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Capítulo 8
As Redes Integradas de Serviços de Saúde 
no Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil

Ingrid Vargas Lorenzo, Maria Rejane Ferreira da Silva, 
Itamar Lages e María Luisa Vázquez Navarrete

Nesse capítulo se apresentam as características gerais do sistema de 
saúde brasileiro e das redes de serviços de saúde definidas nas políticas 
de saúde. O conteúdo se baseia na análise de documentos oficiais, leis, 
normas e decretos, e se orienta no marco conceitual do projeto.

O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil
Com a Constituição Federal de 1988, nasce o Sistema Único de Saúde (SUS), 
baseado no princípio de acesso universal, gratuito e descentralizado, de 
acordo com a estrutura política do Brasil, com três níveis de governo autô-
nomos: federação, estados e municípios. A criação do SUS significou uma 
tentativa de integrar os principais subsistemas públicos que existiam no 
momento da reforma: o subsistema do Instituto Nacional de Assistência 
Médica e Previdência Social, que atendia os trabalhadores formais; e o 
subsistema de beneficência, constituído por serviços sob a gestão do Mi-
nistério da Saúde, estados e municípios, que atendiam a população sem 
recursos (Mesa-Lago, 2007) . Como parte da reforma, em 1990, os recursos 
físicos e humanos do seguro social foram transferidos e unificados com 
os do Ministério da Saúde, sendo excluídos do SUS as Forças Armadas, a 
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polícia, e os funcionários públicos cobertos por serviços próprios ou por 
planos privados (Mesa-Lago, 2007).

Não obstante, na prática a utilização dos serviços de saúde do SUS não 
é universal, visto que se concentra nas camadas de média e baixa renda – 
ainda que os de média e alta também utilizem seus serviços de alto custo 
(Ocke-Reis, 2010). Em 2009, 26% da população de renda média e alta esta-
va afiliada a seguros privados (sistema suplementar) (Paim et al., 2011), 
cofinanciados indiretamente com fundos públicos através dos incentivos 
fiscais (Ocke-Reis, 2010). A população de baixa renda também procura  
os serviços de saúde privados pelas dificuldades de acesso e qualidade 
do SUS, realizando pagamentos do próprio bolso (Mesa-Lago, 2007; Paim 
et al., 2011). Tudo isto faz com que a despesa privada no Brasil - 56,4% da 
despesa total em saúde -, seja uma das mais elevadas da região (Ocke-Reis, 
2010), na qual 57,2% é gasto do bolso, e 41% é pagamento para planos de 
saúde privados (World Health Organization, 2012).

A descentralização do SUS nos estados e municípios foi outro dos ob-
jetivos da reforma. A Constituição Federal declarou inicialmente a saúde 
como uma responsabilidade comum entre os diferentes níveis de governo, 
cujo papel específico a legislação infraconstitucional tentou delimitar 
(Brasil, 2006c; Brasil, 2001; Brasil, 1996; Brasil, 2006a). De forma esquemá-
tica, o financiamento e gestão são responsabilidades compartilhadas que 
cada parte desenvolve em seu âmbito, enquanto a provisão da atenção é 
de responsabilidade dos municípios e, de forma subsidiária, dos estados 
(Brasil, 2006a; Brasil, 2006c). A continuação se descreve cada uma delas.

Financiamento
O SUS é financiado, principalmente, através dos impostos gerais e contri-
buições sociais destinadas especificamente ao orçamento da seguridade 
social (saúde, seguridade e bem estar social), arrecadados, sobretudo, 
pelo nível federal (58% da arrecadação), e minoritariamente pelos esta-
dos (24,7%) e municípios (17,3%) (Paim et al., 2011), - ainda que desde o 
final da década de 1990, a participação das esferas subnacionais tenha 
aumentado progressivamente. O financiamento do SUS se caracterizou por 
uma alta instabilidade. Com frequência, as contribuições sociais foram 
desviadas a outros fins, como o pagamento de juros da dívida externa, ou 
eliminadas sem serem substituídas por outros recursos, como no caso da 
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 Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (Sobrinho, 2007). 
Para reduzir a incerteza sobre o financiamento do SUS, em setembro de 
2000 foi aprovada a emenda constitucional, que depois de dois anos de 
debate, foi finalmente regulamentada pela Lei Complementar 141, de 2012. 
Tal lei garante, por um lado, uma aplicação da mesma percentagem do 
gasto do ano anterior corrigido pela variação do Produto Interno Bruto 
(PIB) nominal por parte da União, e por outro, a obrigação dos municí-
pios e estados a destinar 12% e 15% respectivamente de sua arrecadação 
orçamentária (impostos e transferências provenientes do nível federal). 
Depois da aprovação da emenda, e principalmente devido ao aumento 
da participação dos municípios e estados, o gasto do SUS passou de 2,9%, 
em 2000 a 3,8%, em 2010, proporcionalmente ao PIB (Ugá et al., 2008).  
O gasto do SUS, per capita, foi de R$ 717,33, em 2010 .

Os recursos federais são transferidos globalmente (transferência fundo 
a fundo) às secretarias estaduais e municipais, divididos em cinco blo-
cos: atenção básica, secundária e terciária, vigilância em saúde, atenção 
farmacêutica e gestão do SUS (Brasil, 2006c). Os critérios de distribuição 
dependem do tipo de serviço – per capita, sem ajuste para os serviços de 
atenção primária e farmácia, e orçamento (teto financeiro), calculado 
em função da atividade assistencial realizada com base histórica para 
a atenção secundária e terciária. O critério de distribuição adotado na 
atenção especializada considera a capacidade instalada, concentradas 
nas regiões do sul e sudeste, perpetuando as desigualdades geográficas –  
o gasto público em saúde per capita é maior nas regiões mais ricas do 
que nas pobres, por exemplo, no sudeste é de R$ 596,1 e no nordeste  
R$ 421,1 (Ugá et al., 2008).

Gestão
A função de gestão no SUS, tanto na formulação de políticas de saúde como 
de planejamento, regulação e avaliação da assistência é uma responsa-
bilidade compartilhada desenvolvida por cada nível de governo no seu 
âmbito territorial (Brasil, 2006c). As políticas se negociam em diferentes 
instâncias, com a participação dos gestores dos diferentes níveis de go-
verno. Em nível nacional, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), com 
representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais 
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de Saúde (CONASEMS); e em nível de estados, na Comissão Intergestora 
Bipartite (CIB), com representação das Secretarias Estaduais de Saúde 
e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS).

As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde materializam a 
participação da sociedade na formulação de políticas. As Conferências de 
Saúde são realizadas a cada quatro anos, com representantes dos diversos 
segmentos sociais (50% de usuários, 25% de trabalhadores em saúde e 25% 
de gestores e prestadores de serviços públicos e privados), e ocorrem em 
um processo ascendente – local, estadual e nacional. Os Conselhos de 
Saúde são órgãos colegiados de caráter permanente em nível municipal, 
estadual e nacional e estão compostos por 25% de representantes dos  
governos (gestores) e prestadores de serviços, 25% de representantes  
dos trabalhadores de saúde e 50% de representantes dos usuários.  
Além de participar na formulação de políticas, atuam no controle da 
aplicação da política de saúde no âmbito correspondente.

O Ministério de Saúde é o responsável pela regulação da rede privada 
complementar, que abarca a elaboração de normas para a regulação das 
relações entre o SUS e os serviços privados, e a regulação dos valores para 
a remuneração dos serviços.

Prestação de serviços
A carteira de serviços do SUS abarca desde a atenção primária, secundá-
ria e terciária (alta tecnologia), ofertadas pelos prestadores de serviços 
públicos e privados, que participam de maneira complementar no SUS. 
A proporção público-privada no país varia segundo o tipo de serviço e 
segundo a região. Uma grande parte dos leitos de hospital e as unidades 
de serviços de apoio ao diagnóstico do país são privadas (em 2005, 66% 
e 92% respectivamente), enquanto que a maioria das unidades ambula-
toriais (atenção primária, secundária e terciária) são públicas (75%). No 
Nordeste 46,7% dos hospitais eram públicos em 2009, enquanto que os 
hospitais públicos do Sudeste representavam somente 29% do total.

As redes de serviços de saúde nas políticas  
de formuladas no SUS
As redes integradas de serviços de saúde não são algo novo nas políticas 
que regulam o SUS no Brasil. A Constituição de 1988 estabelece que os 



As Redes Integradas de Serviços de Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil

189

serviços de saúde devam se organizar em forma de redes regionais e hie-
rárquicas (Presidência da República Federativa do Brasil, 1998), para ga-
rantir o acesso da população a todos os níveis de complexidade – atenção 
integral (Brasil, 2006c; Brasil, 2010; Presidência da República Federativa do 
Brasil, 1998). As normas posteriores (Presidência da República Federativa 
do Brasil, 2011) foram introduzindo, com diferentes ênfases, instrumen-
tos para a criação das redes, baseados principalmente no planejamento, 
assim como propostas para o desenho das redes. As últimas normas 
publicadas – em substituição às anteriores – foram: o Pacto pela Saúde, 
em 2006, Portaria 4.279, que estabelece as diretrizes para a organização 
das redes, em 2010, e o Decreto 7.508, em 2011, que regula a Lei 8.080 em 
matéria de organização do SUS. O Pacto pela Saúde, e em menor medida 
o Decreto 7.508 e a Portaria 4.279, introduzem alguns elementos novos 
ao desenho das redes, sublinhando a importância de outros já propostos 
na legislação anterior.

Conceito de redes e seus objetivos
Apesar de o conceito de rede aparecer desde a Constituição Federal de 
1988 (Presidência da República Federativa do Brasil, 1998) e a Lei orgânica 
de saúde de 1990 (Brasil, 2006a), não se encontra uma definição clara das 
mesmas até a Portaria 4.279, de 2010 e o Decreto 7.508, de 2011, das quais 
se desprendem várias características chave: uma população definida com 
base geográfica, de âmbito supramunicipal – região; a integração vertical 
de serviços de diferentes níveis assistenciais; o “pacto” ou acordo entre 
os governos municipais e estaduais que a conformam como forma de re-
lação; a integração funcional de sua estrutura, coordenando as funções de 
direção e apoio para toda a rede; e o modelo de organização dos serviços 
de tipo hierárquico (tabela 8-1).

Tabela 8-1. Definições de rede integrada de serviços de saúde  
nas politicas analisadas

Redes de Atenção 
à Saúde (RAS)

“acordos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 
tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e 
de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidadão (Brasil, 2010).”

“conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com o fim de garantir a integralidade da atenção a saúde (Brasil, 2011)”
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As políticas utilizaram distintas denominações para se referir às 
RISS: Redes Regionalizadas e Hierarquizadas (Presidência da República 
Federativa do Brasil, 1998), Redes de Serviços de Saúde (Presidência da 
República Federativa do Brasil, 2011), e nas normas mais recentes (Bra-
sil, 2006c; Brasil, 2010), Redes de Ações e Serviços e Redes de Atenção à 
Saúde (RAS).

Em relação aos objetivos definidos para as redes de atenção, o que se 
menciona com mais intensidade é a garantia de acesso a todos os níveis 
de complexidade – atenção integral – (Brasil, 2006c; Brasil, 2010; Presi-
dência da República Federativa do Brasil, 1998). O Pacto pela saúde e a 
Portaria 4.279 especificam o acesso a uma atenção de qualidade. Também 
se assinalam a melhoria da eficiência do sistema através das economias 
de escala, que são obtidos ampliando a área de referência da provisão de 
serviços à região, à promoção da equidade através da diminuição das 
desigualdades de acesso geográficas e sociais, e à cooperação e coorde-
nação entre os gestores de saúde (Brasil, 2006c; Brasil, 2010). Além disto, 
estabelecem que a política de conformação de redes objetiva avançar na 
descentralização do SUS, promovendo o cumprimento das responsabili-
dades de cada ente federativo, através da assinatura de um pacto político 
que os comprometa.

O desenho das redes nas políticas
O desenho das redes destaca, pelas amplas responsabilidades outorga-
das aos governos municipais em sua configuração, a indeterminação 
em relação às funções dos atores chave das redes e os critérios para 
sua organização (território de referência, níveis assistenciais, mecanis-
mos de financiamento), assim como a negociação como base para sua  
conformação.

Os distintos níveis de governo desempenham diferentes funções na 
formulação e implementação da política: a elaboração das diretrizes da 
política, a coordenação, acompanhamento e avaliação de sua implemen-
tação, assim como a cooperação técnica e financeira com os municípios 
no processo, é compartilhada pelos governos federal e estadual, em seus 
respectivos âmbitos de atuação. Por sua vez, os estados são responsáveis 
por planejar as redes dentro de seu âmbito territorial (em colaboração 
com os municípios), e organizar e pactuar com os municípios as referên-
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cias de pacientes de média e alta complexidade. Os municípios são os 
responsáveis pelo planejamento e organização da rede de atenção para 
sua população, em articulação com os estados, provendo diretamente, 
pelo menos a atenção básica, e garantindo a atenção especializada de 
média e alta complexidade, mediante provisão direta ou pactuada com 
outros municípios. Finalmente, os três entes federativos aportam os re-
cursos financeiros humanos e tecnológicos para a conformação de redes, 
de acordo com o pactuado (Brasil, 2006c).

Esta distribuição de responsabilidades se caracteriza, por um lado, 
pela dotação compartilhada de funções como o planejamento, finan-
ciamento, organização e coordenação da rede, o que pode dar lugar à 
superposição ou vazios no cumprimento das responsabilidades, assim 
como a atribuição de amplas responsabilidades aos municípios. Isso re-
quer competência técnica e política das secretarias de saúde municipais, 
para que negociem com outros municípios da rede para por em anda-
mento processos complicados de contratação, coordenação do acesso,  
avaliação, etc.

Em relação ao âmbito geográfico no qual se encontram inseridas as 
redes, as políticas estabelecem critérios pouco concretos para sua defi-
nição: a contiguidade entre municípios e a existência de vias de comuni-
cação, a resolutividade da oferta de serviços disponível, e a conciliação 
entre a equidade de acesso geográfico e a economia de escala (Brasil, 
2006c; Brasil, 2010). Para a amplitude, se estabelece como requisito ines-
pecífico que a rede compreenda pelo menos a atenção básica, urgências, 
especialidades, atenção psicossocial e vigilância em saúde (Presidência 
da República Federativa do Brasil, 2011), e não se estabelecem critérios 
relacionados com a profundidade dos serviços da rede (número de esta-
belecimentos por nível assistencial), nem sua distribuição geográfica.

A forma de colaboração principal entre os governos que participam 
na rede é o pacto, através do qual se estabelecem as diretrizes sobre a or-
ganização e funcionamento da rede (Brasil, 2006c). As políticas definem 
que os acordos devem ser definidos nas diferentes comissões intergover-
namentais constituídas no âmbito nacional, estadual e regional, porém, 
sem especificar o que deve estabelecer cada comissão, nem como se ar-
ticulam entre elas. Ainda assim, o pacto se converte na única fórmula de 
garantia do compromisso no cumprimento das responsabilidades que 
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se outorgam a governos municipais e estaduais, ao se eliminar o pro-
cedimento de acreditação para avaliar sua capacidade (Presidência da 
República Federativa do Brasil, 2011).

Além do pacto, as normas contemplam outras formas de colabo-
ração como os consórcios públicos de saúde – fórmulas de cooperação 
interfederativas para o desenvolvimento de ações conjuntas, e objetivos 
de interesse comum para melhorar a eficiência da prestação dos serviços 
públicos e operacionalidade das redes –, e o contrato de gestão para a 
relação entre o financiador público de serviços e o prestador de serviços 
de saúde (Brasil, 2010).

As políticas analisadas não formulam um mecanismo de financia-
mento global para as redes de atenção – ainda que evidenciem a necessi-
dade de sua definição (Brasil, 2010) –, mas sim para os serviços de saúde 
os quais agrupam, definidos na legislação anterior.

Finalmente, o modelo de organização da atenção nas redes está 
estruturado em níveis hierárquicos de complexidade. Este se organiza 
a partir da atenção básica, que funciona como porta de entrada para o 
sistema, permitindo o acesso dos usuários de média e alta complexidade 
e como coordenadora da atenção ao paciente ao longo do contínuo assis-
tencial (Brasil, 2006c; Brasil, 2010).

Instrumentos para o desenvolvimento das redes  
e estratégias para seu fomento
As políticas de redes propõem a implementação de um amplo leque de 
instrumentos para o desenvolvimento das redes (Tabela 8-2). No âmbito 
macro, predominam os mecanismos de planejamento das redes – o Pla-
no Diretor de Regionalização (PDR), acompanhado pelo de Plano Diretor 
de Investimentos (PDI), para o desenho das redes, e a Programação Pac-
tuada e Integrada (PPI), para estabelecer os fluxos de pacientes entre os 
municípios que formam parte da rede –, e de compra de serviços públicos 
e privados mediante contratos de serviços.

No âmbito meso, destacam os mecanismos para coordenar os entes 
governamentais que participam nas redes – as Comissões Intergover-
namentais Regionais (CIR) – também chamadas Colegiados de Gestão 
Regional (CGR) –, e para coordenar o acesso dos pacientes na rede – os 
complexos reguladores –. As CIR são espaços de negociação e colaboração 
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para a organização da rede, nas quais participam de forma obrigatória 
todos os gestores municipais da rede e representantes do governo esta-
dual (Brasil, 2006c). Suas funções básicas são a definição de responsabi-
lidades e recursos que devem dotar os entes que participam nas redes, 
o planejamento, coordenação do acesso (“regulação”), seguimento da 
Programação Pactuada Integrada - (PPI) e avaliação da rede. Os acordos 
sobre estes aspectos se formalizam através dos Contratos Organizativos 
de Ação Pública de Saúde (COAP). O complexo regulador está composto 
por uma ou mais centrais de regulação (urgências, receita hospitalar, 
consultas e provas diagnósticas) e tem como função coordenar o aces-
so dos pacientes entre as diferentes unidades da rede. No âmbito micro 
predominam os mecanismos de coordenação de gestão baseados na pro-
gramação – protocolos, linhas de cuidado, etc. –, e não se estabelecem 
mecanismos para compartilhar a informação dos pacientes. As linhas de 
cuidado são acordos sobre os papeis e tarefas dos diferentes pontos de 
atenção e profissionais da rede para um processo assistencial específico, 
baseado em diretrizes clínicas (Brasil, 2010).

A implantação da maioria dos instrumentos propostos é responsabi-
lidade dos municípios – coordenados pelos estados e pelas CIR – porém, 
não se especifica como se articulariam. Em outras pala palavras, não se 
define quem é o ente responsável. No caso das CIR, tão pouco se especi-
fica o financiamento para a implantação e a estrutura administrativa 
necessária para desenvolver suas funções (Brasil, 2006c).

Por fim, as políticas analisadas propõem estratégias para fomentar 
a implementação das redes de atenção de diversa natureza, em geral 
pouco concretas: do tipo econômico - incentivos para estimular a criação 
de redes e implantar instrumentos para seu desenvolvimento (Brasil, 
2006c; Brasil, 2010), investimentos para reformar e ampliar a oferta de 
serviços (Brasil, 2006c); normativo – elaboração de portarias específicas 
pactuadas nas comissões intergovernamentais (Brasil, 2006; Brasil, 2006c); 
e de formação - capacitação dos gestores municipais que integram a CIR 
(Brasil, 2006c; Brasil, 2010). Para a implantação destas estratégias se con-
templa dentro dos fundos federais transferidos aos governos estaduais e 
municipais, recursos específicos para a criação de redes sem concretizar 
os critérios de dotação (Brasil, 2006c).
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Conclusões
A análise das políticas de redes de serviços de saúde no Brasil mostra 
debilidades importantes relacionadas com a falta de concretização de 
alguns dos elementos. Em primeiro lugar, a proposta reúne critérios 
 pouco específicos para delimitar o âmbito territorial e os níveis assisten-
ciais compreendidos nas redes, e a negociação entre municípios e esta-
do como mecanismo para seu desenho. Não obstante, existem aspectos 
como o tamanho mínimo que deve ter a área de referência de uma rede, 
os serviços que devem ser integrados para obter economias de escala, ou 
a organização dos fluxos de referência e contrarreferência de pacientes 
entre os serviços da rede, que por motivos de equidade e eficiência, parece 
ser mais adequada a definição de forma planejada, por um nível central 
– por exemplo, os estados –, do que negociada.

Em segundo lugar, a insuficiente definição para a aplicação de instru-
mentos considerados chave para as políticas como as Comissões Interges-
tores Regionais (CIR). Não entanto, é improvável que as CIR possam atuar 
sem financiamento e estrutura administrativa e sem que sejam definidas 
quais as competências dos estados e/ou municípios lhes serão delegadas, 
e como se coordenam com estes entes federativos para evitar duplicações.

Finalmente, as políticas tão pouco definem qual o mecanismo de fi-
nanciamento das redes. Tal definição pode ser elemento chave para neu-
tralizar, por um lado, os incentivos à concorrência entre os municípios e 
os estados pelos recursos para atenção especializada (que gera o sistema 
de dotação atual, baseada no procedimento), e por outro os desincentivos 
à coordenação entre níveis assistenciais (que supõe a combinação da alo-
cação de recursos per capita à atenção básica, e baseada no procedimento 
para a atenção especializada).
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Tabela 8-2. Estratégias e instrumentos para o desenvolvimento das redes  
de atenção a saúde en Brasil nas políticas analisadas

Âmbito Tipo de estratégia/ferramenta/incentivos Responsável

MACRO • Ferramentas para o planejamento das redes
– Plano Diretor de Regionalização (PDR), Plano Dire-

tor de Investimentos (PDI) (Brasil, 2006c)
– Programação Pactuada e Integrada de Atenção em 

Saúde (PPI) (Brasil, 2002; Brasil, 2006a; Brasil, 2006c; 
Brasil, 2010)

• Ferramentas de compra de serviços às redes
– Contratos de serviços entre financiadores e presta-

dores públicos e privados (Brasil, 2010)

Estados

Estados e Municípios

Municípios (Brasil, 2006c)
Municípios, Estados e União 
(Brasil, 2010)

MESO • Instrumento de coordenação da gestão das redes
– Comissão Intergovernamental Regional (CIR) /Cole-

giados de Gestão Regional (CGR) (Brasil, 2006c)
– Contratos organizativos de ação pública de saúde 

(Presidência da República Federativa do Brasil, 2011)
• Ferramentas para o planejamento das redes

– Plano (PDRI) e programação regional, guia de diag-
nóstico (Brasil, 2010)

• Ferramentas de compra de serviços às RISS
– Contratos de serviços

• Estratégias de coordenação do acesso (“regulação”):
– Complexos reguladores, protocolos de regulação do 

acesso (Brasil, 2006c)

Municípios e Estados (Brasil, 
2006c)

CIR (Brasil, 2010)

Municípios e Estados (*) 
(Brasil, 2006c)
CIR (Brasil, 2010)

MICRO • Mecanismos de coordenação de gestão
– Protocolos clínicos (Brasil, 2006b; Brasil, 2010; Presi-

dência da República Federativa do Brasil, 2011)
– GPC (Brasil, 2010), Linhas de cuidado (Brasil, 2010), 

Programa de gestão de doenças (Brasil, 2010), Pro-
grama de gestão de casos (Brasil, 2010), auditoria 
clínica

Municípios e Estados (Brasil, 
2006a)

Não se define (Brasil, 2010)

(*) referências intermunicipais e interestaduais
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Capítulo 9
O acesso ao contínuo assistencial  
nas redes de serviços de saúde sob  
o ponto vista dos atores principais

Maria Rejane Ferreira da Silva, João Paulo Reis Braga, 
Giselle Campozana Gouveia e Ederline S. Vanini de Brito

Os resultados que seguem se referem ao estudo sobre o acesso às redes 
de serviços de saúde, desde a perspectiva dos agentes principais: gerentes 
(GE), profissionais administrativos (PA), profissionais de saúde do nível 
básico (PSI), profissionais do nível especializado (PSII) e usuários do ser-
viço cadastrados (USC) e não cadastrados (USD) em Unidades de Saúde 
da Família (USF). Para isso, foram analisadas três redes em Pernambuco: 
Recife, Paulista e Caruaru, a partir do estudo qualitativo sobre acesso e 
coordenação, baseado em entrevistas individuais semiestruturadas aos 
distintos grupos de entrevistado. A descrição dos métodos de coleta e 
análise se encontra no Capítulo 2.

Neste capítulo são descritas sequencialmente a opinião geral dos 
atores sobre o acesso. Em seguida ocorre a análise comparativa do acesso 
nas três redes, e dos fatores que influenciam no acesso à Atenção Básica 
(AB) e a Atenção Especializada (AE) nas redes e, em seguida, as conclusões 
do estudo. Nas análises foram enfatizadas as semelhanças e as dife-
renças existentes entre as três redes, as áreas geográficas e os discursos  
dos entrevistados.
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Percepção geral do acesso aos serviços de saúde
Nas três redes predominou a percepção de difícil o acesso aos serviços 
de saúde, dado que os usuários encontram diversas barreiras para fazer 
uso dos serviços ofertados nas redes. Porém, se destaca a coincidência 
na opiniãoe de que o acesso ao nível básico, ainda que apresente muitas 
dificuldades, é mais fácil do que ao nível especializado (tabela 9-1). 

Em Recife, são enfrentadas menos dificuldades de acesso do que em 
outros municípios da região. Entretanto, apesar de ter acontecido uma 
expansão da oferta de serviços básicos e especializados na capital, poucos 
profissionais de saúde perceberam melhora no acesso à rede como um 
todo. A oferta ainda é considerada insuficiente, observando-se escassez 
de recursos humanos e superlotação das unidades de atendimento. 

Nas três redes a existência de bom acesso foi pouco destacada. Ainda 
assim, as considerações se referiram a aspectos pontuais da rede, como 
acessibilidade geográfica, garantia de atendimento e de marcação de con-
sultas. Adicionalmente, em Caruaru e em Recife, a facilidade de acesso 
foi associada ao tempo de espera reduzido em alguns serviços e, apenas 
em Paulista, a percepção de facilidade relacionou-se à acessibilidade 
geográfica para a realização de exames. 

Em todas as redes prevaleceu a percepção de que o acesso à AB é 
limitado para a maioria da população, em virtude, principalmente, da 
oferta de serviços insuficiente e da escassez de recursos humanos atuando 
neste nível de atenção.

O acesso à AE foi considerado pior do que à AB. E a percepção de um 
acesso ruim à rede como um todo estava frequentemente associada à 
impossibilidade de referenciar os pacientes para AE. Nas três redes exis-
tem barreiras que obstruem o fluxo do paciente dentro dos serviços de 
média e alta complexidade. 

Os serviços especializados são considerados, nos três casos e em todos 
os aspectos, como insatisfatórios, inadequados e com tempo de espera 
prolongado. Assim como na AB, são poucas as opiniões sobre existência 
de facilidades no acesso aos serviços especializados. Em geral, as facili-
dades se referem a aspectos específicos, como disponibilidade adequada 
de insumos e acessibilidade geográfica. Entretanto, estes aspectos não 
foram suficientes para melhorar a percepção sobre o acesso na AE: “O da 
gente eu ainda não classifico como bom acesso, porque ainda tem fila de 
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espera, superlotação da unidade, eu tenho demora da definição do caso” 
(Profissional de saúde da atenção especializada, Rede Recife).

Fatores que influenciam o acesso aos serviços  
de saúde das redes
Os fatores que influenciam o acesso aos serviços de saúde nas redes anali-
sadas foram relacionados com a gestão da rede, com os serviços ofertados 
e com a população.

Fatores relacionados com a gestão das redes
Nas três redes emergiram fatores relacionados com a gestão da rede, 
que interferiam no acesso. O subfinanciamento dos serviços foi o mais 
expressivo obstáculo para o acesso a ambos os níveis de atenção. A polí-
tica de expansão da cobertura com a ampliação da estratégia saúde da 
família destacou como elemento da gestão que influencia o acesso à AB, 
e a política de contratação dos serviços conveniados, o que influencia 
a AE. Além destes, em Recife e Paulista, considerou-se que a influência 
político-partidária na configuração e funcionamento das redes interferia 
unicamente no acesso ao nível básico. Em Paulista e em Caruaru, a po-
lítica de descentralização dos serviços, foi vista como mais um elemento 
influente, porém, no acesso à AE (tabela 9-2).

Subfinanciamento dos serviços
Nas três redes, a insuficiência no financiamento dos serviços emergiu co-
mo o mais expressivo elemento da gestão que dificulta o acesso, tanto à 
AB, como à AE. Dele resulta a impossibilidade de instalação, manutenção 
adequada e de ampliação dos serviços. Em relação à AB, foi considerada 
precária a contrapartida de recursos repassados pelo Governo Federal, pois 
a verba destinada não cobre as despesas geradas pelas USF no município, 
impossibilitando a manutenção e ampliação da cobertura do programa 
(especialmente em Caruaru e Paulista). Além disto, dificulta a melhoria 
da resolutividade das equipes de saúde da família. “Hoje, para um muni-
cípio pequeno ter uma equipe de PSF, o incentivo que o Ministério da Saúde 
dá, ele (o município) não cobre os custos efetivos de uma equipe de saúde, 
de uma equipe do Programa de Saúde da Família. E como a “organização” 
toda está montada em cima dessas equipes, você não consegue  interiorizar, 
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para que essas equipes estejam presentes nos pequenos municípios ou nos 
municípios mais distantes” (Gerente, Rede Caruaru).

Em Recife, foi ressaltado que o subfinanciamento é responsável pelo 
baixo investimento nos hospitais públicos, particularmente os universi-
tários, e nos serviços públicos de média complexidade, o que se reflete 
em baixa qualidade dos serviços, na pobreza de investimentos em alta 
tecnologia, e na carência de recursos para compra de medicamentos, 
equipamentos e aumento da remuneração dos profissionais. Em Paulista, 
foi destaque o elevado custo da AE diante do baixo orçamento munici-
pal para a saúde, o que resulta na escassez serviços especializados: “Vem 
aquela história como o dinheiro está curto, não, a gente vai investir só na 
base, nova tecnologia é negócio para americano. [...] então acho que falta 
equipamento, falta dinheiro para equipamento, dinheiro para profissional 
entendeu” (Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Recife).

Política de expansão da cobertura
Em todos os casos, o acesso aos serviços de saúde apresentou melhoras 
com a política de expansão da cobertura através da estratégia de implan-
tação de Unidades de Saúde da Família (USF) e do Programa de Agentes 
Comunitários de saúde (PACS), ampliando a oferta dos serviços básicos e 
aproximando geograficamente o atendimento do usuário. A existência e 
ampliação do PSF descentralizaram os locais da assistência, contribuindo 
para a diminuição da superlotação dos hospitais. Não obstante, conside-
rou-se que a cobertura ainda é insuficiente para atender a demanda: “Se 
não fosse esse posto eu acho que seria pior, porque se os hospitais já estão 
lotados com a quantidade de postos que têm nos bairros por aí, imagine 
se todos esses bairros não tivessem posto, todo mundo só poderia ir para 
o hospital. Então a situação seria mais feia, se não existissem esses postos 
em vários bairros como têm por aí. É muito difícil você chegar num bairro 
e não ter um posto” (Usuário cadastrado, Rede Recife).

Nas três redes de saúde houve discordância de opiniões quanto à 
influência da política de expansão da cobertura através da contratação 
de serviços conveniados sobre o acesso da população à AE. Por um lado, 
considerou-se que os acordos firmados entre a Secretaria de Saúde e os 
prestadores de serviços privados facilitavam o acesso porque ampliavam a 
oferta de serviços especializados. Assim mesmo, ressaltou a  insuficiência 
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da oferta de consultas especializadas e de exames laboratoriais, pelos 
serviços conveniados, para atender a totalidade da demanda. Por outro, 
as falhas na contratação, no monitoramento e na fiscalização dos pres-
tadores, leva ao descumprimento contratual da prestação dos serviços, 
gerando perda de recursos e impossibilidade de acesso da população aos 
serviços especializados. Nos três casos, apontaram-se como causas para 
o descumprimento dos contratos, a falta de compromisso dos gestores 
municipais e estaduais em fiscalizar e cobrar a efetiva e adequada pres-
tação dos serviços acordados na PPI (Programação Pactuada Integrada). 
Além disto, o descumprimento contratual ocorre pela oferta de serviços 
maior do que a capacidade de disponibilização por parte de alguns con-
veniados, e pela inexistência de mecanismos para controle e transferência 
de recursos.

Influência da política partidária na configuração  
e funcionamento da rede
Em Recife e em Paulista também foi destaque a influência da política 
partidária como um fator que interfere na configuração e funcionamento 
da rede, especialmente quando se trata do gerenciamento dos recursos 
destinados aos serviços da AB. 

As interferências políticas que limitam o acesso da população aos 
serviços de saúde caracterizaram-se pela falta de imparcialidade dos 
gestores, que optam por decisões tecnicamente inadequadas, como por 
exemplo, a implantação de unidades e equipes do PACS em territórios com 
menos necessidade de saúde do que outros, motivados por pressões de 
lideranças comunitárias e/ou objetivando obtenção de votos. A influên-
cia política também se manifesta através de interdições de unidades de 
saúde para reformas prolongadas na estrutura física, cujo objetivo é eco-
nomizar recursos com a suspensão temporária de serviços. Em períodos 
eleitorais, alguns políticos demonstram interesse em ampliar serviços 
de saúde, em detrimento da precariedade existente em outros, apenas 
com o propósito de associar novos serviços a sua imagem eleitoral, pro-
vocando a descontinuidade de ações adotadas por gestões anteriores. 
Por outro lado, em períodos não eleitorais, ocorre a escassez de ações de  
saúde, com consequente indisponibilidade de alguns serviços: “Nós temos 
posto interditado, nós temos dentista que não funciona, nós temos muita 
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coisa errada, porque Paulista é uma cidade política” (Profissional admi-
nistrativo, Rede Paulista).

Os interesses político-partidários permeiam inclusive os conselhos 
de saúde, onde acontece o clientelismo político manifestado através da 
troca de favores, o que traz como consequências a falta de comprometi-
mento de profissionais indicados e protegidos por políticos e a falta de 
autonomia para decisões técnicas dos gestores das redes. Em Recife, houve 
referências a interferência dos conselhos em alguns processos, como por 
exemplo, a falta de alguns ACS ao trabalho, favorecidos pela condição de 
conselheiro de saúde e pelas ligações políticas, o que resultaria no pre-
cário funcionamento dos serviços e também no favorecimento, por parte 
dos ACS, de usuários em detrimento de outros.

Política de descentralização dos serviços
Em Caruaru e em Paulista a política de descentralização dos serviços foi 
considerada, por uma pequena parte dos entrevistados, um elemento 
que interfere no acesso da população. Em Caruaru, este fator se constitui 
como uma barreira, principalmente por falta de planejamento orçamen-
tário adequado, o que faz com que ocorra déficit de recursos antes do 
fim do período orçamentário previsto. Como parte do problema, ocorre 
a ausência de articulação entre diferentes níveis de governo para asse-
gurar a oferta e manutenção de serviços, especialmente daqueles de alto 
custo instalados em municípios que não têm recursos suficientes para a 
manutenção. Destaca-se, ainda, que os gestores não consideram estudos 
sobre a demanda do local no planejamento da oferta. Como consequências, 
ocorre a carência de recursos para garantir os serviços especializados, que 
funcionam com baixa qualidade, além da indisponibilidade de insumos 
e exames para estabelecer diagnósticos. 

Em Paulista, a descentralização de unidades especializadas me-
lhorou o acesso da população, diminuindo o tempo gasto para a che-
gada do paciente no local de atenção: “Bom, porque foi descentralizado. 
 Quando só existia uma era muito mais difícil, a pessoa sair lá de uma área  
do município e atravessar o município todinho para chegar. Mas, agora 
nós temos... uma policlínica no norte, outra no sul, outra no centro, outra 
no leste, outra no oeste. O que facilitou bastante” (Gerente, Rede Paulista).
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Fatores relacionados com os serviços
Em todas as redes e dos relatos de todos os grupos de entrevistados 
emergiram elementos que interferiam no acesso da população a ambos 
os níveis de atenção, relacionados com os serviços de saúde. Alguns de 
natureza estrutural e outros no âmbito organizacional.

Fatores estruturais que influem no acesso 
A maioria dos entrevistados das três redes identificou como principais 
fatores estruturais, que incidem no acesso aos serviços de saúde: a oferta 
de serviços disponíveis para a atenção; o descumprimento do horário de 
trabalho; e a acessibilidade geográfica (tabela 9-3).

Oferta de serviços disponíveis para a atenção
A oferta de serviços foi expressivamente considerada, nas três redes, 
insuficiente em ambos os níveis e foi caracterizada pela baixa oferta de 
consultas e pela insuficiente disponibilidade de leitos. O impacto mais 
importante no acesso relacionado com a disponibilidade de serviços, 
sobretudo na AE, deveu-se a escassez de recursos humanos, a baixa quali-
dade da infraestrutura física e a insuficiente disponibilidade de insumos 
e provas diagnósticas. As consequências da insuficiência de serviços fo-
ram similares em ambos os níveis, com destaque à formação de demanda 
reprimida; tempo de espera prolongado; dificuldade ou forte escassez de 
vagas na média e alta complexidade; sobrecarga de profissionais; perda 
de qualidade da assistência, repercutindo em danos a população; bem 
como provocando a saturação de unidades básicas, especializadas, ur-
gências e emergências. 

Ressaltou nos resultados da pesquisa que, nas três redes, havia defi-
ciência de recursos humanos, especialmente de médicos, tanto generalistas 
como especialistas. Em Paulista e Caruaru a situação é mais grave devido 
ao desinteresse de muitos profissionais em atuar fora de Recife, princi-
palmente pela possibilidade de se ter melhores salários, poucas horas nos 
contratos e maior número de vínculos. No entanto, em todas as redes, há 
dificuldade para contratação de médicos, concorrendo para isto, além da 
indisponibilidade de médicos no mercado (várias especialidades), há a 
insatisfação com os salários, inexistência de políticas trabalhistas, como, 
por exemplo, plano de cargos e carreira (PCC) e jornada de trabalho apro-
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priada para cada função. A insatisfação com os valores salariais oferecidos 
é um problema ainda mais relevante na AB e em algumas especialidades, 
como por exemplo, pediatria. As diferenças salariais entre municípios e 
entre níveis de atenção, além da competitividade, também produzem alta 
rotatividade dos profissionais nas unidades de saúde. Inexiste uma políti-
ca de estabelecimento de teto salarial por região para os profissionais de 
saúde, de modo a incentivar a fixação em municípios mais afastados das 
capitais. Deste modo, os contratos são feitos levando-se em consideração 
o tempo livre do profissional entre um emprego e outro, ou a disponibili-
dade de tempo proposta pelos profissionais, preterindo as necessidades da  
rede: “A demanda de formação de profissionais não é suficiente para deter-
minadas áreas. Então a gente tem a escassez real de alguns profissionais 
no território” (Profissional administrativo, Rede Recife).

A melhor oferta salarial nos níveis especializados da rede é um atra-
tivo para a contratação de especialistas e, como consequência, em todas 
as redes, ressaltou a existência de equipes incompletas nas USF, princi-
palmente sem médicos, sobrecarga dos demais profissionais e direciona-
mento da demanda aos locais que dispõem de médicos: “Algumas equipes 
(de PSF) ou uma boa parte, falta médico porque o salário não é bom” (Pro-
fissional administrativo, Rede de Paulista). A concentração insuficiente 
de especialistas nas capitais, associada à falta de ampla cobertura na AB, 
gera um ciclo vicioso nas três redes, que resulta na formação de demanda 
reprimida, tempos prolongados de espera, ausência de resolutividade, 
baixa qualidade no atendimento e a superlotação das unidades. Apenas 
em Paulista, a quantidade de oferta de recursos humanos foi considera-
da, por uma minoria (PA e PSII) satisfatória, especialmente a quantidade 
de especialistas em várias áreas, o que contrariava a opinião da maioria: 
“Só tem um neurologista, só um endocrinologista. Um município desse por-
te devia ter vários profissionais especializados. Reumatologista, Paulista 
só tem um. Quer dizer, a gente trabalha em deficiência em vários setores” 
(Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Paulista).

A baixa qualidade da infraestrutura física foi caracterizada pelo 
espaço físico inadequado para atendimento, resultando na limitada uti-
lização dos serviços pelos usuários. Há falhas na implantação dos locais 
de atendimento, onde não se levou em consideração as necessidades das 
instalações físicas demandadas pelo serviço que se pretendia instalar.  
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A manutenção e limpeza das unidades são precárias e existem equipamen-
tos quebrados e/ou obsoletos. Exclusivamente em Paulista, destacou que 
o vandalismo perpetrado por alguns usuários contribuía para a precarie-
dade das instalações físicas dos serviços. Em muitas UBS a temperatura 
ambiente é alta, os espaços são pouco ventilados e sem mobília adequada 
para acomodar os usuários: “Por incrível que pareça, o ambiente de serviço 
público ele é sujo, ele é feio, não tem comida adequada, não tem higiene 
adequada, não tem banheiros adequados, a maioria do serviço público é 
assim com honrosas exceções”. (Profissional da atenção especializada, Rede 
Recife). A inadequação da infraestrutura física no primeiro nível limita o 
acesso pela impossibilidade de cumprimento de atividades assistenciais, 
propicia condições inapropriadas de trabalho, que provocam problemas 
de saúde nos profissionais de saúde, condicionando-os à desistência la-
boral no serviço: “Onde eu trabalhei, também teve uma parede que caiu. 
Então, assim, são postos que estão precisando passar por uma manutenção, 
só essa parte de infraestrutura que está precisando dar uma melhorada” 
(Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Paulista).

Igualmente ao que acontece na AB, na atenção especializada, a ina-
dequada infraestrutura física das unidades de média e alta complexi-
dade funciona como barreira ao acesso nas três redes. Frequentemente, 
a insuficiência de vagas para atendimento ou internação ocorre por 
falta de matérias e equipamentos: “A grande dificuldade do acesso é mais 
o número de vagas da UTI mesmo, que é muito limitado por falta de mate-
rial. E a gente não tem espaço físico para aumentar esse número de leitos;  
É esse mesmo que já está até muito próximo um leito do outro, que seria 
o ideal mais afastado um pouco” (Profissional da atenção especializada, 
Rede Caruaru).

A escassez de insumos e medicamentos gratuitos para o atendimen-
to da população também foi referido como um dos elementos da oferta 
dos serviços que atrapalha o adequado cuidado na rede. Na AB, algumas 
unidades carecem de estufa, gases, curativos, medidores de pressão, me-
dicações básicas ou específicas e vacinas. Também faltam insumos nas 
unidades da AE das três redes. Em Recife, a falta de insumos parece ser 
provocada, além do subfinanciamento, pelas falhas no planejamento das 
compras e distribuição dos produtos, em virtude da falta de estimativa 
de ampliação da demanda ao longo do ano. Em decorrência da falta de 
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insumos, nos três casos, destacam a redução na oferta de leitos dispo-
níveis; as dificuldades ou impossibilidade de realização do atendimento 
na unidade; a interrupção de tratamentos, deslocamento dos usuários 
para unidades de saúde mais distantes e redirecionamento da demanda 
básica para serviços especializados: “Quando chega um paciente aqui, a 
gente não tem resolutividade. Não tem uma medicação para que possa fazer 
baixar rápido a pressão do paciente. Não tem uma medicação injetável” 
(Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Recife).

A escassez de exames nas três redes de saúde é considerada um ex-
pressivo elemento que dificulta o acesso apenas aos serviços especiali-
zados, em função da oferta ser menor do que a demanda. Em Recife, a 
insuficiência de exames na AE decorre das falhas na contratação e fisca-
lização dos serviços conveniados, ocorrendo descompasso entre o que é 
contratado e o que é ofertado na prática pelos prestadores. Em Paulista, 
a oferta de laboratórios na rede é insuficiente e há déficit de profissionais 
especializados para a realização de alguns exames. Em Caruaru, a insu-
ficiência de provas diagnósticas ocorre em decorrência da ausência de 
manutenção adequada nos aparelhos e a baixa capacidade instalada de 
serviços privados de saúde no município. Nas três redes, o tempo de espera 
para realização de exames é prolongado. Torna-se impossível  referenciar 
o paciente, pois o acesso ao nível de referência está vinculado à posse de 
resultados de exames. Em Caruaru, com frequência os usuários custeiam 
seus exames na rede particular para não atrasar o tratamento, assim 
como ocorrem internações desnecessárias de pacientes em unidades 
hospitalares para a realização de provas diagnósticas: “Muitas vezes ele 
chega até seis meses para conseguir, realizar exames. [...] nós não dispomos 
de laboratório, dificulta nosso atendimento. O nosso atendimento complica 
quando você precisa de um simples hemograma, não tem um raio x, não tem. 
Aí tem que demandar o paciente para outra atenção, para outro município 
muitas vezes. Já fazer uma coisa simples, que poderia a gente estar dando 
diagnóstico e resolvendo o problema dele aqui” (Profissional da atenção 
especializada, Rede Paulista).

Por fim, outro aspecto destacado como consequência da oferta in-
suficiente de serviços, foi o uso do conhecimento pessoal entre usuários 
e funcionários das unidades de saúde e entre esses e outros profissionais 
sanitários de outros locais para conseguir acesso. Essa prática tem como 
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objetivo conseguir a agilização do atendimento de pacientes em unida-
des básicas e especializadas, inclusive em urgências e emergências. Nas 
três redes, a rede de conhecimento e comunicação informal, feita através 
da troca de bilhetes, e-mails e telefonemas para conhecidos, funciona 
como uma alternativa para os profissionais tentarem resolver as neces-
sidades dos usuários. Em Recife, a rede de conhecimento foi apontada 
como obstáculo e como facilitador do acesso apenas na AB, e nas demais 
redes foi considerada unicamente como influente facilitador no acesso 
à AE. A comunicação informal, em geral, amplia a chance de um pacien-
te ter acesso aos cuidados que necessita com menos tempo de espera, 
especialmente na AE. Não ter conhecidos na rede pode resultar em uma 
demora de meses para consecução de atendimento. Contudo, em Recife, 
o acesso à AB através da comunicação informal é considerado também 
um problema, uma vez que este mecanismo, amplamente utilizado, fa-
vorece familiares e amigos, em detrimento de outros usuários, gerando 
iniquidade de acesso; “Se você conhece uma pessoa de lá de dentro (do 
hospital) que fique mais fácil. Mas se não conhece, elas ficam enrolando, 
você fica ali duas a três horas. Às vezes nem é atendido. [...] Conversa com 
alguém de lá, aí facilita bastante. Agora, se não for assim, nem vá” (Usuário 
cadastrado, Rede Caruaru).

Descumprimento do horário de trabalho 
O descumprimento do horário de trabalho dos profissionais de saúde 
da AB e da AE emergiu como outro elemento relacionado ao serviço de 
grande importância para limitar o acesso. O não cumprimento do ho-
rário é praticado por várias categorias de profissionais (enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e profissionais administrativos), entretanto, a 
maioria considerou que o desrespeito do médico ao horário de trabalho 
é mais expressivo que o dos demais profissionais. Nas três redes, tanto 
na AB quanto na AE, os atrasos e saídas antecipadas se devem funda-
mentalmente pelo excessivo número de vínculos de trabalho da maioria 
dos profissionais. Evidenciou-se, nos três casos, a ausência do médico 
no horário de atendimento, perdas de consultas agendadas e tempos de 
espera prolongados. Por outro lado, este problema se perpetua pela falta 
de fiscalização e pela limitação de gestores e de gerentes para coibir ou 
criar alternativas que impossibilitem essa prática. Unicamente na AB se 
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justificou o descumprimento de horário laboral pela insatisfação salarial 
e discordância quanto ao modelo presencial de 40 horas semanais nas 
USF. A diminuição de ações preventivas e a falta de visitas domiciliares 
foram mencionadas como consequências apenas na AB: “Têm vezes que 
eles vêm, têm vezes que não vêm. É assim, quando eles não vêm a gente vai 
embora, quando eles estão nos atendem. É assim. Porque, às vezes, a gente 
adoece, quando não tem médico aí, tem que encaminhar para a policlínica” 
(Usuário cadastrado, Rede Caruaru).

Acessibilidade Geográfica 
As opiniões quanto à influência da acessibilidade geográfica sobre o 
acesso dos usuários foram mais expressivas quando se tratou da AB. Nos 
três casos, existiram opiniões contraditórias relatando facilidades e di-
ficuldades para chegar ao local de atendimento e fazer uso dos serviços 
de ambos os níveis de atenção.

Nas três redes, a maior parte das unidades básicas de saúde foi con-
siderada adequadamente localizada para facilitar tanto o acesso da po-
pulação, quanto o deslocamento a pé dos profissionais até as residências 
dos usuários. No entanto, em algumas áreas, inexistem unidades básicas, 
ou as que existem não são centralizadas no território. Existem ainda 
unidades básicas de saúde instaladas em áreas violentas e em locais de 
morro, com escadarias e córregos no caminho, que dificultam a acessi-
bilidade da população adstrita ao território: “Porque a gente não tem aqui 
dificuldade geográfica. A unidade de saúde não está bem centralizada, mas 
também o acesso não é tão dificultado, pela área geográfica mesmo que não 
é tão distante assim. Dá para chegar até a unidade com certa facilidade” 
(Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Caruaru).

Por outro lado, em Recife e em Caruaru, a acessibilidade a algumas 
das unidades da AE é prejudicada em decorrência da distância e pela 
carência no sistema de transporte público que garanta a mobilidade dos 
usuários. Isso resulta em aumento de gastos de tempo e dinheiro com 
deslocamentos, ou ainda a desistência da população em procurar aten-
dimento. Contrariamente, nestes mesmos municípios, outras unidades 
foram consideradas estrategicamente posicionadas de modo a facilitar 
a chegada dos usuários. Em Paulista, sobressaiu que a localização dos  



O acesso ao contínuo assistencial nas redes de serviços de saúde sob o ponto vista dos atores principais

209

serviços especializados é adequada, mesmo estando à maioria dos serviços 
de alta e média complexidade em outro município (Recife). 

No que se refere à estrutura arquitetônica, apenas em Recife houve 
destaque à falta de estrutura que permita a acessibilidade de pessoas 
com limitações, como, por exemplo, a falta de rampas de acesso: “Eu 
acredito que não tenha dificuldade, não (pra chegar ao hospital), que é bem 
localizado, é no centro da cidade e passa ônibus o tempo todo. Têm várias 
formas de transporte alternativo aqui. Que o acesso que acredito, não seja 
dificultoso, não” (Profissional da atenção especializada, Rede Caruaru).

Fatores organizativos que influem no acesso 
Os principais fatores organizativos que influenciam o acesso aos serviços 
de saúde nas três redes investigadas são os tempos de espera; os horá-
rios de atendimento; os mecanismos para solicitação de consultas e os 
encaminhamentos inadequados do nível básico (Tabela 9-4), este último 
citado apenas na atenção especializada.

Tempos de espera
Nas três redes, os tempos prolongados de espera para a utilização dos 
serviços foi observado como o principal fator organizativo que influi no 
acesso à AB e à AE, emergindo com força nos relatos de todos os grupos 
de entrevistados. Em todos os casos, o tempo de espera prolongado foi 
expressivamente considerado como barreira, sobretudo na AB. Porém, em 
Recife e Caruaru, ainda que em menor intensidade (US, PSI), o tempo de 
espera foi considerado reduzido para o atendimento nas UBS. Comumen-
te o usuário aguarda semanas e até meses, entre o dia da marcação da 
consulta e o momento do atendimento na AB. Nas três redes, o tempo de 
espera prolongado ocorre já no agendamento da consulta, uma vez que o 
usuário tende a pernoitar ou madrugar e esperar horas na unidade, após 
aberta, para conseguir uma ficha de marcação. Frequentemente os usuá-
rios não conseguem o agendamento nas primeiras tentativas e essa busca 
pode demorar semanas. O sistema de agendamento, com dias predeter-
minados no mês para a marcação, foi visto como uma das causas dessa 
dificuldade no acesso à AB. Apenas em Paulista foi referido à existência 
de um longo tempo de espera para fazer e receber provas diagnósticas na 
AB, ao passo que em Recife e Caruaru, o tempo prolongado de espera para 
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exames ocorre na AE: “Então, assim, a demanda é bem maior e aí você ter-
mina sendo agendado para um tempo muito superior. Isso aí, muitas vezes, 
dependendo do tipo de patologia, muitas vezes, pacientes que não chegam 
nem a realizar a cirurgia, vai a óbito antes de acontecer” (Profissional da 
atenção especializada, Rede Caruaru).

Em Recife e Paulista, o tempo de espera foi considerado reduzido 
para o atendimento em unidades especializadas, com a possibilidade 
de atendimento com intervalo de poucos dias entre o agendamento e a 
consulta, ou no dia seguinte ao agendamento.

Em relação ao tempo de realização e recebimento provas diagnósti-
cas, a demora pode ser de mais três meses em ambos os níveis, conforme a 
expressão da maioria. Todavia, o tempo é mais curto no âmbito hospitalar 
(UTI), devido à existência de um sistema de prioridade para pacientes em 
uso da alta-complexidade. Em Recife e Caruaru, destacou a internação 
hospitalar como alternativa utilizada tanto por médicos como por usuá-
rios, para dar celeridade à realização de exames. No primeiro caso, em 
geral, há uma avaliação de potencial gravidade clínica. Já no segundo 
caso, o fracasso nas tentativas de acesso motiva o usuário à simular um 
quadro clínico mais grave do que o real, para poder ser internado, realizar 
o exame que precisa e obter o diagnóstico e o tratamento. 

Em Caruaru, o tempo de espera foi considerado –com pouca intensi-
dade (PSII)–, reduzido para a realização e recebimento de resultados de 
exames nos hospitais. Contraditoriamente, considerou-se que há maior 
celeridade de realização e emissão de resultados na UBS do que na po-
liclínica (US): “Normal. Chegou lá, não demora muito, não. É muita gente, 
mas chegou lá é atendido rapidinho. Não demora não. A demora de espera 
é no mínimo 20 minutos. É o normal”. (Usuário sem cadastro, Rede Recife).

De uma maneira geral, a demora na utilização dos serviços é decor-
rente dos problemas de infraestrutura anteriormente analisadas, com 
destaque à insuficiência da oferta de serviços (cotas de consultas e exames, 
leitos, etc.) e, nos três casos, a demora no acesso aos serviços resulta em 
impossibilidade ou atraso no diagnóstico e na prescrição de tratamento; 
nas internações prolongadas à espera dos resultados de exames, o que 
diminui a oferta oportuna do número de leitos. “Então assim, muitas vezes 
a gente interna um paciente porque a gente precisa agilizar os exames. Ele 
precisa de um ultrassom mais rápido, ele não vai poder esperar um mês 
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para uma colonoscopia ou endoscopia. (...) então a gente tenta internar esse 
paciente para agilizar os exames” (Profissional da atenção especializada, 
Rede Recife).

Horários de atendimento
Os horários de atendimento emergiram, nas três redes de saúde, como um 
fator que incide exclusivamente sobre o acesso aos serviços da AB. Apesar 
da existência de citações que identificaram o horário de atendimento, 
tanto como uma barreira quanto como um facilitador, não ocorreram 
contradições de opiniões dentro da mesma rede, ou seja, enquanto em 
Paulista, o horário de atendimento foi citado apenas como um promotor 
do acesso, em Recife e Caruaru, emergiu unicamente como um obstáculo: 
“Quando meu neto adoece, a gente tem que ir para fora (da comunidade), 
porque só atende de manhã. De tarde, não tem médico aí” (Usuário cadas-
trado, Rede Recife).

Na rede de Paulista, o horário de atendimento nas UBS foi conside-
rado satisfatório em virtude de algumas unidades realizarem uma am-
pliação no tempo de atendimento para receber usuários que trabalham 
em horários diurnos. Os entrevistados de Paulista destacaram que nas 
UBS há disponibilidade do serviço todos os dias de semana pela manhã e 
a tarde, tanto para a marcação de consultas, quanto para a realização de 
atendimento. Não obstante, em Recife e Caruaru, as opiniões atestaram 
que o tempo oferecido pelas AB é limitado para que os usuários possam 
utilizar os serviços.

Vários problemas de natureza organizativa e estrutural, já analisa-
dos, foram apontados pela maioria como causa da limitação do horário 
de atendimento das unidades. Os mais destacados foram o descumpri-
mento das 8 horas de trabalho nas USF e, em alguns casos, a supressão 
do atendimento no horário da tarde; a definição de dias predeterminados 
para agendamentos; e a inexistência de atendimento no horário da noite, 
que dificulta o acesso de usuários que trabalham durante o dia. As im-
plicações para o horário restrito de atendimento são expressas pela im-
possibilidade de uso dos serviços em finais de semana; pela necessidade 
de deslocamento para locais mais distantes em busca de atendimento; 
pela indisponibilidade de marcação de consulta fora dos dias de agen-
damentos; e o redirecionamento da demanda básica para os serviços 
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especializados: “A gente diz que a porta de entrada é uma equipe de PSF, 
mas ela só funciona de segunda à sexta, até às cinco horas da tarde. Uma 
parcela da população, que passou o dia inteiro trabalhando, não tem como 
ser atendida à noite” (Gerente, Rede Caruaru).

Mecanismos para a solicitação de consultas
A maioria dos entrevistados, em todos os casos, considerou que havia 
falhas no sistema de marcação de consultas evidenciadas na dificuldade 
que os usuários encontravam para agendar o atendimento na AE. Entre-
tanto, vários entrevistados de Recife e Caruaru aludiram à existência de 
algumas facilidades que promoviam a marcação de consultas em suas 
respectivas redes: “O tempo de espera para ser atendido é tranquilo, não 
demora muito. Por que se marca pouca quantidade, para você ter qualidade 
no atendimento” (Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Caruaru).

A raiz da dificuldade de agendamento encontra-se na insuficiente ofer-
ta de consultas especializadas, como também na exigência de marcação 
exclusivamente através do telefone ou diretamente nas UBS, ainda que 
sejam as consultas subsequentes, após a avaliação do especialista. Essa 
forma de agendamento muitas vezes, por um lado torna-se limitante para 
muitos usuários que não sabem ou têm dificuldade em realizar chama-
das telefônicas, e por outro, as linhas telefônicas estão sempre ocupadas, 
ou as chamadas não são atendidas. Esse mecanismo, associado à norma  
de agendamento, ocasiona, apenas em alguns dias, tempos prolongados de  
espera para marcação de consulta e vários retornos dos usuários às unida-
des de saúde para obtenção do agendamento. “No posto de saúde a pessoa 
esperar um mês pra tirar ficha. Será que a saúde da gente vai esperar isso 
tudo?” (Usuário cadastrado, Rede Paulista).

Nas redes de Recife e Caruaru, algumas alternativas foram instituídas 
para facilitar o agendamento de consultas, como por exemplo, a marcação 
presencial para idosos em unidades da AE. Marcação de consulta também 
através da USF, já que os pedidos da UBS vão direto para a Secretaria de Saú-
de do município. Praticamente os mesmos elementos, que foram apontados 
como barreiras no agendamento por alguns, também foram compreendi-
dos como facilitadores por outros entrevistados. A discrepância de opiniões 
dentro da mesma rede pode ser decorrente do entendimento de alguns 
profissionais de que os mecanismos de marcação de consulta são facilita-
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dores, se funcionarem conforme planejado, o que resultaria em ampliação 
de estratégias de marcação da consulta e o atendimento na AE em tempos 
oportunos: “Têm outros que estavam com uma pressa imensa e não conseguiu 
porque demorou para chegar. Aí, lá se vai mais 15 dias, um mês. Porque ele 
parece que só vem, só marca duas ou é três vezes por mês para ele [cardio-
logista] ali. E tanto para ele como para outro tipo de médico” (Usuário sem  
cadastro, Rede Caruaru).

Encaminhamentos inadequados da AB para a AE 
Com exceção dos usuários, todos os demais grupos de entrevistados fi-
zeram referências aos encaminhamentos inapropriados de pacientes da 
AB para a AE, como um importante problema para o acesso aos serviços 
especializados nas redes de Recife e Caruaru. Os serviços primários apre-
sentam baixa taxa de resolutividade e encaminham inadequadamente 
os pacientes para o nível seguinte de atenção. “É um problema simples, 
que seria resolvido na atenção básica, está indo já para uma média e alta 
complexidade, ocasionando a superlotação desses hospitais” (Profissional 
da atenção especializada, Rede Caruaru).

Além de razões estruturais como, por exemplo, a carência de insumos 
nas UBS (materiais básicos para atendimento e medicamentos) e cobertura 
insuficiente de serviços, a pouca resolutividade na atenção básica -que gera 
encaminhamentos inadequados -, destaca a formação inadequada dos 
profissionais de saúde para o cargo. Uma parte importante dos médicos 
das UBS, principalmente em Paulista e Caruaru, não se sentem seguros 
para definir diagnóstico,solicitando em demasia o apoio dos serviços es-
pecializados, e outros encaminham pacientes, sem antes tentar resolver o 
caso na UBS, com o objetivo de diminuir demanda para atendimento. Na 
AE das duas redes, o número elevado de encaminhamentos desnecessário 
se traduz na diminuição da oferta de vagas nas unidades especializadas 
e a superlotação desses serviços: “Alguns atendimentos que poderiam ser 
feitos, eles não fazem. Remete logo para o serviço especializado. (...), mas 
isso é consequência da má formação do profissional que está lá na ponta 
e não querem mais fazer clínica. Eles só querem imagem. Aí, superlota o 
serviço” (Gerente, Rede Recife).
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Fatores relacionados com a população
Foram identificados, com a população, apenas dois fatores relacionados 
que influenciaram no acesso à AB e à AE (Tabela 9-5). São eles: as carac-
terísticas econômicas e sociais da maioria da população usuária; e o con-
hecimento de direitos e uso adequado dos serviços. 

Características econômicas e sociais
Nas três redes, as condições socioeconômicas da maioria dos usuários 
são precárias e influem unicamente, obstaculizando o acesso a ambos 
os níveis de atenção. A pobreza da população dificulta o acesso à AB e 
AE. Falta dinheiro para comprar os medicamentos que não são disponi-
bilizados ou faltam nas UBS, impedindo que os usuários possam seguir o 
tratamento recomendado. Do mesmo modo, limita a chegada dos usuários 
às unidades de atendimento por não terem recursos para o transporte: 
“Eu não sei se vou comprar o remédio, porque a gente já não está podendo 
com o dinheiro que a gente ganha. [...] A gente não pode comprar um re-
médio, fica sem tomar, por que não tem condições de comprar” (Usuário 
cadastrado, Rede Recife).

Conhecimento de direitos e uso adequado dos serviços 
Muitos dos entrevistados ressaltaram que alguns pacientes deixavam 
de procurar assistência a sua necessidade de saúde por desconhecer 
qual o serviço oferecido nas redes. Entre os motivos para desinformação  
do usuário está a inexistência de divulgação de serviços no âmbito da 
atenção primária, a falta de oportunidade ou de interesse da população 
de assistir as atividades educativas prestadas nas UBS, e das falhas do 
trabalho preventivo realizado pelas UBS e pelo PACS. A falta de infor-
mação sobre os serviços primários adia a busca de assistência e propicia 
a procura dos usuários pelos serviços com a saúde já está bastante de-
teriorada: “Ainda hoje a gente vê claramente, em alguns pontos, em vários 
territórios, que as pessoas não sabem nem o que é Programa de Saúde da 
Família”. (Gerente, Rede Recife). Outro problema decorrente da falta de 
informação é o desentendimento entre profissionais de saúde e usuários. 
Alguns pacientes não compreendem a sistemática do serviço, nem quais 
ações cabem às equipes do PSF. Exigem serviços não correspondentes às 
funções dos profissionais ou atendimento imediato nas unidades. Na AE, o 
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nível de informação que os usuários possuem sobre os serviços especiali-
zados foi descrito, majoritariamente, como insuficiente, se caracterizando 
como um obstáculo para o acesso dos usuários nas três redes de saúde. 
Entretanto, nos municípios de Recife e Caruaru, considerou-se adequado 
o nível de conhecimento dos usuários sobre os serviços da AE: “Eu acho 
que os próprios pacientes sabem. Eles são muitos sabidos. Eles sabem todos 
os caminhos. Eles sabem como chegar num médico no Hospital XXX, chegar 
no Hospital YYY, chegar no hospital ZZZ. Eles sabem e fazem e usam esse di-
reito que eles têm” (Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Recife).

O baixo nível de informação da população sobre os serviços decorre 
da falta de divulgação sobre o funcionamento da rede, o que traz como 
consequências para o acesso, a superlotação dos hospitais e emergências, 
e o desentendimento entre usuários e profissionais de saúde. Por outro 
lado, uma parte dos entrevistados destacou que o nível de informação 
de parte da população é adequado, o que é resultado do conhecimento 
dos usuários sobre seus direitos na saúde e pela continuidade de vários 
anos da regulação, possibilitando que a população conheça, pouco a 
pouco, os trâmites do sistema no nível especializado. Um bom nível de  
informações sobre os serviços facilita o acesso aos distintos níveis e 
atenção, especialmente na AE: “O que dificulta, quando você não passa 
pelo serviço certo? Você, por exemplo, vai direto pra Hospital XXX. Chega 
no Hospital XXX diz: “Volta para teu PSF”. Vai começar tudo de novo” (Ge-
rente, Rede Recife).

Conclusões
O acesso aos serviços de saúde foi descrito pela grande maioria dos entre-
vistados como muito difícil nas três redes analisadas. Muitas barreiras 
foram identificadas em ambos os níveis assistenciais em todos os casos. 
Foram poucos os facilitadores citados nas entrevistas realizadas. Nas três 
redes, a percepção do acesso, descrita pela grande maioria como deficiente, 
foi decorrente das dificuldades que os usuários têm que enfrentar quando 
necessitam dos serviços básicos e especializados. Entre os depoimentos 
emergiram obstáculos para o acesso relacionados com a gestão, com a 
estrutura e organização dos serviços, e com a própria população que faz 
uso do que é ofertado nas redes de Recife, Paulista e Caruaru.
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Os fatores apontados como facilitadores ou como barreiras pouco 
se diferenciaram entre as redes pesquisadas. Os fatores que influenciam 
o uso dos serviços também foram muito similares nos dois níveis de 
atenção, com poucas exceções presentes na organização dos serviços e 
nos elementos relacionados com a gestão, demonstrando que as barreiras 
no acesso estão presentes nas redes como um todo. Não obstante, desta-
cou o aumento proporcional das dificuldades de acesso, na medida em 
que o usuário precisa ser atendido em níveis mais altos de complexidade. 
Ou seja, os serviços básicos têm poucas facilidades para o acesso, mas 
os especializados apresentam ainda mais barreiras para sua utilização.

Observou-se que nos três casos, um determinado fator influenciou 
significativamente em outros, como por exemplo, o subfinanciamento dos 
serviços, relacionado com a gestão, foi descrito como uma das causas da 
insuficiente oferta de insumos e de recursos humanos em ambos os níveis 
assistenciais. Simultaneamente, o tempo de espera prolongado, analisado 
como um fator organizativo dos serviços, também foi descrito como con-
sequência de diversos fatores da gestão e da estrutura dos serviços, como 
por exemplo, na política de compra de atividade em serviços conveniados 
e na disponibilidade de recursos humanos. Isso demonstra que muitos 
dos fatores estão imbricados e se retroalimentam nas redes pesquisadas. 

No nível básico de atenção, o fator que apresentou maior força e re-
incidência nos discursos dos entrevistados de Recife, Paulista e Caruaru, 
foi a importância da estratégia de saúde da família (ESF). Para os entre-
vistados, a existência e expansão do referido programa é imprescindível 
para a oferta de serviços primários nos três municípios. Contudo, quase 
todas as citações referiram-se à ESF como insuficiente para atender a to-
talidade da população, o que culmina em muitas áreas sem acesso aos 
serviços de saúde básica, ou com grande dificuldade para utilizá-los. Do 
mesmo modo, a baixa cobertura da atenção de média e alta complexidade 
contribui para a limitação do fluxo dos pacientes, determinando prolon-
gados tempos de espera e a formação de filas virtuais.

Nas três redes, o uso inadequado dos serviços especializados por uma 
demanda de cuidados básicos, quase sempre foi apontado como principal 
motivo das superlotações nas unidades de média e alta-complexidade, 
especialmente urgências e emergências hospitalares. A busca por atenção 
aos níveis inapropriados para a necessidade do usuário demonstrou que 
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em todos os casos, as redes carecem de hierarquização do acesso e orga-
nização do fluxo do paciente.

Por fim, a condição socioeconômica deficitária e o baixo nível de 
informação da maioria dos usuários dos serviços públicos de saúde, de-
monstraram que existem dificuldades que estão além das redes de saúde 
de cada município, e que devem ser objeto de interesse de políticas pú-
blicas de inclusão social.

Tabela 9-1. Exemplos de citações sobre percepção do acesso aos serviços de saúde

Dificuldade de 
acesso em am-
bos os níveis

“[...] para algumas pessoas, ela tem dificuldade de acessar qualquer tipo de serviço, se-
ja atenção básica ou atenção especializada”. (Profissional administrativo, Rede Recife)
“Eu acho que temos muitos problemas na garantia do acesso [...] porque se ele ti-
vesse acesso através do PSF, e tivesse as referências garantidas e reguladas, então, 
os problemas estariam resolvidos. Mas ele tem problemas, tanto no acesso, quan-
to nas referências e contrarreferências”. (Gerente, Rede Caruaru)

Facilidade de 
acesso para al-
guns serviços

“Geralmente, as urgências sãos resolvidas. A gente tenta fazer o contato com a re-
de que a gente tem, seja o SAMU, seja o próprio distrito. Então, eu considero... bom. 
Nem é ótimo, mas também não é regular, não [...].” (Profissional do primeiro nível 
de atenção, Rede Recife)
“Eu acho bom, porque eu já mandei marcar e num instante marca e eu sou aten-
dida. [...] Foi rápido. Foi marcado e eu fui atendida. Graças a Deus deu tudo certo! 
[...]”. (Usuário cadastrado, Rede Caruaru)
“Não é nem dificuldade. Eu acho que, assim, para alguns, exame é fácil até demais. 
Laboratoriais não têm problema”. (Profissional Administrativo, Rede Paulista)

Dificuldade de 
acesso à aten-
ção básica

“...uma área que não tem cobertura de PSF que é enorme... e uma área descoberta, 
que eu não sei precisar agora a quantidade enorme também descoberta. Então, 
realmente o acesso não é muito fácil por conta de poucos profissionais para atender 
aqueles usuários doentes e a gente não tem como resolver”. (Gerente, Rede Recife). 
“Às vezes consegue marcar com a maior dificuldade. Aí, marca com vinte dias, 
com trinta dias”. (Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Paulista)
“Programas, acho que mais de 50% desativados, com equipes incompletas, sem 
médicos, sem enfermeiros. Não só aqui, vários municípios com essa estrutura 
toda funcionando de forma inadequada”. (Profissional da atenção especializada, 
Rede Caruaru)

Dificuldade 
de acesso à 
atenção espe-
cializada

“Agora para sair dali [da AB] para se direcionar para uma determinada especialida-
de, aí ele tem dificuldade”. (Profissional da atenção especializada, Rede Paulista)
“É dificuldade de acesso a esse tipo de procedimento especializado, longas filas de 
espera”. (Gerente, Rede Caruaru)
“O acesso... eles têm. Agora como eu lhe disse, é um acesso a um atendimento 
precário, acesso tem... que tem médico, tem atendimento, mas precário. Não é um 
acesso decente, pelo menos não é o que preconiza o SUS. Acesso tem precário, mas 
tem. O que você poderia resolver no máximo em uma hora, você leva o dia inteiro”. 
(Profissional Administrativo, Rede Recife)
“Muitas vezes ele vem a falecer e não consegue a vaga de internamento”. (Profis-
sional da atenção especializada, Rede Paulista)
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Tabela 9-2. Exemplos de citações sobre fatores relacionados com  
a gestão que influenciam no acesso 

Subfinanciamento 
dos serviços 

“Falta a fixação da contrapartida federal mesmo pra colaborar nessa fixação 
dessas equipes e a implementação dela. Muitas vezes, você tem abrangência 
de 70% e 60% do PSF, mas qual a resolutividade deles você precisa esta junto 
pra resolver, não só para está junto”. (Gerente, Rede Recife)
“A questão do financiamento do SUS, essa tabela é muito baixa. Por exemplo, 
a gente consegue o... hospitais universitários. Mas, serviços privados de boa 
qualidade, você só consegue na alta complexidade”. (Gerente, Rede Recife)

Existência da Es-
tratégia Saúde da 
Família

“Eu acho que realmente a Unidade de Saúde da Família aqui, veio só para 
somar, e assim eles precisavam mesmo, porque eles tinham que recorrer a 
bairros vizinhos. E tinha essa questão de está se deslocando, pegar dois trans-
portes para poder chegar”. (Profissional do primeiro nível de atenção, Rede 
Paulista)

Expansão da cober-
tura através da con-
tratação de serviços 
conveniados 

“Eu acho que houve realmente uma oferta maior, tanto no setor publico, 
quanto através da compra de serviços do setor privado”. (Gerente, Rede Ca-
ruaru)
 “A questão de UTI melhorou muito quando fizeram os convênios com os hos-
pitais particulares. [...] essa melhora foi por conta da própria sociedade que 
começou a acionar o Ministério Público”. (Profissional administrativo, Rede 
Recife)

Falhas na contra-
tação de convenia-
dos que dificultam 
o acesso

“[...] Não consegue ainda encontrar mecanismos de controle que a gente acre-
dita que através do controle dos contratos, talvez a gente melhore. Licitações 
de serviços para quem entrem somente serviços que sejam resolutivos… os 
contratos que a gente tem com a rede complementar, não conseguem amarrar 
ainda muitas regras e fazer eles cumprirem determinadas coisas”. (Profissio-
nal administrativo, Rede Recife)

Influência política 
no uso dos recur-
sos destinados  
a saúde

“Porque aqui as coisas não têm continuidade. Muda uma gestão acaba. Eu 
mesmo fui treinada na outra gestão pra tabagismo. Ninguém mais falou em 
tabagismo. Cadê meu dipobiona, minha minha nicotina de mascar e cadê 
meu adesivo? Cadê o programa?” (Profissional do primeiro nível de atenção, 
Rede Recife)

Falhas na política 
de descentraliza-
ção dos serviços

“A gente tem, por exemplo, o hospital de XXX de Caruaru, e temos a UTI muni-
cipal, que são dois procedimentos complexos e que não foi planejado. Então, 
não foi previsto o financiamento para essas duas unidades. Então, natural-
mente sufoca o serviço. [...] Ele gera um complicador, porque se você coloca 
uma UTI, que tem um alto custo sem um devido planejamento pactuado com 
o estado, com o Ministério da Saúde, o próprio município pode sofrer no seu 
planejamento financeiro. Então, todo serviço deveria teoricamente e na práti-
ca também ele ser implantado a partir de demandas, de dados epidemiológi-
cos, a partir de uma organização de um fluxo. [...]”. (Gerente, Rede Caruaru)
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Tabela 9-3. Exemplos de citações sobre fatores estruturais relacionados  
com os serviços que influenciam o acesso

Insuficiente oferta de serviços disponíveis e de baixa qualidade

Oferta insu-
ficiente de 
consultas 
nas unidades 
básicas e espe-
cializadas

“O pessoal dorme à noite todinha aqui na porta de casa. Chega na hora, não tem fi-
cha. Fica uma confusão aqui na porta. [...] O problema não é o médico. O problema 
são as fichas”. (Usuário sem cadastro, Rede Paulista)
“A médica, por semana, ela atende cinco pessoas. Assim, no caso aqui, ela atende 
quinta-feira. Segunda-feira vai tirar ficha para Antônio Maria. Aí, ela atende cinco 
crianças, cinco adultos e cinco hipertensos durante essa semana todinha, quer 
dizer, quinze dias. Ela tem a semana todinha para atender essas quinze pessoas”. 
(Usuário cadastrado, Rede Paulista). 
“A quantidade pequena [de cotas] que são oferecidas. Embora que a gente conse-
gue, como é policlínica. [...] Aí, a gente consegue com um pouco mais de facilidade, 
mesmo a quota sendo restrita. [...] O resultado para os pacientes é a demora”. (Pro-
fissional administrativo, Rede Paulista)
“Eu acho que existe uma insuficiência de oferta, de ações de saúde, tanto em ter-
mos de leito, como de outras ações mais especializadas na região. Então é difícil 
você regular. Essa regulação na verdade é apenas formal. Não tem, assim, uma 
resolutividade”. (Gerente, Rede Caruaru)

Baixa qualida-
de da infraes-
trutura física 

“Os postos são muito antigos e estão precisando passar por reformas, que não es-
tão saindo. Sendo aqui, eu cheguei aqui nesse posto há seis meses. Eu era de outro 
e lá eu passei quatro anos e os postos próximos ao de lá, também, era a mesma coi-
sa. Precisava de reforma. Aqui os dois precisam, também, tem o teto caindo. Não 
tem condições de eles atenderem. Onde eu trabalhei, também. Teve uma parede 
que caiu”. (Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Paulista)
“É, aqui nesse hospital, que aqui é o exemplo que eu tenho, a gente só tem algumas 
dificuldades também de material... Pronto, nós temos seis leitos, mas no momento a 
gente está funcionando com cinco, porque está faltando uma coisa básica como um 
cabo de monitor para o oxímetro... é às vezes é uma membrana para um respirador, 
algumas coisas simples que podiam ser sanadas de forma rápida. [...]” (Profissio-
nal da atenção especializada, Rede Caruaru)

Oferta insu-
ficiente de 
médicos na 
atenção básica 
e especiali-
zada

“O acesso não é muito fácil, por conta de poucos profissionais pra atender aqueles 
usuários doentes, e a gente não tem como resolver. Então, se a minha unidade hoje é 
a unidade básica tradicional, eu tenho um clínico geral para atender toda essa comu-
nidade.. Com certeza, a demanda reprimida vai ficar enorme”. (Gerente, Rede Recife)
 “Algumas equipes (de PSF) ou uma boa parte, falta médico, porque o salário não é 
bom”. (Profissional administrativo, Rede Paulista)
“[...] Ele tem o leito, ele tem o bloco cirúrgico, porém o bloco cirúrgico só funciona 
a partir de um programa de agendamento com profissionais, que vai do anestesis-
ta, ao cirurgião, à enfermagem. E aí, às vezes, ele pode ter um cirurgião, mas ele 
não tem o anestesista. Então, eles começam a ter uma programação reduzida. Aí, 
a maioria tem programações... aqui tem cinquenta e sete mil habitantes, ele reali-
za cirurgia nas terças e nas quintas, e pronto”. (Gerente, Rede Caruaru)

Dificuldade 
para a con-
tratação de 
médicos

“A gente tem assim, que estar sempre competindo com o salário de Olinda, com sa-
lário de Abreu e Lima, entendeu? Então, os municípios circunvizinhos, a gente está 
sempre de olho nos salários para não perder os profissionais, tanto eles para gente, 
como a gente para eles. Esse eu acho um ponto negativo”. (Gerente, Rede Paulista)

Continua
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Descumpri-
mento do 
horário de 
trabalho

“O enfermeiro, ele tem três, quatro, cinco funções e em locais diferentes. E dificul-
ta por quê? Pela locomoção. Isso vai acarretar um atraso. E os médicos... é muito 
comum você ver os médicos com horários fracionados, porque eles nunca estão 
realmente cumprindo horário que deveriam. Então, isso ai dificulta”. (Profissional 
administrativo, Rede Caruaru)
“Aí, eu acho que a falta de ação política, de cobrar. Assim, eu como sou enfermeira, 
sou muito exigida. A enfermagem é muito exigida. Se eu chegar 10 minutos atra-
sada, sou chamada atenção, mas se o médico chegar 6 horas da noite, está beleza. 
E a gente fica sem esse profissional até 6 horas da noite”. (Profissional do primeiro 
nível de atenção, Rede Paulista)

Falta de in-
sumos para 
atendimento  
e tratamento

“E não tem material, nem tensiômetro para mim, que sou cardiologista. Não tem. 
Eu tenho que levar o meu material pra atender. Receituário às vezes eu tenho 
que levar do meu receituário pra atender o povo [...]. Tem material humano, tem 
os médicos, especialistas, mas não tem o resto que... para dar continuidade ao 
tratamento. Falta remédio. Falta, como eu disse, muitas coisas”. (Profissional da 
atenção especializada, Rede Paulista)

Insuficiência 
de cotas para 
realização de 
exames

“Às vezes, um exame que seja rotina dele pedir para determinados grupos de pacientes, 
ele tem 5 exames/mês. Então, ele seleciona de 240 (pacientes que necessitam) a oferta 
de 5 exames, porque se a consulta já é difícil você contratar para ter no SUS, alguns 
exames é mais ainda”. (Profissional administrativo, Rede Recife)

Favorecimento 
de familiares  
e conhecidos

“Quando encontro uma pessoa amiga, assim como eu falei com você, que trato 
bem, aí, eu falo com ela. Às vezes digo o que é que eu tenho: –“Será que dá para 
você falar com a doutora para conseguir essa receita?” [...] A turma tem que fazer 
aquele “jogo de cintura”. Se você não tiver aqueles seus conhecidos, aquela sua 
amizadezinha, eles não encaixam”. (Usuário sem cadastro, Rede Recife)
“Agora vou ser muito sincera, é conhecimento mesmo, para a gente chegar lá é 
conhecer mesmo, vai pela emergência. Se não for conhecimento, você vai ficar aí 
parado aí, dois, três meses esperando”

Acessibilidade geográfica

Dificuldade no 
acesso geográ-
fico

“Tem gente que mora muito distante e o posto, como ele não está centralizado 
como deveria ser, num quadradinho e só... Ele não está. Ele não é assim, porque 
ele foi crescendo, crescendo, crescendo, e ele está quase em outro bairro, que não 
pertence à unidade da gente”. (Profissional do primeiro nível de atenção, Rede 
Caruaru)

Tabela 9-4. Exemplos de citações sobre fatores organizativos relacionados  
com os serviços que influenciam o acesso

Tempo de espera

Tempo de espe-
ra prolongado 
para receber 
atendimento

“Por isso que todo mundo vai direto para uma policlínica porque lá você che-
gando, o médico atende, mesmo aborrecido, mas atende de qualquer jeito. [...] 
ao passo que se for esperar pela Unidade de Saúde da Família, pelo Centro de 
Saúde, não vai. O acesso vai ser demorado. Por isso que corre tudo para as urgên-
cias”. (Gerente, Rede Caruaru)

Continua
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“Você fez um AVC hoje, está com uma sequela. Você, até conseguiu ter o diagnós-
tico, fez a tomografia, conseguiu o diagnóstico, está realmente fez… está com 
um derrame e tem que marcar para um neurologista, para um neuroclínico. 
Você vai conseguir para quando essa vaga? Daqui há dois meses, três meses. E 
aí? “Como é que fica todo esse período que você está sem atendimento, sem me-
dicação? Provavelmente você vai ter alguma complicação, ou vai deixar de ter 
uma melhora, uma reabilitação por falta da conduta correta”. (Profissional da 
atenção especializada, Rede Paulista)

Tempo de espe-
ra prolongado 
para fazer e re-
ceber exames

“Às vezes as pessoas passam 40, 50 dias esperando para fazer um exame, para 
fazer uma ultrasonografia, para fazer um raio-x. Eu acho... a oferta não é 
suficiente. Talvez até... não, eu acho que a oferta é insuficiente mesmo. Além da 
desorganização, na rede. Acho que é um aspecto de desorganização”. (Gerente, 
Rede Caruaru)

Agendamentos de consulta

Marcação de 
consulta dificul-
tosa

“Então assim. A gente ainda tem uma fila enorme de pessoas que saem sem con-
sulta. Isso a gente tem. Isso é uma deficiência do serviço de saúde como um todo. 
Não é só nosso e o acesso com o 0800 dificultou mais ainda, porque nem todos 
têm telefone. Quem tem, diz que não funciona”. (Profissional administrativo, 
Rede Recife)
“Então, se encaminha para uma unidade de urgência... quando ele chega nessa 
unidade ai ela diz assim: “A gente não está marcando ou quem tem que marcar é 
o posto. Volte outro dia”. (Profissional administrativo, Rede Recife)

Mecanismos 
para facilitar 
a marcação de 
consultas

“Para poder marcar uma consulta, abrimos a marcação presencial para os 
idosos, que tem muita resistência em utilizar o sistema do 0800. Então, muitos 
aqui da região metropolitana preferem vir presencial marcar. Fazemos também 
presencial para os exames. “ (Gerente, Rede Recife)
“[...] nós temos o sistema de 0800, em que os pacientes podem ligar por telefone e 
marcar. E a demanda foi tão grande que nós até já ampliamos até os telefonistas 
para poder atender e as linhas, para poder atender através do telefone” (Gerente, 
Rede Recife)

Tabela 9-5. Citações sobre fatores relacionados com a população  
que influenciam o acesso

Condição so-
cioeconômica 
deficitária

“Tem até a barreira do acesso financeiro para muitos pagar esse deslocamen-
to. [...] não tem recursos para sair da comunidade para ir buscar auxílio mais 
distante. [...] como é que o cara vai andando para uma consulta de fisioterapia? 
[...] às vezes ele passa meses esperando uma consulta, consegue marcar. Mas se 
no dia da consulta ele tiver sem dinheiro da passagem, ele não vai”. (Profissional 
administrativo, Rede Recife)

Falta de infor-
mação sobre os 
serviços 

“Olhe. É a falta de conhecimento das pessoas em relação ao que é o PSF, ao que é 
a policlínica, e ao que é o hospital XXX. Então, as pessoas se confundem muito... 
eles acham que o PSF só está aberto para vir pegar medicação de hipertensão. Eles 
acham que quando sentirem alguma dor de cabeça, tem que ir pra policlínica”. 
(Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Caruaru)

Continua
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“Eu acho que informação, educação, eu acho que ela é a base de tudo. Eu acho, 
porque vê só! Você pode ter o meio de condição para ir, mas se você não procu-
rou o PSF para ser encaminhado, você vai para onde? Vai para o Hospital XXX? 
“Ah não! Eu vou para o que está mais perto”. Policlínica XXX vai ser atendido? 
Vai. Mas eu acho que informação é o que dificulta. Porque se você tem uma in-
formação certa, encaminhada, é mais fácil. Até o acesso da pessoa lá, vai chegar 
com encaminhamento, você vai chegar com hipótese diagnostica”. (Profissional 
da atenção especializada, Rede Caruaru)
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Capítulo 10
A coordenação assistencial nas redes  

de serviços de saúde sob o ponto  
de vista dos atores principais

Ederline S. Vanini de Brito, Maria Rejane Ferreira da Silva  
e Ingrid Vargas Lorenzo

O objetivo deste capítulo é analisar a coordenação assistencial nas redes 
de saúde de Recife, Paulista e Caruaru, sob o ponto de vista dos atores 
sociais envolvidos: gerentes, profissionais administrativos e profissionais 
de saúde do primeiro e segundo nível de atenção. Os resultados foram ge-
rados através de estudo qualitativo, baseado em entrevistas individuais 
semiestruturadas, com os distintos grupos de entrevistados. A descrição 
pormenorizada dos métodos de coleta e análise se encontra no capítulo 2.

Nas narrativas destes atores, foram analisadas suas opiniões sobre a 
coordenação assistencial, fatores que influenciavam a configuração das 
redes e a coordenação assistencial na rede, bem como o conhecimento e 
opiniões sobre o uso dos mecanismos de coordenação existentes em cada 
rede. No final dos resultados, são apresentadas as principais conclusões 
da análise. Nesta análise, foram destacadas as diferenças entre as três 
redes pesquisadas e entre opiniões dos grupos de entrevistados.
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Opinião geral e fatores que influem na  
coordenação assistencial

Opinião geral sobre a coordenação assistencial
Nas três redes, houve consenso de opiniões em relação à inexistência 
ou fragilidade na coordenação da assistência entre os distintos níveis 
de atenção. Para os entrevistados, os problemas de coordenação estão 
presentes em ambos os níveis assistenciais: “A coordenação para mim 
ainda é muito limitada, ela é muito frágil. A gente tenta manter uma rede 
com todos os serviços articulados, mas isso ainda não aconteceu mesmo…” 
(Profissional de saúde de primeiro nível de atenção, Rede Caruaru).

Os entrevistados se referiram às falhas na coordenação de diversas 
formas, como por exemplo, “ falha ou inexistência de coordenação entre os 
níveis”, “coordenação incipiente”, “ inexistência de rede”e “ desarticulação 
entre os serviços”. Destacaram, especialmente, dificuldades relacionadas 
com a falta de coordenação do acesso dos pacientes nos níveis assistenciais 
especializados (coordenação administrativa): encaminhamentos das cen-
trais de regulação sem definição do centro de atendimento, ou a serviços 
inapropriados, tempos de espera elevados na marcação de consultas, etc. 
Também foram ressaltados aspectos relacionados com a inadequação dos 
encaminhamentos de parte dos profissionais do primeiro nível, a falta de 
colaboração entre os níveis e ausência da prática de contrarreferências 
do paciente ao primeiro nível (coordenação da gestão clínica). Também 
foram apontadas deficiências na transferência de informação entre os ní-
veis (coordenação de informação), com especial evidência nas redes de 
Paulista e Caruaru, o que dificulta o acompanhamento do paciente pelo 
médico do primeiro nível de atenção, e implica no reinício do processo 
diagnóstico pelo especialista (tabela 10-4).

Fatores que influenciam a configuração das redes
No discurso dos entrevistados, principalmente gerentes, surgem caracte-
rísticas do sistema de saúde que conduzem a que os distintos atores das 
redes – governo do estado, municípios e prestadores de serviços conve-
niados – tenham interesses opostos à conformação de redes integradas 
de serviços de saúde. Entre elas destacam a existência de incentivos 
econômicos opostos à integração em redes no sistema de saúde, aos que 
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se acrescentam a insuficiente capacidade dos municípios para exercer 
suas competências na organização das redes e os interesses político-
partidários. Estes fatores conduzem ao débil planejamento das redes 
e o descumprimento da atividade pactuada. Ambos os obstáculos são 
importantes para a coordenação entre níveis assistenciais (tabela 10-5).

Muitos dos entrevistados assinalaram a existência de fortes incentivos 
para os fornecedores, públicos e privados (conveniados), a não propor-
cionar a atividade assistencial pactuada no planejamento da rede. Por 
um lado, o mecanismo de alocação de fundos aos municípios, baseado 
na produção de serviços, junto à inexistência de penalizações, incentiva 
aos municípios de referência da rede a pactuar mais serviços de que sua 
capacidade real, para receber mais fundos, e ao restante, a encaminhar 
inadequadamente os pacientes, para diminuir os gastos: “Às vezes os mu-
nicípios ofertavam coisas que nem tinha instalado entendeu? Ou às vezes 
era uma oferta que já não supria a necessidade do próprio município. Aí 
ele dizia “não oferta eu tenho e ainda dou prá… eu posso vender prá outros” 
(Gerente, Rede Paulista).

Por outro, segundo alguns entrevistados, a busca de rentabilidade dos 
prestadores de serviços privados, junto com a ausência de contratação 
formal e avaliação pelos financiadores públicos, implica no descumpri-
mento dos acordos sobre a atividade assistencial.

A inadequada qualificação das equipes técnicas municipais, iden-
tificada com especial intensidade nas redes de Paulista e de Caruaru, 
limita o planejamento e organização adequados da rede, a contratação 
e avaliação de prestadores de serviços privados e a implementação de 
mecanismos de coordenação entre níveis. As limitações se atribuem ao 
financiamento insuficiente dos municípios, às barreiras burocráticas 
para acessar os fundos federais para o fortalecimento destas funções, e 
à dificuldade para contratar profissionais capacitados nos municípios 
do interior: “Quando a gente fala na organização da rede, existe uma ne-
cessidade de que você tenha recursos para implantar serviços, não é? No 
próprio território. E exige a condição de você ter a capacidade técnica de  
compor uma equipe, não é? Que seja capaz de organizar esse Sistema  
de Saúde… nem sempre isso acontece” (Gerente, Rede Caruaru).

Ambos os fatores, incentivos econômicos e limitada capacidade técni-
ca, emergem estreitamente ligados a um terceiro, com especial  intensidade 
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nas redes de Paulista e Caruaru: a interferência dos interesses político-
partidários, que conduz ao crescimento desordenado dos serviços, pois 
os diferentes níveis de governo concorrem pelo investimento em novos 
serviços com fins eleitorais, e contribuem ao desenvolvimento paralelo 
de serviços que não se coordenam entre si, e duplicam a aplicação dos 
recursos: “(…) foram implantados quatro hospitais na gestão anterior, deu 
um pulo de cinco prá quarenta e duas unidades da atenção básica e muitos 
serviços especializados. (…) eles não foram é… implantados de uma forma 
ordenada organizada, né?! (…) quando o serviço ele é implantado de uma 
forma desordenada, você não tem recursos para sustentação, para manu-
tenção e aí você não consegue manter o nível de resolutividade” (Gerente, 
Rede Caruaru).

Além disso, interfere no controle pelos municípios dos prestadores 
de serviços privados, para não prejudicar aqueles que financiam as cam-
panhas políticas; e, em geral, na continuidade das políticas e capacidade 
técnica das secretarias de saúde, pela rotatividade das equipes técnicas 
com a mudança de governo.

Tabela 10-1. Síntese dos fatores que influem na configuração das redes

Recife Paulista Caruaru

Incentivos opostos prestadores 
de serviços públicos e conve-
niados.

Incentivos opostos prestadores 
de serviços públicos e conve-
niados.

Incentivos opostos prestadores 
de serviços públicos e conve-
niados.

Insuficiente qualificação de 
equipes técnicas municipais.

Insuficiente qualificação de 
equipes técnicas municipais.

Interferência de interesses polí-
tico-partidários.

Interferência de interesses polí-
tico-partidários.

Fatores que influenciam na coordenação das redes de serviços
No discurso dos entrevistados das três redes analisadas emergem diver-
sos fatores relacionados com a organização dos serviços e a formação dos  
profissionais, que impedem os mesmos de coordenarem-se com outros 
níveis assistenciais. Os fatores que emergem são muito similares entre 
as redes (tabelas 10-2 e 10-6).
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Condições de trabalho adequadas para a coordenação  
entre níveis assistenciais
Destacados fundamentalmente pelos gerentes entrevistados, o tipo de 
contratação dos profissionais da saúde, a disponibilidade de tempo e o 
tipo de remuneração dos profissionais, emergem como determinantes 
principais para a coordenação.

Tipo de contratação laboral
Os entrevistados identificaram dois modelos de vinculação laboral com 
consequências opostas para a coordenação assistencial: a nomeação es-
tatutária – majoritária no primeiro nível de atenção, com exceção da rede 
de Caruaru –, e diversas formas de contratação parcial e/ou temporal cada 
vez mais estendidas (contratação temporária pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT). Segundo os entrevistados o modelo de contratação 
temporal (celetista) supõe instabilidade no emprego e possessão de vá-
rios empregos ao mesmo tempo, condições que dificultam a coordenação 
entre níveis e aumentam a desmotivação dos médicos para prestar uma 
assistência de qualidade, incluindo o uso dos mecanismos de coordenação 
existentes (por exemplo, registrar adequadamente a informação dos pa-
cientes nos formulários existentes). Contribuem, também, pela expressão 
que o cumprimento da assistência ao paciente seja um ato pontual, sem 
outorgar importância à coordenação para proporcionar continuidade na 
atenção, além de elevar a rotação de pessoal, dificultando a utilização 
dos mecanismos de coordenação: “o pessoal geralmente chega para tra-
balhar, mas você vai embora, então não tem uma certa preocupação de 
ter… ta entendendo? aí eu vejo muito as pessoas chegarem aqui “eu tenho 
meu horário, chego aqui atendo meus pacientes, e me mando, eu vou pro-
curar meu outro emprego”(…) muitas vezes você chama para reunião, não  
participam, principalmente na parte ambulatorial, na parte do PSF  
não porque no caso como eles são obrigados a dar oito horas então eles já 
tem um tempo mais disponível” (Gerente, Rede Recife).

Tempo dos profissionais para a coordenação
Os entrevistados relacionaram a falta de tempo para coordenar-se com a 
excessiva carga de trabalho pela insuficiência de recursos humanos, acen-
tuada pelo absentismo laboral pela vinculação a múltiplos  empregos: “(…) 
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são muitos pacientes, são muitos exames (…). Termina o tempo ficando curto 
e vai dando prioridade ao que cada um julga que seja mais importante, e 
certamente preencher um papelzinho dando justificativa para outro colega 
não deve ter sido classificada como uma coisa muito importante” (Profis-
sional de saúde do primeiro nível de atenção, Rede Caruaru).

Alguns entrevistados também relacionam a falta de tempo na consulta 
para usar os mecanismos de coordenação existentes nas redes por parte 
dos especialistas, com a baixa capacidade resolutiva do primeiro nível, 
que implica em encaminhamentos inadequados de pacientes à atenção 
especializada, aumentando sua carga de trabalho.

Forma de remuneração dos profissionais
O tipo de remuneração pago por procedimento aos especialistas também 
é assinalado por alguns gerentes da rede de Caruaru como um obstáculo 
para a coordenação clínica, na medida em que desincentiva os especialis-
tas a contrarreferir os pacientes ao primeiro nível, afim de não diminuir 
sua produtividade: “a mulher gestante ia para o pré-natal de alto risco, o 
médico ficava com ela e não mandava para a Saúde da Família de volta e 
a gente não acompanhava a gestante na ponta, porque o médico entendia 
que ele está no de risco, então a paciente é minha, eu vou ganhar sobre ela 
(…) é isso que acontecia muito, e aqui ele fica com uma produtividade maior, 
porque a produtividade dele aqui, ele ganha por produtividade” (Gerente, 
Rede Caruaru).

Existência de mecanismos de coordenação entre níveis assistenciais 
na rede
A existência de mecanismos de coordenação nas redes emerge como um 
fator que influi na coordenação assistencial no discurso dos entrevista-
dos, principalmente mecanismos de coordenação administrativa – as 
centrais de referência ao acesso de pacientes (“centrais de regulação”).

Ainda que alguns entrevistados opinem que a existência de centrais 
de regulação implantadas facilita o acesso dos pacientes em alguns 
 aspectos, como na programação prévia de consultas e exames, a maioria 
dos entrevistados as percebe como dificultantes a posição coordenam o 
acesso devido a numerosos problemas em seu funcionamento. Além disso, 
alguns dos entrevistados das redes de Paulista e Caruaru opinaram que a 
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inexistência de um formulário oficial padronizado de referência e contra-
rreferência nas redes é um dos fatores que explica a falta de transferência 
de informação clínica entre o primeiro nível e o especializado: “Têm as 
centrais de marcação, têm as centrais de regulação, telefones, e sistema até 
via web que já são utilizados em vários locais do país para fazer a marcação 
quase que em tempo real. E o usuário quando sair da primeira consulta 
dela, já saber o dia em que vai ser atendido. Isso é uma forma de facilitar” 
(Profissional administrativo, Rede Recife). “Central de regulação? Minha 
filha isso é piada. No papel, a central tem uma função maravilhosa, mas na 
prática você sofre para conseguir uma vaga para o paciente. É massacrante 
para gente que depende dela… Não dá para contar com esse instrumento!” 
(Profissional de saúde atenção especializada, Rede Caruaru).

Formação dos profissionais da saúde
A formação inadequada dos professionais da saúde emerge nas três redes 
como fator que dificulta a coordenação clínica por diversos motivos. A 
maioria dos entrevistados aponta a formação universitária insuficiente 
dos médicos do primeiro nível para assumir funções de coordenadores de 
paciente na rede. Acrescenta-se a isso a falta de formação continuada nas 
redes, tanto através de programas formativos quanto de apoio dos espe-
cialistas, através de mecanismos como o sistema experto (“apoio matri-
cial”), e pela presença de perfis inadequados no primeiro nível de atenção 
(p.ex. cardiologistas ou ginecologistas exercendo funções de médicos de 
família). Isto provoca - por um lado - encaminhamentos inadequados 
dos pacientes à atenção especializada para diagnóstico e controle de 
doenças crônicas pouco complexas, por conta da insegurança dos profis-
sionais; e - por outro -, desconfiança da capacidade técnica dos clínicos 
gerais por parte da atenção especializada. Como consequência, a falta de 
contrarreferência dos pacientes à atenção básica: “tudo ele encaminha, 
né?! Então assim, ele não está se sentindo bem preparado, também, para 
resolver determinadas coisas e tudo que ele assim, sem nem saber direito, 
ele vai e encaminha”(Profissional administrativo, Rede Recife); “muitos dos 
que acompanham o paciente na assistência especializada, também, por sua 
vez, diz que acompanha porque se mandar de volta para a atenção básica, 
chegar lá ele vai continuar descompensado”(Profissional administrativo, 
Rede Recife). Alguns entrevistados das redes também associam à falta de 
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contrarreferência com a existência de importantes barreiras de acesso 
ao primeiro nível de atenção, especialmente nos municípios do interior 
(oferta insuficiente de unidades e médicos, tempos de espera, acesso a 
medicamentos, etc.), como motivo para não contrarreferir o paciente ao 
primeiro nível: “Hoje o paciente é atendido no Hospital XXX e ele permanece, 
dando sua sequencia, retornando ao hospital para fazer o seu atendimento 
ambulatorial justamente porque a rede básica nesses municípios ainda não 
tem o preparo para receber essa demanda” (Gerente, Rede Paulista).

Ao contrário disso, alguns entrevistados assinalaram a tendên-
cia à superespecialização da medicina, como causa, por um lado, dos 
 encaminhamentos inadequados ao contribuir para que os médicos do 
primeiro nível sejam menos resolutivos, e por outro, da falta de contra-
rreferencia dos pacientes ao primeiro nível ao propiciar que os médicos 
especialistas desconheçam e/ou valorizem o papel do primeiro nível: 
“Essa comunicação não existe. Eu não sei se.… é porque o profissional que 
tá na especializada não valoriza muito o trabalho de quem tá na atenção 
básica, porque acha que não precisa dá um retorno para eles” (Profissional 
de saúde primeiro nível, Rede Recife).

Tabela 10-2. Síntese dos fatores organizativos que influem  
na coordenação assistencial

Recife Paulista Caruaru

Modelo de contratação laboral 
temporal na AE.

Modelo de contratação laboral 
temporal na AE.

Modelo de contratação laboral 
temporal na AB e na AE.

Falta de tempo para as ativida-
des de coordenação.

Falta de tempo para as ativida-
des de coordenação.

Falta de tempo para as ativida-
des de coordenação.

Remuneração dos especialistas 
por procedimento (“produtivi-
dade”).

Mau funcionamento das cen-
trais de regulação.

- Mau funcionamento das cen-
trais de regulação.
- Inexistência de um formulário 
oficial de referência e contrar-
referência.

- Mau funcionamento das cen-
trais de regulação.
- Inexistência de um formulário 
oficial de referência e contrar-
referência. 

- Formação universitária ina-
dequada;
- Falta de formação continuada;
- Perfis inadequados em AB.

- Formação universitária ina-
dequada;
- Falta de formação continuada;
- Perfis inadequados em AB.

- Formação universitária ina-
dequada;
- Falta de formação continuada;
- Perfis inadequados em AB.
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Conhecimento e opinião sobre o uso dos mecanismos  
de coordenação existentes nas redes
Nas três redes os entrevistados tinham conhecimento sobre a existência de 
alguns mecanismos de coordenação em uso, tanto de programação como 
de retroalimentação. A maioria deles estava relacionada com a coorde-
nação do acesso aos serviços de média e alta complexidade (coordenação 
administrativa) e da informação. Em Recife, identificou-se uma maior 
variedade de instrumentos em uso do que nos demais casos, sendo que a 
maioria deles em fase de introdução. Não foram identificadas estratégias 
de atenção compartilhada que combinaram múltiplos mecanismos em 
um programa compreensivo.

Quanto ao uso de mecanismos, a maioria das opiniões apontava para 
deficiências no funcionamento e baixa utilização relacionada com as con-
dições de trabalho e as atitudes dos profissionais (tabelas 10-3, 10-7 e 10-8).

Mecanismos de programação

Mecanismos de coordenação da gestão clínica
No que diz respeito à coordenação da gestão clínica, os entrevistados 
da rede de Recife ressaltaram o sistema experto para sistematizar as 
habilidades do profissional (apoio matricial, reuniões sistemáticas e dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF) que está em processo de 
implantação na rede. Também evidenciou nas redes de Recife e Paulista, 
a existência de programas de educação continuada e os protocolos 
clínicos, embora o primeiro somente com a participação dos profissio-
nais do primeiro nível, e os segundos, desenvolvidos em cada centro, sem 
compartilhamento com os outros níveis assistenciais.

O sistema experto foi descrito como um mecanismo que consiste no 
apoio de alguns especialistas, e de profissionais de diversas outras áreas 
de saúde, às equipes de saúde da família (ESF), através de encontros para 
discussão de casos.

Uma modalidade particular do sistema experto, que emergiu nos 
discursos dos entrevistados, foi o apoio matricial. Para alguns entrevis-
tados, o matriciamento, ainda incipiente, facilita a interconexão entre os 
níveis, promovendo o trabalho em equipe, reduzindo os casos de enca-
minhamentos desnecessários e favorecendo o acolhimento dos usuários  
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nos serviços: “O matriciamento vai colocar o especialista na atenção pri-
mária, e vai permitir justamente essa integração, a comunicação entre os 
profissionais dos três níveis de atenção e o trabalho em equipe”.  (Profissional 
Administrativo, Rede Recife). Os entrevistados descreveram que a atuação 
de profissionais de várias áreas do conhecimento da saúde vem contri-
buindo com a melhoria da capacidade de resolução da atenção básica. 
Entretanto, a falta de estruturação desse mecanismo provoca encaminha-
mentos inadequados e superlotação das Unidades de pronto atendimento.

O principal fator limitante na implementação do matriciamento, é a 
pouca contribuição da grande maioria dos profissionais especializados 
das redes – muitos dos especialistas que participam na estrategia não 
trabalham na rede –, a indisponibilidade de horários - que resulta dos vá-
rios vínculos empregatícios que esses profissionais mantêm -, e que esses 
profissionais mantêm-e limitam a participação dos profissionais a falta de  
remuneração do tempo que os médicos especialistas que participam 
dedicam: “Eu acho que tem alguns fatores que interferem na participação 
deles, entendesse? Mas eu acho que o problema maior é a falta de tempo 
mesmo. Eles têm uma agenda muito corrida, é plantão, consultório, cirur-
gia… então, eu acho que falta tempo mesmo! ” (Profissional Administrativo, 
Rede Caruaru).

Outra modalidade de sistema experto referida pelos entrevistados 
foram as reuniões sistemáticas entre os profissionais de distintos níveis, 
citadas por gerentes e especialistas. Essas reuniões acontecem men-
salmente. Nelas participam profissionais da rede primária e da média 
complexidade que atuam em determinada microrregião, com o objetivo 
de oportunizar o compartilhamento de informações sobre a assistência 
prestada nas unidades. Esses encontros podem ocorrer em intervalos 
semestrais ou, até mesmo, anuais, não ocorrendo com maior frequência 
por falta de tempo dos profissionais, que precisam deixar de prestar os 
serviços de saúde para comparecer: “A gente tem com a cardiologia algumas 
(reuniões), acho que a cada seis meses, ou uma vez por ano atualizações 
sobre hipertensão e diabetes” (Profissional de Saúde de primeiro nível, 
Rede Recife).

No que se refere à formação continuada, apenas a rede de Recife 
evidenciou a regularidade na oferta de capacitações dentro do programa 
de educação contínua da rede. Essas capacitações são realizadas para 
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fornecer atualizações abordando temas diversos como, por exemplo, o 
acompanhamento de gestantes, de pacientes com diabetes, hipertensão, 
tuberculose e hanseníase. Alguns gerentes e profissionais da atenção pri-
mária de Recife e Paulista destacaram como aspecto limitante o fato de 
que apenas os profissionais do primeiro nível são contemplados com os 
treinamentos realizados na rede. No entanto, os entrevistados assinala-
ram que ainda que houvesse uma regularidade na prática de capacitações 
para os profissionais dos serviços especializados, estes, possivelmente, 
não participariam, diante da falta de tempo disponível destes profissio-
nais. A ausência de uma sistemática de treinamentos na rede implica na 
baixa capacidade de atuação técnica de todos os profissionais dentro dos 
serviços: “Em geral as capacitações são direcionadas para os profissionais 
da atenção primária. Então, a gente não vai ver com frequência capaci-
tações entre os especialistas, até porque eles já estão sobrecarregados com 
os serviços, além disso, alguns ainda têm consultório particular. Então fica 
difícil reunir esses profissionais” (Profissional Administrativo, Rede Recife).

Apesar dos entrevistados reconhecerem a existência e a importân-
cia dos protocolos de práticas clínicas na rede, para facilitar e nortear 
as condutas clínicas, estes instrumentos não são utilizados sistemati-
camente. Além disto, cada serviço adota seus próprios protocolos e que 
não são compartilhados entre os diversos níveis de atenção. A adoção 
de protocolos distintos nas unidades de saúde provoca falta de padroni-
zação de condutas e iniquidade no cuidado prestado em diferentes locais: 
“A questão é que nem todos os serviços utilizam. Tem serviço que dispõem 
dele, mais não usa. […] Ainda tem outra coisa: tem serviço que elabora o 
seu próprio protocolo, e fica para uso exclusivo daquele serviço”. (Profis-
sional de Saúde de primeiro nível, Rede Caruaru). Como alternativa aos 
protocolos clínicos, um gerente e um profissional administrativo de Re-
cife identificaram a linha de cuidado como mecanismo de coordenação 
clínica, promovidos em fase de implantação na rede. Segundo apontam 
os entrevistados, a linha de cuidado expressa os fluxos assistenciais ao 
longo do contínuo assistencial, no sentido de atender as necessidades de 
saúde do paciente. As opiniões destacavam a necessidade de investir na 
estruturação de linhas de seguimento dos usuários na rede, de modo a 
garantir todo o itinerário terapêutico necessário para atender as neces-
sidades da população, a exemplo do que vem sendo feito na saúde men-
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tal: “Protocolo é uma coisa assim que tem que se ter cautela. Uma linha de 
cuidado é melhor do que o protocolo” (Gerente, Rede Recife).

Mecanismos de coordenação administrativa
A classificação de risco foi o único mecanismo de programação da coor-
denação administrativa referido por entrevistados das redes de Recife  
e de Paulista, principalmente gerentes. Os entrevistados enfatizaram que 
este tipo de protocolo está sendo utilizado em todos os níveis de atenção 
e contribui no ordenamento do acesso dos pacientes ao definir os fluxos 
dos pacientes à outras unidades, priorizando o atendimento dos usuários 
que não podem aguardar muito para receber os cuidados que necessitam: 
“Uma forma de regulação… municipal. A análise que se faz da classificação 
na hora de você encaminhar a um especialista, já ajuda e já diz assim: “Eu 
tenho tantos casos… quem precisa ir primeiro?” Então eles começam a clas-
sificar os riscos e encaminhar os mais vulneráveis” (Gerente, Rede Recife).

Mecanismos de retroalimentação

Mecanismos para a transferência de informação clínica  
entre níveis
O formulário de referência e de contrarreferência foi destacado como o 
principal mecanismo de coordenação clínica existente para transferência 
de informação do paciente entre atenção básica e a especializada. Somente 
na rede de Recife, o formulário é um documento oficial, que padroniza a 
informação a ser compartilhada entre os níveis assistenciais. Os entre-
vistados também ressaltaram o resumo de alta como um instrumento 
de fluxo de informações entre a atenção hospitalar e os demais níveis de 
atenção. Os dois documentos são entregues aos usuários.

Nas três redes, a maioria dos entrevistados revelou a falta de trans-
ferência de informação entre níveis, especialmente quando se trata do 
encaminhamento da atenção especializada para a básica. De um lado, os 
especialistas comentaram que a maioria dos médicos do primeiro nível não 
registra informação básica com o motivo de encaminhamento, e utiliza o 
formulário de referência mais como um mecanismo administrativo para 
dirigir o paciente à especialidade requerida do que para compartilhar  
informação: “Fica difícil você pegar um encaminhamento que tem assim: 
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“ao vascular, somente!” Cadê as informações clínicas do paciente? E os 
exames? Que medicação ele vem tomando? Fica bem complicado você dar 
prosseguimento nessas condições”. (Profissional atenção especializada, 
Rede Caruaru). Os profissionais da atenção primária destacaram que não 
é comum a prática da contrarreferência entre os especialistas, na exceção 
de algumas doenças específicas de declaração obrigatória: “A referência 
e contrarreferência, como eu falei, muitas vezes é pontual. A referência de 
hanseníase funciona bem, a referência de tuberculose funciona bem. Aí a 
gente tem um contato. Mas as outras, a maioria das vezes, a comunicação 
não ocorre, não. Na  verdade, é uma das nossas dificuldades para coorde-
nar!” (Profissional de primeiro nível, Rede Recife).

O resumo de alta é outro instrumento usado nas três redes como 
meio de transmissão de informações clínicas do paciente. Este recurso 
foi destacado, sobretudo, pelos profissionais dos primeiros e segundo 
nível de atenção, como um mecanismo que visa garantir a continuidade 
dos registros da história clínica entre a atenção básica, a média e a alta 
complexidade: “Relatório de alta sim, nós utilizamos. Quando o paciente 
recebe alta o médico prepara um resumo do problema e das condutas que 
foram realizadas. É uma forma do profissional que está na ponta poder 
acompanhar esse paciente”. (Profissional especializado, Rede Caruaru).

A maioria dos entrevistados opinou que a transferência de informação 
ao primeiro nível é melhor depois da alta hospitalar que desde a atenção 
especializada ambulatorial, e coincidiu em destacar a regularidade na 
entrega do resumo de alta ao usuário, ainda que os profissionais do pri-
meiro nível assinalassem exceções por parte de alguns estabelecimen-
tos e profissionais. Entretanto, muitos entrevistados, principalmente 
profissionais do primeiro nível, opinaram que o registro de informação 
no resumo de alta é geralmente incompleto, ainda que também com 
exceções segundo o tipo de instituição e profissionais (em sua maioria 
residentes): “São muito mal preenchidos, por sinal”. (Profissional de saúde 
do primeiro nível, Rede Recife). “O relatório de alta sempre aparece quando 
é residente, quando tem hospital residente, porque se não tiver… que é o “ 
escraviário”, que já foi residente, então… oh! Que beleza! Aí vá para o 
Hospital XXX, aí os “escraviários”. Vão tudo para lá. Aí vai. Eu já fui  
“escraviária” de lá. Aí, coloca tudo direitinho, como foi, como passou, como 
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evoluiu. Aí manda e a gente sabe” (Profissional de saúde primeiro nível, 
Rede Recife).

Devido às deficiências na transferência de informação, a maioria dos 
profissionais de saúde entrevistados, destacou a necessidade frequente 
ter de interrogar o paciente para obter informação informações sobre sua  
atenção passada e os problemas gerados pela pouca informação que 
conseguem obter, além dos erros que podem ocorrer sob a dependência 
do conhecimento e compreensão dos pacientes sobre sua atenção: “O pa-
ciente não tem condição de dizer o que aconteceu. Ele não tem condição. 
Por mais que ele seja esclarecido, mas ele não é da área de saúde, ele não 
conhece os jargões da área de saúde, ele não conhece o procedimento […] 
ele não sabe interpretar aquele exame” (Profissional de saúde de primeiro 
nível, Rede Paulista).

A falta de transferência de informação entre níveis gera dificuldades 
na atenção dos pacientes, que variam segundo o nível assistencial. Alguns 
profissionais do primeiro nível das três redes destacaram os problemas 
para o seguimento dos pacientes ao não disporem do diagnóstico de-
finitivo nem das pautas para o tratamento adequado. A consequência 
disso é a interrupção do tratamento e erros médicos, que se traduzem 
em encaminhamentos inadequados e repetitivos do paciente à atenção 
especializada e hospitalizações que poderiam ser evitadas. Outros entre-
vistados acrescentam que os médicos do primeiro nível perdem a oportu-
nidade de melhorar sua capacidade resolutiva através da aprendizagem 
contínua, que implica a confirmação do pré-diagnóstico e indicação 
de pautas para seu seguimento por parte do médico especialista, atra-
vés do processo de referência e contrarreferência: “É. Pois é. Essa ficha, 
se ela fosse bem preenchida e.… não é? Se voltasse, eu poderia atender o  
paciente e acompanhar o  paciente aqui, sem necessariamente ele ficar indo à 
várias consultas a especialistas, e diminui essa demanda para o especialista, 
está entendendo?” (Profissional de saúde de primeiro nível, Rede  Recife).

Por outro lado, os profissionais da atenção especializada destaca-
ram a necessidade de reiniciar o processo diagnóstico diante da insufi-
ciência de informação, o que supõe atraso no diagnóstico e tratamento, 
assim como maior gasto pela duplicação de provas diagnósticas: “Atrasa  
o andamento, a gente vira uma assistência básica, que deveria che-
gar aqui com um histórico médico dizendo o que é que ele tinha, para 
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 você seguir a partir daquele momento. Não. Quando chega aqui, ele chega 
aqui do zero de novo, você tem que começar como se tivesse assistência bá-
sica […]. Então, o maior prejudicado nessa história toda é o doente, porque 
ele vai, perde o tempo dele todinho de novo, tentando fazer aqueles exames 
que deveriam ter vindo com ele. Ele não vem” (Profissional de saúde da 
atenção especializada, Rede Caruaru).

Os entrevistados destacaram como causas para as falhas no uso dos 
referidos formulários, o pouco tempo dos profissionais diante da alta de-
manda nos serviços especializados e dos vários vínculos empregatícios 
que estes possuem, o que motiva os profissionais a evitarem trabalhos 
considerados adicionais (como o de preenchimento de formulários e 
outros protocolos). Não obstante, alguns entrevistados atestaram que a 
causa maior para as falhas no uso do supracitado mecanismo é a falta de 
obrigatoriedade de utilização desse instrumento.

Já para alguns profissionais administrativos e de primeiro nível das 
três redes, a falta de contrarreferência ocorre porque há pouca valorização 
da atenção básica e desconfiança na capacidade resolutiva por parte dos 
especialistas naquele nível de atenção. Um profissional do primeiro nível 
de Caruaru considerou que a pouca valorização dos encaminhamentos 
procedentes da atenção básica, é um fator que desmotiva o uso adequado 
deste instrumento entre os profissionais deste nível de atenção, a continuar 
preenchendo o formulário de referência: “[…] a gente acaba ficando deses-
timulada. Para que eu vou ter o cuidado de fazer um encaminhamento bem 
direitinho, com as informações do paciente, colocar o que foi feito, exame, 
se quando o paciente chega lá o especialista nem olha para o encaminha-
mento?” (Profissional de primeiro nível, Rede Caruaru).

Mecanismos de coordenação administrativa
O papel das centrais de regulação para coordenar o acesso entre qualquer 
nível assistencial da rede, teve destaque nas opiniões dos profissionais 
entrevistados das três redes. Os entrevistados das redes de Recife e Ca-
ruaru destacaram a existência de várias centrais de regulação dentro de 
uma mesma rede, organizada pela secretaria municipal e estadual. No 
caso de Paulista, não se havia implementado a central no nível municipal.

Entre os que opinaram sobre esse mecanismo, observou-se predo-
minância no discurso quanto ao precário desempenho destes serviços 
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como promotor na coordenação dos fluxos de pacientes. Os problemas 
no uso deste mecanismo, que assinalaram os entrevistados são diversos. 
Em primeiro lugar, ficam excluídos da coordenação das centrais de re-
gulação determinados serviços e populações, por exemplo: a central de 
regulação estadual não coordena o acesso a serviços de alta tecnologia 
como consultas externas, provas diagnósticas, internações não urgen-
tes. Além disto, as centrais municipais somente coordenam o acesso dos 
residentes no município, ficando excluídos munícipes dos outros muni-
cípios da rede que têm estes serviços como referência. Nestes casos, são 
os próprios pacientes os que devem buscar um estabelecimento para ser 
atendidos e desdobrar-se pela sua atenção: “O paciente diabético, ele tem 
uma ulceração no pé e precisa de uma opinião do cirurgião vascular […]. 
Para fazer essa referência, o que acontece hoje, que eu acho, que é o que 
acontece na maioria dos casos, não é? O doente, ele se vira para arrumar 
um serviço” (Profissional de saúde de primeiro nível, Paulista).

Em segundo lugar, a referência de pacientes urgentes por parte das 
centrais a estabelecimento inadequado, por exemplo: a hospitais que 
previamente comunicaram a falta de disponibilidade de leitos ou de pro-
fissionais, à unidades não acreditadas para atender este tipo de doença, 
etc. Os entrevistados destacaram que as centrais de regulação não dão 
continuidade ao processo de referência e não se preocupam de encami-
nhar o paciente à outras unidades, no caso de serem rechaçados pelos 
serviços: “Você [Central de Regulação Estadual] não procura saber qual é 
o tipo de obstetrícia que você pode atender aqui. Então muitas vezes chega 
uma gestante aqui, de altíssimo risco, com toda indicação para ter o bebê 
dela num hospital que tenha inclusive uma UTI Neo Natal, porque existe o 
risco do bebê, e a paciente chega aqui. Eu não posso negar o atendimento, 
mas também não posso ficar com ela porque corre uma série de risco de 
vida para ela e para o bebê” (Gerente, Paulista).

Em terceiro lugar, ocorrem tempos de espera prolongados na refe-
rência: os profissionais do nível especializado destacaram a longa espera 
de pacientes urgentes para internamento em hospitais da rede, e os do 
primeiro nível, a espera prolongada para consecução da atenção espe-
cializada ambulatorial e para provas diagnósticas. Em ambos os casos, 
associam a falta de recursos disponíveis na rede (leitos, recursos humanos, 
etc.): “É aquela história da UTI. Fica 2, 3, 4 dias. Fica tentando uma vaga e 
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não consegue. Se ele melhora, se ele sobrevive, que bom. Se não… Então, a 
dificuldade realmente é muito grande em relação a esse sentido. Não é fácil 
você não ter uma vaga e você dizer “me dá uma vaga aí”. Você não conse-
gue, pela carência […] da alta complexidade é aquela história: então tem 
que ter UTI, tem que ter equipamentos, tem que ter profissional, tem que 
ter laboratórios. Então, tem que ter uma série de coisas. Em função disso, 
eu acho que há uma carência grande de unidades de alta complexidade” 
(Gerente, Rede Paulista).

Em quarto lugar, ocorre a programação inadequada dos serviços, am-
bulatoriais pois o sistema utilizado não permite averiguar previamente 
com o paciente sobre a sua disponibilidade de tempo para comparecer 
à consulta, e deste modo, muitos dos agendamentos não se realizam: “O 
nosso sistema de informação tem essa falha. Ele não confirma nem o agen-
damento do paciente e nem, muito menos, o atendimento. Então, à medida 
que isso acontece, se não confirma o agendamento, eu consigo o profissional. 
Acabam tendo sobras muitas vezes no atendimento dele, porque não houve 
o agendamento, não houve como nós fazermos encaixe naquele dia. Então, 
a cota do profissional fica solta, quando eu tenho uma demanda gigantesca 
de pacientes aguardando atendimento, que poderia ter sido relocado para 
aquelas áreas” (Gerente, Rede Caruaru).

E, finalmente, a falta de colaboração entre as múltiplas centrais de 
regulação que operam na rede, que não permite a referência e contrarre-
ferência de pacientes entre serviços coordenados por centrais diferentes.

Devido a estes problemas, os entrevistados das redes assinalaram o 
uso estendido das redes informais (amizades), por parte dos profissionais 
para se informarem sobre o serviço da rede adequado para encaminhar o 
paciente ou conseguir um serviço disponível de uma forma mais rápida 
(leito, consulta, prova diagnóstica, etc.). Não obstante, alguns entrevis-
tados opinaram que este tipo de estratégia é inequitativa, ao depender 
de fatores que não estão ao alcance de todos os usuários. Por exemplo, 
o interesse do profissional em facilitar o acesso e lançar mão das redes 
informais que tenha estabelecidas, e da influência política, informação 
e contatos que tenha ao paciente: “Hoje nós conseguimos muitas coisas na 
base da informalidade. A gente, para conseguir uma vaga, muitas vezes a 
gente não consegue pela central de leitos, e a gente liga porque conhece al-
guém do Hospital XXX, porque conhece do Hospital YYY, que fulano está de 
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plantão em algum hospital. E aí a gente consegue a vaga para um hospital 
[…] a gente consegue pela informalidade. Quer dizer, não deveria, não é?” 
(Profissional de saúde da atenção especializada, Rede Recife).

Tabela 10-3. Síntese dos mecanismos de coordenação assistencial  
identificados pelos entrevistados

Tipo de Coordenação Recife Paulista Caruaru

Mecanismos de Programação

Gestão Clínica Sistema Experto
-Matriciamento e 
reuniões sistemáticas- 
(em fase inicial).

Sistema Experto
-Matriciamento e 
reuniões sistemáticas- 
(em fase inicial).

Sistema Experto

---

Política de educação 
continuada

Política de educação 
continuada

---

Linha de cuidado (em 
fase inicial)

Linha de cuidado (em 
fase inicial)

---

Administrativa Classificação de risco Classificação de risco ---

Mecanismos de Retroalimentação

Informação Formulário de referên-
cia e de contrarre-
ferência

Formulário de referên-
cia e de contrarreferên-
cia não padronizado

Formulário de referên-
cia e de contrarreferên-
cia não padronizado

Resumo de alta Resumo de alta Resumo de alta

Administrativa Central de regulação 
municipal
Central de regulação 
do Estado (urgências, 
admissão hospitalar e 
testes de alta tecnolo-
gia (AT))

Central de regulação
municipal
Central de regulação 
do Estado (urgências, 
admissão hospitalar e 
testes de alta tecnolo-
gia (AT))

Central de regulação 
do Estado (urgências, 
admissão hospitalar e 
testes de alta tecnolo-
gia (AT))

Conclusões
Os resultados do estudo sugerem que, nos três casos, há evidente frag-
mentação dos serviços, que resulta na fragilidade da coordenação da 
atenção entre os diferentes níveis de assistência. Emergiram com espe-
cial intensidade as dificuldades na coordenação do acesso entre níveis 
assistenciais e da gestão clínica.

Os resultados mostraram diversos fatores que influenciam a con-
figuração das redes, relacionados com as características de sistema de 
saúde. Em primeiro lugar, a existência de incentivos econômicos opostos 
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à coordenação assistencial, que induzem a que os atores, guiados por 
critérios de rentabilidade econômica, mesclados com interesses políticos 
eleitorais, concorram em lugar de colaborar para fornecer uma atenção 
coordenada aos pacientes. Em segundo lugar, a incapacidade de muitos 
municípios de exercerem funções como a compra e avaliação de serviços e 
implantação de mecanismos de coordenação em seus territórios, por não 
disporem de equipes técnicas adequadas para exercê-las, o que questiona 
a conveniência de descentralizar funções tão complexas a municípios 
pequenos. Estes fatores conduzem ao débil planejamento das redes e ao 
descumprimento de atividade pactuada, ambos dos obstáculos impor-
tantes para a coordenação entre níveis assistenciais.

A condição de trabalho é a barreira organizativa mais importante para 
a coordenação assistencial quando predominam formas de contratação 
laboral temporal e/ou parcial, a sobrecarga laboral e a remuneração paga 
aos profissionais, baseada na produtividade. Estas condições emergem 
como barreiras na medida em que conduzem a uma elevada rotação de 
pessoal, que junto à escassez de tempo para coordenar-se, produzem 
um desconhecimento e limitado uso dos mecanismos de coordenação 
existentes nas redes, perda de capital humano capacitado, assim como 
desinteresse dos profissionais em coordenar-se.

No âmbito organizativo também destaca o déficit de formação e o 
perfil inadequado dos profissionais como obstáculos para a coordenação 
assistencial. Este fator contribui não só para um débil exercício do papel 
de responsável pela atenção dos médicos do primeiro nível, mas também 
com a limitada predisposição dos especialistas em colaborar pelo des-
conhecimento e pouco valor e confiança que concedem ao primeiro nível.

Em relação à implantação de mecanismos de coordenação nas redes, o 
pessoal de saúde, especialmente das redes de Paulista e Caruaru, identifica 
poucos mecanismos, predominantemente de informação e administra-
tivos, e percebem uma utilização muito baixa e inadequada da maioria 
dos existentes, associado aos fatores de sistema e organizativos descritos.

Os resultados do estudo mostraram debilidades na transferência de 
informação entre níveis nas redes analisadas, associadas ao registro in-
suficiente por parte dos profissionais, especialmente na transição entre 
o primeiro nível e a atenção especializada ambulatorial. Os entrevista-
dos assinalaram os custos que representa a inadequada transferência de  
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informação entre níveis – encaminhamentos e hospitalizações evitáveis, 
e duplicação de provas –, assim como o impacto na qualidade da atenção 
e saúde dos pacientes, associado ao atraso no diagnóstico e interrupção 
do tratamento. Também acrescentam o obstáculo que representa para o 
seguimento correto dos pacientes por parte dos médicos do primeiro ní-
vel, o que, por sua vez, repercute negativamente na qualidade e custos da 
atenção. Nestas circunstâncias, os pacientes se convertem em intermediá-
rios na transferência de informação, papel amplamente criticado pelos pro-
fissionais entrevistados pela perda de tempo e de recursos que pode levar.

Os resultados do estudo mostraram o pouco desenvolvimento de 
mecanismos de coordenação de gestão clínica – excetuando o sistema 
experto (“apoio matricial), implantado principalmente na rede de Recife de 
forma recente – apesar de ser uma das dimensões centrais da  coordenação.  
O sistema experto é especialmente valorizado pelos profissionais das 
redes em que foi implantado, para melhorar a capacidade resolutiva do 
primeiro nível de atenção e a adequação do encaminhamento. Não obs-
tante, o comprometimento dos especialistas que trabalham nos centros 
de referência da rede no apoio aos médicos do primeiro nível, é chave para 
a implementação com êxito desta e de outras estratégias de melhora da 
coordenação, o que questiona a participação de especialistas alheios à rede.

Os resultados do estudo evidenciaram os problemas no uso do princi-
pal mecanismo para a coordenação do acesso dos pacientes, as centrais de 
regulação. Também evidenciaram que as dificuldades, além de se relacio-
narem com o instrumento, se associam com outros elementos do sistema 
de saúde, como as barreiras estruturais de acesso aos serviços de saúde e 
a fragmentação do modelo descentralizado. O primeiro contribui para que 
as centrais de regulação não consigam encaminhar os pacientes ao lugar 
e no tempo adequado pela insuficiência da oferta de serviços disponíveis; 
e o segundo, à existência de múltiplos atores (estaduais, municipais), com 
incentivos para concorrer pelos recursos, em lugar de colaborar entre si 
para coordenar as diversas centrais de regulação que gerenciam a rede. 
Tal como indica a maioria dos entrevistados, o uso frequente da rede de  
amizades e da influência política para conseguir aceder aos serviços  
de saúde, não resulta numa alternativa desejável ao mecanismo institu-
cional, por conta das graves consequências que apresenta para a equidade 
de acesso ao sistema de saúde.
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Tabela 10-4. Exemplos de citações sobre opinião geral  
sobre a coordenação assistencial

Inexistência de 
coordenação entre 
os níveis assistên-
cias

“Eu vou dizer, de acordo com a minha experiência no município, eu considero 
muito falha a coordenação, muito frágil. Não dá para considerar que existe 
coordenação assistencial, porque ainda falta muito pra ela acontecer. […] 
então, pra mim, ele ainda está muito deficiente.” (Profissional de saúde de 
primeiro nível, Recife)
“Eu acho que não está acontecendo ou, se está, de forma bem débil. […] Se fala 
muito em rede de serviços […] o que a gente vê é o contrário, uma assistên-
cia fragmentada, totalmente desarticulada. Não existe comunicação entre 
os profissionais, cada um trabalha independente do outro.” (Profissional de 
atenção especializada, Caruaru)

Dificuldades na 
coordenação ad-
ministrativa 

“É aquela história. A gente está com a emergência lotada, a enfermaria sem 
nenhum leito desocupado, e a central mesmo sabendo da nossa ocupação, 
mandando mais paciente. Vem paciente de todo o lugar, tudo que é interior 
chega aqui.” (Profissional de atenção especializada, Recife)

Deficiências na 
coordenação da 
gestão clínica 

“Fica meio que uma guerra: o profissional da atenção básica encaminha 
demais para o da assistência especializada, que se sente sobrecarregado de 
problemas que eram para ser resolvidos na atenção básica, mas que, ao mes-
mo tempo, muitos profissionais da atenção especializada continuam com o 
paciente lá, né?! Enganchado lá na atenção especializada um tempão, como 
se fosse um serviço de acompanhamento, e acaba que o paciente não volta 
para o coordenador do cuidado, que seria o profissional da atenção básica.” 
(Profissional administrativo, Recife)

Deficiências trans-
ferência infor-
mação 

“De forma geral eles ficam muito naquela coisa burocrática de encaminha-
mento no papel e se escreve muito pouco. Mesmo com o papel, muitas vezes 
justifica pouco o encaminhamento, né? “Eles não têm essa coisa de se preo-
cupar em detalhar porque que eu estou te encaminhando com que finalidade 
não.” (Gerente, Recife)

Tabela 10-5. Exemplos de citações sobre fatores que influenciam  
na configuração das redes

Incentivos opostos 
prestadores de 
serviços públicos 
conveniados

“Os próprios gestores não estão preocupados. Hoje é mais fácil ele ter um 
ônibus para ter tratamento fora do domicílio do que ele ter um médico na 
cidade dele […]. Se vocês tiverem a curiosidade de passar ali embaixo do via-
duto, ali, indo para Olinda, ali, no Tacaruna, todo dia tem uma média de qua-
renta, cinquenta ônibus estacionados de todos os municípios. Todo paciente 
vem para Recife.” (Profissional atenção especializada, Paulista)
“Como a gente não consegue auditar todos os prestadores (pelo menos a 
gente tem prestadores), cobram apresentam um valor, né? Fazem menos. 
[…] aí, a secretaria perde a população perde por conta disso porque […] E a 
gente é como não regulamenta algumas, não “contratualiza” formalmente os 
prestadores. A gente não consegue punir, não consegue, inclusive, nem dar 
segmento às denúncias que são postas, né?.” (Gerente, Paulista)

Continua
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Insuficiente quali-
ficação de equipes 
técnicas munici-
pais

 “A gente não tem instituído, dentro da secretaria, um grupo que faça contro-
le e avaliação. A gente faz controle, avaliação e auditoria ao mesmo tempo. 
Então, consequentemente, pelo quantitativo de prestadores que a gente tem, 
eu tenho mais quatorze prestadores […] a gente não faz essa por é.… não ter 
perna mesmo, não ter capacidade é quantitativa de pessoal pra executar. “ 
(Gerente, Paulista)
“[…] a grande dificuldade nossa de pessoas qualificadas, que entendam de 
regulação, médicos também, que entendam de regulação, que possam faci-
litar esse processo, acho que a equipe médica deve fazer parte também do 
complexo regulador e profissionais qualificados.”(Gerente, Caruaru),
“[…] esbarra na questão do recurso, que a gente tem que ficar pedindo re-
curso ao ministério e tudo para conseguir. E a gente não consegue tão fácil. 
Então assim, tem isso e tem as questões de a gente não conseguir colocar 
isso [implantação mecanismos de coordenação] para frente, também.”Os 
municípios não faziam, como ainda não fazem, aquilo que é,seja por difi-
culdade no financiamento, seja por dificuldade no recurso humano, ou da 
organização do próprio município.” (Gerente Paulista) 

Interferência de 
interesses político-
partidários

“A gente não se comunica com os serviços do município. O estado não conse-
gue fazer essa comunicação. As UPAs não conseguem se comunicar com as 
unidades de atenção básica […] os próprios gestores também não se comu-
nicam, né? É. A gente viu hoje uma disputa que é uma disputa grande do pon-
to de vista político, né? Estado e municípios, e isso não tem contribuído pra o 
avanço, né? Da integração da rede, não é?.” (Gerente, Caruaru)
“Atualizar PPI é você mexer com dinheiro, mexer com tetos, né? Municipais. 
E, eu acho, também tem questões políticas envolvidas, né? Você vai mexer 
com isso, você vai tirar de alguém pra botar pra alguém, né? E nem sempre 
quem vai ser retirado não tem influência, tem influência dentro do estado.” 
(Gerente, Paulista)
“[…] Esse Secretário de Saúde dura um ano, dois anos, três anos. Então, não 
tem como eles aperfeiçoarem nada, um ano, dois anos, não tem como você… a 
descontinuidade… no governo passado estava para ser instalada uma central. É 
em cada município que tivesse hospital regional. Para regular isso, até seleção… 
mas caiu no descaso.” (Profissional de saúde atenção especializada, Caruaru).
“Eu já vi conversas com ex-secretário, eu já presenciei dizer “isso aí não. Não 
mexe não, que é tipo cumbuca cheia de bichinho dentro, não é? Se mexer vai se 
complicar, então não mexe” […] politicamente, foi difícil porque são prestado-
res que na campanha eleitoral, é financiaram, entendeu?.” (Gerente, Paulista)

Tabela 10-6. Exemplos de citações de fatores que influem na coordenação das redes

Tempo insuficiente 
para a coordenação

“Resta perceber a resolutividade dessa atenção básica, não é? […] não de pe-
gar o usuário e encaminhar. É pegar e tentar resolver o problema dele […]. Os 
profissionais atendem rápido, principalmente o profissional médico. Ele tem 
essa peculiaridade da escassez, né? Da categoria mesmo. E muitas vezes ele 
faz horário, né, por mais que a gente tenha estabelecido a carga horária. Mas a 
gente, informalmente, todo mundo sabe, de ministério à secretaria estadual, 
há municípios que a carga horária médica é fictícia, né?.” (Gerente, Paulista)

Continua
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Formação inade-
quada dos profis-
sionais de saúde

“Os médicos que se aposentam, que são idosos, os que tão vindo depois que 
se aposentam, que acabou sua carreira de especialista, aí você vem para 
fazer médico de Saúde da Família […] isso dificulta demais. […] o que eu pre-
ciso é da saúde básica, do mínimo, não é, de tudo, e de me ver como um todo 
e não como um pedacinho.” (Gerente, Paulista)
“É difícil você formar um profissional onde ele é o tempo todo formado pensan-
do em serviço que tem alta tecnologia à disposição dele, e depois colocar ele 
numa unidade de saúde da família, que ele só vai ter os recursos da formação 
clinica dele à disposição imediata. Hoje, muita gente vem aqui na emergência e 
o profissional não se sente mais seguro pra dar um diagnostico de apendicite se 
não fizer uma tomografia do doente. Um cirurgião qualquer, de uma formação 
até vinte anos atrás, fazia isso sem a menor dificuldade. Na época não existia 
tomografia, era o exame clinico que definia.” (Gerente, Paulista)
“Muita coisa que a gente podia resolver aqui na atenção básica, muitos, mui-
tos casos, a gente poderia resolver se a gente tivesse educação continuada ou 
até os próprios profissionais fossem mais treinados, tá entendendo? Só que aí 
acontece um, uma grande quantidade de pessoas que não resolve na atenção 
básica. Vai pra atenção secundaria, tá entendendo?.” (Profissional de saúde 
de primeiro nível, Recife)

Tabela 10-7. Exemplos de citações sobre o conhecimento  
e uso dos mecanismos de programação

Mecanismos de coordenação clínica

Sistema experto 
(Matriciamento e 
reuniões sistemá-
ticas)

“Eu acho que o matriciamento já é um passo enorme. Com certeza vai reduzir 
muito o problema que a gente tem com os encaminhamentos desnecessários.” 
(Profissional Administrativo, Recife)
“Reuniões sistemáticas:” É. Acho que as reuniões com as equipes, facilita 
muito […] é. Tanto as reuniões que são feitas lá na unidade, como as reuniões 
das micros que são feitas. Acho que essas reuniões ajudam muito, porque aí, a 
gente troca experiência.” (Profissional de Saúde de primeiro nível, Recife)
“a gente não tem como fazer mais, porque toda vez que você faz uma reunião 
você tira as equipes da unidade. Alguém que tá deixando de atender, fica meio 
complicado fazer.” (Gerente, Recife)

Formação Conti-
nuada

“Em geral as capacitações são feitas para orientar que condutas a gente deve 
utilizar para determinados casos. Por exemplo, no acompanhamento de ges-
tante, na prevenção de complicações com o paciente diabético e hipertenso.” 
(Profissional de Saúde de primeiro nível, Recife)
“Eu acho que as capacitações são muito importantes, mas os especialistas 
têm dificuldade de participar porque não tem tempo. Estão sempre sobreca-
rregados.” (Profissional Administrativo, Paulista)

Linha de cuidado “Eu acho que a única coisa que está futuramente sendo fortalecida nessas 
redes é a história da linha de cuidado, na perspectiva de tratamento integral 
a mulher, em todos os níveis de complexidade, que é um sonho. Mas que está 
acontecendo.” (Gerente, Paulista)

Continua
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“A gente vem construindo, tentando construir linha de cuidado para fazer o 
protocolo já da mulher. […] por exemplo, hipertensão. Como é que a gente se 
comporta com hipertensão? Hoje a gente vem discutindo criar uma linha de 
cuidado para essa atenção, para diabetes. Até onde a gente vai? Como é que a 
gente vai em cada nível de atenção?.” (Gerente, Recife)

Tabela 10-8. Exemplos de citações sobre conhecimento  
e uso de mecanismos de retroalimentação

Mecanismo para a transferência de informações clínicas entre níveis

Formulário de 
referência e con-
trarreferência

“Não tem contrarreferência. A gente não fica sabendo o que aconteceu entre 
ele e o paciente, a não ser que o paciente diga para a gente.” (Profissional de 
saúde de primeiro nível, Recife)
“De forma geral, eles ficam muito naquela coisa burocrática de encaminha-
mento no papel e se escreve muito pouco. Mesmo com o papel, muitas vezes 
justifica pouco o encaminhamento, né? Eles não têm essa coisa de se preocu-
par em detalhar porque que eu to te encaminhando com que finalidade, não.” 
(Gerente, Recife)
“Se ele não me retorna nada, aí eu não vou saber se ele investigou, porque o 
paciente, ele não sabe dizer se o doutor investigou, se o doutor não investi-
gou […]. E aí eu fico sem saber. E agora, né? Voltei pra estaca zero. Então, isso 
dificulta e atrapalha dessa maneira, porque aí eu não sei mais o que vou fazer, 
né?Eu não sei o que foi feito e o que é que eu tenho que fazer agora.” (Profissio-
nal de saúde primeiro nível, Caruaru)

Formulário de 
referência e con-
trarreferência

“Atrasa o andamento, a gente vira uma assistência básica, que deveria chegar 
aqui com um histórico médico dizendo que é que ele tinha, para você seguir a 
partir daquele momento. Não. Quando chega aqui, ele chega aqui do zero de novo.  
Você tem que começar como se tivesse assistência básica […]. Então, o maior 
prejudicado nessa história toda é o doente, porque ele vai perder o tempo dele 
todinho de novo tentando fazer aqueles exames, que deveriam ter vindo com 
ele, ele não vem.” (Profissional de saúde da atenção especializada, Caruaru)

Resumo de alta “É um documento importante, aqui a gente utiliza o resumo de alta. O usuá-
rio hoje já pede o próprio resumo de alta, acho que é um documento que 
pedem para ele apresentar até no trabalho para justificar as faltas. E tem as 
informações necessárias pra quando ele volta. Para atenção básica. A gente 
aqui utiliza também esse resumo de alta.” (Profissional de saúde da atenção 
especializada, Recife)
“O relatório de alta sempre aparece quando é residente, quando tem hospital 
residente, porque se não tiver… que é o “escraviário”, que já foi residente, en-
tão… oh.” (Profissional de saúde primeiro nível, Recife)

Mecanismos de coordenação administrativa 

Centrais de regu-
lação

“O sistema da regulação estava parado, tem uma fila virtual. Acabou-se com 
a fila real: pessoas em fila indiana esperando na porta da unidade, para virar 
um monte de papel na mesa da médica reguladora. E ninguém sabe para onde 
mandar os pacientes.” (Gerente, Recife)

Continua
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“A nossa regulação é fantasiosa. A gente diz que regula, mas não regula e a 
gente diz que está em caminho, que ela está funcionando, mas ela não está. 
Porque a gente ainda não tem uma rede estruturada. A gente sabe que deman-
da a gente tem, para que rede a gente vai montar. A gente não sabe qual é a 
nossa demanda real, nem a nossa demanda real, nem a demanda que tem aí 
reprimida. Aí, a gente faz uma regulação porque você marca o paciente, mas 
a gente não tem a contra, a proposta de volta. Você marca dez pacientes daqui 
para trinta dias e não tem como você. Nove, oito vão, sete vão, e o resto sobra, 
porque não dá para você fazer a regulação que deveria ser feita. Então, aí, é 
muito precário.” (Gerente, Caruaru)

Comunicação 
informal

“Tem sempre a questão da informalidade, do conhecimento que facilita. En-
tão, você tem um paciente que precisa de um especialista, e você conhece um 
profissional que é da atenção especializada. Você liga para ele e tenta facilitar 
o fluxo do paciente da básica para média, e muitas vezes, conseguem. É assim 
que os profissionais têm feito.” (Profissional administrativo, Recife)
“E desde quando o município disponibiliza aparelho de telefone pra gente? 
Ligo para meus colegas de trabalho do meu telefone particular. Praticamente 
faço isso todos os dias. Às vezes fico envergonhado, porque você pedir uma vez 
ou outra, tudo bem! Mas os pedidos de favores são frequentes! E é assim que a 
gente vai seguindo.” (Profissional de saúde da atenção especializada Caruaru)
“Eu sei que essa estratégia de evitar as filas de esperas ocorre, porque eu vejo 
nos outros serviços, e é assim mesmo. Mas se a gente for analisar essa prática 
bem direitinho, a gente vai ver que ela é injusta, porque se eu não tiver um 
conhecido que possa me ajudar e estar vendo meu paciente, ele vai ter que 
esperar na fila. E aí? Ele não vai ter outra saída, e eu também vou ficar lá com 
meu paciente esperando por uma vaga, ou que apareça alguém que tenha um 
conhecimento.” (Profissional de saúde primeiro nível, Paulista)
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Capítulo 11
Desempenho das redes de serviços de 

saúde em relação à coordenação, ao acesso 
e à qualidade da atenção ao câncer  

de mama e diabetes mellitus do tipo 2

Fernando Antônio Ribeiro de Gusmão-Filho, Maria Rejane 
Ferreira da Silva, Isabel Cristina Areia Lopes Pereira, 

Ederline S. Vanini de Brito e Pierre De Paepe

O objetivo deste capítulo é analisar o desempenho das redes de serviço 
de saúde em relação à coordenação, acesso e qualidade da atenção aos 
pacientes com câncer de mama e diabetes mellitus do tipo 2.

A análise de desempenho foi feita mediante o cálculo de um conjunto 
de indicadores que contemplam dimensões de qualidade, coordenação e 
acesso, mediante indicadores de processo e de resultado.

O cálculo dos indicadores foi feito a partir da revisão dos prontuários 
clínicos. No caso de câncer de mama, a amostra foi de 60 pacientes, e para 
diabetes, 50 pacientes, todos residentes no Recife, na microrregião 3.3 do 
Distrito Sanitário 3.

Resultados do desempenho das redes de serviços de saúde 
na atenção ao câncer de mama
Foram incluídas um total de 60 pacientes portadoras de câncer de ma-
ma, acompanhadas nos serviços especializados entre os anos de 2005 à 



250

Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

2009. Vinte e duas pacientes foram tratadas no Hospital Barão de Lucena 
(36,7%), 8 (13,3%) no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, 15 (25,0%) no 
Hospital do Câncer de Pernambuco, e outras 15 (25,0%) no Instituto de 
Medicina Integral Professor Fernando Figueira.

Qualidade da atenção ao paciente com câncer de mama
A proporção de pacientes que tiveram mais de 50% das consultas com o 
mesmo especialista (mínimo de 3 consultas) foi pesquisada, e foram ob-
tidos os seguintes resultados: em 9 prontuários não havia identificação 
dos médicos mastologistas por carimbo, impossibilitando a determi-
nação deste indicador. Dentre as 51 pacientes restantes, 18 (35,3%) foram 
acompanhadas pelo mesmo mastologista, com pelo menos 3 consultas 
no último ano.

Em relação aos oncologistas, foi possível a determinação do indicador 
em 45 casos. Destas, 28 (62,2%) das pacientes foram acompanhadas pelo 
mesmo médico, com pelo menos 3 consultas no último ano.

Foi possível localizar a folha de referência de apenas 10 (16,6%) dos 
casos estudados, dos quais somente 5 tinham relato da história clínica da 
paciente. As folhas de referência das outras 5 foram preenchidas parcial-
mente, com informações insuficientes para o médico do nível superior de 
complexidade. Não se encontrou nenhum instrumento de contrarreferên-
cia, mecanismo indispensável para o seguimento adequado da paciente 
após o tratamento no nível especializado.

Analisando a frequência de mamografias no último ano, nos 60 
prontuários encontrou-se um total de 48 mamografias realizadas, o que 
corresponde a uma média de 0,8 mamografias para cada paciente nos 
últimos 12 meses de acompanhamento.

Das 60 pacientes, 47 (78,4%) delas realizaram um exame de mamografia 
e 1 (1,7%) realizou dois. O motivo descrito em prontuário para repetição 
desse exame foi para esclarecimento diagnóstico, ou seja, não foi uma 
duplicação inútil por falta de coordenação.

No que se refere à frequência de ecografia mamárias no último ano, 
resulta que das 60 pacientes, 49 realizaram ecografias mamárias, uma 
média de 0,82 exames para cada paciente nos últimos 12 meses pesqui-
sados. Das 60 pacientes, 41 (68,3%) delas realizaram um exame e 4 (6,7%) 
realizaram dois. Neste último caso, entre as 4 pacientes, 3 tinham em 
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seus prontuários registrado, como motivo para a repetição do exame, a 
necessidade de esclarecimento diagnóstico, e em um dos casos não se 
justificou a razão da repetição.

Acesso aos níveis de atenção
Revisou-se o estadiamento do câncer de mama atribuído a cada mulher no 
momento do diagnóstico: das 60 mulheres incluídas no estudo, em  menos 
da metade da amostra (33 ou 45,0%) havia o registro do estadiamento 
inicial no prontuário. A maioria apresentou-se no estádio II (17 ou 63,0%) 
e os estádios III e IV representaram 22,2% (6 pacientes). A soma dos está-
dios II, III e IV representou 85,2% dos casos (23 pacientes) (Figura 11-1).

III 
15%

IV  
7% I  

15%

II  
63%

Figura 11-1. Estadiamento inicial das pacientes com câncer de mama. Recife, 2012

A Tabela 11-1 resume os períodos de tempo das principais etapas per-
corridas pelas pacientes a partir da primeira consulta na atenção básica 
(AB), até o fim da primeira etapa de tratamento. Entende-se primeira etapa 
de tratamento como radioterapia, quimioterapia ou cirurgia, dependendo 
do caso. Chama a atenção que, após a entrada da mulher no serviço de 
referência (SR), o tempo médio para a solicitação da biópsia foi de mais  
de 35 dias. Em contrapartida, o tempo médio para realização deste exame 
após a sua solicitação foi em torno de 20 dias. Contudo, o tempo médio 
observado, desde a primeira consulta no serviço de referência até o início 
de tratamento, foi de quase 6 meses.
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Tabela 11-1 - Etapas percorridas pelas pacientes com câncer de mama,  
desde a primeira consulta na atenção básica até o fim da primeira etapa  

do tratamento. Recife, 2012

Indicador n % Mínimo Máximo Média Mediana DP EP

Da consulta na AB à primeira con-
sulta no SR

4* - - - - - - -

Da consulta no SR à solicitação de 
biópsia

35 58 0 406 36,5 0 95,2 16,1

Da solicitação à realização da 
biópsia

21 35 0 78 20,3 11 22,6 4,9

Da realização da biópsia ao regis-
tro em prontuário 

26 43 3 372 28,6 12,5 70,8 13,9

Da liberação do resultado da bióp-
sia ao registro em prontuário

40 67 0 368 31,5 12 64,3 10,2

Do registro do resultado da biópsia 
em prontuário ao início do trata-
mento

35 58 0 338 57,6 31 77,3 13,1

Da primeira consulta no SR ao 
início do tratamento

34 57 8 1184 174 143 211,2 36,2

n= Número encontrado nos prontuários; DP=Desvio Padrão; EP= Erro Padrão; SR = Serviço de Referência; 
AB = Atenção básica.

*Somente pôde-se encontrar a data da primeira consulta na atenção básica para 4 pacientes, número que 
não permitiu calcular a media ou a mediana.

Na figura 11-2, são apresentados os tempos, desde a primeira consulta 
com o especialista até o início do tratamento do câncer de mama. Como 
as distribuições não são normais (gaussianas), são utilizadas medianas 
e não as médias para cada indicador.

Resultados do desempenho das redes de serviços  
na atenção à diabetes mellitus do tipo 2

Qualidade da atenção ao paciente diabético: indicadores  
de processo

Seguimento do paciente
Apenas 1 entre os 50 pacientes apresentava registro em prontuário de 4 ou 
mais consultas médicas ao ano no primeiro nível. Nenhum d eles apresenta-
va 4 ou mais consultas de enfermagem no último ano de acompanhamento 
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(Quadro 11-1). As normas no Brasil estabelecem pelo menos 2 consultas 
médicas no ano e 4 consultas por ano pelos serviços de enfermagem.

Quadro 11-1. Número de consultas ao ano

Indicador: descrição Proporção

Pelo menos 4 consultas médicas ao ano 1/50

Pelo menos 4 consultas de enfermagem ao ano 0/50

Dos 50 pacientes, apenas 6 submeteram-se a 3 consultas com o mes-
mo médico do primeiro nível de atenção no último ano. Nenhum deles se 
consultou por 3 vezes ou mais com o mesmo enfermeiro (Quadro 11-2).

Figura 11-2. Tempos em câncer de mama, Recife (medianas)
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Quadro 11-2. Consultas pelo mesmo médico ou enfermeiro ao ano

Indicador: descrição Proporção %

Três consultas com o mesmo médico ao ano 6/50 12,0

Três consultas com o mesmo enfermeiro ao ano 0/50 0,0

O Quadro 11-3 mostra os indicadores de processo relativos à coor-
denação de gestão da atenção. Em relação às consultas médicas, os 50 
pacientes produziram 65 consultas ao ano, ou seja, uma média de 1,3 
consultas/paciente/ano. E em relação às consultas de enfermagem, os 
50 pacientes produziram 2 consultas ao ano, ou seja, uma média de 0,04 
consultas/paciente/ano. Em relação às consultas médicas com especia-
listas, para os 50 pacientes foram realizadas um total de 18 consultas/
ano, ou uma média de 0,36 consultas/paciente/ano.

Quadro 11-3. Número de consultas por paciente ao ano

Indicador: Descrição
Total de

Consultas
Consultas/

paciente/ano

Consultas de controle com médico em nível primário 65 1,3

Consultas de controle com enfermeiro em nível primário 2 0,04

Consultas de controle com médico especialista 18 0,36

Do total de 50 pacientes, 11 (22,0%) realizaram dosagem de hemo-
globina glicada, todas no nível médio de atenção. Não houve dosagem de 
hemoglobina glicada no primeiro nível de atenção.

Não foram encontrados, nas fontes pesquisadas, resultados de dosa-
gem de microalbuminúria. Em apenas 4 dentre os 50 pacientes (8,0%) foi 
realizado exame oftalmológico (Quadro 11-4).

Quadro 11-4. Realização de exames complementares e exame oftalmológico

Indicador: Descrição #de pacientes %

Realização de pelo menos 1 dosagem de hemoglobina glicosilada 11/50 22,0

Realização de pelo menos 1 dosagem de microalbuminúria 0/50 0,0

Realização de pelo menos 1 exame oftalmológico 4/50 8,0
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Nenhum paciente cumpriu a norma de pelo menos 4 dosagens de 
hemoglobina glicada ao ano, ou de pelo menos 1 dosagem de microal-
buminúria ao ano, ou de 1 exame oftalmológico por ano (Quadro 11-5). 
Estas normas foram estabelecidas com o objetivo de prevenir descon-
trole da diabetes e detectar oportunamente complicações renais ou do  
sistema ocular.

Quadro 11-5. Realização de exames complementares e exame oftalmológico. 
Cumprimento da norma

Indicador: Descrição Proporção

Realização de pelo menos 4 dosagens de hemoglobina glicosilada no último ano 0/50

Realização de pelo menos 1 dosagem de microalbuminúria 0/50

Realização de pelo menos 1 exame oftalmológico ao ano 0/50

Em apenas 3 prontuários foram encontradas as datas da última 
consulta na atenção especializada e a data da consulta subsequente na 
atenção primária. Os 3 pacientes somaram 1.964 dias neste período, o que 
significa uma média de 654,7 dias/paciente. Em apenas 2 prontuários foi  
encontrada a data da alta e a data da consulta subsequente. A média  
foi de 24,0 dias. Estes números são pouco significativos em razão do pe-
queno tamanho da amostra.

Dos 50 pacientes, 18 realizaram consultas com especialistas, o que 
representa uma média de 0,36 consultas por paciente. Deste total, havia 
apenas registro de 3 contrarreferências à atenção primária.

Como indicador de processo, considerou-se o exame de pé. Havia 
registro de exames de pés no prontuário de apenas 2 pacientes (4,0%) na 
atenção primária. Não foi encontrado registro deste exame nos prontuá-
rios da média e/ou alta complexidade. No entanto, considerou-se que, 
para cada consulta com o paciente diabético, haveria a necessidade de 
ter uma revisão do pé, a fim de evitar complicações futuras.

Qualidade da atenção: indicadores de resultado
O quadro 11-6 resume os indicadores de resultado na qualidade da atenção 
ao paciente diabético.
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Foi encontrado o registro de dosagem de glicemia pré-prandial em 
32 prontuários. Destes, 14 (43,8%) estavam abaixo de 130 mg/dL. A média 
foi de 184,0 mg/dL.

Foi encontrado o registro de, pelo menos, uma dosagem de hemo-
globina glicada no último ano de seguimento em 11 pacientes, nenhum 
abaixo de 7 % - a norma internacional. A média foi de 10,5 %.

Dos 50 pacientes, 40 apresentavam registro de medida de pressão 
arterial. Em 18 deles (45,0%) a medida estava abaixo de 130-80 mmHg. A 
norma indica que 70% dos pacientes diabéticos devem ter valores abaixo 
de 130-80 mm Hg.

Trinta pacientes apresentavam registro da dosagem de colesterol nos 
prontuários. Destes, 13 (43,3%) mostravam valores abaixo de 200 mg/dL. 
O valor médio foi de 211,8 mg/dL por paciente.

Apenas nos prontuários de 2 pacientes havia registro do IMC (Índice 
de Massa Corporal); em ambos, o valor era acima de 25 (média de 31,1 
Kg/m2). Em mais dois prontuários havia registro do peso, sem registro 
de estatura; a falta desse dado não permite calcular o IMC.

Não foi encontrado registro de microalbuminúria, em nenhum dos 
prontuários examinados, inclusive nos da média ou da alta complexidade.

Quadro 11-6. Qualidade da atenção – indicadores de resultado

Indicador: Descrição # de pacientes %

Pacientes com valores de glicemia pré-prandial abaixo de 130 mg/dL 
no último ano de seguimento

14/32 43,8

Pacientes com valores de hemoglobina glicada abaixo de 7 % no últi-
mo ano

0/11 0,0

Pacientes com valores de pressão arterial abaixo de 130-80 mmHg 18/40 45,0

Pacientes com valores de colesterol total abaixo de 200 mg/dL no 
último ano

13/30 43,3

Pacientes com valores de índice de Massa Corporal (IMC) abaixo de 25 0/2 0,0

Pacientes com valores de microalbuminúria abaixo de 30 mg/mL - -

Acesso à atenção básica
Nos prontuários da atenção primária, onde deve ser realizado o diag-
nóstico clínico, havia registro de apenas 1 paciente (2,0%) com compli-
cações ao momento do diagnóstico inicial. Na atenção especializada, 2 
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 pacientes (4,0%). Em total 3/50 pacientes, ou seja, 6% tinham complicações 
no momento do diagnóstico inicial, segundo informações contidas nos 
prontuários.

Conclusões
Para avaliar o funcionamento integrado da rede através da análise do se-
guimento do câncer de mama como condição traçadora, existem alguns 
indicadores sensíveis como, por exemplo, a estabilidade do profissional 
que atende a paciente, a detecção oportuna do câncer, o tempo para a 
referência ao especialista, e os tempos a partir dessa consulta até o inicio 
do tratamento.

No caso do câncer de mama, no que se refere ao funcionamento dos 
serviços de saúde no Recife como rede integrada, alguns problemas fo-
ram observados.

Dos casos estudados, 35% das pacientes foram acompanhadas pelo 
mesmo mastologista (pelo menos 3 consultas) durante o ano de estudo, 
enquanto que 62% foram acompanhadas pelo mesmo oncologista, estes 
dados mostram um seguimento satisfatório das pacientes.

Porém, o período total entre a primeira consulta pelo especialista e 
o início do tratamento é de aproximadamente 5-6 meses, um tempo ex-
cessivamente elevado quando comparados com o que sugere a literatura, 
que refere um tempo máximo de 3 meses.

Infelizmente, não foi possível chegar a nenhuma conclusão sobre o 
diagnóstico oportuno da doença, visto que na maioria dos casos não foi 
identificado o estádio inicial nos prontuários.

O funcionamento da rede de serviços de saúde no Recife ainda pode 
melhorar, particularmente minorando os tempos entre a consulta no 
serviço de referência e o inicio do tratamento.

No caso da diabetes, a revisão de prontuários de 50 pacientes diabé-
ticos nesta microrregião revelou problemas no funcionamento como rede 
integrada de serviços de saúde.

Os pacientes têm pouca continuidade da atenção, quase sem inter-
venção dos serviços de enfermagem no seguimento. Existem poucas re-
ferências a serviços de especialidade, e os exames de rotina para avaliar 
o controle adequado da doença são insuficientes.



258

Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

Os resultados não são satisfatórios, com valores de hemoglobina 
glicada altos demais, e outros fatores de risco como colesterol e pressão 
arterial mal controlados.

Nesta pesquisa, não houve diferença significativa na continuidade 
ou nos resultados do controle de diabetes entre equipes tradicionais e 
equipes de Saúde Familiar, provavelmente pelo tamanho reduzido da 
amostra e o período curto pesquisado.

Apesar da existência do programa HIPERDIA (programa especial para 
hipertensos e diabéticos) para os diabéticos, a atenção ainda deixa muito 
a desejar na microrregião 3.3 do Recife.

Existem problemas de integração da informação clínica: encontra-
mos dados sobre os pacientes diabéticos no sistema HIPERDIA, que não 
estavam no prontuário da paciente, e vice-versa; e até encontramos mé-
dicos que utilizam um sistema de registro separado dos pacientes com 
diabetes, fora dos prontuários oficiais. Combinado com a alta rotação dos 
profissionais, esta situação dificulta a coordenação e a continuidade da 
atenção ao paciente diabético. Se a rede conseguir transformar o progra-
ma HIPERDIA num programa consistente de manejo da doença (disease 
management), isto é, com um enfoque organizado, proativo, multicompo-
nente e orientado à prestação de serviços de saúde, que envolva a toda a 
população diabética, há grande potencial para melhorar o controle desta 
epidemia moderna. 
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Capítulo 12
A continuidade assistencial nas redes  
de serviços de saúde. Estudo de caso  

de usuárias com câncer de mama  
e diabetes mellitus do tipo 2

Maria Rejane Ferreira da Silva, Ana Lucia Ribeiro  
de Vasconcelos, Alexsandra Xavier do Nascimento,  

Ederline S. Vanini de Brito, Wagner Santos do Nascimento  
e Jean-Pierre Unger

Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo sobre continui-
dade dos cuidados sob a perspectiva de mulheres portadoras de câncer de 
mama e de portadoras de diabetes mellitus do tipo 2, residentes e tratadas 
na rede de Recife, e na rede de Caruaru. Os dados foram gerados mediante 
um estudo de casos de usuárias, baseado em entrevistas individuais às 
pacientes, seus médicos e a revisão dos prontuários. A descrição porme-
norizada do método se encontra no capítulo 2.

Inicialmente são descritas as análises comparativas entre as redes, a 
partir da visão das mulheres portadoras de câncer de mama, e em seguida 
a partir da visão das mulheres portadoras de diabetes mellitus do tipo 2. 
Seguindo o delineamento das trajetórias assistenciais e das percepções 
das mulheres sobre a continuidade assistencial, foram evidenciados os 
principais aspectos que influíram no contínuo da assistência, relaciona-
dos com ambas as redes.
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Os conteúdos foram organizados em torno das categorias da con-
tinuidade assistencial e suas subdimensões: continuidade da gestão do 
cuidado entre níveis de atenção – acessibilidade entre níveis, flexibili-
dade no tratamento e coerência do cuidado entre níveis; continuidade 
da informação entre níveis de atenção – transferência da informação e 
conhecimento acumulado; e continuidade da relação intranível: atenção 
básica e atenção especializada – consistência da equipe e vínculo entre 
o serviço e usuária.

A continuidade da assistência à mulheres portadoras  
de câncer de mama
Para a análise da continuidade assistencial, foram colhidos depoimentos 
de seis usuárias diagnosticadas com câncer de mama, três usuárias de 
Recife e três de Caruaru. Este capítulo foi elaborado a partir do relato 
das usuárias, de seus médicos assistentes e da revisão sistematizada de 
seus prontuários.

Na rede de Recife foram analisadas as histórias de três mulheres, cujas 
idades eram 47, 68 e 71 anos. A renda delas era em torno de R$ 600,00 (U$ 
300) por mês. As três residiam próximas a alguma unidade de atenção 
básica. Porém, apenas uma residia em uma rua de fácil acesso. Elas aces-
savam aos serviços especializados através de transporte público.

Em Caruaru também foram analisadas as histórias de três mulheres 
com idades de 35, 48 e 67 anos. Duas das usuárias residiam no centro da 
cidade, e uma residia longe do centro, o que lhe dificultava a realização 
de exames e a ida aos serviços especializados. Todas elas tinham renda 
em torno de R$ 600,00 (U$ 300).

Após a fase crítica do tratamento, apenas uma usuária de Recife retor-
nou ao trabalho. As demais, de ambos os municípios, foram aposentadas 
por invalidez. A aposentadoria foi fundamental para minimizar os efeitos 
da falta de dinheiro para subsistência, após as perdas, limitações física 
e psicológicas produzidas pela doença. Em todos os casos foi evidente a 
importância da assistência prestada por membros da família, amigos ou 
vizinhos, com destaque ao papel desempenhado pelos cuidadores, seja no 
processo de diagnóstico ou durante o tratamento. Além do apoio financei-
ro, familiares e amigos ajudaram na resolução dos problemas burocrá-
ticos nas unidades de saúde, providenciaram transporte,  acomodação, 
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medicação e alimentos para as mulheres, as quais se encontravam fra-
gilizadas em decorrência da enfermidade. O apoio recebido dos familia-
res e amigos foi fundamental para o aumento da confiança, adesão ao 
tratamento e melhoria no estado psicoafetivo. As usuárias de Caruaru 
se apresentaram mais dependentes do apoio familiar, para transporte, 
marcações de consultas e da necessidade de obter suas aposentadorias: 
“Tanto é que a minha irmã: “Fica aí embaixo, fica aí embaixo [praça inter-
na do hospital]”. Minhas irmãs foram muito participativas: “Fica aí, fica 
aí embaixo que eu subo. A gente sobe”. Aí, ia pegar a receita e eu não subia” 
(Usuária 2, Rede Recife).

Continuidade da gestão do cuidado

Acessibilidade entre níveis assistenciais
Neste tópico serão apresentados os principais elementos que influíram 
no acesso das usuárias aos serviços de saúde. Descrevem-se aspectos re-
levantes observados antes do diagnóstico, que influíram na realização ou 
não dos exames de rastreio de câncer de mama; aspectos que influíram 
no acesso aos exames de diagnóstico; o processo de encaminhamentos 
à atenção especializada (AE); o papel exercido pelos acompanhantes e o 
contexto das usuárias; e o seguimento pós-tratamento, com ênfase em 
aspectos relacionados com encaminhamento a especialistas e acesso  
à emergência.

Fase pré-diagnóstica
Em ambas as redes, a maioria das mulheres tinha acesso à consultas 
de rotina na atenção básica antes do diagnóstico. Apenas uma usuária 
por rede não frequentava regularmente os serviços de saúde antes do 
diagnóstico, apenas quando estavam doentes. Nenhuma das mulheres 
realizou exames para detecção precoce do câncer de mama, antes da 
suspeita diagnóstica, embora tivessem conhecimento dessa necessidade 
e da maioria estar na faixa de idade recomendada.

Apenas uma das usuárias de Recife obteve a prescrição da mamo-
grafia antes do diagnóstico. Todavia, na época, não julgou ser necessária 
a realização do exame, tampouco lhe foi cobrado o resultado do exame 
na consulta subsequente. Em ambos os municípios, o acesso à Unidade 



262

Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

de Saúde da Família (USF) não resultou em aderência ou seguimento do 
protocolo para diagnóstico precoce. Não se obteve informações quanto 
as causas da falta de realização das provas diagnóstica.

Durante a fase diagnóstica de câncer de mama, todas as usuárias, 
em ambos os municípios, deixaram de trabalhar e dedicaram-se apenas 
a realizar o diagnóstico, tratamento e recuperação da sua saúde. A sus-
pensão do trabalho produziu sério impacto econômico, principalmente 
no intervalo entre a cirurgia e a concessão da aposentadoria. Este impac-
to aconteceu de maneira diferente em Recife e em Caruaru. Em Recife, 
o apoio familiar e o funcionamento razoável da rede pública de apoio 
diagnóstico amenizaram os gastos com exames de diagnóstico e segui-
mento, diferente das usuárias de Caruaru, que arcaram com os custos 
dos mesmos tipos de exames.

No período em que ficaram sem trabalhar, as usuárias de ambos os 
municípios foram sustentadas por familiares ou recebiam um benefício 
da previdência social. As dificuldades impostas pela diminuição da ren-
da das usuárias foram contornadas pela atuação de parentes e amigos, 
que as ajudaram a garantir o sustento e o acesso aos serviços de saúde.

Fase diagnóstica
Houve diferença na forma como a assistência foi provida no início do 
diagnóstico entre as usuárias de Recife e Caruaru. Essas diferenças se 
deveram à disponibilidade de acesso aos serviços de saúde, em Recife e, ao 
subdimensionamento da rede de diagnóstico em Caruaru. Ao iniciarem o 
processo diagnóstico com queixas de dores ou modificações nas mamas, 
as usuárias de Recife tiveram suas mamografias e ultrassonografias de 
mama solicitadas pelos profissionais da atenção básica, e estes exames 
foram realizados gratuitamente. O tempo de espera para a realização 
dos exames de diagnóstico variou entre as usuárias. Apenas uma delas 
relatou facilidade na realização do exame em decorrência da gravidade 
de sua enfermidade. As demais precisaram cobrar celeridade na emissão 
dos resultados às clínicas, pois recearam que a demora na emissão dos 
resultados dos exames comprometesse o início do tratamento. A média 
de tempo de espera entre a solicitação dos exames e a emissão de seus 
resultados foi inferior a 90 dias: “Eu fui para a médica da família. Aí, eu 
mostrei a ela [a mama]. [...] aí, ela examinou pelo toque. Aí, ela disse assim: 
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“a senhora não está bem.” Aí, ela pegou, fez uns exames, e eu fui [encamin-
hada] para o mastologista” (Usuária 2, Rede Recife).

Ao contrário das usuárias de Recife, em Caruaru apenas uma delas 
realizou os exames de diagnóstico na rede pública, as demais custearam 
os exames em clínicas privadas. Uma delas realizou os exames na rede 
privada por desconfiar da qualidade e celeridade na emissão de resultados 
pela rede pública. Outra não conseguiu realizar os exames de diagnóstico 
na rede pública por ter menos de 38 anos e o exame ser autorizado pelo 
SUS para mulheres com mais de 40 anos. Apesar dos indícios observados 
pelo médico de família, a Secretaria de Saúde não liberou os exames, res-
tando à usuária a realização dos exames em clínica privada.

Segundo as usuárias e seus oncologistas, a realização de exames em 
clinicas privadas não impossibilitou o atendimento nos serviços públicos 
de Caruaru. Esta prática é comum em Caruaru, e é rotina dos profissionais 
acatar estes exames visando diminuir o tempo de espera na definição do 
diagnóstico. Contudo, esta alternativa resultou em aumento de gastos 
das usuárias nesta etapa da trajetória assistencial.

Foram observadas diferenças no acesso à mastologia entre Recife e 
Caruaru, em relação à origem dos encaminhamentos, ao acesso geográ-
fico e tempo de espera para marcação das consultas. Todas as usuárias 
de Recife foram encaminhadas à rede especializada a partir da atenção 
básica, e relataram fácil acesso geográfico à mastologia no segundo nível 
assistencial, em virtude da localização de suas residências, próximas à 
grandes vias com maior disponibilidade de transporte público. Em Carua-
ru, as três usuárias foram referenciadas da atenção básica à mastologia. 
Duas delas aderiram à rede pública e a terceira iniciou seu diagnóstico 
na mastologia privada, por desconfiar da qualidade do serviço público. 
Todas elas relataram que o serviço de mastologia estava situado distante 
de suas residências e com pouca disponibilidade de transporte público, 
resultando no aumento dos custos com transporte para realizarem seus 
tratamentos: “Foi rápido. Porque ela [mastologista do HAM] disse que já 
estava muito grave, que tinha que tirar [a mama]” (Usuária 1, Rede Recife).

Com exceção da usuária de Recife, que teve diagnóstico avançado, 
as demais usuárias, de ambas as redes, não tiveram suas consultas mar-
cadas rapidamente e precisaram aguardar a regulação da vaga. Uma 
das usuárias de Recife não conseguiu acesso à mastologia em tempo 
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aceitável, pois o único médico disponível no serviço de referência estava 
de férias. Após tentativas de acesso, decidiu consultar-se em uma clínica 
privada, onde se estabeleceu a forte suspeita diagnóstica. Todavia, não 
pôde arcar com os custos do tratamento privado e seu acesso ao serviço 
público foi facilitado pelo próprio mastologista, que também trabalhava 
em hospital conveniado.

Diante dos resultados dos exames, o encaminhamento do segundo 
ao terceiro nível de referência para mastologia foi imediato para todas as 
usuárias de Recife. Algumas delas destacaram a distância percorrida, a 
pé, para chegar à unidade especializada, em razão da má distribuição do 
sistema de transporte público e a centralização dos hospitais terciários 
no distrito sanitário 1 e 4.

A demora em acessar o serviço especializado aumentou o tempo total 
entre o diagnóstico e início do tratamento das usuárias. Em razão da dis-
tância, elas precisaram de auxilio financeiro para deslocar-se à mastologia, 
caso contrário, se deslocariam a pé. Antes das cirurgias, duas usuárias fo-
ram encaminhadas para consultas na oncologia, onde realizaram quimio-
terapia, visando diminuir o tamanho do tumor. Após a realização de novos 
exames ou punções, suas cirurgias foram marcadas em hospitais públicos 
de Caruaru. Como a equipe da mastologia do segundo nível é a mesma que 
atua no terceiro nível assistencial, não precisaram ser encaminhadas para 
a realização das cirurgias: “Me atendeu e me passou urgentemente para a  
oncologista, que foi a oncologista disse: “você vai fazer quimioterapia.” Aí, 
me explicou todo o processo” (Usuária 2, Rede Recife).

No que se refere à realização de exames pré-operatórios, houve 
diferenças entre as redes de Recife e Caruaru. Em Recife os exames pré-
operatórios foram solicitados nas unidades de mastologia dos hospitais 
terciários, e todas as usuárias tiveram acesso gratuito, exceto uma delas 
que custeou o parecer cardiológico para não atrasar em uma semana 
a realização da cirurgia. As demais relataram fácil acesso aos exames 
devido a organização da rede assistencial dos hospitais terciários, que 
contavam com rede de apoio ao diagnóstico no próprio serviço ou dispõe 
de apoio de laboratórios conveniados. As usuárias de Recife preferiam 
realizar seus exames nos hospitais terciários, em virtude da velocidade 
na emissão dos resultados, pela diminuição do tempo de espera para a 
realização das cirurgias e pela redução dos custos com o diagnóstico.
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Ao contrário do ocorrido na rede de Recife, apenas uma usuária de 
Caruaru realizou os exames pré-operatórios no serviço público e sem 
custos. Neste município, os exames pré-operatórios foram solicitados na 
mastologia do segundo nível assistencial. Entretanto, as usuárias tiveram 
que entrar em uma fila de marcação dos exames, no serviço público, em 
virtude da insuficiência da rede de apoio diagnóstico que não conseguiam 
responder com celeridade às demandas dos serviços de alta complexida-
de. Para abreviar o tempo de espera para marcação e recebimento dos 
resultados dos exames e realização das cirurgias, as usuárias tiveram 
que realizar os exames pré-operatórios em clínicas privadas e arcaram 
com o aumento destes gastos.

Fase de tratamento e seguimento
Foram identificadas diferenças na condução do tratamento realizado 
em Recife e em Caruaru, que resultaram em diferenças no tempo para 
a realização da cirurgia. Em Recife, as usuárias foram diagnosticadas e 
operadas e em Caruaru, em virtude do estágio avançado no momento 
do diagnóstico, realizaram quimioterapia para diminuição do tumor e 
depois realizaram as cirurgias. As usuárias de Recife também tiveram 
acesso à radioterapia, diferente das usuárias de Caruaru.

As usuárias de Recife demoraram em média 73 dias, entre a primeira 
consulta na atenção básica e a cirurgia. Devido à gravidade dos casos, 
em Caruaru, duas usuárias realizaram quimioterapia antes da cirurgia, 
entre a primeira consulta de diagnóstico e a quimioterapia, as usuárias 
demoraram em média 30 dias. Todas as usuárias, de ambas as redes, reali-
zaram suas cirurgias gratuitamente em hospitais públicos ou conveniados 
e tiveram acesso à internação um dia antes da cirurgia.

As usuárias de Recife tiveram acesso aos tratamentos, conforme 
previsto no protocolo. Foram avaliadas na mastologia, onde tiveram o 
tumor estadiado foram operadas e encaminhadas para a oncologia, onde 
realizaram tratamentos quimioterápicos e radioterápicos gratuitos, de 
acordo com as suas necessidades.

Após a avaliação na mastologia, as usuárias de Caruaru foram en-
caminhadas ao centro de oncologia, onde realizaram o tratamento qui-
mioterápico e foram contrarreferenciadas para a mastologia. Em seguida, 
foram operadas e retornaram à oncologia para a realização do tratamento 
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quimioterápico pós-cirúrgico. O tempo entre a primeira consulta e a ci-
rurgia excedeu os 120 dias, devido à realização da quimioterapia antes 
da cirurgia. As usuárias de Caruaru não puderam realizar o tratamento 
radioterápico de imediato, pois o município não contava com este tipo 
de serviço público ou conveniado ao SUS. No entanto, apenas uma das 
usuárias que apresentava quadro clínico estável foi encaminhada à ra-
dioterapia em Recife. Ficou alojada em uma residência custeada pelo 
serviço público e realizou a radioterapia em um hospital conveniado ao 
SUS. As demais se encontravam em estado clínico crítico e não puderam 
se deslocar até o Recife. Uma delas contou com a ajuda de terceiros para 
arcar com os custos do tratamento radioterápico em hospital privado de 
Caruaru. A outra usuária não obteve ajuda financeira, e seu tratamento 
foi readequado pelos oncologistas, que decidiram a substituição da ra-
dioterapia por um tratamento de 36 ciclos de inibidor hormonal de alto 
custo, fornecido gratuitamente no centro de oncologia.

As usuárias relataram bastante sofrimento psíquico e angústia com 
a impossibilidade de realizar a radioterapia gratuitamente em Caruaru, 
assim como com a dificuldade em serem transportadas pelo fato de esta-
rem fragilizadas diante da agressividade do tratamento e necessitarem 
de deslocamento em ambulâncias, em um percurso de mais de 130km, 
além de ficarem alojadas longe de seu contexto social e familiar, durante 
a radioterapia.

No que diz respeito ao acesso às biópsias, houve diferenças entre os 
municípios. Em Recife, as usuárias realizaram as biópsias gratuitamen-
te, no mesmo hospital em que fizeram a cirurgia, e todas receberam os 
resultados em menos de 60 dias. Este período de tempo para a emissão 
dos resultados das biópsias foi considerado bom pelos oncologistas que 
acompanharam as usuárias. Apenas uma usuária de Caruaru realizou 
o exame gratuitamente, no laboratório da secretaria de saúde. Contudo, 
esperou 3 meses pela expedição do resultado. As demais realizaram as 
biópsias em laboratórios privados e arcaram com o alto custo do exame 
para não atrasar o início do tratamento quimioterápico. Como conse-
quência, houve atraso do início do tratamento quimioterápico. Durante 
a espera pela liberação do resultado do exame, a usuária sofreu compli-
cações e realizou nova cirurgia. Posteriormente, reiniciou o tratamento, 
desta vez para tratar da metástase no cérebro.
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Em ambos os municípios observou-se que apenas uma usuária teve 
acesso aos medicamentos para náuseas, decorrentes da quimiotera-
pia. As demais tiveram que comprá-los, tendo em vista que não houve a 
concessão da medicação nos serviços onde realizaram o tratamento. Em 
Recife, uma das usuárias necessitou usar morfina e no primeiro momen-
to teve que comprá-la, até ser incluída em um programa de distribuição 
controlada e gratuita.

Em ambos os municípios, após a realização do exame de imuno-his-
toquímica, as usuárias elegíveis para o tratamento hormonal receberam a 
medicação gratuita, além de recomendações para que mantivessem mais 
de uma cartela de medicação para 30 dias, como segurança, no caso de 
haver falta na farmácia hospitalar: “Completei. Eu tomei tudo certo. Nunca 
cheguei na farmácia para estar faltando. E ela sempre dizia: “Verônica U2, 
quando estiver faltando uma cartelinha tu já vem, porque aí tu não fica 
sem. Porque às vezes falta” (Usuária 2, Rede Recife).

Em ambos os municípios, foi relatada facilidade em marcar as con-
sultas de seguimento em pouco tempo e dentro do prazo previsto pelo 
oncologista. Os agendamentos eram realizados por telefone ou no local 
de atendimento, porém o tempo de espera no dia da consulta era pro-
longado. Não obstante, houve diferenças entre os municípios quanto a 
organização do horário de chegada nos dias das consultas. Em Recife, 
recomendava-se a todos os usuários da unidade de oncologia a chegarem 
no mesmo horário, sendo atendidos por ordem de chegada. Em Caruaru, 
as usuárias foram instruídas a chegarem próximas ao horário da consul-
ta: “Ela mesma [médica] que agenda. Eu acho melhor [...] pronto. Eu vou 
agora em Janeiro”. (Usuária 1, Rede Recife). O encontro no mesmo horá-
rio de todos os pacientes a serem atendidos no dia da consulta resultava 
em saturação de pessoas na recepção e causava desconforto às usuárias 
que aguardavam o atendimento durante horas. As usuárias de Caruaru 
sofreram menos com o tempo de espera para serem atendidas e o volume 
de pacientes aguardando na recepção era menor.

Em ambos os municípios, os encaminhamentos à especialistas 
ocorreram a partir da oncologia. Após o início do tratamento todas as 
usuárias, em ambos os municípios, passaram a ter a atenção coordenada 
pelos oncologistas. Estes foram responsáveis pelos encaminhamentos das 
usuárias para consultas com especialistas. Conforme relatos, a obtenção 
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das vagas para os especialistas foi mais rápida quando solicitadas na on-
cologia e não a partir da atenção básica, fato esperado e que agilizava o 
tratamento após a cirurgia. Entretanto em Recife, as usuárias perceberam 
a tensão entre os médicos de família e os oncologistas, no que diz respeito 
ao entendimento quanto à condução de seus casos. Os médicos de família 
de Recife insistiram em obter informações sobre o estado de saúde das 
usuárias, de modo que pudessem melhor acompanhá-las. Contudo, não 
obtiveram êxito. A falta da contrarreferência foi justificada, por parte 
dos especialistas, como prestação de informações desnecessárias, uma 
vez que pouca coisa poderia ser feita em favor das usuárias, naquele nível 
de atenção. Em Caruaru, observou-se a ausência da atuação da atenção 
básica no cuidado com as mulheres.

Em ambas as redes, o acesso à emergência foi motivo de tensão para 
as usuárias, em virtude do despreparo dos profissionais no atendimento 
de pessoas com câncer. O fato de serem pacientes portadoras de câncer 
resultava em mais dificuldades para receber atendimento nas emergên-
cias gerais. Nestas unidades, registraram-se discriminação às usuárias 
no atendimento, devido à gravidade dos casos e o estigma da doença. 
Particularmente em Recife, destacou-se o bom atendimento emergencial, 
quando realizado no hospital onde as usuárias eram tratadas ou em ser-
viços adaptados para receber pacientes de oncologia. As urgências das 
usuárias de Caruaru, foram feitas nos hospitais gerais referenciados pela 
oncologia, sem a opção de emergência em unidades oncológicas. Ressaltou-
se que os atendimentos nas emergências gerais de Caruaru foram feitos 
por profissionais pouco colaborativos, desinformados, pouco respeitosos 
ou que se recusaram a atendê-las por se tratarem de pacientes com câncer.

Flexibilidade no tratamento
Devido à agressividade do câncer de mama, uma usuária em cada muni-
cípio sofreu agravamento do estado de saúde no decorrer do tratamento, 
manifestado através de metástase e do aparecimento de doenças associa-
das ao câncer avançado. Ambas as usuárias necessitaram de adaptação 
do tratamento, em decorrência de sua condição clínica. Como resposta, os 
oncologistas prescreveram novas medicações, fizeram encaminhamentos 
à especialistas para a realização de tratamentos específicos.
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A usuária de Recife desenvolveu síndrome de compressão medular 
e necessitou de avaliação neurológica, do uso de colete ortopédico e fi-
sioterapia. Neste período, seu tratamento radioterápico foi suspenso, e 
como houve demora na avaliação, o tratamento radioterápico perdeu a 
eficácia e foi interrompido, diminuindo a proteção da usuária contra a 
doença. Nesta fase, a usuária sofreu com muita dor e teve que fazer uso 
de morfina. A gravidade da doença reduziu a capacidade locomotora da 
usuária, que apesar de ter acesso gratuito nos ônibus, os veículos não eram 
adaptados à cadeirantes e não havia serviço de transporte de enfermos 
disponível. Como resultado, a usuária precisou arcar com os custos do 
transporte e aguardar sua consulta pela ordem de chegada, sem prio-
ridade: “Ednalda, U1 ela foi operada, ela fez a cirurgia da mama, ela fez 
quimioterapia, ela fez radioterapia da mama. Quando ela fez a Síndrome 
da Compressão da Medula, ela não fez a radioterapia, por conta do perío-
do que já estava com a paralisia dos membros inferiores. É, mas ela teve a 
avaliação do neurologista, ela fez a fisioterapia motora” (Profissional da 
atenção especializada, Rede Recife).

Uma das usuárias de Caruaru foi diagnosticada com tumor cerebral 
após episódios de convulsões e foi encaminhada a outro oncologista, que 
lhe elaborou um tratamento específico, que era indisponível na rede assis-
tencial pública de Caruaru. Foi necessária uma autorização judicial para 
que a secretaria de saúde liberasse o acesso ao tratamento radioterápico 
gratuito em um hospital privado. No mesmo município, outra usuária foi 
diagnosticada com anemia durante a quimioterapia, e teve que comprar 
a medicação específica porque não lhe foi disponibilizada gratuitamente.

Coerência do cuidado
Em ambos os municípios, uma das usuárias de cada rede relatou algum 
aspecto em que os profissionais discordaram sobre os seus tratamen-
tos. Em Recife, a discordância foi justificada pelo argumento estético, e 
em Caruaru pelo clínico. No primeiro caso, o mastologista do segundo 
nível assistencial sugeriu a realização da quadrantectomia, enquanto 
o mastologista da unidade terciária, que realizou a cirurgia, sugeriu a 
mastectomia radical, opção que foi aceita pela usuária. Em Caruaru, um 
dos oncologistas questionou o motivo pelo qual não foi prescrito o uso do 
inibidor hormonal. Contudo, na revisão do prontuário, observou-se que 
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o resultado do exame Imuno-histoquímico apontava para a ineficácia 
deste tratamento para o caso específico da usuária (tabelas 12-1 e 12-7).

Tabela 12-1. Continuidade da gestão da atenção entre redes assistenciais  
câncer de mama. Recife e Caruaru, 2012

Acessibilidade entre níveis

Categorias Recife Caruaru

Fase pré-diagnóstica

Detecção pre-
coce

Não se realizaram os exames de ras-
treio.

Não se realizaram os exames de ras-
treio.

Apoio ao diag-
nóstico

Solicitados e realizadas as mamografias 
e ultrassonografias de mama na rede.

Processo de diagnóstico na AB e na 
mastologia privada;Indisponibilidade 
de mamografia para casos suspeitos 
fora do protocolo.

Fase diagnóstica

Acesso à AE no 
diagnóstico

Maior possibilidade de acesso à masto-
logia pública.

Possibilidade limitada de acesso à mas-
tologia pública.

Exames pré-
operatórios

Acesso limitado aos exames pré-opera-
tórios gratuitos.

Exames pré-operatórios gratuito.

Cirurgias Acesso gratuito a cirurgia em hospitais 
públicos ou conveniados; Existência de 
rede hospitalar.

Acesso à cirurgia gratuita em hospitais 
públicos ou conveniados, existência de 
rede hospitalar.

Quimioterapia Acesso gratuito à 
quimioterapia,disponibilidade do tra-
tamento na rede assistencial.

Acesso gratuito à quimioterapia,dis-
ponibilidade do tratamento na rede 
assistencial

Radioterapia Acesso gratuito, disponibilidade do 
tratamento na rede assistencial.

Dificuldade de acesso gratuito e ne-
cessidade de deslocamento a Recife, ou 
pagar pela radioterapia.

Biópsias Exame gratuito disponível na rede 
assistencial.

Dificuldade de acesso gratuito ao 
exame.

Tratamento e Seguimento

Acesso à Medi-
cação

Disponibilidade da medicação é gra-
tuita, porém com risco de faltar. Há 
programas de acesso gratuito à medi-
cações controladas.

Disponibilidade de medicação gratuita, 
porém com risco de faltar.

Coordenação 
da atenção

Coordenação da atenção feita pelos on-
cologistas; Tensão com médicos da AB.

Coordenação da atenção feita pelos on-
cologistas; Ausência do médico da AB.

Encaminha-
mentos à AE

Através da oncologia; Dificuldades na 
avaliação oportuna.

Através da oncologia.
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Acessibilidade entre níveis

Categorias Recife Caruaru

Flexibilidade no tratamento

Ajustes no 
tratamento

Adequação de tratamento nas neces-
sidades.

Adequação de tratamento nas neces-
sidades.

Coerência do Cuidado

Coesão entre 
condutas

Discordâncias entre Mastologistas so-
bre o tipo de cirurgia.

Discordância entre oncologistas sobre o 
uso inibidor hormonal.

Continuidade da informação
Em ambas as redes, principalmente em Caruaru, nos discursos da maioria 
das usuárias, foram ressaltados problemas relacionados com a continui-
dade da informação, tanto no que diz respeito à transferência de infor-
mação, devido à falta ou pouco uso de mecanismos formais, quanto ao 
conhecimento acumulado, de alguns dos profissionais, relativos valores, 
crenças e contexto social das pacientes (tabelas 12-2 e 12-8).

Transferência da informação
Em relação à transferência da informação, foram destacadas diferenças 
entre as redes. Em Recife, foi relatado nas entrevistas e observado nos 
prontuários, a existência do formulário de referência e contrarreferência, 
enquanto que em Caruaru, este instrumento não existia.

Em ambos os municípios, os encaminhamentos aos serviços de mas-
tologia foram realizados por escrito pelos médicos da AB e as usuárias 
foram encaminhadas com a solicitação da mamografia, da ultrassono-
grafia mamária, ou com os resultados destes exames em mãos, foram 
orientadas a entregá-los aos médicos especialistas. Em Recife, todas as 
usuárias foram referenciadas por escrito em formulário específico, porém 
em um deles constava apenas “encaminho à mastologia”. As usuárias do 
Recife, após consulta e análise do resultado dos exames, foram encam-
inhadas aos oncologistas pelos mastologistas. Não obstante, em nenhum 
dos casos, as usuárias retornaram à AB com informações das unidades 
especializadas. Segundo as usuárias e seus cuidadores, as informações 
as quais os profissionais do primeiro nível de atenção tiveram acesso, fo-
ram passadas pelas usuárias, seus cuidadores ou pela análise dos  exames 
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 solicitados na AE: “Não achei que teriam informações. Achei que ia começar 
tudo de novo. Eles perguntavam e eu dizia, mas acho que passar deles de 
um para o outro, acho que não” (Usuária 2, Rede Recife).

O tratamento e seguimento de todas as usuárias foram realizados nos 
ambulatórios especializados dos próprios hospitais onde foram operadas. 
Dentro do próprio hospital, as informações eram compartilhadas entre 
os profissionais especializados, através de anotações em prontuários, 
telefonemas e conversas informais, conforme relatos dos oncologistas e 
das usuárias. Em ambas as redes, constatou-se que os prontuários des-
tes serviços continham muitas informações sobre as usuárias, contudo 
estas informações não eram compartilhadas com os demais níveis de 
atenção, tanto que, após a cirurgia, rompeu-se a comunicação entre os 
mastologistas e oncologistas.

Houve diferenças quanto ao momento em que as usuárias tiveram 
acesso às informações sobre o tratamento. Em Recife, a prestação da in-
formação sobre a doença e sua gravidade ocorreu ainda na mastologia. 
As usuárias souberam como seriam realizados os tratamentos, suas con-
sequências e como poderiam readaptar suas vidas. Este fato fortaleceu 
a confiança das usuárias no serviço e no tratamento, na medida em que 
as informações se confirmavam durante a sua trajetória assistencial. Em 
Caruaru, as informações sobre as fases do tratamento foram prestadas 
pelas Assistentes Sociais. Na oncologia, durante o período preparatório 
para a quimioterapia, em ambos os municípios, todas as usuárias foram 
orientadas pelos profissionais responsáveis, a como proceder e a quais 
serviços deveriam acessar em caso de emergência.

Conhecimento acumulado
Em ambos os municípios, as usuárias relataram que os médicos oncolo-
gistas que às atendiam na maioria das consultas, conheciam o contexto 
socioeconômico e familiar em que viviam. Mediante este conhecimento, 
prepararam laudos, pareceres e orientações para a efetivação das apo-
sentadorias, encaminhamento aos distintos profissionais necessitados 
pelas usuárias. Contudo, em algumas oportunidades, conhecer as espe-
cificidades da usuária não resultou em melhoria de acesso. Uma usuária 
de Recife, apesar da dificuldade de locomoção, relatou que não tinha 
prioridade de acesso na consulta.
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Tabela 12-2. Continuidade da informação entre redes assistenciais  
câncer de mama. Recife e Caruaru, 2012

Categorias Recife Caruaru

Transferência da Informação

Mecanismos de 
transferência de 
informações

Existência de formulário para 
encaminhamentos, mais usado para 
referência;
Ausência de contrarreferência; 
os especialistas não enviam 
informações à AB.

Inexistência de formulário 
para encaminhamentos; 
Encaminhamentos incompletos a AE;
Falta de instrumento e incentivo 
para os especialistas enviarem 
informações à AB.

Acesso à 
informações sobre 
o tratamento e 
intercorrências.

Informações prestadas na 
mastologia sobre o tratamento, 
existência de plano para evitar 
intercorrências e procedimentos em 
caso de urgências.

Informações prestadas na 
mastologia sobre o tratamento, 
existência de plano para evitar 
intercorrências e procedimentos em 
caso de urgências.

Conhecimento acumulado

Conhecimento 
sobre a história e 
contexto social da 
usuária

Todos os profissionais da oncologia 
conheciam por nome, histórico 
clínico e o contexto socioeconômico 
das usuárias sem consultar 
prontuário.

Todos os profissionais da oncologia 
conheciam por nome, histórico 
clínico e o contexto socioeconômico 
das usuárias sem consultar 
prontuário.

Continuidade da relação
Na continuidade de relação, evidenciou a rotatividade de médicos como 
principal problema da falta de consistência da equipe na AB, sobretudo em 
Caruaru. Quanto ao vínculo usuária-serviço em ambas as redes, todas as 
usuárias identificaram o oncologista como o responsável pela sua atenção, 
com os quais estabeleceram relação de confiança (tabelas 12-3 e 12-9).

Consistência da equipe
A consistência das equipes da atenção básica foi diferenciada entre as 
redes de Recife e Caruaru. Em Recife, foi observada a rotatividade de 
profissionais que compõem a USF. Nas equipes mais estáveis, os médicos 
solicitavam apoio ao nível especializado, embora sem êxito. Em Caruaru, 
após o início do tratamento, as usuárias deixaram de ser acompanhadas 
pelos profissionais neste nível de atenção. Nenhuma das usuárias de Re-
cife ou Caruaru se consultou na mastologia após o início do tratamento 
oncológico. Apenas a de Recife desconhecia a necessidade de realizar 
este tipo de consultas, por acreditar que o atendimento na oncologia 
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era suficiente. Após 4 anos de tratamento, foi informada que deveria ter 
continuado a se consultar com o mastologista.

Em ambos os municípios, os profissionais que as atenderam na on-
cologia foram os mesmos nos dois anos após o início do tratamento. 
Neste serviço, era rotina o agendamento das consultas sempre para o 
mesmo profissional. Em Recife, havia abertura institucional para elas 
romperem a relação com um profissional e escolher outro, caso estives-
sem descontentes com o atendimento prestado. Em Caruaru, adotou-se 
como política o incentivo às pacientes a escolherem o profissional que 
vão acompanhá-las, e após algum tempo, se estimula a alternância de 
profissionais para melhorar a segurança da usuária em seu tratamento 
ao ouvir outras opiniões e abordagens no seu seguimento. No entanto, 
as usuárias consideravam que a estabilidade da equipe de oncologia fa-
vorecia a confiança nos profissionais.

Vínculo entre as usuárias e os profissonais
A construção do vínculo das usuárias com os profissionais ocorreu de 
forma diferente na AB das duas redes. Em Recife, duas das usuárias foram 
acompanhadas pelos mesmos profissionais desde o início do diagnóstico. 
Porém, elas perceberam a falta de capacitação destes profissionais em 
acompanhá-las. Em Caruaru, não houve a consolidação de vínculos entre 
as usuárias e os profissionais da AB. Em ambos os municípios, ocorreu 
o estabelecimento de vínculo entre as usuárias e os oncologistas. Estes 
profissionais demonstraram interesse e profundo conhecimento sobre 
cada caso e conheciam as etapas da realização dos tratamentos de cada 
uma delas, sem a necessidade de consultar os prontuários. As usuárias 
relataram confiança nas informações e nos tratamentos propostos por 
estes profissionais, que sempre demonstravam interesse em ouvir e es-
clarecer dúvidas em linguagem compreensível e com exemplos: “Porque 
ela já sabe. Eu me sinto... porque ela é minha médica e já sabe de tudo, en-
tendeu” (Usuária 1, Rede Recife).
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Tabela 12-3. Continuidade da Relação entre redes assistenciais  
câncer de mama. Recife e Caruaru, 2012

Categorias Recife Caruaru

Consistência da Equipe

Identificação do 
médico responsável

Rotatividade de profissionais na AB; 
Estabilidade da Equipe na oncologia.

Rotatividade de profissionais na AB; 
Estabilidade da Equipe na oncologia.

Vínculo usuária-serviço

Confiança no 
profissional

Vínculo com a AB. Percepção 
das limitações da capacidade de 
atendimento do Profissional;
Na AE, não há vínculo com a 
Mastologia;
Vínculo com oncologistas.

Nenhum vinculo com a AB;
Na AE, não há vínculo com a 
Mastologia;
Maior vínculo com oncologistas.

A continuidade da assistência a mulheres portadoras  
de diabetes mellitus do tipo 2

Continuidade da gestão do cuidado

Acessibilidade entre níveis assistenciais
Na maioria dos casos analisados, foram evidenciados problemas de acessi-
bilidade em todas as fases de evolução da doença, que resultou em atrasos 
no diagnóstico e tratamento. Após o diagnóstico, as mulheres continua-
ram com dificuldades, sobretudo as de Caruaru, para assegurarem seus 
tratamentos. Defrontaram-se com tempos de espera prolongados para 
consultas, falta de acesso à especialistas, a medicamentos e a exames. 
Estes problemas provocaram a irregularidade no acompanhamento da 
doença, na manifestação de várias complicações e descompensações 
clínicas, seguidas de frequentes atendimentos em urgências.

Fase pré-diagnóstica
Nos dois municípios, a capacidade dos serviços de saúde de detecção 
precoce da diabetes foi insuficiente. A maioria das mulheres obteve diag-
nóstico em crise.

Em Recife, uma das usuárias não tinha cadastro na AB, não frequen-
tava nenhum serviço de saúde e não realizava consultas preventivas. 
Teve diagnóstico clínico definido, durante uma consulta médica na rede 
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 privada, realizada para obtenção de um certificado de saúde para viagem. 
As demais usuárias realizavam consultas de rotina na USF. Uma delas te-
ve o diagnóstico de diabetes confirmado na própria USF, e a outra, após 
várias tentativas fracassadas na USF, teve definição diagnóstica em uma 
clínica conveniada com a empresa em que trabalhava seu marido, e foi 
encaminhada à AB para acompanhamento. Nenhuma das usuárias de 
Caruaru realizou consultas de rotina. As que tinham cobertura da ESF, 
porque não frequentavam a USF e a residente em área descoberta tinha 
acesso limitado aos serviços de AB. Entretanto, todas foram diagnosti-
cadas em serviços públicos de saúde, porém em condições distintas. A 
primeira usuária foi diagnosticada durante grave crise glicêmica, ocasião 
em que necessitou de pronto atendimento em uma policlínica; a segun-
da foi diagnosticada ao realizar exames pré-natais na maternidade; e  
a terceira era ACS, e apesar de residir em área descoberta, se consultava 
sem ter prontuário na USF onde trabalhava. A conclusão de seu diagnósti-
co foi estabelecida após a realização de um teste de glicemia capilar, cujo 
resultado foi associado a sintomas e histórico familiar: “Quando chegou 
lá, o médico olhou para mim, perguntou e eu disse. Aí, ele disse: “Eu não vou 
passar nada, somente esses exames, e a partir de hoje você não use mais 
açúcar.” Foi numa clínica que tinha na cidade. Ele disse: “Não vou passar 
remédio agora e você tira o açúcar e vá fazer esses exames com urgência” 
(Usuária 1, Rede Recife).

Foi observada semelhança entre os municípios, no que se refere à 
atuação da rede de apoio ao diagnóstico. Todas as usuárias procuraram 
realizar seus exames na rede pública. No entanto, apenas uma usuária, 
em cada município, conseguiu realizá-los gratuitamente no SUS. Em Re-
cife, as usuárias optaram pela rede privada em virtude da demora, em 
torno de 1 mês, na emissão de resultados, já que os exames são coletados 
rapidamente nas USFs. Em Caruaru, tanto as usuárias como os médicos 
da família, consideraram a oferta insuficiente de exames na rede púbica, 
fato que trazia como consequência, prolongado tempo de espera para a 
realização e emissão dos resultados. A maioria desistiu e arcou com os 
custos da realização das provas em laboratórios privados.
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Fase pós-diagnóstica
Todas as usuárias de Recife e de Caruaru realizaram suas consultas de 
seguimento nas USFs próximas às suas residências. Observou-se dife-
rença entre as redes, no que diz respeito ao agendamento das consultas 
subsequentes. Em Recife, destacou o fácil acesso geográfico, devido à 
centralização das USFs, bem como foi reconhecido que havia facilidade 
para o atendimento. Os agendamentos das consultas subsequentes na AB 
ocorreram em prazo satisfatório, porém o tempo de espera para o atendi-
mento foi considerado prolongado no dia da consulta. As causas aponta-
das foram as precárias condições de infraestrutura das USFs, associada 
à subdimensão das unidades para o atendimento da demanda diária da 
população do território: “Não demora pra conseguir a consulta no posto 
e eu acho uma maravilha. Chega, já está marcado. Você perde se quiser. É 
só chegar lá e aguardar,. Eu acho uma maravilha, porque dificilmente isso 
acontece” (Usuária 2, Rede Recife).

Em Caruaru, também foi ressaltado o fácil acesso geográfico às USFs, 
pelas mesmas razões atribuídas em Recife. Apesar das consultas serem 
agendadas dentro dos prazos para o seguimento, ao contrário de Recife, 
as usuárias pernoitavam em frente às unidades de saúde para consegui-
rem as fichas de marcação. Tanto o tempo de espera para o agendamento 
das consultas, quanto o tempo de espera para o atendimento no dia da 
consulta foram considerados prolongados.

Existiram similaridades nas redes quanto ao acesso aos exames de 
seguimento. Em ambas as redes, não havia necessidade de  deslocamento 
das usuárias para realização de provas. Os exames eram coletados e en-
tregues nas USFs gratuitamente.

Segundo as usuárias, a emissão dos resultados dos exames ocorria 
em menos de um mês após coletados nas USF do Recife. Este tempo foi 
considerado prolongado, e uma das usuárias preferiu realizá-los em outra 
unidade pública no centro do Recife, onde os resultados eram emitidos 
rapidamente: “Não tenho despesas de remédio, nem de exames. Eu só faço 
os exames fora. Eu fiz exame aqui no posto uma vez, de sangue. Até hoje 
esse exame não chegou. De lá para cá, eu sempre faço lá no Hospital XXX. 
Ela traz para mim aqui. Sempre quando eu vou para fora assim, eu faço. 
Quando eu vou no hospital, trago a receita e ela vê” (Usuária 1, Rede Recife).
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Em Caruaru, a emissão dos resultados dos exames ocorria em duas 
semanas. Porém, segundo os médicos de família de Caruaru, as usuárias 
apresentavam dificuldades para a manutenção dos níveis glicêmicos dentro 
da normalidade e com frequência descompensavam. Nestas condições, 
o tempo para emissão dos resultados em duas semanas após a coleta foi 
considerado longo, uma vez que estariam desatualizados para conduzir 
uma crise. Diante de necessidade de avaliação imediata, os exames eram 
realizados em clínicas privadas para acelerar a emissão dos resultados 
e a consulta, o que gerava gastos com exames que deveriam estar dispo-
níveis na USF.

Existiram diferenças, entre redes, quanto à disponibilidade gratui-
ta da medicação e insumos para o controle da diabetes nas farmácias 
das USFs. Em Recife, os relatos de falta de medicação foram menores que  
em Caruaru.

Em Recife, as farmácias da USF contam apenas com a medicação pa-
ra controle das usuárias sem complicações e em geral foram fornecidos 
gratuitamente. As medicações prescritas pelos profissionais da AE não 
foram disponibilizadas neste nível de atenção. A falta da medicação afe-
tou a continuidade do tratamento prescrito pelos médicos especialistas.  
O alto custo da medicação, associado à baixa renda das usuárias, motivou 
a realização de tratamentos seletivos, de acordo com a possibilidade de 
aquisição da medicação em farmácias privadas. Em Recife, a eventual 
falta de medicamentos nas USFs, motivou as usuárias a armazenarem a 
medicação em suas casas. Em Caruaru, o acesso das usuárias à medicação 
para o tratamento da diabetes foi parcial. Nem sempre toda a medicação 
prescrita, tanto na AB quanto na AE, estava disponível nas farmácias dos 
serviços de ambos os níveis de atenção. Em ambas as redes, a intermitência 
da distribuição da medicação motivou a aquisição dos medicamentos em 
farmácias privadas para não haver interrupção do tratamento. Quanto 
aos insumos, tanto as usuárias de Recife, quanto as de Caruaru, relata-
ram receber gratuitamente insumos como agulhas, insulina e seringas. 
A exceção de uma usuária de Recife, todas as demais não receberam o 
glicômetro e as tiras reagentes. Em ambos os municípios, as usuárias 
relataram insatisfação e ansiedade devido à incerteza do recebimento 
gratuito dos medicamentos para o tratamento.
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Nas duas redes, os encaminhamentos aos especialistas partiram da 
atenção básica. Em Recife e Caruaru, as usuárias relataram dificuldades 
para o agendamento de consultas de seguimento na atenção especiali-
zada. Outra dificuldade adicional foi a longa distância entre as unidades 
de segundo nível e as residências das usuárias.

Em Recife, segundo as usuárias, as dificuldades de acesso à atenção 
especializada aumentaram após a implementação da central de  regulação 
que modificou a forma de marcação de consultas. A usuária com com-
plicações tinha dificuldade em manter a rotina de acompanhamento 
com especialistas, visto que a linha telefônica da central de marcação 
de consultas, em geral estava ocupada e eventualmente as usuárias 
aguardavam na linha por vários minutos para serem atendidas, gerando 
custos adicionais com ligações telefônicas. A extinção das marcações 
presenciais ocorreu sem uma substituição de estrutura adequada da 
central telefônica, com capacidade para atender a demanda de consultas 
de seguimento com volta marcada: “A gente tem um papel de encaminha-
mento e a menina marca aqui no posto e encaminha. A gente fica indo lá 
[no posto] para perguntar se já marcou, pois demora pra conseguir marcar”  
(Usuária 2, Rede Recife).

Em ambos os municípios, a oferta insuficiente de especialistas foi 
destacada como a principal causa da dificuldade na regulação das vagas, 
resultando na demora nas avaliações com os especialistas. Como  resultado 
da demora na regulação das vagas das consultas subsequentes, foi res-
saltada a perda da validade dos exames. Essas dificuldades impediram, 
em alguns casos, o atendimento na atenção especializada e foram razão 
para desmotivar a procura por atenção.

Houve diferenças entre Recife e Caruaru quanto à frequência de in-
ternações e acesso às emergências. Em Recife, apenas a usuária com 
complicações relatou internações e crises eventuais, enquanto todas as 
usuárias de Caruaru relataram crises e admissões em emergências.

Em Recife, as usuárias sem complicações não relataram crises fre-
quentes ou intercorrências relacionadas à diabetes. No entanto, a usuária 
com complicações passou por várias crises após a modificação na forma 
de marcação das consultas. A extinção do agendamento de consultas 
presencial através dos cuidadores, dificultou seu acesso ao serviço espe-
cializado. Para agendar a consulta, a usuária passou a ir presencialmente 



280

Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

ao serviço ou realizar a marcação através da central telefônica, arcando 
com os custos da ligação: “Fui na emergência por conta própria e lá ti-
rou sangue, colocou um comprimido debaixo da minha língua, porque eu 
estava com minha pressão alta, e aplicaram insulina na minha barriga.” 
(Usuária 3, Rede Recife). Em Caruaru, todas as usuárias com compli-
cações relataram crises metabólicas, descompensações e acessos repeti-
dos às emergências próximas a sua residência e em menor frequência as 
usuárias sem complicações. As principais causas das descompensações 
atribuídas pelas usuárias, foram a dificuldade de acessar o serviço es-
pecializado para consultas de seguimento e os conflitos familiares. Nos 
serviços de emergência utilizados, houve bom atendimento com alta após  
a estabilização.

Flexibilidade no tratamento
Em ambos os municípios, as usuárias relataram que em situações de 
crises ou perda de eficácia do tratamento medicamentoso, suas medi-
cações foram ajustadas ou modificadas pelos médicos da família ou nas 
emergências. Em Recife, a usuária com complicações recebeu adaptações 
parciais ao seu tratamento durante o agravamento de uma complicação 
proveniente da diabetes. Teve acesso ao hospital, aos procedimentos 
curativos e aos especialistas para recuperação. Porém, após a crise, não 
conseguiu realizar as consultas de seguimento no mesmo serviço e após 
várias tentativas, desistiu de procurar atendimento.

Coerência do cuidado
Em Recife, apenas uma usuária relatou que a médica da família, even-
tualmente, discordava da conduta adotada pelo profissional da atenção 
especializada, no que diz respeito à modificação da medicação ou de sua 
dosagem. A discordância teve como causa o mal estar provocado pela 
nova medicação. Segundo a usuária, a médica da família recomendou o 
retorno à medicação anterior até nova avaliação da especialista. Em Ca-
ruaru, não foi relatada nenhuma discordância do tratamento proposto 
entre os médicos dos distintos níveis assistenciais.
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Tabela 12-4. Continuidade da Gestão entre redes assistenciais diabetes  
mellitus do tipo 2. Recife e Caruaru, 2012

Acessibilidade entre níveis

Categorias Recife Caruaru

Fase pré-diagnóstica

Detecção precoce Falta de estratégia de detecção 
precoce;
Baixa capacidade resolutiva.

Falta de estratégia de detecção 
precoce;
Baixa capacidade resolutiva.

Apoio ao diagnóstico Indisponibilidade de rede pública 
de diagnóstico;
Diagnóstico tardio.

Indisponibilidade de rede pública 
de diagnóstico;
Diagnóstico tardio.

Fase Pós-diagnóstica

Consultas e exames de 
seguimento

Disponibilidade de consultas de 
nas USFs;
Garantia de exames de 
seguimento.

Disponibilidade de consultas de 
nas USFs;
Emissões de resultados demoradas 
- Quando urgente em clínica 
privada.

Acesso à medicação Disponibilidade de medicações 
gratuitas para o tratamento nas 
USFs com poucas faltas.

Disponibilidade de medicação 
gratuita nas USFs, com eventuais 
faltas;
Indisponibilidade de medicações 
para o tratamento na AE.

Encaminhamento à 
especialistas

Encaminhamentos da AB à AE com 
dificuldades na obtenção da vaga;
Vagas insuficientes no segundo 
nível assistencial.

Encaminhamentos da AB à AE com 
dificuldades na obtenção da vaga; 
Vagas insuficientes no segundo 
nível assistencial.

Flexibilidade no tratamento

Ajustes no tratamento Ajustado conforme surgimento de 
necessidades.

Ajustado conforme surgimento de 
necessidades.

Coerência do cuidado

Coesão entre condutas 
da AE e AB

Discordância eventual na 
prescrição de medicamentos.

Não foi relatada discordância.

Controle da doença Irregularidade nas consultas com 
especialistas;
Pouca comunicação entre AB e AE.

Irregularidade nas consultas com 
especialistas;
Ausência de comunicação entre 
AB e AE.



282

Redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

Continuidade da informação

Transferência da informação
Em ambos os municípios foi consensual a opinião sobre a inexistência 
de transferência das informações entre os especialistas e os médicos da 
família. Em Recife, em nenhum dos casos os médicos especialistas pre-
encheram o campo de contrarreferência presente no formulário de en-
caminhamento. Em Caruaru, não existia esse tipo de instrumento e da 
mesma maneira não havia contrarreferência. Como os especialistas não 
relataram formalmente a conduta adotada para os médicos da família, as 
usuárias e cuidadores de Recife e Caruaru, tornaram-se os responsáveis 
pela transferência das informações da consulta especializada aos médicos 
da família: “O encaminhamento foi num papel e eu não sei de os médicos 
terem entrado em contato, não. E se aconteceu, não percebi. Nem mandar 
recado de consulta ou exame. Nunca soube que os médicos se falaram ou 
mandaram bilhetes” (Usuária 2, Rede Recife).

As usuárias sem complicações relataram que achavam importante o 
compartilhamento das informações por escrito entre os níveis assisten-
ciais, para apoiar os profissionais da atenção básica na tomada de decisões. 
As usuárias com complicações, opinaram que o compartilhamento das 
informações não faria diferença, pois os médicos da família, mesmo com 
as informações, não estariam aptos para tratá-las.

Acesso à informações sobre o tratamento
Houve similaridades nas opiniões das usuárias em Recife e Caruaru quanto 
ao acesso à informações sobre o tratamento. Em ambos os municípios, 
foram propiciadas informações às usuárias sobre a diabetes, seus princi-
pais sintomas, as formas de controlar através da adaptação, relacionada 
aos hábitos cotidianos como dieta alimentar, medicação e atividades 
físicas e das formas de avaliação do tratamento, além dos exames. As 
usuárias relataram que o conjunto de informações aos quais tiveram 
acesso foram transmitidos nas consultas na unidade de saúde, visitas 
de agentes comunitários de saúde (ACS) e em reuniões promovidas nas 
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unidades de saúde. Todas as usuárias tiveram acesso à instruções sobre 
como proceder em casos de emergências e sabiam quais eram unidades 
especializadas que deveriam acessar em situações de crise. Para elas o 
acesso à informações sobre a enfermidade repercutiu no esclarecimento 
sobre a enfermidade e sua correlação com os hábitos cotidianos, além de 
como evitar o agravamento da doença.

Conhecimento acumulado
Em ambos os municípios, algumas das usuárias relataram ser acompa-
nhadas com o mesmo profissional desde o início do tratamento. Nestes 
casos, em ambos os níveis de atenção, havia conhecimento acumulado. 
Na opinião das usuárias os profissionais conheciam o histórico clínico e 
características pessoais de cada uma, sem a necessidade de consultar os 
prontuários. Nos casos em que houve alternância de profissionais, sobre-
tudo na AE, as usuárias relataram que os profissionais às desconheciam e 
era necessária a repetição da história clínica a cada nova consulta.

Em ambos os municípios, observou-se que a repetição da trajetória 
assistencial foi causada, não apenas pela rotação dos profissionais, mas 
também pela pobreza de preenchimento das informações nos prontuá-
rios. Havia a necessidade da indagação às usuárias sobre suas trajetórias 
e condutas anteriores, tendo em vista que os prontuários não represen-
tavam fontes de informações densas, o suficiente para os médicos con-
hecerem as usuárias e seu contexto social e de saúde. As usuárias assu-
miam com naturalidade a necessidade de contar sua trajetória aos novos 
profissionais, principalmente na AE, pois desde quando começaram o  
tratamento, esta era a prática.

Durante a coleta de dados em Caruaru, detectou-se a existência de du-
plicidade de prontuários. Havia fichas de usuários, controladas pelo médico  
de família e arquivadas no consultório, separado dos prontuários da 
USF. Observou-se que as anotações eram diferentes das que consta-
vam no prontuário da unidade. Esta prática tinha como objetivo evitar  
que as informações das usuárias fossem perdidas junto com os prontuários 
da unidade.
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Tabela 12-5. Continuidade da Informação entre redes assistenciais  
diabetes mellitus do tipo 2. Recife e Caruaru, 2012

Categorias Recife Caruaru

Transferência de informações

Uso de 
mecanismos 
de troca de 
informações

Existência de meios formais de 
transferência de informação entre os 
níveis assistenciais;
Pouca informação para a referência;
Ausência de contrarreferência; A AE não 
enviou informações formais para a AB;
Usuárias responsáveis pela 
transferência de informações, 
sobretudo da conduta da AE a AB.

Inexistência de meios formais de 
transferência de informação entre os 
níveis assistenciais;
Pouca informação para a referência;
Ausência de contrarreferência. A AE não 
enviou informações formais para a AB;
Usuárias responsáveis pela 
transferência de informações, 
sobretudo da conduta da AE a AB.

Acesso à 
informações 
sobre o 
tratamento e 
intercorrências

Informações sobre a diabetes 
prestadas na AB;
Existência de programas e políticas 
focadas para diabéticos; Informações 
sobre procedimentos em caso de 
crises, existência de folhetos e 
campanhas de informação.

Informações sobre a diabetes 
prestadas na AB;
Existência de programas e políticas 
focadas para diabéticos; Informações 
sobre procedimentos em caso de 
crises, existência de folhetos e 
campanhas de informação.

Conhecimento acumulado

Conhecimento 
sobre a história 
e contexto das 
usuárias

Observado na AB entre as usuárias sem 
alternância do médico;
Impossibilidade pela rotação de 
especialistas.

Observado na AB entre as usuárias sem 
alternância do médico;
Impossibilidade pela rotação de 
especialistas.

Continuidade da relação

Consistência da equipe
Em ambos os municípios houve semelhanças nas opiniões sobre a con-
sistência da equipe e seus efeitos. A alternância dos profissionais foi mais 
evidenciada pelas usuárias de Caruaru. Na AB, destacou a alternância 
de um médico da família por município. Na opinião, principalmente 
dos profissionais, a alternância ocorreu pela dificuldade da AB em fixar 
 profissionais, principalmente em Caruaru. A manutenção do mesmo pro-
fissional responsável pelo atendimento foi bem avaliada por favorecer a 
construção do vínculo entre os profissionais e as usuárias. As usuárias 
que permaneceram com os mesmos médicos de família experienciaram 
o aprofundamento do conhecimento dos profissionais sobre suas his-
tórias: “É sempre a mesma médica que me atende no posto [na atenção 
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 especializada]. Tem um médico da catarata, tem um médico do glaucoma. 
O da cirurgia é a mesma coisa” (IMS, U3 DM Recife).

Na atenção especializada, foi observado que todas as usuárias de 
Recife e Caruaru sofreram com a alternância dos profissionais que as 
atenderam. As consultas eram agendadas para os especialistas com 
agenda disponível. Como consequência, as consultas eram pontuais e as 
pacientes transitórias.

Vínculo entre as usuárias e os profissionais
Em ambos os municípios, houve similaridades quanto à consolidação dos 
vínculos entre médicos de família e as usuárias que permaneceram com os 
mesmos profissionais ao longo de sua trajetória assistencial. Não foi obser-
vado o aprofundamento da relação com os profissionais da atenção especia-
lizada. As usuárias de Recife e Caruaru, que foram atendidas pelos mesmos 
profissionais na atenção básica, demonstraram boa relação e confiança 
em seus médicos. Em cada rede, as informações de duas usuárias eviden-
ciaram que a consolidação do vínculo e da confiança com os profissionais 
da atenção básica não resultava apenas do longo tempo de consultas com 
o mesmo profissional mas, sobretudo, pelo interesse e atenção do médico 
com a usuária e pela segurança e confiança no tratamento que prescrevia 
(tabelas 12-6 e 12-12).

Tabela 12-6. Continuidade da Relação entre redes assistenciais diabetes  
mellitus do tipo 2. Recife e Caruaru, 2012

Categorias Recife Caruaru

Consistência da equipe

Identificação do 
médico responsável

Reconhecimento do médico de família 
como responsável pelo seguimento.

Reconhecimento do médico de família 
como responsável pelo seguimento.

Consolidação do vínculo

Confiança no 
profissional

Vínculo na AB, e nenhum na AE; 
Insuficiência especialista na rede.

Vínculo na AB, e nenhum na AE;
Insuficiência especialista na rede.

Apenas uma das usuárias considerou que a mudança de médico foi 
benéfica na medida em que passou a ser atendida por uma profissional 
com quem mantém boa relação e comunicação, diferentemente do que 
ocorria com o médico anterior. Observou-se que alternância do  especialista 
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gerava a falta de consolidação do vínculo e decorria da alta demanda e 
da baixa oferta de profissionais especializados.

Conclusões
Os resultados do estudo evidenciaram vários elementos que influenciam 
as distintas dimensões da continuidade da assistência às mulheres com 
câncer de mama e com as portadoras de diabetes. Em ambas as redes, 
foram observadas diversas barreiras à continuidade da atenção, porém 
mais notadamente em Caruaru.

Os problemas com continuidade da gestão do cuidado das mulheres 
com câncer de mama se evidenciaram nas dificuldades de acessibilidade 
aos distintos níveis assistenciais que aparecem, tanto na fase pré-diagnós-
tica, quanto na fase diagnóstica. Na primeira fase, a principal limitação 
imposta à atenção das usuárias foi o descumprimento das normas para 
o diagnóstico precoce do câncer.

Na fase seguinte, a insuficiente oferta de consultas e de exames e a 
falta ou as interrupções nas entregas de medicamentos gratuitos oca-
sionava, além de prolongados tempos de espera, o aumento dos custos 
com a compra de medicações e pagamento por estes procedimentos  
em clínicas privadas, mais notadamente em Caruaru. Adicionalmente, em 
ambas as redes, as longas distancias, sobretudo da atenção especializada, 
associada à precária oferta de transporte público em sistemas integra-
dos, especialmente em Caruaru, incidiram também sobre o aumento dos 
custos com o tratamento. O conjunto destes fatores contribuiu no atraso 
do diagnóstico e do tratamento das mulheres. Também se observou em 
Caruaru a existência de resistência dos profissionais ao acesso das usuá-
rias nas unidades de emergência gerais, motivada pela falta de preparo 
para o atendimento de casos de oncologia. Por outro lado, um aspecto no-
tável foi o apoio familiar e de amigos, como também a assistência  médica 
 prestada às mulheres. Estes elementos foram fundamentais para melho-
rar a condição psicoafetiva das mulheres, assim como no apoio efetivo 
com recursos financeiros e na condução de trâmites para o tratamento.

Em relação à coerência da atenção, observaram-se pontuais discor-
dâncias entre os profissionais na rede especializada - o que não pode ser 
observado em relação à atenção básica, em virtude da falta de comunicação 
entre estes níveis de atenção -, decorrente da fragmentação dos serviços.
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No que diz respeito à continuidade da informação, a rede de Caruaru 
carecia de instrumentos formais de transferência de informações. Mesmo 
assim, as pacientes foram encaminhadas da atenção básica portando in-
formações por escrito e solicitações de exames. Em Recife, foi utilizado  
o formulário específico de transferência de informações, e as mulheres fo-
ram encaminhadas ao segundo nível de atenção, adicionalmente portando 
solicitações de exames ou os resultados dos já realizados. Entretanto, em 
ambas as redes, não se observou a contrarreferência, e as informações eram 
prestadas pelas usuárias ou por seus familiares. Os especialistas trocam 
informações através dos prontuários, ligações telefônicas e conversas 
informais, possivelmente por trabalharem na mesma unidade de saúde.

Quanto à continuidade da relação, em ambos os municípios, o esta-
belecimento de vínculos das pacientes com os profissionais da atenção 
básica pode ser considerado pouco expressivo. A percepção de algumas 
usuárias era de que os médicos de família não estavam aptos para acom-
panhar o tratamento de câncer de mama. Possivelmente, contribuiu para 
essa percepção a falta de retorno das informações do nível especializado, 
apesar das solicitações de esclarecimentos feitos por médicos do primeiro 
nível de atenção. Todas as usuárias mantiveram o vínculo e tinham como 
referência médica seus oncologistas, possivelmente como consequência 
do atendimento com o mesmo profissional ao longo do tempo.

Com relação à continuidade da gestão do cuidado as mulheres porta-
doras de diabetes mellitus do tipo 2, a cobertura das usuárias por equipes 
de saúde da família não foi suficiente para evitar, em alguns casos, que 
o diagnóstico fosse definido tardiamente e em situações de crise, espe-
cialmente na rede de Caruaru. Do mesmo modo, não foi suficiente para 
assegurar a realização gratuita dos exames para a definição do diagnós-
tico, dos exames de seguimento e da aquisição regular de medicamentos 
e insumos, especialmente os prescritos na atenção especializada, com 
consequente aumento de gastos com o tratamento. Há insuficiente oferta 
de serviços que produz espera prolongada para obtenção de consultas 
com especialistas. No entanto, em ambos os municípios, associada à baixa 
capacidade de resolução das unidades de saúde, podem ter contribuído 
para o atraso do diagnóstico e continuidade de tratamento no serviço 
público, a falta de planejamento de consultas preventivas nas unidades 
de saúde, associadas ao baixo nível socioeconômico das usuárias.
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Em relação à coerência da atenção, a discordância no tratamento 
entre especialista e o médico de família foi pontual.

Em Caruaru, a descontinuidade da informação estava relacionada 
com a inexistência de instrumentos oficiais de transferência de infor-
mações e pela limitada comunicação entre os profissionais dos distin-
tos níveis assistenciais, sobretudo pela falta de contrarreferencia. Além 
disto, a falta de organização das unidades motivava os médicos a gerar 
um segundo prontuário com distintas informações das registradas no 
prontuário do arquivo geral. Em ambos os municípios, é possível que o 
intercâmbio de informações entre níveis seja limitado pela rotatividade 
dos médicos especialistas.

Em Recife, a estabilidade das equipes de atenção básica favoreceu a 
consolidação do vínculo entre as usuárias e os médicos de família. Ao con-
trário, a rotatividade e número reduzido de especialistas impediu o estabe-
lecimento de vínculos e o acúmulo de informações sobre as usuárias e seus 
contextos. Finalmente, foi destacado o papel fundamental, para a maioria 
das usuárias, do apoio familiar, financeiro e, sobretudo, emocional, uma 
vez que a certeza do apoio promovia segurança e bem-estar psicoafetivo.

Tabela 12-7. Exemplos de citações sobre a Continuidade da Gestão  
do cuidado às portadoras de câncer de mama

Acessibilidade entre níveis

Categorias Recife Caruaru

Fase pré-diagnóstica

Detecção 
precoce e apoio 
ao diagnóstico

“Antes [do diagnóstico] eu ia quando estava com uma dor de cabeça, quando esta-
va com um resfriado. Eu sempre ia [ao serviço de saúde]... é… tinha [informação], 
mas eu nunca fiz. Quando eu fiz esse, foi que eu descobri que tinha [...].””(Usuária 
1, Rede Recife). “Eu fui aqui ao Posto de Saúde, aqui pertinho da minha casa, que 
naquela época tinha médico. A Doutora falou: “Eu vou te pedir um exame, um 
ultrassom.”Porque, naquela época, não fazia mamografia [...]Aí, eu falei:”Doutora: 
passe, Eu dou um jeito e pago para fazer logo. Tinha que ter 40 [anos] para ter o 
direito de fazer [o exame]. Eu tinha 35 anos” (Usuária 3, Rede Caruaru).

Fase diagnóstica

Acesso à AE no 
diagnóstico

“A dificuldade que eu tive no SUS foi essa. Foi de querer um mastologista e ele es-
tar de férias e não ter outro no lugar. [...] só tinha um mastologista. Eu acho um 
absurdo. Aí, ia demorar muito [...]. Eu perguntei: “Tem outro? “– “Não tem outro”

Continua
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Acessibilidade entre níveis

Categorias Recife Caruaru

[...].Aí, a ginecologista disse: “Você tem que ir rápido para o mastologista. Por-
que os seus exames não deram coisas muito boas, não.” Aí, eu fiquei muito preo-
cupada. Disse: “não vou esperar, não.” (Usuária 2, Rede Recife).

Acesso à 
Cirurgias

“O que facilitou operar no Hospital XXX foi que eu fiz o exame com quinze dias. 
Eu recebi a biopsia, não é?! Com quinze dias eu recebi. Quando eu recebi, ela já 
marcou a minha cirurgia, dia 3 de abril. Foi rápido.” (Usuária 1, Rede Recife).

Acesso à 
Quimioterapia e 
radioterapia

“Foi o prefeito. Não liberou a radioterapia [...] Eu disse: “E agora? “Sim. Aí, eu come-
cei, não é? Comecei a tomar essa injeção todinha. Aí, quando foi depois, aí, eu fiquei 
com a Doutora YYY, depois que Doutor XXX foi...saiu. Aí, eu passei para Doutora 
YYY.” (Usuária 1, Rede Caruaru). “Na verdade, ela não fez, não, radioterapia. Ela 
ficou aguardando autorizar. Não conseguiu autorização em Recife. Aí, o tempo 
passou e ela não fez. Ela fez só a quimioterapia e desde então, ela faz a injeção uma 
vez por mês [...].” (Profissional da atenção especializada, Rede Caruaru).

Exames pré-
operatórios e 
Biópsias

 “Sabe [o mastologista] me encaminhou, aí pediu exame de sangue e pediu a 
biopsia. Paguei todos os exames [...] eu gastei uma nota. A biópsia, o exame do 
coração, exame de sangue, foi tudo por minha conta. Por sinal, pedi até dinheiro 
emprestado. Minha mãe me ajudou [...].” (Usuária 1, Rede Caruaru). 

Tratamento e Seguimento

Acesso à 
Medicação

“Ela pega dipirona e outras medicações quando lá [farmácia PSF] não tem, aí a 
gente tenta conseguir com a farmácia central.” (Profissional do primeiro nível 
de atenção, Rede Recife).
“A pessoa já está doente com um problema sério e, acontecendo isso, minhas 
medicações eu tinha que comprar tudo. No Hospital XXX não me deram nada de 
medicação. Eu tinha que comprar tudo [...] eu peguei. Naquela época eu estava 
tomando cortisona, eu estava tomando outra pra cabeça, que era hidantal [...] 
Não é o Governo que dá essas medicações? E porque aqui, também, eles não dão? 
Eu acho que é porque é desviado. Eu disse: “Doutor. Lá em Caruaru eles não dão 
isso aqui pra gente, não.”Aí, ele falou assim: “Pois isso aqui vai pra todo mundo. 
Todo mundo tem direito a essa medicação de graça””.” (Usuária 3, Rede Caruaru).

Coordenação da 
atenção

“Só que eu achava, assim, depois te ter feito a cirurgia, eu achava que ele era 
só cirurgião mesmo. Foi o mastologista. Fez a cirurgia. Pronto. Eu vou ficar só 
com a oncologista e vai dar tudo certo. Como deu, aí eu não procurei mais ele.” 
(Usuária 2, Rede Recife).

Encaminha-
mentos à AE

“Recebia encaminhamento. Cardiologista eu precisei. Marquei rápido também. 
Duas vezes eu fui no cardiologista lá no Hospital XXX. Agora o que demorou, que 
eu ainda não consegui fazer, foi um exame que ela passou de eco cardiograma.” 
(Usuária 2, Rede Recife).

Flexibilidade no tratamento

Ajustes no 
tratamento

“Porque todas as vezes que ela [a usuária] precisou, das especialidades ela teve 
a assistência. A gente encaminhou para o radioterapeuta, mas o radioterapeuta 
demorou a ter a consulta [...], mas assim, a gente teve coisas que ela teve bem ágil. 

Continua
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Acessibilidade entre níveis

Categorias Recife Caruaru

O neurologista, ele veio logo, ele providenciou logo, [...] ela tinha que ter o colete, 
ela teve o colete. Ela tinha que ter a fisioterapia motora, ela teve, mas também foi 
capengada, porque a menina [fisioterapeuta] vem uma vez, e eu acho que não pode 
ser só uma vez por semana.” (Profissional da atenção especializada, Rede Recife).

Coerência do Cuidado

Coesão entre 
condutas

“A gente vai fazer um quadrante. Só a parte que estava sendo afetada [...]. “E ele 
disse que trabalhava lá [no Hospital XXX], que podia fazer particular, mas eu 
não tinha condições. Só que depois, outro mastologista indicou tirar toda mama 
e eu preferi.” (Usuária 2, Rede Recife).

Tabela 12-8. Exemplos de citações sobre a Continuidade da informação  
na atenção a portadoras de câncer de mama

Transferência da Informação entre níveis

Mecanismos de 
transferência de 
informações

“De lá [atenção especializada] para cá [atenção básica] vem, não. Não, por escri-
to [...] que a Doutora manda? Não. Por aqui eles não mandam nada.” (Usuária 1, 
Rede Recife).
 “As informações clínicas dos pacientes são compartilhadas entre os profissio-
nais de nível superior em termos que interesse a patologia.” (Profissional da 
atenção especializada, Rede Caruaru).

Acesso à infor-
mações sobre o 
tratamento

“Doutora XXX, quando eu saí da cirurgia, ela foi lá, viu. Ensinou os exercícios para 
gente, que a gente não deveria deixar de fazer, por conta do braço. Porque você 
não pode fazer muita coisa, porque pode inchar grave. E depois que incha, não 
tem mais jeito. Segui tudo direitinho. Eu não pegava em vassoura, não fazia movi-
mentos repetitivos. Tudo o que ela pediu, eu não fiz [...]. Ela ensinou uns exercícios 
que eu fazia. Mas aí, eu não precisei de fisioterapia, não.” (Usuária 2, Rede Recife).

Conhecimento acumulado

Conhecimento 
sobre o contexto 
das usuárias

“Mas, para eles se comunicarem, tinha que vir uma do Hospital XXX também, 
porque ali ela já sabe, ali ela já está sabendo dos exames todinhos e da operação 
que eu fiz. Ali, ela já sabe de tudo. Aí, para mim, a senhora quer saber se mel-
horava. Melhorava muito. Não estou dizendo, se tivesse de lá que viesse de lá.” 
(Usuária 1, Rede Recife).

Tabela 12-9. Exemplos de citações sobre a Continuidade da Relação  
na atenção à portadoras de câncer de mama

Consistência da Equipe

Identificação do 
médico respon-
sável

“Para ser sincera, eu só fui para ele na cirurgia, no início, depois da cirurgia, e 
depois eu voltei lá para ele tirar os pontos e fazer a revisão da cirurgia. Eu não 
voltei mais para ele. Porque eu achava que só indo para a oncologista, já resolvia 
tudo. [...] Mas, assim, foi falta de experiência de alguém dizer: “Ô mãe, tu não 

Continua
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consegues ter um mastologista, não?” Porque o certo é ser acompanhada pelos 
dois. Só que eu achava assim, depois te ter feito a cirurgia, eu achava que ele era 
só cirurgião mesmo.” (Usuária 2, Rede Recife).

Vínculo entre usuárias e profissionais

Confiança no 
profissional

“Antes da doutora XXX, eu me consultei com outra médica, outra oncologista. 
[...], mas eu gostei mais da doutora XXX. Aí, toda vez que eu ia, eu dizia que era 
para doutora XXX. “Mas tem muita gente para ela.” Mas dá um jeitinho, eu dizia. 
Aí, as meninas começaram a marcar para ela.” (Usuária 2, Rede Recife).
 “Porque ela já sabe. Eu me sinto... porque ela é minha médica e já sabe de tudo. 
[...] “É assim. É saber da doença, sabe? Lutar, assim, pelo paciente, para ver se o 
paciente se recupera”…” Usuária 1, Rede Recife).

Transferência da Informação entre níveis

Mecanismos de 
transferência de 
informações

“De lá [atenção especializada)] para cá [atenção básica], vem não. Não por escri-
to [...] que a Doutora manda? Não, para aqui eles não mandam nada.” (Usuária 1, 
Rede Recife).
“As informações clínicas dos pacientes são compartilhadas entre os profissio-
nais de nível superior em termos que interesse a patologia.” (Profissional da 
atenção especialziada, Rede Caruaru).

Acesso à infor-
mações sobre o 
tratamento

“Doutora XXX, quando eu saí da cirurgia, ela foi lá, viu. Ensinou os exercícios a 
gente, que a gente não deveria deixar de fazer, por conta do braço. Porque você 
não pode fazer muita coisa, porque pode inchar grave. E depois que incha, não 
tem mais jeito. Segui tudo direitinho. Eu não pegava em vassoura, não fazia 
movimentos repetitivos. Tudo o que ela pediu, eu não fiz. [...]. Ela ensinou uns 
exercícios que eu fazia. Mas aí, eu não precisei de fisioterapia, não.” (Usuária 2, 
Rede Recife).

Conhecimento acumulado

Conhecimento 
sobre o contexto 
das usuárias

“Mas, para eles se comunicarem, tinha que vir uma do Hospital XXX também, 
porque ali ela já sabe, ali ela já está sabendo dos exames todinhos e da operação 
que eu fiz. Ali, ela já sabe de tudo. Aí, para mim a senhora quer saber se mel-
horava. Melhorava muito. Não estou dizendo, se tivesse de lá que viesse de lá.” 
(Usuária 1, Rede Recife).

Tabela 12-10. Exemplos de citações sobre a Continuidade da Gestão  
da atenção à portadoras de diabetes mellitus do tipo 2

Acessibilidade entre níveis

Fase pré-diagnóstica

Detecção 
precoce

“O diabetes eu comecei com fome, sede e urinar. Eu tinha uma fome que nin-
guém controlava. E eu sempre fui ao doutor aqui no posto. Eu ia, mas tomava 
remédio e nada. Aí, comecei a perder o peso, mas perdi o peso numa violência. 
Quando comecei eu estava com setenta e cinco quilos, e quando foi descoberta a 
diabetes, eu já estava com cinquenta [...].” (Usuária 1, Rede Recife).

Continua
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Acessibilidade entre níveis

Apoio ao 
diagnóstico

“Muitos exames de sangue. Foram 110 reais. Aí, eu fiz e levei o raio-x e os exa-
mes. Levei tudinho para a Doutora. Aí, ela olhou e disse: “Não. O raio-x deu 
bom.” Doutora XXX, e os exames também para um diabético. Mas é assim. Tem 
gente que prefere fazer pago, porque demora muito. Demora muito, mesmo.” 
(Usuária 2, Rede Caruaru).

Fase Pós-diagnóstica

Consultas e 
exames de 
seguimento

“Às vezes a gente vai e não tem vaga. É muito difícil a pessoa pegar uma ficha. Tem 
que ir muito cedo para conseguir uma ficha na USF. Eu fiquei com um problema 
que eu não podia me levantar muito cedo, por conta da frieza. Ficava passando 
mal. Aí, eu tinha que botar minha filha para ficar lá, para pegar uma ficha. Depois, 
quando pegava a fichinha, que eu me alimentava. Quando eu ia para lá, eu tinha 
que ir sem me alimentar para fazer o teste do dedo para saber como estava. Faz o 
teste, aufere a pressão. Aí, eu... mas tenho grande dificuldade. Chego lá “Preciso 
de uma ficha para me consultar.” “É. Mas não tem vaga, não tem vaga.” “A Doutora 
estabeleceu um negócio assim: toda quarta-feira era dia para os hipertensos na 
parte da manhã e na parte da tarde “[...].” (Usuária 2, Rede Caruaru).

Acesso à 
medicação

“Eu recebo aqui a medicação todos os meses. Só se não tiver de jeito nenhum. 
Só se tiver faltando. Mas tem sempre medicação. Não tenho do que me queixar. 
Quando não têm, elas explicam “[...]”(Usuária 2, Rede Caruaru).

Encaminha-
mento à  
especialistas

“Quando chegava lá pra marcar direto, era bom. Tinha aquele dia só, quando 
chegava lá e marcava. Sempre marcando. Agora, é uma dificuldade. Agora, esse 
negócio por telefone.” (Usuária 1, Rede Recife).
“Marca aqui no posto e encaminha. A gente fica indo lá para perguntar se já 
marcou, pois demora a conseguir marcar. Eu estou precisando de um oftalmolo-
gista faz tempo. Está demorando desde setembro [4 meses de espera].” (Usuária 
2, Rede Recife).

Flexibilidade no tratamento

Ajustes no 
tratamento

“E disse que eu tinha que tomar remédio. Aí, passou o remédio. Eu tomava 
primeiro. Eu comecei tomando Clorpropramida, depois eu fui para o posto de 
saúde. A Doutora Silvia passou para mim esse comprimido. Aí, eu tomei uns 
dias. Aí, eu tomei um bocado de tempo. Aí, depois, passou para outro que é esse 
Glibenclamida, que ainda eu estava tomando. Aí, agora estou na Diabinese, por-
que eu tomo remédio muito tempo.” (Usuária 2, Rede Caruaru).

Coerência do cuidado

Coesão entre 
condutas da AE 
e AB

“É que deixa mais por fora. Das mudanças que estão acontecendo com aquele 
paciente que está aqui na comunidade, que a gente cuida dela também. Isso me 
deixa sem resposta para algumas coisas. Por que vai acrescentou um remédio. 
Mas porque acrescentou aquele remédio? Porque trocou o remédio? Ela se queixou 
de alguma coisa lá e não se queixou aqui? Fica um pouco mais difícil, por que foi 
mudado uma dose de insulina, é fácil para mim ver. Mas, aí, por que ele tirou um 
remédio e colocou outro? Ela teve alguma queixa lá que nunca se queixou aqui? Ou 
apresentou alguma coisa no exame que eu não tive acesso, que eu não soube aqui? 
Aí, fica como uma lacuna.” (Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Recife).
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Tabela 12-11. Exemplos de citações sobre a Continuidade da informação  
na atenção à portadoras de diabetes mellitus do tipo 2

Transferência da informação

Mecanismos de 
transferência de 
informações

“O encaminhamento foi num papel e eu não sei dos médicos terem entrado em 
contato, não. E se aconteceu, não percebi. Nem mandar recado de consulta ou 
exame. Nunca soube que os médicos se falaram ou mandaram bilhetes. [Eles se 
comunicarem] ajudava, sim, porque um fica sabendo o que vem acontecendo 
anteriormente. “O prontuário de lá do Hospital XXX ficou lá, e no posto de saúde, 
abriu um novo. Nem eu contei nada que passou lá. O que passou lá, passou lá. 
Ficou e acabou-se.” (Usuária 2, Rede Recife).

Acesso à infor-
mações sobre 
o tratamento e 
intercorrências

“Explica. Ele explica. Ele diz que a pessoa fazendo regime, tomando a medi-
cação, verificando assim que dia, quando está muito alta, ele diz que de oito em 
oito dias, ou dia sim dia, não quando ela já está baixa. Aí, com uns quinze dias 
ou um mês. Eu acho normal mesmo, porque você toma a medicação e ela baixa. 
Depois, tenho que fazer um regime que ele passou, onde não posso comer mui-
tas coisas doces. Eu já uso adoçante, a manteiga sem gordura, aquele refrigeran-
te light. Pronto. É suficiente mesmo.” (Usuária 1, Rede Caruaru).

Conhecimento Acumulado

Conhecimento 
do contexto das 
usuárias

“Desde que estou aqui, ela é sempre tratada com os mesmos profissionais. Eu acho 
importante ela estar com o profissional. Vai conhecendo a história dela, a doença 
dela, vai vendo a evolução. Acho bom. Vai criando um vínculo. Eu acho que a con-
fiança do médico, do paciente, conhecer já aquele profissional, e seguir mais um 
pouco aquilo que ele fala.” (Profissional do primeiro nível de atenção, Rede Recife).

Tabela 12-12. Exemplos de citações sobre a Continuidade da relação  
na atenção à portadoras de diabetes mellitus do tipo 2

Consistência da Equipe

Estabilidade da 
equipe

“É sempre a mesma médica que me atende no posto. [Na atenção especializa-
da], tem um médico da catarata, tem um médico do glaucoma. O da cirurgia é 
a mesma coisa. Primeiro, foi a doutora. Me recebeu muito bem. Não senti nada 
na cirurgia. Chorei muito porque eu disse assim, não me deixe não. Volte para 
fazer a cirurgia no outro olho. Eu gostei tanto da senhora,. Aí, não senti nadinha 
da sua mão. Aí, quando foi para fazer o outro, foi um doutor. Já não foi ela. Mas 
quem mudou foram eles mesmos. Não foi eu, não.” (Usuária 3, Rede Recife).
 “Quando troquei de médico, contei minha história de novo. É normal ter de contar 
minha história. Como é que ele vai descobrir numa pessoa, se não conversa com 
ele. Não sabe de nada, não vai adivinhar. Eu acho normal.” (Usuária 2, Rede Recife).

Consolidação do vínculo entre as usuárias e os profissionais

Confiança no 
profissional

“Era atendida pela mesma médica. Parece a Dra. YYY. E depois foi Dra. XXX, que 
saiu rápido. Aí, veio essa agora. Um ano, mais ou menos, ou mais. Tem dia que 
tinha palestra que ela fazia. Uns três meses, numa quarta-feira, que a paciente 
dela podia ir assistir a palestra. A responsável pelo meu acompanhamento é a 
Dra. ZZZ. Eu acho uma maravilha o tratamento dela. É bom. Ela atende bem o 
paciente e ela se preocupa com o paciente. Eu só vou a ela. Só vou nela. As infor-
mações que ela me dá são muito boas. É para o bem do paciente. E eu compreen-
do a palestra dela é clara.” (Usuária 2, Rede Recife).




