabalho, conforme interesse 

da pesquisa, selecionamos previamente categorias associadas aos principais eixos 

temáticos (quadro abaixo), já as subcategorias apareceram da exploração do 

material (CAMPOS, 2004). 
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Quadro 5: Eixo Temático - Categorias – subcategorias. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

6.7 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

Em atenção ao disposto na Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, que incorpora os quatro referenciais básicos da 

bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, e prevê, entre outros 

Eixo Temático Categoria Subcategoria

R
ED

E

Organização da Rede _____

Acessibilidade geográfica

Oferta de Serviços

Acesso à informação
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O
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aspectos, o respeito à dignidade do indivíduo nas pesquisas realizadas em 

humanos. Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa foram informados sobre seus 

objetivos e sobre todas as etapas do trabalho. Esclareceram-se as dúvidas, riscos, 

benefícios, assim como a finalidade do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

O projeto foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá (CAAE: 58804216.2.0000.5284), sendo aprovado pelo 

parecer nº1.732.873. 

Após a anuência da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Niterói, 

iniciaram-se as atividades de campo. Os dados coletados permanecerão sob guarda 

da pesquisadora por um período de cinco anos, após o qual serão incinerados. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

7.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 

 As informações coletadas a partir das questões fechadas do roteiro de 

entrevistas permitiram traçar o perfil profissional dos dentistas atuantes na SB do 

município de Niterói. Utilizando ferramentas estatísticas simples (proporção e 

frequência), os dados foram compilados nas categorias: gênero; vínculo 

empregatício; treinamento específico em Saúde da Família para as equipes do PMF; 

faixa etária, tempo de formado e tempo de trabalho no SUS, conforme ilustrações a 

seguir.  

 

Gráfico 1 - Distribuição dos dentistas entrevistados por gênero. 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Dados primários do roteiro de entrevista. 

 

 Observa-se que aproximadamente dois terços dos profissionais entrevistados 

são mulheres, corroborando com os dados apresentados por Morita et al (2010) em 
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seu trabalho que delineou o perfil do CD brasileiro. Este documento apresentou a 

tendência da predominância de CD do sexo feminino desde 1990. 

Gráfico 2 – Tipos de vínculos empregatícios dos entrevistados 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Dados primários do roteiro de entrevista. 

 

 

A precarização dos vínculos trabalhistas acarreta insegurança e insatisfação 

profissional, gerando dificuldades à implantação e consolidação da ESF 

(FERNANDES et al, 2012). Entretanto, essa problemática não é percebida no 

contexto da RASB de Niterói, tendo em vista que o gráfico acima demonstra um 

percentual elevado de profissionais estáveis no cargo. Foram registradas três 

modalidades de vínculos: 29% dos profissionais são contratados, sob regime 

celetista; 59% são estatutários, ingressaram no serviço público municipal através de 

concursos públicos; e, 12% possuem duplo vínculo, ou seja, conforme esclarecido 

pelos próprios, são estatutários e possuem uma complementação da carga horária 

por atuarem na SF, essa complementação é efetivada através de contrato sob 

regime celetista. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos profissionais das ESB que possuem formação 

específica em SF. 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Dados primários do roteiro de entrevista. 

 

 

 Em relação à formação específica para atuarem na SF, 50 % dos 

entrevistados relataram possuir algum tipo de formação específica para o 

desempenho de suas funções. Neste sentido, Serra e Rodrigues (2010) destacam 

que a formação para a saúde da família no Brasil ainda não é adequada, sendo 

considerada insuficiente em termos quantitativos. 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos dentistas entrevistados por faixa etária. 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Dados primários do roteiro de entrevista. 
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 A expressiva maioria dos dentistas do município, 82%, possuem mais de 40 

anos de idade. Conforme ilustração acima, 47% estão compreendidos na faixa etária 

entre 40-50 anos e 35% possuem 50 anos ou mais. 

 

Gráfico 5 – Tempo de formado dos profissionais entrevistados. 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Dados primários do roteiro de entrevista. 

 

 

Observa-se que a maioria dos profissionais são graduados a mais de vinte 

anos, representando 76% dos entrevistados. 
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Gráfico 6 – Tempo de trabalho no SUS. 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Dados primários do roteiro de entrevista. 

 

 

De modo similar, uma porcentagem expressiva dos entrevistados trabalha no 

SUS a vinte anos ou mais, representando 70% dos profissionais atuantes na 

assistência à SB do município. 

Os gráficos acima demonstram a larga experiência dos profissionais atuantes 

na RASB, evidenciados pelo maior percentual de profissionais que possuem 20 anos 

ou mais de formado e de tempo de atuação no SUS, levando, consequentemente, a 

uma parcela maior de profissionais com idade acima dos 40 anos. Isto pode ser 

justificado pelo fato de vários pontos de atenção do município existirem a bastante 

tempo, sendo também corroborado pela fala da CSB (apresentada na categoria 

logística) ao descrever o momento atual de reestruturação da RAS municipal.  

As questões abertas foram analisadas a partir da técnica de Análise de 

Conteúdo, de Lawrence Bardin. Conforme apresentado anteriormente, optamos pela 

seleção prévia de categorias que contemplassem os objetivos do trabalho, tendo 

também como base o referencial teórico e os principais eixos temáticos da pesquisa. 
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7.2 EIXO TEMÁTICO REDE 

 

 

 A organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) engloba decisões de 

política pública e tem sido apresentada como alternativa para os sistemas de saúde 

garantir o direito à saúde, ampliando o acesso e ofertando cuidado integral com 

equidade. Tendo em vista as dimensões política e técnica das RAS, sua 

organização envolve muitas vezes interesses conflitantes. Destarte, a autoridade 

sanitária terá que utilizar mecanismos de contratualização, inclusive com provedores 

privados, como forma de garantir o acesso às ações e serviços, não se abstendo 

também do exercício da regulação. (KUSCHNIR E CHORNY, 2010) 

A reorganização da atenção à SB tem sido proposta por dispositivos do 

governo, como a PNSB que ampliou a assistência odontológica nos níveis de maior 

densidade tecnológica. Mais além, no caderno 17 da atenção básica é proposta a 

organização de uma rede de cuidados progressivos em SB. A constituição de redes 

de atenção permite a integração dos diversos pontos de atenção à SB e favorece a 

integralidade da atenção, prestando assistência continua e oportuna aos usuários.  

O objetivo da análise das categorias deste eixo é conhecer como está 

estruturada a linha de cuidado em SB do município, descrevendo a distribuição e 

acessibilidade dos pontos de atenção da RAS, além de identificar os pontos de 

atenção terciária. Desta forma, foram pré-estabelecidas as categorias: organização 

da rede e condições de acesso. E, a partir da leitura e análise dos textos, emergiram 

as seguintes subcategorias relacionadas à categoria condições de acesso: 

acessibilidade geográfica; oferta de serviços e acesso à informação. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

7.2.1 Categoria: Organização da Rede 

 

 

Os dados apresentados a seguir foram coletados no site da FMS da 

Prefeitura de Niterói e no sistema de informação do SUS, especificamente no CNES. 

Tais informações foram complementadas pelas falas dos entrevistados. 

A RASB do município está organizada com pontos de atenção nos níveis 

primário e secundário. A assistência odontológica na AB é prestada da seguinte 

forma: nas UBS e Policlínicas Regionais e Comunitárias é pautada na livre 

demanda; nos módulos do PMF que contam com ESB é baseada na perspectiva 

filosófica da SF, ou seja, baseada no diagnóstico situacional, na abordagem familiar 

e no conceito de vigilância em saúde, entre outros. 

Na média complexidade, o município possui apenas um ponto de atenção, o 

CEO tipo II, com quatro cadeiras odontológicas situado na Policlínica Carlos Antônio 

da Silva, onde são realizadas consultas especializadas de periodontia, cirurgia, 

endodontia e pacientes com necessidades especiais. No CEO, atuam 08 

profissionais, distribuídos nas seguintes especialidades: 05 endodontistas; 01 

periodontista; 01 especialista em cirurgia bucomaxilo e 01 especialista em 

atendimento a pacientes especiais. 

No nível secundário, a demanda por assistência especializada não ofertada 

na rede municipal, é suprida, em parte, por um fluxo não formalizado para as 

Faculdades de Odontologia das Universidades locais – UFF (Universidade Federal 

Fluminense) e UNIVERSO, conforme pode ser observado nas falas a seguir: 

 
Quando não tem o atendimento no CEO, encaminhamos para a 

faculdade, mas é só uma sugestão para o paciente[...] como nos casos de 
ATM, ortodontia. Aí, eles procuram a UFF. (CD01) 

 
[...] encaminhados para o CEO de acordo com as especialidades 

que eles oferecem. As especialidades que não oferecem: de prótese, 
implante, ortodontia. Aí, eu indico as universidades. (CD02) 

 
Outros casos, se for preciso, eu aconselho a procurar as 

universidades, porque não é um encaminhamento formal. (CD 08) 
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A atenção no nível terciário é referida, nos casos de lesões orais para o 

Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF). Já os pacientes com necessidades 

especiais são encaminhados para Hospitais da capital do Estado, conforme 

pactuação do MS, sendo a referência atual o Hospital Carlos Chagas, na cidade do 

Rio de Janeiro, segundo as falas abaixo: 

 

Nos casos de lesão, que aparecem de vez em quando, mandamos 
para a estomatologia do HUAP, lá tem ambulatório. Mas, o paciente procura 
sozinho, não é formalizado. (CD01) 

 
Encaminho para o HUAP nos casos de bucomaxilo [...] os casos de 

diagnóstico oral vão para a patologia da UFF. (CD07) 
 
[...] pacientes especiais que precisam de sedação, a gente não tem 

em Niterói, tem que atravessar para o Carlos Chagas, que é um serviço até 
novo... (CD10) 

 

O quadro a seguir relaciona o nível de atenção e as unidades destinadas à 

assistência odontológica do município. 

Quadro 6: Distribuição das unidades situadas no município consoante nível de 

complexidade5 

 

 

 

A RASB de Niterói se encontra em processo de estruturação: a inclusão de 

ESB no PMF teve início em 2010, com a inclusão de sete ESB, conforme descrito 

                                            
5
 O nível secundário conta ainda com os aparatos dos ambulatórios das Faculdades de Odontologia 

UFF e Universo, formando uma rede de apoio informal. 

NÍvel de atenção Tipo Estabelecimento Quantidade

UBS 8

PMF/ ESB 17

Policlínica Comunitária 3

Policlínica Regional 6

Secundária
CEO - Tipo II 1

Terciária Rede hospitalar - HUAP/UFF 1

Primária

Fonte: Elaboração própria a partir de:  dados primários/  datasus / FMS, Niterói, 2016.
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por Marin (2012). Nos últimos seis anos, esse número mais que dobrou, passando 

às dezessete ESB atuais, conforme apresentado na planilha acima. Apesar dessa 

expansão da rede básica, o município ainda possui apenas um CEO no nível 

secundário, contando com o suporte do ambulatório de especialidades das 

universidades locais para suprir, em parte, as necessidades da população na média 

complexidade, formando uma rede de apoio não institucionalizada. A RASB não 

disponibiliza ações e serviços nos três níveis de atenção, recorrendo ao apoio do 

hospital universitário e à pactuação, através do MS para ofertar serviços no nível 

terciário.  

Niterói apresenta aproximadamente 30 pontos de atenção na rede básica que 

ofertam assistência odontológica, sendo que algumas unidades da rede básica 

tradicional ou foram transformadas em SF, e/ou concentram mais de uma ESB. A 

distribuição espacial dessas unidades no território evidencia uma concentração 

maior nos bairros centrais da cidade. Da mesma forma, os estabelecimentos que 

ofertam assistência nos níveis secundário (CEO e Faculdades de Odontologia) e 

terciário (HUAP – UFF) estão situados na região central do município. As regiões 

menos desprovidas de pontos de atenção à SB são as regiões de Pendotiba e 

Praias Oceânicas, representadas, respectivamente, nas cores cinza claro e salmão. 

Nas demais, percebe-se uma distribuição mais equânime das unidades do programa 

médico de família. Esta distribuição pode ser observada no mapa a seguir: 
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Figura 3- Mapa com a distribuição espacial dos pontos de atenção da 

RASB de Niterói. 

 

 

 

A configuração da RASB de Niterói se assemelha, em vários aspectos, aos 

resultados encontrados por Godoi et al (2014) ao avaliarem a organização das 

RASB em municípios de grande porte em Santa Catarina. Esses autores 

descreveram a diversidade nos estágios de implantação das RASB nos municípios 

estudados e identificaram que, apesar de alguns apresentaram uma rede bem 
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consolidada, outros municípios, assim como Niterói, ainda estão estruturando suas 

RASB e apresentam fragilidades na integração dos pontos de atenção. 

 

 

7.2.2 Categoria: Condições de Acesso 

 

 

 A acessibilidade de um serviço não é assegurada apenas por sua existência 

ou disponibilidade. O acesso será influenciado por: condições relativas ao 

deslocamento, distância e meios de transporte (acessibilidade geográfica); aspectos 

relacionados à necessidade ou não de contribuição para utilização dos serviços 

(acessibilidade financeira); pela existência de conflitos entre os aspectos técnicos 

dos serviços e características culturais da comunidade (acessibilidade cultural); e por 

último, a disponibilidade dos serviços, através da oferta contínua e oportuna dos 

mesmos (acessibilidade funcional) (BORGHI et al, 2013). 

 Serra e Rodrigues (2010) também destacam outro fator a ser considerado na 

análise das condições de acesso de um determinado serviço, a correta divulgação 

do mesmo. Sob a perspectiva do direito à informação do usuário, esses autores 

alertam para a necessária visibilidade acerca dos tipos de serviços prestados, bem 

como dos horários de funcionamento dos diversos pontos da rede. 

 Do conteúdo da fala dos entrevistados emergiram algumas subcategorias que 

contemplam alguns dos aspectos acima elencados. Desta forma, esta categoria foi 

subdividida em três: acessibilidade geográfica, oferta de serviços e acesso à 

informação. 
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7.2.2.1 Subcategoria: Acessibilidade Geográfica 

 

 

Infere-se, a partir das falas abaixo, que a localização geográfica do CEO pode 

representar uma barreira ao acesso para algumas comunidades. 

 

O CEO é distante para os usuários daqui, então muitas vezes o 
problema financeiro atrapalha, por conta da passagem[...] sete reais pesam 
no orçamento. (CD01) 

 

A dificuldade não é a acessibilidade, mas é a mobilidade, a 
distância, a mobilidade desses pacientes. A gente tem uma cota de 
gestantes, uma cota de gente com filhos pequenos e uma cota de idosos 
que precisam de prótese, o deslocamento para eles desanima. (CD03) 

 

Para muita gente, acredito que o CEO seja distante. Muita gente 
tem dificuldade financeira, então muita gente não vai. Por exemplo, eu 
encaminhei uma menina hoje, aí ela falou: – ah, tem que ir lá hoje? Eu não 
sei se ela falou isso porque não tinha o dinheiro da passagem ou tinha outra 

coisa para fazer. (CD08) 

 

Em contrapartida, para muitas das unidades a localização central do CEO 

facilita seu acesso, conforme descrito a seguir: 

 

Os usuários têm acesso fácil. Tem ônibus que passa aqui e deixa 
na porta do CEO. (CD02) 

 

Eu acredito que aqui os pacientes não tenham dificuldade de 
acessar, porque o CEO e a UFF se localizam no centro da cidade, são 
locais de fácil acesso. (CD06) 

 

Para a comunidade daqui é bem fácil, dá para ir a pé. Não há 
problema. (CD10) 

 

Percebe-se, que a acessibilidade geográfica do CEO diverge entre as 

comunidades assistidas pelas unidades básicas da RASB. A localização central do 

CEO torna-se uma barreira ao acesso para comunidades mais distantes e de maior 

vulnerabilidade socioambiental, corroborando com a discussão apresentada por 

Vasquez et al (2014), que adverte acerca da influência das variáveis 



73 
 

socioeconômicas sobre o acesso aos serviços especializados, ressaltando a 

relevância desse fator na organização da demanda e na distribuição equânime dos 

procedimentos. Desta forma, a oferta de consultas e exames especializados 

deveriam priorizar essas comunidades. 

 

 

7.2.2.2 Subcategoria: Oferta de Serviços 

 

 

 Góes et al (2012) destacam que a oferta insuficiente de serviços na AB e na 

atenção especializada compromete o estabelecimento dos sistemas de referência e 

contrarreferência, prejudicando o perfil epidemiológico da população, bem como o 

princípio da integralidade. Outro ponto discutido pelos autores se relaciona às 

especialidades ofertadas no CEO, que carecem de análise para averiguarem a 

adequação da oferta àquelas de maior demanda, respondendo às morbidades mais 

recorrentes do quadro epidemiológico da população assistida. 

Baseados no pressuposto acima, foram identificadas algumas fragilidades no 

sistema de Niterói relacionados a oferta de serviços de assistência à SB. As falas a 

seguir referem-se à oferta na rede básica: 

 

Eu aqui faço atendimento de 4500 pessoas cadastradas e eu tenho 
uma cadeira e um espaço pequeno. Então, eu não considero apropriado 
o espaço para um atendimento tão grande. (CD06) 

 

Considerando que eu sou a única dentista desta comunidade que 
tem 7 mil pessoas cadastradas, é uma agenda bastante sobrecarregada. 
Fora as atividades de campo, escola, domicílio, território. Então, é uma 
demanda bastante importante. Caberia um outro dentista aqui? Sim, mas 
não tem. A gente tem que diariamente lidar com uma agenda bastante 
apertada, considerando os grupos prioritários. (CD10) 

 

No momento, está mais fácil de conseguir vaga no CEO do que 
conseguir vaga aqui [...] aqui tem alguns postos do médico de família no 
entorno que não tem dentistas. Então, nós permanecemos para acolher a 
população que não tinha dentista... agora estou sozinha dando conta dos 
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meus, dos dele, mas os que estavam aguardando a escovação[...] assim, 
eu estou superlotada. (CD12) 

 

A rede básica de Niterói[...] as unidades estão passando por uma 
transformação para se adequarem à ESF [...] PMF está sendo 
reestruturado[...] serão implantadas uma ESB para cada ESF. (CSB) 

 

Infere-se a partir dos relatos acima que a oferta quantitativa na rede básica do 

município ainda é inadequada em algumas regiões, porém a rede está sofrendo uma 

reestruturação com transformações de unidades antigas e ampliações no número de 

equipes. 

No nível secundário, as opiniões divergem no que concerne a oferta 

quantitativa dos serviços no CEO. As falas a seguir ilustram a opinião daqueles que 

acreditam que essa oferta é insatisfatória. 

 

São poucas vagas para toda a rede, principalmente para 
Endodontia e Cirurgia. (CD01) 

 

 [...] sei que lá no CEO é uma dentista só e ela é muito 
sobrecarregada[...] as condições são meio precárias. Eu tento o máximo 
não encaminhar. (CD05) 

 

A oferta não é suficiente[...] é carente [...] o protocolo tem que ser 
fechado[...] é inviável você dar conta, por mais que você se esforce. Tem 
que colocar mais um CEO. Tem essa demanda reprimida mesmo, é 
impossível você dar conta. (CEO04) 

 

Em contrapartida, alguns profissionais acreditam que a oferta de consultas 

especializadas, especialmente na Endodontia, tem sido satisfatória, conforme pode 

ser observado nas próximas falas: 

A oferta no CEO, eu acho tranquila. A gente não tem dificuldade, 
por exemplo, a endodontia, às vezes, leva em torno de um mês, um mês e 
meio para o paciente retornar já com o tratamento endodôntico concluído. 
Então, não chega a ser uma demanda importante. (CD10) 
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A gente está conseguindo dar conta. A gente conseguiu ajustar, 
organizar mais o serviço. Demos uma enxugada, chegava muita coisa que 
não era nem Endodontia, tinha que mandar de volta. (CEO2) 

 

No início, quando começou tinha uma lista grande. A gente deu 
conta de tudo, mas agora, basicamente, o paciente tem chegado, faz a 
triagem, abre o prontuário e a gente já tem marcado. Está vindo uma 
demanda controlada[...]. (CEO03) 

 

Como nós temos 5 endodontistas aqui, minha agenda está 
tranquila[...] não está assim[...] daqui a 1 mês. Eu acho que está 
funcionando direitinho. Na endodontia, com a quantidade de endodontista 
que tem aqui, a gente está dando conta da demanda”. (CEO05)  

 

O CEO tem dado conta, porque a cobertura das equipes ainda é 
pequena, mas com a ampliação das equipes teremos que criar outro CEO. 
(CSB) 

 

A dimensão qualitativa da oferta de serviços na média complexidade é 

representada pelos discursos que seguem: 

 

[...] eu acho que o que faz falta em relação ao CEO e os usuários 
daqui é a prótese. (CD02) 

 

[...] se for botar bloco, se não tem na prefeitura, como é que vai ser 
isso, ou seja, ampliar isso, ampliar mais a oferta [...] o paciente tem 
dificuldade de botar um bloquinho” (CD03) 

 

A oferta do CEO poderia ser melhor [...] poderia ter ortodontia 
preventiva. Puxa vida, ortodontia preventiva é uma coisa que melhora 
tanto... (CD05) 

 

A atenção secundária também é restrita aqui, por exemplo nós 
não temos ainda um laboratório de prótese, que é importantíssimo para 
nossa população. (CD06) 

 

Mas, há especialidades que não existe na rede: prótese, que é 
fundamental e também, até mesmo a parte de ortodontia, que tem casos 
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que são mais severos. Eu acho que deveria ter um encaminhamento... 
(CD09)  

 

Na atenção especializada, a insuficiência na oferta de serviços é observada 

tanto quantitativa como qualitativamente, a exceção da especialidade de 

Endodontia. A demanda pela ampliação dos aparatos na média complexidade é 

explicitada nas transcrições acima. A implantação de serviços básicos de prótese se 

torna imprescindível para a maioria dos entrevistados, representando uma 

alternativa para garantir a continuidade do cuidado de grande parte dos usuários. 

Alguns profissionais referem ainda a necessidade da ampliação de serviços de 

radiologia dentária, tendo em vista o fato da rede possuir apenas uma unidade que 

realiza exames periapicais, outros destacam a importância da ortodontia 

interceptativa. 

Desta forma, a oferta insuficiente de ações e serviços na RASB de Niterói 

compromete seu sistema de referência e contrarreferência. Quadro semelhante foi 

encontrado por Souza e Roncalli (2007), em diversos municípios no estado do Rio 

Grande do Norte. Esses autores demonstraram a fragilidade daqueles sistemas, 

evidenciando a inexistência dos mesmos em alguns municípios e a precariedade em 

outros. Mais além, elencaram entre as principais dificuldades destes mecanismos a 

falta de profissionais especializados para o atendimento de média complexidade e a 

carência de centros de referência em saúde bucal. 

 

 

7.2.2.3 Subcategoria: Acesso à informação 

 

 

O acesso à informação é um direito de todo cidadão brasileiro resguardado 

pela Constituição Federal que permite o exercício da cidadania. Neste aspecto, a 

divulgação apropriada dos serviços disponíveis na rede municipal de saúde, do 

horário de funcionamento de suas unidades, bem como das exigências necessárias 
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ao acesso a esses serviços, representa elemento essencial à conscientização e 

responsabilização sanitárias do usuário, ordenando o fluxo e facilitando o acesso 

aos serviços especializados da rede. 

As falas a seguir traduzem o panorama atual acerca deste quesito na RASB 

de Niterói: 

Os pacientes só tomam conhecimento quando encaminho, se 
começarem a saber vai ser uma loucura. [...] os pacientes que sabem do 
CEO, não foi por divulgação, por normatização. É pessoal. (CD04) 

 

Não há divulgação dos serviços do CEO, só sabem quando 
encaminhamos. E, outra coisa que eu acho legal, seria a rotina de trabalho 
deles, qual o dia que é lá [...] não tem uma divulgação e depois muda, por 
exemplo, a cirurgia era todo dia, depois a gente soube que era só 2af. E, a 
gente fica sabendo disso pelo paciente, que vai lá, dá de cara na porta. 
(CD11) 

 

Eu acredito que os pacientes só sabem quando eu encaminho. A 
divulgação aqui na rede é bem ruim, na maioria das coisas. (CD12) 

 

 

Assim sendo, depreende-se a pouca visibilidade desses serviços na RASB 

municipal. Entretanto, alguns entrevistados, pautados na perspectiva filosófica da 

SF, acreditam que a conscientização da população acerca dos serviços disponíveis 

na rede faz parte de um processo a ser alcançado nas comunidades assistidas pelas 

ESB do PMF, conforme podemos deduzir a partir dos discursos a seguir: 

 

Como eu trabalho aqui a muito tempo, essa população aqui já tem 
mais ou menos uma noção que existe o CEO, talvez você encontre uma 
negativa para essa resposta em locais que estão começando a ter dentista 
de família. (CD10) 

 

[...] não é que sejam muitos poucos não. Chama até a atenção que 
alguns chegam dizendo: - Eu sei que lá embaixo tem tratamento de canal, 
de gengiva[...]eu percebo é que a conscientização deles dentro de uma 
comunidade, daquele fator médico de família, vai exponencialmente 
mostrando aos outros o caminho. Não é muito difícil uma pessoa passar 
aqui e perguntar: - Doutor, tem o canal lá embaixo né? Sem ter passado no 
consultório”. (CD03) 
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 A divulgação dos serviços do CEO é feita pelos profissionais da rede 
básica. Eles são a porta de entrada para a rede. (CSB) 

 

Estas falas ilustram, entre outras atribuições das ESF, a realização de ações 

educativas que visem o desenvolvimento da autonomia do usuário na busca por 

qualidade de vida. Insere-se, portanto, neste contexto a divulgação apropriada dos 

serviços ofertados na rede, garantindo o direito à informação. A capacidade e a 

possibilidade das equipes desenvolverem essas ações implicam a reformulação do 

processo de trabalho, conforme estabelecido pela PNAB. Contudo, evidencia-se que 

a AB não tem desempenhado este papel de modo satisfatório, tendo em vista a 

parca publicidade dos serviços oferecidos na RASB.  

De modo similar, os trabalhos de Mello et al (2014) e Borghi et al (2013) 

apontam esse óbice no processo de trabalho das ESB, ao descreverem o 

desconhecimento por parte do usuário de como funciona a rede, no que concerne os 

pontos de atendimento, a possibilidade de atuação e os limites de cada nível. Neste 

sentido, Serra e Rodrigues (2010) consideram o direito à informação acerca dos 

serviços ofertados na rede um elemento crítico para a garantia do acesso e da 

integralidade da atenção. 

 

 

7.3 EIXO TEMÁTICO REGULAÇÃO 

 

 

 Os Sistemas de Referência e Contrarreferência são os mecanismos 

responsáveis pela integração dos pontos de atenção da rede de saúde. E, esses 

sistemas estão vinculados a vários aspectos, dentre eles à regulação dos serviços. 

 A função primordial da regulação é gerenciar a relação entre demanda e 

oferta de serviços na rede, organizando o fluxo e contra fluxo de pessoas e 
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informações. Porém, a regulação deve considerar também critérios de risco e a 

logística do município. (FURTADO, 2007). 

 Segundo as Diretrizes para a implantação de Complexos Reguladores, 

a regulação é a responsável pela organização dos fluxos assistenciais e pela relação 

entre gestão e serviços de saúde, devendo ser iniciada na AB. Além disso, sua ação 

auxilia o gestor na qualificação do acesso e na otimização dos recursos, propiciando 

ao usuário ofertas melhores de ação à saúde. Sendo definida, na prática, como as 

ações que visam à execução, monitoramento e avaliação da solicitação de 

procedimentos, considerando-se o risco e os protocolos previamente estabelecidos 

(BRASIL,2010). 

Partindo-se da premissa da função primordial da regulação para a integração 

dos pontos da rede, com vistas a assegurar a continuidade do cuidado em saúde, 

selecionamos o eixo temático “regulação”, cuja subdivisão prévia originou as 

categorias: operacionalização da regulação; fila de espera e fluxo. A análise deste 

eixo permitiu-nos contemplar alguns dos objetivos traçados neste estudo: a 

identificação do fluxo de usuários na rede de atenção à SB e de algumas barreiras 

existentes ao acesso à média complexidade, bem como os mecanismos de 

regulação disponíveis no município. 

 

 

7.3.1 Categoria: Operacionalização da Regulação 

 

 

A implantação da regulação é incentivada pelo MS e visa melhorar o acesso a 

serviços especializados pela organização da relação entre oferta e demanda, em 

busca da integralidade e equidade na assistência à saúde. A abrangência e 

estrutura das ações de regulação podem ser pactuadas entre os gestores e são 

operacionalizadas através dos Complexos Reguladores. Estes, por sua vez são 

constituídos por centrais de regulação de diferentes especificidades (urgências, 

internações, ambulatorial, alta complexidade), e uma rede de unidades de saúde 

organizadas por nível de complexidade a partir da atenção primária. Também são 

imbuídos de autoridade sanitária e devem prover acesso aos serviços tendo como 
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base protocolos, classificação de risco e outros critérios de priorização. Instituindo, 

deste modo, referências entre unidades de diferentes níveis de complexidade e 

abrangência (local, intermunicipal e interestadual), consoante pactuação prévia 

(BRASIL, 2010). 

Cabe à AB operacionalizar mecanismos de micro regulação que auxiliem a 

ação regulatória desenvolvida em pontos de maior complexidade da rede. Para tal, 

torna-se necessário a utilização de métodos para gerir o cuidado, exemplificados 

pela PNAB como: gestão das listas de espera; prontuário eletrônico em rede; 

protocolos de atenção organizados sob a lógica de linhas de cuidado, entre outros.  

Deste modo, a ação regulatória reforça a integração da rede pelo 

ordenamento do fluxo e potencializa a capacidade de atenção ao usuário nos 

diversos níveis de atenção. As falas a seguir descrevem como são desenvolvidas as 

ações de regulação para o acesso aos serviços no nível secundário de Niterói. 

 

A regulação aqui não existe[...]você chega, é pessoal, chega lá e 
eles vão ver a agenda deles, vão abrir prontuário e marcam conforme 
disponibilidade. (CD09) 

 

Não, regulação via SISREG, alguma coisa assim, não. A gente 
encaminha, aí eles passam por uma avaliação prévia, pelo menos na 
endodontia é assim. Se eles forem considerados dentro do protocolo, eles já 
são marcados para fazer. (CD12) 

 

A regulação é através da indicação do posto de saúde. Eles têm 
que ser encaminhados pela unidade de referência. (CEO4) 

 

Não tem regulação. Estamos organizando a regulação 
municipal[...] o ideal é uma central de regulação[...]. (CSB) 

 

Conclui-se que algumas ações de micro regulação estão sendo desenvolvidas 

pela AB, através da realização do encaminhamento para consultas especializadas 

pautados em diretrizes estabelecidas em protocolos clínicos e de encaminhamento. 

Entretanto, percebe-se deficiência nesse processo, quando critérios de classificação 

de risco e priorização de casos não são considerados, tendo em vista que os 

usuários são agendados conforme a procura e disponibilidade na agenda. 
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A ação regulatória para acesso à rede hospitalar diverge do processo acima 

descrito, conforme pode ser observado pelo discurso da CD10, a seguir: 

 

O que a gente tem de regulação de vagas é para o diagnóstico oral 
no HUAP. O fluxo para o HUAP funciona de duas maneiras, pela central de 
regulação municipal, onde se faz o encaminhamento e pode ir para central 
via transporte da unidade, eles passam pegando toda a documentação que 
vai para a central de regulação ou o contato com uma policlínica. Então, por 
exemplo, eu posso mandar minha referência, solicitar a vaga para essa 
policlínica, ela entrar em contato com a CREG (Central de Regulação), que 
a central de regulação. (CD10) 

 

A fala acima revela a existência de uma Central de Regulação no município 

estudado. Contudo, as ações regulatórias desta central concentram os 

encaminhamentos para consultas e exames especializados, além de internações na 

atenção terciária. Todavia, a regulação para consultas e exames especializados em 

SB não está inserida nesse contexto, exceto para situações que demandem vagas 

no nível terciário, como os casos de Câncer Oral, Bucomaxilo e sedação para 

pacientes especiais. Talvez, a justificativa para tal fato resida no fato do município 

possuir apenas um CEO ofertando serviços na média complexidade.  

Desta forma, a regulação do acesso para os serviços especializados de 

periodontia, cirurgia bucal, endodontia e pacientes especiais ofertados pela rede 

municipal é baseada única e exclusivamente nos parâmetros previamente 

estabelecidos nos protocolos. Não há um gerenciamento de vagas que vise a 

equidade, respeitando-se as variáveis socioeconômicas. As consultas são 

agendadas conforme disponibilidade.  

Segundo o Caderno de Atenção Básica - n.º 17 (BRASIL, 2006), o 

agendamento das consultas especializadas ofertadas no CEO deve ser realizado 

respeitando os critérios de cada município e da gerência local. 

As falas a seguir revelam a forma como são agendadas as consultas no CEO 

de Niterói: 

 

Não sei como é o processo de agendamento[...] não tem uma 
marcação minha, não tem esse canal[...] a gente dá o papel para o 
usuário, ele se vira[...] fica meio perdido. (CD04) 
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Não sei como são agendadas essas consultas lá. Fica a critério 
deles[...] (CD11) 

 

A gente tem horários determinados que a gente orienta o paciente a 
ir direto lá, dias específicos em que os especialistas estão lá. (CD03) 

 

A marcação e por ordem, vai chegando e vai marcando, vai 
entrando. (CEO02) 

 

O próprio paciente agenda diretamente no CEO. O ideal seria a 

unidade agendar[...]uma coisa é o ideal, outra é o real[...]. (CSB) 

 

Nota-se que o processo como são agendadas as consultas especializadas no 

CEO não é muito definido para grande parte dos profissionais. Muito embora, alguns 

considerem-no satisfatório, conforme podemos inferir a partir das seguintes falas: 

 

Eu acredito que como a marcação é feita diretamente pelo paciente, 
eles não devem ter um nível de absenteísmo alto lá. Eu vejo assim, o fluxo 
funciona bem [...] (CD12) 

 

Eu mando o paciente com o papel de referência, dou o endereço, 
mando eles irem lá de manhã. Eles vão lá com a carteirinha do posto, o 
papel e agendam[...] sinceramente, eu acho que essa parte funciona 
bem. (CD05) 

 

[...] não há dificuldade no agendamento das consultas 
especializadas, mas o próprio paciente precisa ir até o CEO para agendar lá 
sua consulta [...] (CD01) 

 

Conforme pode ser percebido, o agendamento fica condicionado à 

disponibilidade do usuário em comparecer ao CEO. Apesar de parte dos 

profissionais não observarem dificuldades nesse processo, o deslocamento do 

usuário para realizar seu agendamento pode representar um entrave ao acesso ao 

nível secundário, pelos mesmos motivos discutidos na subcategoria acessibilidade 

geográfica, ou seja, barreiras relativas à mobilidade urbana e a questões de ordem 

orçamentária, principalmente para as populações mais distantes e menos 

favorecidas economicamente.  

Cabe ressaltar que durante o trabalho de campo, a equipe auxiliar do CEO 

(THD, ASB) explicou-me o processo de agendamento: as consultas são marcadas 
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no próprio estabelecimento, pelo usuário, em agenda impressa elaborada pela 

equipe, mediante apresentação de guia de encaminhamento efetuado por 

profissional da rede básica, de documento de identificação e comprovante de 

residência. O agendamento é realizado conforme disponibilidade de vagas nas 

agendas dos especialistas e obedece a ordem de chegada dos usuários e a sua 

disponibilidade em comparecer no dia vago 

Pelo acima exposto, deduz-se a fragilidade do mecanismo de agendamento 

da atenção especializada na RASB do município, tendo em vista a não utilização de 

ferramentas que permitam a organização da oferta e que garantam a equidade na 

distribuição de vagas. Neste sentido, Vasquez et al (2014) apontaram que o 

gerenciamento de vagas através de Centrais de Regulação diminui as discrepâncias 

na distribuição das referências e demonstra o compromisso com a equidade. 

Esta deficiência compromete a transformação do modelo assistencial 

pretendida pela ESF, além de interferir no sistema de referência e contrarreferência, 

afetando a continuidade do cuidado. Nesta ótica, Serra e Rodrigues (2010), em 

estudo realizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, demonstraram que a 

falta de planejamento da oferta de consultas e exames especializados, assim como 

a fragilidade dos gestores em regularem essa oferta, traduzem-se nos principais 

problemas relacionados ao acesso aos serviços secundários. 

 

 

7.3.2 Categoria: Fila de Espera 

 

 

 A existência de filas de espera, seu monitoramento e a criação de 

mecanismos que propiciem a sua redução são considerados critérios que denotam o 

interesse do gestor em promover a integralidade da atenção. Identifica-se com maior 

facilidade a organização de listas de espera nas localidades que possuem centrais 

de marcação (GIOVANELLA et al, 2002). 

 Destarte, procuramos identificar o nível de organização deste dispositivo na 

atenção à saúde bucal no município estudado, objetivando avaliar mais um critério 
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considerado relevante, na ótica dos autores acima referidos, para a garantia da 

integralidade da atenção. Assim, destacamos as seguintes falas que ilustram a 

situação desta categoria na RASB de Niterói: 

 

Não sei se há alguma organização das filas no CEO, mas lá existe 
fila de espera, principalmente para extração de ciso, pois só tem uma 
cirurgiã. (CD01) 

 

Acho que deve ter alguma fila de espera sim. (CD09) 

 

Não há uma fila de espera. O tempo de espera é rápido, às vezes 
com 1mês e meio já retornam com o tratamento endodôntico. (CD10) 

 

Depreende-se das falas transcritas acima que muitos profissionais 

desconhecem a existência de filas de espera para o atendimento especializado no 

CEO, bem como para quais especialidades elas existem. Ressalte-se que, durante o 

trabalho de campo, a THD nos informou sobre o processo de gerenciamento para as 

consultas no CEO. E, constatamos a existência de fila de espera apenas para a 

especialidade de cirurgia oral, que atualmente possui apenas um especialista para 

atender a toda a demanda do município. Desta forma, por iniciativa da equipe 

auxiliar do CEO, organizaram uma lista de espera rudimentar, em folha avulsa, 

manuscrita, onde são anotados conforme ordem cronológica de chegada, os nomes 

e telefones de contato dos usuários referidos para essa especialidade. Para as 

demais especialidades não há lista de espera, os pacientes são prontamente 

agendados. 

A inadequada divulgação do processo de agendamento e monitoramento das 

vagas para a atenção especializada, assim como a incipiente organização da fila de 

espera para a Cirurgia Bucal no CEO, são fatores que afetam a integração dos 

pontos da rede. Desconsiderá-los compromete a equidade e integralidade da 

atenção. 
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7.3.3 Categoria: Fluxo 

 

 

 A necessidade de estabelecer fluxos de referência e contrarreferência surge 

com a delimitação de níveis de competência e complexidade da rede na 

responsabilização pactuada da gestão pública da saúde, aprovada na NOAS 

01/2001, e posteriormente na NOAS 01/2002. Essas foram medidas aprovadas para 

tentar dirimir a fragmentação da Gestão Pública (BRASIL, 2010). 

A resolubilidade dos problemas de saúde bucal da população implica o 

acesso a serviços de diferentes densidades tecnológicas, ofertados nos diversos 

pontos da RASB. O fluxo dessa atenção pode ser definido, prioritariamente, mas não 

exclusivamente, a partir da AB, quando os profissionais realizam o primeiro 

atendimento ao usuário, responsabilizam-se pelo mesmo e efetuam os 

encaminhamentos para os demais níveis de atenção, caso necessário. 

As falas adiante ilustram o fluxo oriundo da AB: 

 

Existe uma ficha de referência, a gente identifica o paciente, faz o 
diagnóstico e o motivo do encaminhamento para a especialidade. Aí vai 
para o CEO, lá no centro, no Carlos Antônio da Silva. (CD03)  

 

O fluxo para o HUAP funciona de duas maneiras, pela central de 
regulação municipal... ou, o contato com uma policlínica. Então, por 
exemplo, eu posso mandar minha referência, solicitar a vaga para essa 
policlínica, ela entra em contato com a CREG (Central de Regulação). Mas, 
em geral, fica mais fácil fazer esse trâmite direto (CD10) 

 

 Temos uma parceria com o HUAP/UFF para os casos de patologia, é 
um fluxo formalizado, está na regulação. (CSB) 

 

Percebe-se a existência de um fluxo formalizado para os serviços 

especializados ofertados nos níveis de maior densidade tecnológica. No CEO, o 

acesso é possível mediante encaminhamento prévio realizado pela unidade básica 

em ficha de referência oficial, com a descrição do caso e identificação do usuário e 

do profissional. Para a rede hospitalar, as referências passam pela Central de 

Regulação do município. 
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As próximas falas revelam existência de um fluxo para as Faculdades de 

Odontologia do município. 

 

Outros casos, se for preciso, eu aconselho a procurar as 
universidades, porque não é um encaminhamento formal. (CD 08) 

 

[...] encaminhamos para a faculdade, mas é só uma sugestão para o 
paciente[...] o paciente procura sozinho, não é formalizado. (CD01) 

 

Contudo, as demandas de atendimento especializado não ofertadas na rede 

municipal percorrem um fluxo não formalizado para os ambulatórios das 

Universidades locais (UFF e UNIVERSO). 

Giovanella et al (2002) enfatizam que a existência de um fluxo formalizado da 

atenção básica para os demais níveis de atenção e o controle do fluxo de usuários 

para outros municípios são ações representativas da preocupação do gestor com a 

integralidade da atenção. 

As próximas falas retratam a organização e controle deste fluxo na rede: 

 

Não há controle dos pacientes encaminhados para o CEO, só 
anotamos no prontuário quando realizamos o encaminhamento. (CD01) 

 

Eu faço o encaminhamento em duas vias, guardo uma via comigo e 
a outra vai com o paciente, e fica também registrado no prontuário do 
paciente. (CD06) 

 

Não temos o número de encaminhamentos feito pela rede básica. 
Esse é um dado que ainda estamos fazendo o levantamento. (CSB) 

 

Percebe-se que a organização e controle do fluxo de usuários na atenção à 

saúde bucal em Niterói é frágil. A forma de registro relatada pela grande maioria dos 

profissionais é o registro do encaminhamento nos prontuários físicos ou a anexação 

de cópia da guia de referência. Não sabem precisar quantos usuários foram 

referidos, o tempo médio de retorno dos usuários, nem se esse tempo é atribuído a 

barreiras existentes no acesso a média e alta complexidade ou a fatores inerentes 

ao usuário. 
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Algumas unidades tentam desenvolver mecanismos próprios de controle, 

conforme pode ser observado a seguir. 

 

Faço um controle nosso interno, junto com as THD, mas é uma 
folha. Lá dentro eu não sei se tem algum encaminhamento nesse esquema. 
(CD03) 

 

Eu tenho um controle num livro, onde eu coloco que o paciente 
retornou com a referência, por área. Eu faço esse controle de todos os 
encaminhamentos e retorno[...] cada dentista pode ter criado uma 
estratégia. Eu criei essa para ter esse controle mesmo. (CD10) 

 

A gente faz uma planilha para colocar todo mundo que encaminha e 
retorna. A gente tem a quantidade mês de quanto a gente encaminhou, mas 
de quantos retornaram[...] a gente fica meio perdido. (CD11) 

 

Contudo, os dispositivos desenvolvidos por algumas unidades vinculam-se a 

iniciativas individuais dos profissionais, não sendo, portanto, uma ferramenta 

institucional. Neste sentido, Silva (2011) descreve que a logística para organizar o 

fluxo de usuários nos pontos de atenção da rede perpassa por mecanismos de 

identificação individual, pelo conhecimento das condições clínicas prevalentes dos 

usuários adscritos e pelo registro dos serviços disponíveis. 

 A coordenação do cuidado e definição do fluxo no interior da rede de serviços 

são ações pertinentes também à ESF, mas que perpassam a capacidade de 

comunicação entre as equipes da AB e os profissionais do CEO, além da realização 

da contrarreferência pelos últimos. Neste sentido, a possibilidade de assistência 

odontológica especializada e a realização eficaz de contrarreferência contribuirão 

para garantia da continuidade do cuidado em SB.  

A partir do conteúdo das entrevistas e pautados nos pressupostos acima, a 

categoria fluxo foi dividida nas seguintes subcategorias: contrarreferência e 

comunicação entre AB e CEO. 
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7.3.3.1 Subcategoria: Contrarreferência 

 

 

A reorganização do modelo assistencial em SB demanda a organização de 

“linhas de cuidado”, levando à criação de fluxos de encaminhamento (referência e 

contrarreferência).  

Mais além, o Caderno da Atenção Básica nº 17 preconiza que após o término 

do tratamento especializado o paciente deve ser encaminhado para a unidade de 

saúde de origem para conclusão do tratamento e manutenção, com o formulário de 

contrarreferência devidamente preenchido onde conste a identificação do 

profissional, diagnóstico e tratamento realizados. Este processo promove a 

responsabilização compartilhada das equipes e permite o acompanhamento 

longitudinal dos usuários pelas equipes da AB. 

Nesta perspectiva, Borghi et al (2013) avaliaram o sistema de referência e 

contrarreferência do município de Piracicaba revelando a existência de um fluxo de 

atendimento de usuários da AB para a atenção secundária. Contudo, verificou-se a 

deficiência da contrarreferência pelo pequeno percentual de usuários que 

retornaram à rede básica após o atendimento especializado nos CEO, 

comprometendo a longitudinalidade do cuidado. 

Em Niterói, as falas a seguir descrevem o estágio atual do processo de 

contrarreferência RASB: 

 

O retorno das fichas de referências para a gente, aí envolve uma 
série de fatores, é muito pequeno. Isso não indica única e exclusivamente 
falta de vagas, isso não indica única e exclusivamente que o paciente 
realmente procurou ou não, ou ainda que o colega entregou essa referência 
ao paciente que não trouxe de volta. Eu pelo menos não tenho esse 
controle. (CD03) 

 

Você explica: - Quando terminar lá, você tem que voltar[...] a maioria 
volta, mas acredito que tenha alguns que se percam no caminho. Endo é 
mais fácil de voltar, porque você tem que fazer depois. (CD09) 

 

O cirurgião faz a contrarreferência, mas nem sempre o paciente me 
traz. Ele me traz se ele precisar vir. O da endodontia que vai precisar voltar 
aqui, ele traz. O da cirurgia, vir aqui só para trazer a referência, é difícil. 
(CD12) 
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Nota-se que os profissionais da AB só conseguem precisar a realização da 

contrarreferência para os casos que foram encaminhados para a Endodontia, tendo 

em vista a necessidade do usuário em retornar à unidade básica para finalização de 

seu tratamento. 

Observa-se a fragilidade do processo de contrarreferência na RASB de 

Niterói, visto que a maioria das unidades não adota mecanismos de controle de 

retorno dos pacientes referidos. Os relatos de acompanhamento do usuário e de 

realização de contrarreferência destinam-se principalmente para as referências 

realizadas para a Endodontia. Porém, isso não implica dizer que a contrarreferência 

não foi realizada para as demais especialidades, conforme explanado por alguns 

profissionais. 

Diversos trabalhos apontaram a fragilidade da contrarreferência, apesar de 

seu papel essencial para a garantia da continuidade do cuidado (PROTÁSIO et al, 

2014; BORGHI et al, 2013; SERRA E RODRIGUES, 2010). 

 

 

7.3.3.2 Subcategoria: Comunicação entre AB e CEO 

 

 

Cabe à AB o papel de centro de comunicação da rede de saúde, sendo a 

responsável pela coordenação do cuidado, articulando-se com os demais níveis do 

sistema em busca pela integralidade da atenção. 

Chaves et al (2011) alertam que essa interface tem sido considerada um dos 

óbices na integração dos pontos de atenção da rede, tanto pela realização de 

referências equivocadas quanto pela chegada de pacientes no CEO sem a 

adequada promoção da saúde. Torna-se, portanto, essencial a troca de informações 

entre os profissionais que atuam na ponta e aqueles locados no centro de 

especialidades. 

A comunicação entre os profissionais da SB em Niterói é retratada nas falas a 

seguir:  
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O contato com os profissionais do CEO é só pelo papel, 
preenchemos uma ficha de encaminhamento[...] é o suficiente, contato 
telefônico é desnecessário. A gente faz um resumo da história clínica. 
(CD02) 

 
A comunicação é pela guia. Normalmente, eu procuro fazer uma 

descrição bem detalhada na guia e quando existe algum impedimento, 
algum problema lá, a contrarreferência vem muito bem especificada[...] a 
guia no papel tem sido suficiente. (CD12) 

 
A gente não tem muito contato com o profissional da atenção 

básica. O paciente seria o contato. A gente manda o papel pelo paciente. 
(CEO02) 

 

Observa-se que a comunicação entre profissionais da AB e do CEO em 

Niterói é realizada preponderantemente pela guia no papel. Esse processo é 

considerado satisfatório para alguns profissionais. No entanto, há aqueles que 

sugerem melhorias neste método, através da utilização de tecnologias de 

informação, conforme evidenciamos nas falas a seguir: 

 
O contato com o CEO deveria melhorar, nos sentiríamos mais 

seguros para saber o que encaminhar. (CD04) 
 
No meu ponto de vista, tudo isso deveria funcionar por sistema, 

deveria ser no sistema[...] não cabe, na minha concepção, no momento que 
nós já estamos do SUS, o paciente ainda estar andando com um papelzinho 
na mão e ter que ir lá apresentar esse papelzinho[...] eu acredito que nós 
precisamos investir naquilo que o Ministério da Saúde preconiza. Hoje, é a 
implantação do e-sus em todas as unidades[...]vamos ganhar muito em 
agilidade, em acesso a informações sobre o paciente, sobre os tratamentos 
a que o paciente está sendo submetido na rede. (CD06) 

 
Se tivesse uma forma de se comunicar seria bem interessante para 

algum caso específico. Até se eles quisessem dar um feedback. Mas, não 
existe esse canal. Poderia ter uma intranet com todas as unidades, mas 
isso não existe. (CD09) 

 

A precariedade dos mecanismos de comunicação acima evidenciados 

dificulta o controle adequado do fluxo de usuários na rede, compromete a integração 

dos pontos da rede e o papel fundamental da ESB de responsabilização pelo 

usuário, interferindo na longitudinalidade do cuidado.  

Podemos inferir a existência de um fluxo definido da AB para os demais níveis 

de complexidade da rede. Contudo, observam-se fragilidades no processo de 

contrarreferência na RASB do município. Essa precariedade é evidenciada pelos 

parcos mecanismos de controle das unidades básicas, no que concerne o retorno 

dos pacientes referidos aos níveis de maior complexidade, bem como pela 

debilidade da forma de comunicação entre profissionais da AB e do CEO 
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 Esta lacuna na comunicação entre os profissionais da AB e da atenção 

especializada também foi descrita por Protásio et al (2014), ao avaliarem o sistema 

de referência contrarreferência do Estado da Paraíba. Os autores sugeriram uma 

reformulação do processo de trabalho das equipes, com ações de educação 

permanente, objetivando a aproximação entre esses profissionais. 

 

 

7.3.4 Categoria: Encaminhamentos 

 

 

Os protocolos de encaminhamento são instrumentos que ordenam o fluxo de 

usuários no interior da rede e qualificam o acesso. Essas ferramentas possibilitam a 

assistência integral ao usuário nos diversos pontos de atenção da rede de saúde 

(BRASIL, 2010). 

 A realização de encaminhamentos embasados em protocolos de atenção 

instituídos demonstra a organização da oferta e aumenta a eficiência, pois reduzem 

a probabilidade de encaminhamentos incorretos, além de ser considerada um 

indicador da qualidade dos serviços (GIOVANELLA et al, 2002). 

 As descrições abaixo demonstram como são efetuados os encaminhamentos 

na atenção à SB do município: 

 

Eu coloco aqui o meu procedimento[...] e o que eu estou solicitando 
[...] e aqui quando eles voltam com a resposta, o profissional de lá 
responde: - Feito tratamento, fazer a restauração. (CD02) 

 

Existe uma ficha de referência, a gente identifica o paciente, faz o 
diagnóstico e o motivo do encaminhamento para a especialidade. (CD03) 

 

O dispositivo de organização acima referido por Giovanella et al (2002) pode 

ser observado na atenção à SB de Niterói, onde o encaminhamento formalizado de 

usuários da AB para o CEO é realizado através de uma ficha de referência 

institucionalizada. Nesta ficha, constam identificação do usuário, unidade de origem 
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e campos para descrição da história clínica do paciente, tanto na atenção básica, 

quanto na especializada. 

Sob este aspecto, Chaves et al (2006) destacam que usuários com 

encaminhamento formalizado (ficha de referência) aumentaram as chances de 

garantir a continuidade do cuidado. E, de modo similar ao trabalho deste autor, 

infere-se que a endodontia foi a especialidade com maior perspectiva de alcançar a 

integralidade da atenção, tendo em vista os inúmeros relatos de contrarreferência 

realizada nessa especialidade, conforme discutido na subcategoria anterior.  

 

 

7.4 EIXO TEMÁTICO GESTÃO 

 

 

 Ao gestor do sistema de saúde são delegadas inúmeras atribuições que vão 

desde a gestão de pessoas (recursos humanos) à gestão clínica, perpassando 

também a regulação do sistema, entre outras. Aspectos relativos à regulação já 

foram debatidos no eixo temático anterior.  

Coube ao presente tópico a apresentação da discussão e dos resultados 

acerca dos pontos relacionados à gestão clínica e aos recursos humanos, categorias 

selecionadas previamente para este eixo temático. Contudo, da análise do conteúdo 

das entrevistas, emergiu mais uma categoria que consideramos pertinente atrelá-la 

a essa dimensão, a logística para o funcionamento das unidades. As inferências 

obtidas a partir da análise destas categorias trouxeram contribuições que atenderam 

também ao objetivo de identificação das barreiras ao acesso ao nível secundário. 
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7.4.1 Categoria: Gestão Clínica 

 

 

 O conceito de gestão clínica é abordado por Serra e Rodrigues (2010), ao 

citarem Hartz e Contrandiopoulos (2004), os quais enumeram a adoção de 

procedimentos de micro gestão necessários à melhoria dos serviços prestados no 

âmbito do SUS. Tais procedimentos remetem a ações de educação permanente, 

elaboração e utilização de protocolos clínicos, regulação de filas de espera para 

consultas e exames especializados, além de apoio técnico para as equipes da AB. A 

inobservância desses aspectos implica prejuízos ao funcionamento da integração da 

rede.  

 Nesta categoria, restringir-nos-emos a debater aspectos relativos aos 

protocolos clínicos, tendo em vista que assuntos relativos à fila de espera foram 

abordados em categoria específica do eixo temático regulação, e os concernentes a 

recursos humanos (educação permanente e apoio técnico) serão abordados na 

próxima categoria.  

Protocolos clínicos são ferramentas que versam sobre as formas de 

intervenção por patologia, onde constam diretrizes terapêuticas que auxiliam no 

atendimento às demandas do usuário. (BRASIL, 2010) 

 Acerca dos protocolos clínicos, diversos trabalhos apontam para a 

importância de sua utilização, tanto os específicos de referência quanto os de 

contrarreferência. Nesses documentos devem constar as diretrizes terapêuticas e 

critérios para priorização dos casos. Eles auxiliam a organização do processo de 

trabalho, a ordenação do fluxo de usuários na rede e cooperam na regulação de 

vagas para consultas e exames especializados, propiciando, de certo modo, maior 

equidade na distribuição de referências às áreas menos favorecidas. (VASQUEZ et 

al, 2014; PROTASIO et al, 2014, MELLO et al, 2014; SERRA E RODRIGUES, 2010, 

FIGUEIREDO E GOÉS, 2009;; GIOVANELLA et al, 2002).  

As falas a seguir versam sobre a utilização de protocolos clínicos na 

assistência à SB em Niterói  
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Usamos protocolo para endodontia, periodontia, cirurgia e pacientes 
especiais. Tivemos treinamento para utilizar os protocolos. (CD02) 

 

Tem protocolos para todas as especialidades. Para pacientes 
especiais, eu acho que a única exigência é que o paciente leve um laudo 
médico informando o caso, a situação [...] Cirurgia oral menor, 
normalmente, são os terceiros molares (dentes inclusos, impactados), lesão 
de tecido mole da boca, frenectomia e tentativas frustradas de exodontia. 
Nós recebemos comunicados (CD12) 

 

Os protocolos foram desenvolvidos num processo de construção 
coletiva [...] pelos dentistas do CEO e da rede básica”. (CSB) 

 

Evidencia-se a existência de protocolos clínicos para todas as especialidades 

oferecidas no CEO municipal: endodontia, periodontia, cirurgia oral menor e 

pacientes com necessidades especiais. Para a maioria dos profissionais da AB, as 

diretrizes desses protocolos são claras e bem sedimentadas, conforme percebemos 

nas falas acima. Contudo, deduz-se, a partir das próximas falas, que a 

institucionalização desses dispositivos ainda não está consolidada, tendo em vista o 

desconhecimento dessas diretrizes por parte de alguns profissionais da AB. 

 

Não tem nenhum protocolo, só para endodontia. O nosso protocolo 
é o correto preenchimento da ficha. (CD06) 

 

Tem protocolo sim. Para todas as especialidades. Mas, o da 
endodontia é uma coisa mais fechada, mas estabelecida. Os outros[...]não é 
um protocolo tão rígido [...] não é uma coisa sistematizada, você não recebe 
um papel colocando, falando tudo. O ideal seria que tivesse um papel com 
protocolo de todos os tipos de encaminhamento, uma coisa mais clara, 
aberta. E, não tem. (CD09) 

 

Não tem um protocolo para a gente seguir. Nunca foi passado um 
protocolo para a gente da atenção básica. Simplesmente foi dito que o 
encaminhamento é pela guia de referência para o CEO. (CD11) 

 

[...] tem profissionais que não passaram pelo treinamento[...] 
aqueles mais novos[...] a rede é dinâmica”. (CSB) 

 

Tais resultados demonstram a necessidade de uma maior publicidade deste 

instrumento normativo entre os profissionais da ponta, tendo em vista que a 

utilização adequada de protocolos bem definidos pode contribuir para um melhor 
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aproveitamento das consultas disponíveis na atenção secundária, organizando o 

fluxo e reduzindo o número de encaminhamentos desnecessários.  

 

 

7.4.2 Categoria: Recursos Humanos 

 

 

 Os recursos humanos são considerados um dos pontos críticos na ampliação 

e efetivação das práticas da ESF. No que concerne a ESB, essas fragilidades se 

evidenciam na integração das ESB à ESF para o desenvolvimento de ações 

interdisciplinares e integrais. No âmbito das relações de trabalho, desnuda-se a 

precariedade dos vínculos empregatícios praticados pelos municípios, numa 

miríade de clientelismo, contratos ilegais e, muitas vezes, até a ausência dos 

mesmos (SOUZA E RONCALLI, 2007). 

 Além das questões acima levantadas de contratos de trabalho e vínculos 

irregulares, Serra e Rodrigues (2010) pontuaram como problemas relativos aos 

recursos humanos em saúde na região metropolitana do Rio de Janeiro o 

quantitativo insuficiente de profissionais com formação específica em SF, o parco 

desenvolvimento de ações de educação permanente, e o isolamento e carência de 

apoio técnico às equipes do PSF.  

Contrato de trabalho temporário e irregular; baixa remuneração e falta de 

isonomia; forma de incorporação sem critérios ou concursos; não cumprimento da 

jornada de trabalho semanal, todas essas foram questões levantadas pelos 

trabalhos acima referidos e que podem se assemelhar à realidade de outros 

municípios. No entanto, o contexto do município de Niterói diverge deste quadro no 

que concerne as formas de contratação de seus profissionais: a maioria daqueles 

que atuam na assistência à SB em Niterói são concursados (71%), os demais são 

contratados sob regime de CLT (29%), conforme pode ser observado previamente 

nos gráficos que ilustraram a descrição do perfil profissional. 

No aspecto ressaltado por Serra e Rodrigues (2010), acerca da formação 

específica em SF para os profissionais integrantes das ESF, entre os profissionais 
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entrevistados, 50 % possuíam algum tipo de formação específica, desde cursos de 

atualização até residência multiprofissional. 

Ações de educação permanente são consideradas importantes ferramentas 

para reformulação do modelo assistencial, bem como para a consolidação e o 

aprimoramento da atenção básica. O desenvolvimento da educação permanente 

para profissionais da AB e da ESF é estabelecido na PNAB, sendo competência dos 

gestores municipais (BRASIL,2006c). 

As falas a seguir demonstram como são desenvolvidas as ações de educação 

permanente: 

 

A gente tem, o que a gente chama de educação permanente, dentro 
da própria equipe. São reuniões que acontecem uma vez por mês, que a 
gente discute todo o processo de trabalho, algum caso e planejamento de 
ações de território. (CD10) 

 

Temos cursos de educação [...] muito esporádico, nem se compara 
em relação aos outros profissionais. Não existe uma educação 
permanente[...] vamos fazer uma capacitação de alguma coisa, não tem. 
Essa reavaliação de processo de trabalho, essas reuniões[...] esse ano, 
não houve nenhuma. (CD09) 

 

Reunião, a gente tem de 15 em 15 dias, mas é da equipe do 
módulo. (CD11) 

 

Percebe-se que ações de educação permanente são desenvolvidas em 

algumas unidades, estando, entretanto, atreladas a iniciativas particulares de cada 

módulo, não havendo uma padronização no âmbito da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

As próximas falas versam sobre ações de educação continuada: 

 

[...]reuniões em que a gente pudesse saber sobre os profissionais, 
melhorar o contato, saber se a forma que estamos encaminhando está certa 
ou errada, reciclagem[...] são coisas básicas”. (CD04) 

 

Eu acho que em todo Serviço público deveria ter ciclos de 
reciclagem para atualização dos profissionais da rede básica. (CEO01) 
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Temos ações de educação[...] umas duas vezes por ano. Todos são 
convocados e liberados[...] mas depende de patrocínio. (CSB) 

 

Muito embora os profissionais descrevam a realização de algumas ações de 

educação, infere-se a necessidade de uma periodicidade maior, com vistas à 

atualização dos profissionais e à realização de debate sobre questões relacionadas 

aos processos de trabalho de cada unidade e ao fluxo no interior da rede serviços. 

A PNAB também estabelece como competência da esfera municipal o apoio 

institucional às equipes. Este apoio destina-se à qualificação da AB e consolidação 

da ESF. 

O apoio técnico desenvolvido na RASB de Niterói é descrito a seguir: 

 

Aqui em Niterói funciona um pouco diferente: a gente tem o 
PMF. São duas estruturas. A gente tem o departamento de supervisão 
metodológica, que é onde fica a Coordenação de Saúde Bucal do município 
de Niterói, que atende tanto os dentistas de família, como os dentistas da 
rede em geral, os que estão na unidade básica, nas policlínicas, e tal [...] 
essa figura, da Coordenação de Saúde Bucal, ela coordena tudo. Mas, a 
gente não tem o supervisor que vem aqui supervisionar o nosso trabalho de 
odontologia. Tem o supervisor do programa, mas que não é dentista. 
(CD10) 

 

Apoio técnico vem mais da coordenação de saúde bucal. Se eu 
tiver com um problema no CEO, eu vou me dirigir à coordenação. Se eu 
tiver... um exemplo, uma dispensa para ir a um congresso, aí eu vou à 
supervisão do médico de família. É como se fosse uma supervisão técnica e 
administrativa, mas ao mesmo tempo em determinados momentos que se 
cruzam, por exemplo: processo de trabalho, educação em saúde, 
procedimentos... está sendo visto pelas duas figuras. (CD10) 

 

Nós temos uma coordenação de saúde bucal que tem uma equipe e 
qualquer problema que nós tenhamos, a gente pode recorrer à 
coordenação, a gente tem fácil acesso a essa coordenação. (CD06) 

 

Temos uma gestão compartilhada no PMF: a equipe da 
coordenação e a supervisão do PMF [...] os demais, da rede básica e CEO, 
recebem apoio só da Coordenação [...] contamos atualmente só com duas 
supervisoras. (CSB) 

 

Conforme descrição acima, as ESB/ PMF contam com o apoio de um 

Supervisor do PMF e da CSB. Os profissionais atuantes na rede básica tradicional e 

no CEO recebem suporte somente da equipe da CSB. 
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Contudo, algumas unidades ainda encontram certa debilidade no apoio a elas 

dispensado: 

Não há apoio técnico, a supervisão não passa aqui. (CD04) 

 

A saúde bucal [...] tem uma coordenação que a gente fica meio 
distante. (CD11) 

 

Tem só a coordenação de odontologia [...], mas, eu acho que a 
gente fica um pouco solto [...] então, você não tem a quem acessar sempre, 
não tem essa facilidade [...] a gente recorre numa necessidade maior, ela 
não trabalha assim junto com a gente, não tem uma supervisão. (CD09) 

 

O quadro acima descrito demonstra a preocupação da gestão com a 

regularização dos vínculos empregatícios e qualificação profissional dos usuários 

que atuam nas ESB/PMF, tendo em vista que a grande maioria é concursado e 50% 

dos profissionais das ESB possuem cursos específicos na área. No entanto, 

percebem-se ainda debilidades no apoio técnico destinado às equipes e certa 

carência de ações de educação permanente. A deficiência no apoio técnico 

destinado aos profissionais das ESF também foi descrita nos trabalhos de Serra e 

Rodrigues (2010) e Souza e Roncalli (2007). 

 

 

7.4.3 Categoria: Logística 

 

 

Garantir a estrutura física e os recursos materiais necessários ao 

funcionamento das unidades que compõem a rede básica de saúde é 

responsabilidade dos sistemas municipais de saúde. A gestão municipal pode contar 

também com apoio técnico e/ ou financeiro das esferas estadual e federal (BRASIL, 

2006c). 

Nesta dimensão, Mello et al (2014) elencam como entraves à estruturação 

das redes de atenção à saúde bucal a escassez de pessoal (CD, THD, ASB), a falta 

de protocolos e o desconhecimento dos processos de trabalho em saúde bucal no 
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âmbito do SUS. Somem-se a esses fatores, outros tantos relacionados a recursos 

materiais, espaço físico e apoio logístico. 

As próximas falas versam sobre os recursos materiais na RASB: 

 

As condições de trabalho [...] muito pouco material, no momento 
estamos sem anestesia [...] o compressor de ar é fraco, o equipamento 
antigo [...] tínhamos um raio X que deu defeito e nunca mais foi consertado 
[...] não tem remédio, um analgésico para darmos ao paciente. (CD01) 

 

A gente tem resinas de altíssima qualidade, mas tem outras 
dificuldades [...] a continuidade de material, você tem uma 
descontinuidade [...]. (CD03) 

 

[...] tenho bastante material, material de boa qualidade, o básico 
que se usa na atenção básica. Eu sei que há outros dentistas que não tem o 
suprimento que eu tenho. (CD10) 

 

A distribuição de material aqui não é nada regular. Agora, eu 
estou sem água destilada para esterilizar material. (CD11) 

 

Em relação ao fornecimento de materiais, nota-se uma discrepância no 

abastecimento das unidades. Os relatos são variados, desde o fornecimento 

adequado, com insumos de alta qualidade, passando por descontinuidade pontual 

que não chega a afetar o atendimento; culminando com ausência de itens básicos 

destinados ao funcionamento. 

No âmbito da estrutura física das unidades, o déficit abarca o sucateamento 

dos equipamentos e as precárias condições estruturais onde estão instalados os 

serviços, conforme falas a seguir: 

 

Condições de trabalho[...] pode melhorar[...] você está vendo as 
condições da cadeira[...] a gente já vem solicitando a troca [...] (CD02) 

 

As condições você pode ver [...] Trabalho com o compressor na 
cabeça [...] melhores instalações físicas [...] instalações adequadas [...] até 
lá no CEO, você vai conhecer. Eles não têm condições muito adequadas 
[...]. (CD07) 

 

As condições estão aparentes [...] olha só [...] O bom aqui é o 
material humano, porque as meninas têm muito boa vontade [...] mas dá 
pena porque a gente vê, na infraestrutura, você vê esses fungos aqui [...] os 
recursos são complicados [...] a estrutura realmente é péssima. (CEO03) 
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É difícil, né[...] muito difícil, uma carência [...] você viu [...] é 
perturbador, você trabalhar com[...] com um compressor o tempo todo na 
cabeça. Isso daí, é um problema que eles não resolveram, não resolvem. 
Você vê [...] a nossa estrutura[...] é tudo na base do jeitinho. Você viu as 
paredes como é que estão [...]um balde ali para goteira[...] não dá[...]a 
sala que faz a cirurgia, é a mesma sala que a gente passa[...] a gente sabe 
que aquela cadeia que tem que ser respeitada [...] (CEO04) 

 

Os relatos acima descrevem deficiências na RASB de Niterói relacionadas à: 

precariedade na estrutura física de algumas unidades; a descontinuidade no 

fornecimento de materiais em outras; a deficiência na manutenção dos 

equipamentos, e por último, a carência de profissionais auxiliares especificamente 

no CEO do município. 

Contudo, a fala da coordenação demonstra que a RAS de Niterói está em 

processo de reestruturação e consolidação: 

 

A rede básica de Niterói é anterior ao SUS[...] está em 
reestruturação, sendo reformulada para passar toda para ESF, todas as 
unidades básicas vão ser reformuladas para ESF. (CSB) 

 

É pertinente esclarecer que as visitas realizadas durante o trabalho de campo, 

permitiram-nos identificar em algumas unidades a precariedade descrita acima pelos 

profissionais, especialmente no CEO do município. No entanto, vale ressaltar que, 

dos treze estabelecimentos visitados, sete tinham passado por processo recente de 

reforma ou tinham sido recém-inaugurados, corroborando com a fala da CSB, 

demonstrando a preocupação da gestão com a estruturação da RAS no município. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Silva (2011) ressalta que o contexto local, com seus fatores políticos, 

históricos e econômicos, deve ser observado na análise da integração nos sistemas 

de saúde. O autor relaciona ainda diversos óbices à consolidação dos princípios do 

SUS, elencando entraves estruturais e conjunturais, tais como: baixo financiamento 

público; deficiências na gestão e regulação dos sistemas de saúde, além das 

contradições existentes entre o sistema de formação e educação em saúde e as 

necessidades do sistema público. 

Na análise do Sistema de Referência e Contrarreferência em SB de Niterói, 

podemos observar que a peculiaridade local do município, ao ser um dos pioneiros a 

implantar o projeto de SF em 1992, pouco contribui para a estruturação de sua 

RASB. A odontologia foi inserida neste projeto somente em 2010, com a inclusão de 

apenas 07 ESB. Em 2011, o percentual de cobertura da população pelas ESB era 

de 4.95%. Este descompasso na assistência à SB reflete-se nos dias atuais, ao 

constatarmos a estruturação incipiente da RASB e seu frágil sistema de integração. 

Recentes esforços buscam superar essa deficiência e são evidenciados pelo 

aumento da cobertura das equipes para 17.48%. Porém, esse número ainda é 

pequeno e bem inferior aos 70,15% de cobertura das equipes da atenção básica, 

percentual calculado pela cobertura populacional das ESF mais as ESF 

consideradas equivalentes (BRASIL, 2005). Entretanto, a média complexidade 

continua com apenas um CEO e conta com uma rede de apoio não formalizada 

constituída pelos ambulatórios de especialidades das universidades locais. As ações 

no nível terciário, ofertadas no HUAP/ UFF para os casos de diagnóstico oral, são 

disponibilizadas através de regulação e pactuação do MS. 

Ressalte-se que foram instituídos protocolos clínicos e de encaminhamento, 

demonstrando a preocupação da gestão com a organização do fluxo de usuários no 

interior da rede de serviços. No entanto, observa-se uma fragmentação da linha de 

cuidado em SB decorrente da oferta insuficiente de serviços e de fragilidades 

encontradas em seu sistema de referência e contrarreferência, comprometendo a 
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integração da rede e a continuidade do cuidado em SB. Destacam-se as seguintes 

barreiras: 

- A ação regulatória para o acesso à média complexidade, pautada apenas 

em ferramentas de micro regulação, como protocolos clínicos e protocolos de 

encaminhamento, sem o estabelecimento de critérios de classificação de risco ou 

priorização de casos; 

- A deficiência no planejamento e organização da oferta de consultas 

especializadas, tendo em vista a precariedade dos processos de agendamento e de 

organização de filas de espera; 

- O ordenamento deficiente do fluxo de usuários no interior da rede de 

serviços, evidenciada pelos parcos mecanismos de controle dos usuários referidos 

aos níveis de maior complexidade, pela precariedade da contrarreferência, além da 

debilidade do fluxo de comunicação entre os profissionais da AB e a média 

complexidade, limitada à guia de referência no papel; 

- A institucionalização precária das ações de educação permanente e de 

apoio técnico destinadas às equipes da AB, evidenciadas pela irregularidade de seu 

desenvolvimento; 

- A total ausência de sistemas de informação que se destinem ao apoio da 

gestão, ao controle do fluxo de usuários e à comunicação entre os profissionais dos 

diferentes níveis de complexidade, tais como prontuários eletrônicos. 

Somem-se a essas fragilidades os problemas relacionados à logística da 

rede, como o fornecimento irregular de material, a precariedade dos equipamentos e 

a infraestrutura física de algumas unidades, que acabam por comprometer a oferta 

de ações e serviços. 

A consolidação da RASB demanda do sistema municipal a ampliação de seu 

aparato, com aumento da oferta de serviços quantitativamente e qualitativamente, 

tanto na AB quanto no nível secundário. Esta ampliação implica no aumento da 

cobertura populacional das ESB, através da implantação de novos módulos do PMF 

com ESB. E, na implantação de novos CEO, que atendam às demandas de 

especialidade da população assistida e cuja localização geográfica respeite o 

princípio da equidade na distribuição espacial de novos pontos de atenção, 

priorizando as comunidades com maior vulnerabilidade socioambiental. Além disso, 
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objetivando a continuidade do cuidado, esta oferta pode ser maximizada pelo 

fortalecimento das parcerias com as instituições de ensino locais, através da 

institucionalização do fluxo. 

Recomenda-se também o desenvolvimento de ações periódicas que visem o 

diálogo entre os profissionais, como a instituição de espaços de conversa entre os 

profissionais dos diversos níveis de atenção da rede, num processo permanente de 

troca de saberes. Sugere-se também o fortalecimento das ações de suporte técnico 

destinado aos profissionais da AB e a sistematização das ações de educação 

permanente, objetivando a reformulação do processo de trabalho e fortalecimento 

das práticas da ESB. Essas medidas poderão contribuir na supressão de barreiras 

relacionadas ao acesso à informação, ao fluxo de informações e usuários na rede, 

bem como a aspectos atrelados à correta utilização de protocolos clínicos e de 

encaminhamento. E, também contribuirão para que as ESB cumpram seu papel 

resolutivo, de coordenação da rede e de transformação do modelo assistencial em 

SB, entre outros. 

Mais além, faz-se necessário investimento em tecnologia de informação com 

a implantação de prontuários eletrônicos e informatização das unidades de 

atendimento, e a implantação de uma Central de Regulação informatizada. O 

estabelecimento de uma rede informatizada de comunicação melhorará o fluxo na 

rede de serviços. Ademais, a central de regulação possibilitará a distribuição 

equânime de vagas, a organização e gerenciamento da fila de espera, além de 

agilizar o processo de agendamento para os serviços especializados. 

No âmbito da logística, é imprescindível a melhoria da infraestrutura do único 

CEO do município e de algumas unidades da AB, através da adequação das 

condições físicas da unidade. Torna-se necessário também a aquisição de novos 

equipamentos e o estabelecimento de contratos de manutenção periódica dos 

mesmos, bem como de contratos de fornecimento de insumos, através de processo 

licitatório, o que permitirá o fornecimento periódico dos materiais de consumo, 

evitando a descontinuidade do atendimento. 

Vale ressaltar que promover as alterações necessárias à constituição de uma 

rede integrada que atenda às demandas assistenciais da população é um desafio 

complexo e que encontra no baixo financiamento do SUS uma de suas principais 

barreiras. Contudo, a rede de atenção de Niterói apresenta uma perspectiva 
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promissora, tendo em vista que a RAS municipal está passando por um processo de 

ampliação e reestruturação, com a implantação de novas unidades do PMF e 

transformação das unidades básicas tradicionais em unidades de médico de família. 

O presente estudo apresentou algumas limitações inerentes ao contexto local 

e à conjuntura do momento que foi realizada a pesquisa de campo. A falta de 

registros dos encaminhamentos realizados pela AB impossibilitou a análise da 

relação da demanda, a partir da Atenção Básica/ Módulo do PMF, com a oferta de 

serviços especializados no CEO do município de Niterói. Assim como, não foi 

possível realizar a avaliação útil inicialmente proposta, em virtude do descompasso 

entre a agenda da equipe da CSB e a exiguidade de tempo para realização da 

pesquisa de campo. 

Os elementos levantados nesta pesquisa, assim como os resultados 

encontrados por alguns dos trabalhos aqui referenciados, evidenciam a 

precariedade dos sistemas referência e contrarreferência municipais, listando 

fragilidades que vão desde a ausência de centrais de regulação, infraestrutura 

inadequada, deficiências no apoio logístico e carência de oferta de consultas 

especializadas, à problemas relativos à gestão de recursos humanos, com seus 

inúmeros complicadores, que envolvem processos de trabalho, ações de educação 

permanente e os de vínculos contratuais. 

Contudo, a descrição dessas barreiras pode auxiliar o Sistema Municipal de 

Niterói a realizar os ajustes necessários a fim de assegurar ao usuário o direito a 

continuidade do cuidado, levando a assistência à SB no município a um novo 

patamar. Assim como pode contribuir com gestores e profissionais de outras 

localidades, ajustando-se às diferentes realidades, a operacionalizarem a 

integralidade da atenção em seus sistemas.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

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: (…) _______________. 

E-mail: __________________________________. 

 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: Análise do sistema de referência e 

contrarreferência em Saúde Bucal no município de Niterói-RJ: desafios para a 

garantia do direito à continuidade do cuidado 

 

Subárea de Investigação: Ciências da Saúde 

 

Pesquisadora responsável: Viviane Pereira Porto- Mestranda em Saúde da Família – 

Universidade Estácio de Sá – Rua do Riachuelo, nº 27, 3º andar, Lapa – Rio de 

Janeiro- Telefone: (21) 999147411 – E-mail: viviane.porto@ifrj.edu.br 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Gonçalves Serra – E-mail: carlosgser@gmail.com 

 

Avaliação do risco da pesquisa: 

 

(x) Risco Mínimo (  ) Risco Médio (  ) Risco Baixo (  ) Risco Maior 

 

mailto:viviane.porto@ifrj.edu.br
mailto:carlosgser@gmail.com
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Objetivos e Justificativa: Descrever a organização da linha do cuidado em SB na 

rede de atenção à saúde do município de Niterói - RJ;e conhecer o fluxo de usuários 

na rede de atenção à Saúde bucal, descrevendo como é a regulação desse fluxo e 

identificando as barreiras ao acesso à média complexidade odontológica na rede de 

atenção à saúde.  

 

Procedimentos: Trata-se de uma pesquisa de campo exploratório-descritiva de 

abordagem qualitativa, sob a forma de estudo de caso, onde serão coletados dados 

primários através de um roteiro semiestruturado de entrevista aplicado em 

profissionais da área de saúde bucal atuantes na rede municipal de saúde. 

  

Riscos e inconveniências: Sua colaboração na pesquisa compreende a 

participação em uma entrevista conduzida pela pesquisadora baseada em roteiro 

semiestruturado, com perguntas correlatas ao tema descrito. Sua identidade será 

preservada na análise mediante atribuição de códigos alfanuméricos. Os riscos que, 

porventura possa correr são os oriundos do constrangimento em responder o 

questionário. 

 

Potenciais benefícios: A pesquisa poderá fornecer subsídios para melhorar a 

gestão clínica da atenção à saúde bucal a fim de garantir a continuidade do cuidado, 

resultando em melhoria do quadro epidemiológico da população 

 

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) 2206-9726.  

O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 

às 17:00, na Av.Presidente Vargas, 642, 22º andar. 

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. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Análise do sistema de 

referência e contrarreferência em Saúde Bucal no município de Niterói-RJ: desafios 

para a garantia do direito à continuidade do cuidado. ” 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, ___ / ________________ /2016. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Responsável da Pesquisa  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA - COORDENAÇÃO DE SAÚDE 

BUCAL 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

PESQUISA: ANÁLISE DO SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 

EM SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ: DESAFIOS PARA A 

GARANTIA DO DIREITO À CONTINUIDADE DO CUIDADO. 

 

 

COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome: ________________________________________________. Idade: _______.  

Sexo: (  ) feminino / (  ) masculino: 

Tipo de vínculo: ___________________________. 

Tempo de trabalho SUS/ Cargo: _______  

Tempo de trabalho no PMF Niterói _______. Cargo:_________________. 

Tempo de formado: ______. 

Treinamento específico para o cargo: ____________. 

Data da entrevista: ___/____/2016.                               Tempo da entrevista: ______. 

 

 

EIXO TEMÁTICO – REDE 

 

CATEGORIAS: Organização da Rede / Condições de Acesso 

 

1- Existe oferta organizada de consultas e exames especializados na rede de saúde 

bucal do município? 

2- Como se dá a integração entre os diversos módulos do PMFN e as unidades de 

atendimento especializado? 
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3- Quais os critérios utilizados para o planejamento da oferta de serviços de atenção 

à saúde bucal especializados no município? Fale um pouco sobre esse processo. 

4- Como a coordenação informa/divulga para a população os serviços oferecidos 

tanto na AB quanto no CEO? 

 

 

EIXO TEMÁTICO – REGULAÇÃO 

 

CATEGORIAS: Operacionalização da Regulação / Fila de Espera / Fluxo / 

Encaminhamentos 

 

5- Como a coordenação organiza o processo de encaminhamento para os demais 

níveis da rede (secundário e terciário)? (Processo de trabalho: guia de papel; 

informatizado; marcação por sistema ou presencial na central, forma de 

comunicação ao paciente, etc.)? Fale um pouco sobre este processo.  

6- Como são realizados especificamente os agendamentos para as consultas 

especializadas no CEO? 

7- Há regulação de vagas para o acesso a consultas especializadas encaminhadas 

pelas ESB/PMFN? Como isto ocorre? 

8- Aponte os principais problemas que dificultam a regulação das referências para 

consultas e exames? 

9- Existem metas quantitativas de agendamentos de consultas especializadas? 

Existe algum controle do preenchimento e realização das consultas especializadas? 

Como são analisadas? Como são distribuídas as vagas para as especialidades 

odontológicas?  

10- Existe fila de espera para agendamento do atendimento especializado? São 

monitoradas? 

11- Como se operacionaliza esse monitoramento na prática? (Para resposta 

afirmativa ao item anterior) 

12- Como se processa o controle do fluxo do usuário na rede? Seu retorno à 

unidade básica é monitorado? Há alguma medida de contrarreferência? 

13- Existe monitoramento dos encaminhamentos feitos pelo PMFN? Como ele é 

realizado (em caso de resposta positiva)? 
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EIXO TEMÁTICO – GESTÃO 

 

CATEGORIAS: Gestão / Recursos Humanos 

 

14- Já ocorreu a informatização do sistema da AB (prontuários eletrônicos)? 

15- Quais são os recursos de informática e de comunicação disponíveis para os 

módulos do PMF? (Computador ligado em rede/ Computador não ligado em rede/ 

Telefone) 

16- Na sua opinião os meios atuais de encaminhamento para as referências 

favorecem a regulação do sistema? Como você vê a regulação para as 

especialidades odontológicas? Ela garante a continuidade do cuidado em saúde 

bucal? 

17- Há problemas de interrupção dos atendimentos por falta de insumos ou 

problemas nos equipamentos? 

18- O município desenvolveu ou utiliza algum protocolo clínico para realização de 

encaminhamentos para a atenção secundária e terciária? 

19- Para quais situações se utilizam esses protocolos? (Colocar as opções). Fale 

sobre isto. 

20- Há treinamentos dos profissionais de SF quanto à utilização desses protocolos? 

21- No processo de trabalho das equipes (básicas) do PMFN existe a previsão de 

apoio técnico de profissionais especializados para os profissionais da saúde da 

família. Como esse apoio se operacionaliza no cotidiano das equipes e com que 

frequência?  

22- Há alguma exigência de qualificação profissional para atuar nas respectivas 

áreas? Quais critérios são utilizados para preenchimento das vagas no CEO? 

23- Como é a comunicação entre os profissionais da AB e os do CEO? Fale um 

pouco sobre essa interação. Como a coordenação conduz essa articulação?  

24- São ofertadas ações de capacitação ou de educação permanente para os 

profissionais de ambos setores? 

25- Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a assistência à saúde 

bucal no município? 

26- Quais questões gostaria que fossem avaliadas junto aos profissionais da ponta 

acerca do sistema de referência e contrarreferência na atenção à saúde bucal?  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROFISSIONAIS DA ESB/ PMF 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

PESQUISA: ANÁLISE DO SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 

EM SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ: DESAFIOS PARA A 

GARANTIA DO DIREITO À CONTINUIDADE DO CUIDADO. 

 

 

PROFISSIONAIS DAS ESB/PMFN 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome: _______________________________________________ Idade: ________.  

Sexo: (  ) feminino / (  ) masculino: 

Tipo de vínculo: ___________________________. 

Tempo de trabalho SUS/ Cargo: _______. 

Tempo de formado: ______. 

Treinamento específico para o cargo: ____________. 

Data da entrevista: ___/____/2016.                               Tempo da entrevista: ______. 

 

 

EIXO TEMÁTICO – REDE 

 

CATEGORIAS: Organização da Rede / Condições de Acesso 

 

1- Para quais locais sua unidade costuma referenciar os pacientes com necessidade 

de consultas especializadas? Quais os limites clínicos para esse referenciamento? 

2- Como avalia a oferta de ações e serviços de atenção à saúde bucal no município, 

tanto na AB quanto na média complexidade (no geral e, em especial, para o CEO)? 

E a localização geográfica do CEO, qual sua avaliação? 
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3- Como ocorre a divulgação para a população dos serviços oferecidos tanto na AB 

quanto no CEO? 

EIXO TEMÁTICO – REGULAÇÃO 

 

CATEGORIAS: Operacionalização da Regulação / Fila de Espera / Fluxo / 

Encaminhamentos 

 

4- Como são agendadas as consultas e exames especializados na sua unidade? 

Fale sobre processo e suas dificuldades. 

5- Há regulação das referências para o acesso às consultas especializadas 

encaminhadas pelo PMFN? 

6- Quais as principais dificuldades encontradas na referência e regulação de vagas 

para os pacientes encaminhados aos demais níveis de atenção? 

7- Existe fila de espera para agendamento na atenção especializada? Como são 

organizadas e monitoradas? Existe algum controle do preenchimento e realização 

das consultas especializadas? 

8- Qual o tempo médio de espera para consultas especializadas? Como identifica as 

dificuldades dessas situações para a continuidade do cuidado em saúde bucal? 

9- Existe monitoramento dos encaminhamentos feitos pelo PMFN? Como ele é 

realizado (em caso de resposta positiva)? 

10- Os profissionais responsáveis pelas consultas especializadas fazem contra 

referência?  

11- Os usuários informam a realização dos procedimentos especializados? 

12- Quais são os meios utilizados para as referências e contrarreferência? (Guia em 

papel/ telefone/rádio/ guia por rede de computadores). Como você analisa este 

processo? Há problemas nesse processo? Fale um pouco sobre isso? 

 

 

EIXO TEMÁTICO – GESTÃO 

 

CATEGORIAS: Gestão / Recursos Humanos 

 

13- Como são as condições de trabalho nessa unidade? (Equipamentos/ insumos/ 

infraestrutura) 
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14-A Odontologia utiliza algum protocolo clínico para encaminhamento para a 

atenção especializada? Houve treinamento para sua utilização? 

15- Para quais situações/ agravos existem estes protocolos? 

16- Existe contato entre os profissionais das Equipes de Saúde Bucal com os 

profissionais dos Centros de especialidades Odontológicas? Como se dá esse 

contato? 

17- Qual a sua opinião sobre a importância da articulação entre os profissionais da 

ESB e os CEO para a evolução das soluções dos problemas em saúde bucal? 

18- Você tem apoio de alguma equipe de supervisão para esclarecer dúvidas quanto 

aos encaminhamentos/ casos? 

19- Como você vê o papel dos CEO em relação à continuidade do cuidado em 

saúde bucal? 

20- Quais sugestões você teria para melhorar o fluxo do usuário na rede de serviços 

e a continuidade do cuidado em SB? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROFISSIONAIS DO CEO 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

PESQUISA: ANÁLISE DO SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 

EM SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ: DESAFIOS PARA A 

GARANTIA DO DIREITO À CONTINUIDADE DO CUIDADO. 

 

 

PROFISSIONAIS DO CEO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome: _______________________________________________. Idade: ________.  

Sexo: (  ) feminino / (  ) masculino: 

Tipo de vínculo: ___________________________. 

Tempo de trabalho SUS/ Cargo: _______. 

Tempo de formado: ______. 

Treinamento específico para o cargo: ____________. 

Data da entrevista: ___/____/2016.                                 Tempo da entrevista: _____. 

 

 

EIXO TEMÁTICO – REDE 

 

CATEGORIAS: Organização da Rede / Condições de Acesso 

 

1- Vocês costumam encaminhar pacientes para rede terciária? Em quais situações? 

Quais as referências utilizadas? 

2- Como avalia a oferta de ações e serviços especializados na atenção à saúde 

bucal no município? E a localização geográfica do CEO, qual sua avaliação?  
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EIXO TEMÁTICO – REGULAÇÃO 

 

CATEGORIAS: Operacionalização da Regulação / Fila de Espera / Fluxo / 

Encaminhamentos 

 

3- Há regulação das referências para o acesso às consultas especializadas 

encaminhadas pelo PMFN? Quem faz a regulação? 

4- Existe fila de espera para atendimento no CEO? Como são organizadas e 

monitoradas as filas de espera? 

5- Qual o tempo médio de espera para consultas especializadas? Como são 

disponibilizadas essas vagas para? Existe algum controle do preenchimento e 

utilização dessas vagas? 

6- Quais são os três tipos de consultas especializadas que apresentam maior tempo 

médio de espera? 

7- Vocês realizam contra referência? Como é realizada a contrarreferência? (Se 

existe protocolo/ formulário padrão) O que você acha do sistema de referência e 

contrarreferência em saúde bucal em Niterói? 

8- Como são as condições de trabalho nessa unidade? ((Em relação à 

Equipamentos/ insumos/ infraestrutura). Fale sobre isto? 

9- Na sua opinião o atual sistema favorece a regulação? 

 

 

EIXO TEMÁTICO – GESTÃO 

 

CATEGORIAS: Gestão / Recursos Humanos 

 

10- Os pacientes encaminhados para atendimento no CEO chegam com protocolos 

de referência preenchidos? 

11- Existe contato entre os profissionais das Equipes de Saúde Bucal com os 

profissionais dos CEO? Como se dá esse contato? 

12- Você tem apoio Institucional de algum tipo ou supervisão para esclarecer 

dúvidas quanto aos processos de trabalho? 

13- Como você vê o papel do CEO em relação à continuidade do cuidado em saúde 

bucal?  
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14- Quais sugestões você teria para melhorar o fluxo do usuário na rede de serviços 

e a continuidade do cuidado em SB? 

 


