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RESUMO 

Desde a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), há um empenho de forças 

políticas e técnicas em concretizar arranjos organizativos que expressem o desenho mais 

adequado para efetivar o acesso à saúde em territórios com limites geográficos 

continentais, como o do Brasil. Porém, historicamente, ao nos centrarmos nos trajetos 

assistenciais de usuários que necessitam migrar da atenção básica (AB) para a atenção 

especializada (AE), é perceptível uma persistente departamentalização dos serviços de 

saúde, o que fragiliza a integralidade da atenção e os fluxos dos usuários. Dessa forma, 

o Estado tem investido na regionalização da saúde como potente estratégia para 

aumentar o alcance dos serviços ofertados, de forma a atender às necessidades dos 

usuários com maior qualidade e menor custo de investimento. Sendo assim, esse estudo 

se propõe a compreender como acontece a regulação do acesso à atenção especializada, 

a partir de uma perspectiva regionalizada da saúde. Trata-se de um estudo enraizado em 

solos epistemológicos da pesquisa qualitativa, que tem como interesse as experiências e 

processos de significações de sujeitos inseridos no cenário da saúde. Foram 

entrevistados 9 usuários e 5 gestores da área de saúde de Russas, estado do Ceará, no 

período de janeiro a abril de 2016. As entrevistas foram coletadas no serviço 

ambulatorial e especializado da região (policlínica). Realizaram-se entrevistas em 

profundidade, buscando reconstituir as trajetórias assistenciais dos usuários. Ademais, 

utilizamos anotações em diário de campo e observação dos serviços de saúde. A 

construção da informação teve como lente a perspectiva da fenomenologia empírica, a 

partir da qual se desvelaram três unidades de significados. A primeira unidade de 

significado foi a organização dos fluxos de acesso regionalizado, apontando os fluxos 

institucionalizados pelos protocolos de acesso à AE implantados sob uma lógica muito 

estrutural e burocrática, culminando em barreiras de acesso e levando os usuários a 

trilhar vias paralelas. Na segunda unidade, o cerne das análises girou em torno da gestão 

das práticas regulatórias regionais, desvelando as estratégias utilizadas pelos gestores 

para garantir fluxos de acesso regionalizado, tais como o controle sistemático da oferta 

de vagas, matriciamento entre AE e AB, utilização das Tecnologias de Informação e 

comunicação no processo de regulação do acesso regional. Por último, apresentamos a 

gestão das práticas regulatórias com base na organização interna do serviço de 

referência, discutindo principalmente – a partir das trajetórias assistenciais – o impacto 

que a acessibilidade geográfica tem no acesso à saúde dos usuários, a importância do 

transporte sanitário e a priorização de municípios mais distantes. Conclui-se que a 

modelagem de serviços de saúde, na perspectiva regionalizada de saúde, é uma solução 

necessária e inevitável para um país de dimensões continentais. Todavia, devem 

estruturar-se potentes sistemas logísticos e de apoio para que de fato se consiga alcançar 

a integralidade de todos os níveis de saúde.  

 

Palavras-chave: Regionalização. Acesso aos serviços de saúde. Atenção secundária à 

saúde. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Since the consolidation of the Unified Health System (SUS) which are among the 

managers with a commitment to policies and menial forces in achieving organizational 

arrangements that express the most suitable design to effect access to health territories 

limits the continental geography like Brazil. But historically by focusing on care paths 

of users who need to migrate to specialized care (AE), a persistent departmentalization 

of health services is noticeable that weaken the comprehensive care and the flow of 

users. Thus, the state has invested in health Regionalization as a powerful strategy for 

the achievement of services offered in a timely manner to the needs of users with higher 

quality and lower investment costs. therefore this study set out to understand how has it 

happened to regulating access towards specialized care under the regionalized health 

perspective. This is a study rooted in epistemological soil of qualitative research, whose 

interest the experiences and subjects of meanings processes inserted in the health region 

scenario. We interviewed 9 users and 5 managers of Russian health region, Ceará, from 

January to April 2016. The interviews were collected in the outpatient and specialized 

service in the area (Polyclinic) through in-depth interviews seeking to reconstruct the 

trajectories of care users also used up notes in a field diary and observation of health 

services. Construction of information was to lens the perspective of empirical 

phenomenological which unveiled three units of meaning. The first unit of meaning was 

the Organization of regionalized access flows, pointing institutionalized flows by AE 

access protocols, protocols these implanted under a much more structural and 

bureaucratic logic culminating access barriers leading users to tread other parallel. In 

the second unit the core of the analysis has consolidated around the management of 

regional regulatory practices, revealing the strategies used by managers to ensure 

regionalized access flows, such as the systematic control of the supply of places, 

matricial between AE and AB, use of Technologies information and communication in 

the regulation of regional access process. Finally, the management of regulatory 

practices is presented from the perspective of internal organization of the reference 

service, mainly discussing in light of the care trajectories the impact of geographical 

accessibility has in the search for access to users' health, the importance of sanitary 

transport and prioritization of more distant municipalities. It is concluded that the 

modeling of health services in prospective health regions is a necessary and inevitable 

solution to a Parents continental aspect, but must be structured powerful logistics 

systems and support to actually achieving the completeness of all health levels. 

 

Keywords: Regionalization. Accessing to health services. Health secondary attention. 
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1. MEUS CAMINHOS E ITINERÁRIOS DE VIDA: CONTEXTUALIZANDO O 

OBJETO 

“Há um esforço, isto é, um movimento que já 

está acontecendo dentro, „internamente‟, que 

tem emoções, sensações, pensamentos, 

raciocínios, direções, etc. que são 

imprimidos no movimento visível, mostrando-

se a olho nu”.  
Rudolf Laban 

 

Muitos foram os caminhos que trilhei até aqui. O encontro com esse problema 

de pesquisa é fruto de uma construção de vida. Trata-se de um problema arquitetado 

minuciosamente por cada momento vivido, por cada conhecimento apreendido. Os 

escritos aqui registrados compõem uma dialética entre o meu “eu” e o mundo das 

coisas; dialética expressada nas minhas inquietações e nos meus pensamentos captados 

por todos os olhos que meu corpo há de ter. Para isso, necessito desvelar contextos e 

cenários que propiciaram esse encontro antes de emergir em outros itinerários.  

Apesar do início dessa pesquisa datar da minha entrada no mestrado, os 

questionamentos que antecederam este momento guardam as inquietações das (in) 

compreensões das partes que, somadas, resultavam no todo.  

Minha primeira imersão no campo científico ocorreu na graduação, ancorada 

nas bolsas de iniciação científica – bolsas profundamente disputadas, principalmente 

dentro dos muros de uma universidade privada, uma vez que o seu significado é 

atrelado ao sentido de incentivos financeiros. O fato foi que ali ingressei. 

Paralelamente à bolsa de iniciação científica, eu vivia um momento de intenso 

engajamento no programa de extensão em saúde coletiva, com imersão na comunidade 

do “gengibre”, localizada em uma região nobre de Fortaleza – o bairro Dunas. Essa 

região caracteriza-se por constituir uma grande área de lazer e turismo nas proximidades 

da Praia do Futuro, mas também por apresentar fortes desigualdades sociais. Hoje, 

analiso que esta vivência, durante o período de minha aprendizagem profissional, 

delineou todos os meus passos que desenharam o meu caminho até aqui. Ressalto a 

importância de ter tido “mestres-facilitadores” que me apresentaram caminhos e 



direções, estimulando em mim descobertas e possibilidades em torno do “atuar-

profissionalmente” para “viver-profissionalmente”. 

Tal experiência me permitiu vivenciar o dentro e o micro, os movimentos e os 

sentidos das pessoas que formavam aquela rede comunitária. O desafio de compreender 

os sentidos e os símbolos que as pessoas agregavam à sua historia de vida me 

apresentou a uma possibilidade de atuação até então não apreendida na academia.  

Assim, estes foram os cenários que pontuaram o início de algumas indagações, 

me levando a refletir sobre a incongruência entre o aparato normativo-administrativo 

das políticas públicas instaladas e a ausência de diálogo com a realidade das pessoas.  

Dentro do campo científico, me propus a ter como horizonte de pesquisa a 

avaliação de saúde que, naquele momento, vislumbrava analisar a Política Nacional de 

Atenção Básica com o objetivo de desvelar as lacunas existentes em virtude da ausência 

de diálogo e de propor mudanças. Desse modo, alicercei meus olhares no fazer da 

Estratégia Saúde da Família, estratégia política mais próxima do cotidiano social e local 

no qual me situava. 

No entanto, a pesquisa foi realizada em moldes quantitativos, em que as 

diretrizes, princípios e atribuições dos profissionais se transformaram em variáveis de 

frequência.  

Foi então que percebi que a pesquisa quantitativa não conseguia responder aos 

meus questionamentos mais profundos, uma vez que ela silenciava as vozes das pessoas 

e, de certa forma, me silenciava também. Enquanto pesquisadora, meus interesses se 

centravam em compreender as pessoas, as vidas, o cotidiano social, e os diversos 

significados nessas inter-relações. Hoje, na dialética do tempo, compreendo meus 

interesses pela postura qualitativa como algo intrínseco à minha existência.  

No entanto, as vozes que eu tanto almejava escutar só foram mobilizadas na 

minha segunda formação, na Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade. Nessa formação, atuei como enfermeira profissional-residente da 

Estratégia Saúde da Família, responsável por três microáreas adscritas, sendo uma delas 

não coberta por Agentes Comunitárias de Saúde, no bairro Jangurussu. Naquele 

momento, consegui vivenciar a verdadeira fragilidade dos sistemas de saúde no que 



tange à coordenação do cuidado em se tratando da Atenção Primária nos diversos níveis 

de atenção e nos diversos setores do cotidiano social.  

Vivenciei situações de extrema dificuldade de comunicação entre um serviço e 

outro e de fragilização da responsabilização sanitária, umas das premissas do processo 

de trabalho das equipes de Saúde da Família; tudo isso acompanhado pelos desafios 

trazidos pela intensa demanda populacional, pela ausência tecnológica de informação e 

pelas práticas de trabalho que não se envolvem com a dinâmica social. 

Ainda imersa na residência, vivenciei a ingênua expectativa de soluções 

mágicas, promessas de melhoria nos processos de trabalho das equipes de Saúde da 

Família com a chegada de uma Organização Social de Saúde (OSS) para gerir alguns 

setores considerados entraves no âmbito da unidade de saúde, os quais afetaram 

diretamente a logística da organização da agenda profissional e da regulação de exames 

e consultas na rede especializada.  

Tal contexto colocou-me mais uma vez frente a outras indagações, desta vez, 

impulsionada por compreender a influência das relações estatais na materialização do 

cotidiano de prática no âmbito da saúde. Eu me inquietava sobre a lógica a partir da 

qual o governo vinha operacionalizando suas políticas de “proteção-social”, tendo como 

égide a lógica do mercado ou da sociedade. Foi com esse horizonte de inquietações que 

eu ingressei no mestrado.  

Dentro do Programa, já com vínculos sendo construídos, me aproximei do 

grupo de pesquisa coordenado pelo meu orientador e fui apresentada ao mundo das 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) e ao processo de regionalização que o estado do 

Ceará vinha vivenciando. 

A decisão de escrever sobre o processo de regionalização e as Redes de 

Atenção à Saúde se consolidou a partir do meu envolvimento com as atividades do 

grupo de pesquisa cujo projeto se intitula “Análise do processo de regionalização e 

implantação das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Ceará”, financiado pela 

FUNCAP. 

Enquanto alguns colegas, desde o início, direcionavam seus olhares para 

algumas redes temáticas na perspectiva dos gestores, meus questionamentos 



salientavam a busca de uma compreensão mais ontológica: o que são essas Redes de 

Atenção Saúde? Redes de que? Redes de quem? E o mais importante: para quem? Tais 

questionamentos me lançavam há um ponto de interesse maior: os usuários. 

A possibilidade de escutar as vozes dos usuários que buscam o cuidado de 

saúde dentro de um modelo idealizado – que pressupõe uma organização de excelência 

e de alcance das ditas reais necessidade de saúde das pessoas – me instigou e me trouxe 

uma energia de busca investigativa.  

Dessa forma, foi a partir dessas indagações e inquietações que direcionei 

minhas reflexões sobre os trajetos, os itinerários e as barreiras que os usuários 

enfrentavam durante seus passos em busca do acesso aos serviços especializados em 

saúde.  

Essa direção investigativa representa para mim uma tentativa e/ou um esforço 

de desvelar o desenho real e concreto do sistema de saúde, oferecendo um contraponto 

ao desenho apontado pelo denso aparato normativo. Trata-se de evidenciar uma 

fragilidade na materialização dos princípios que regem o aparato normativo que, em 

algum momento, expressaram um projeto de sociedade.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é hoje o arranjo organizacional do sistema de 

saúde do Brasil. O SUS carrega em seu berço uma longa história de luta e conquista e 

tem como premissa ser uma política de proteção social, representando um molde ideal 

da organização dos serviços de saúde para o tecido social.  

No entanto, o dinamismo e a complexidade do tecido social tendem a 

apresentar resistências na concretização de moldes ideais. Luz e Pinheiro alertam que a 

implementação de modelos ideais requer condições ideais, previstas e predeterminadas 

para a realização do trabalho. Tais condições representam uma incongruência no campo 

da saúde, onde o complexo se estabelece, as subjetividades tornam-se a matriz geradora 

do cotidiano social e o imprevisível dá o sentido de vida que impulsiona os indivíduos 

(LUZ & PINHEIRO, 2000).  

Dessa forma, há de se concordar que, de fato, pensar em organizações de 

sistemas de saúde por meio das quais se alcance esse “movimento vivo” remete a 



grandes desafios para as políticas públicas de saúde que, historicamente, se constituem 

de forma departamentalizadas, com foco em determinados agravos. 

Em especial, ao analisarmos a transitoriedade dos usuários que estão em 

movimento de busca pelo acesso aos serviços especializados, convertendo-se 

frequentemente em usuários peregrinos, observamos os problemas de saúde não 

solucionados conforme trajetórias assistenciais clínicas predeterminadas, a incipiência 

nos instrumentos de referências e contra referência, que leva o usuário a vagar de um 

serviço a outro, a permanência prolongada nas filas de espera, corroborando no 

agravamento de doenças, a baixa utilização de projetos terapêuticos dialogados com a 

realidade social o que potencializaria a adesão dos indivíduos e a criação de redes 

autônomas de acesso aos serviços de saúde, possibilitando a busca pelo cuidado. 

Nesse sentido, a perspectiva de um (micro) sistema de saúde, desenhado sob a 

égide da regionalização, aponta potencialidades para um melhor alcance de 

resolubilidade nas demandas dos usuários, minimizando barreiras de acesso aos serviços 

de saúde, uma vez que aglomera os serviços de saúde em um determinado espaço, que 

supostamente facilita o movimento dos usuários. 

Dessa forma, caminhando com a incerteza e a imprevisibilidade presentes nos 

problemas de investigação abordados com inspiração na fenomenologia, me direcionei 

ao campo de pesquisa com os seguintes questionamentos e tentativas de aproximações 

do fenômeno: como os usuários têm acessado os serviços de saúde especializados? Que 

sentidos e significados eles têm atribuído durante a busca pelo acesso aos serviços de 

saúde? Como os fluxos institucionalizados estão desenhados para esse acesso? 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

• Analisar o acesso regionalizado aos serviços especializados em saúde a partir dos 

sentidos e significados atribuídos pelos usuários e gestores em uma região de saúde.  

 

 

2.2. Específicos 

 

• Descrever os fluxos de acesso regionalizado em serviços de saúde especializados; 

 

• Identificar estratégias utilizadas pelos gestores na concretude do acesso aos serviços 

especializados em uma região de saúde; 

 

• Compreender os desafios do acesso regionalizado em saúde na perspectiva dos 

usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

“As condições epistêmicas das nossas 

perguntas estão inscritas no avesso dos 

conceitos que utilizamos para lhes dar 

resposta”. 

Boaventura de Sousa Santos 

 

3.1. Sistemas, complexidades e organização em Rede: compreendendo conceitos 

 Para o homem, o elemento “saúde” tem um significado vital na forma de 

compreender e dar sentido a sua existência. As necessidades de saúde movem o homem 

a significar e organizar práticas de cuidado que deem respostas a suas demandas, 

fomentando a construção de sistemas organizados de saúde. Tais sistemas são 

entendidos como respostas sociais organizadas às condições de saúde de uma 

população, e que fazem parte da dinâmica social, podendo influenciá-la ou serem 

influenciados (GIOVANELLA et al., 2012).  

Apesar do reconhecimento recente das ciências da saúde no que concerne a 

pensar em sistemas enquanto real representação da dinâmica social, o fato é que 

epistemologicamente esse pensamento é decorrente de uma dimensão mais ampla e de 

um movimento contemporâneo que permitem observar os fenômenos em uma 

abordagem multiplural e/ou global e, ao mesmo tempo, singular, permitindo a inter-

relação e a integração de assuntos que são, na maioria das vezes, de naturezas 

completamente diferentes.  

Muitas são as variedades de significados e transconceitos que se elencam em 

torno das teorias dos sistemas e do conceito de complexidade. Seus elementos se 

constituem de forma interdisciplinar (biologia, cibernética, física, química, economia, 

ciências sociais) e têm caráter anti-reducionista do postulado da era do cientificismo. 

Como início, caracterizaremos alguns termos referentes ao âmbito da teoria dos 

sistemas e da complexidade, tais como: ordem e desordem, não-linearidade, 

emergência, auto-organização e autopoiesis. 



A compreensão da noção de “desordem” é dependente do entendimento do 

conceito de “ordem”, o qual se configura em estruturas simétricas que, por sua vez, são 

definidas como a invariância sob um conjunto de operações ou transformação. A 

principal característica de um sistema ordenado é a sua previsibilidade, seja espacial ou 

temporal. Já o conceito de desordem é caracterizado pela ausência de invariância, isto é, 

“[...] pela ausência de transformações (não triviais) que não teriam qualquer efeito 

distinguível sobre o sistema” (PALAZZO, 1999, p. 1). Ou seja, para a formação de um 

sistema complexo são necessárias duas ou mais partes ou dois ou mais componentes 

distintos, desordenados e interconectados formando uma estrutura estável. 

Os termos “não-linearidade”, “emergência” e “auto-organização” estão 

relacionados às teorias do estado de equilíbrio termodinâmico que se referem a: a) não-

linearidade – o contrário de linear, como exemplo, os sistemas caóticos são equações 

diferenciais ordinárias, não-lineares e acopladas, com grande sensibilidade às condições 

inicias;  b) emergência – as propriedades que emergem no nível macroscópico não 

podem ser preditas a partir das propriedades dos componentes microscópicos; e c) auto-

organização – sistemas abertos que podem se organizar espontaneamente quando 

sujeitos a um dado gradiente (VARELA, 2011).  

Outro importante termo envolto na teoria sistêmica e no conceito de 

complexidade é autopoiesis. Utilizado pela primeira vez nas ciências biológicas, 

desenvolvido para definir os seres vivos como sistemas que produzem continuamente a 

si mesmos, o termo autopoiesis refere-se ao centro da dinâmica dos seres vivos, que, 

para operacionalizarem de modo autônomo, precisam recorrer a recursos do meio 

ambiente (MATURANA & VERDEN-ZOLLER, 2009). 

Tal conceito transcende o campo das ciências biológicas, sendo mobilizado no 

campo das ciências sociais. Foi utilizado originalmente pelo autor Niklas Luhmann, 

conhecido por considerar a sociedade como um sistema, observada por meio da 

distinção sistema/meio (MATHIS, 2008). O autor alicerça seu pensamento na teoria 

geral dos sistemas e aponta como discussão central a substituição do conceito de 

sistema aberto-fechado para o conceito de autopoiesis.  

Luhmann amplia o conceito de autopoiesis para todos os sistemas em que se 

pode observar um modo de operação específico e exclusivo, o qual, para ele, é 



denominado de sistemas sociais e sistemas psíquicos. Embora o autor considere o meio 

um fator importante para a auto-reprodução dos sistemas (autopoiesis), ele não 

reconhece que os sistemas possam operar fora de suas próprias fronteiras.  

As operações básicas dos sistemas sociais são comunicações e as 

operações básicas dos sistemas psíquicos são pensamentos. As 

comunicações dos sistemas sociais se reproduzem através de 

comunicações, e pensamentos se reproduzem através de pensamentos. 

Fora dos sistemas sociais, não há comunicação e fora dos sistemas 

psíquicos não há pensamento. Ambos os sistemas operam fechados, 

no sentido que as operações que produzem os novos elementos do 

sistema dependem das operações anteriores do mesmo sistema e são, 

ao mesmo tempo, as condições para futuras operações. Esse 

fechamento é a base da autonomia do sistema (MATHIS, 2008, p. 4). 

 

Tal consideração se desvia do pensamento complexo conceituado por Edgar 

Morin que, diferente do horizonte luhmanniano, reconhece a necessidade de energia 

nova para que todo sistema sobreviva. Portanto, os sistemas autônomos dependem do 

meio (sistema aberto-fechado). Para Morin, qualquer sistema que tenha a capacidade de 

auto-organização, um sistema vivo, poderia combinar uma quantidade muito grande de 

componentes, quer de moléculas num organismo celular, quer de células no organismo. 

Os pensamentos de Morin representam um contraponto ao pensamento 

científico, fundamentado, segundo o autor, pela “ordem”, pela “separabilidade” e pela 

“razão” – os legados do cientificismo. Para Morin, a consciência da complexidade nos 

faz compreender que a totalidade não é uma verdade, e a incerteza é inevitável. O autor 

propõe uma dialógica de questões antagônicas, como o global e o parcial, o uno e o 

múltiplo, a autonomia e a interdependência, o equilíbrio e o desequilíbrio, o certo e o 

incerto, a ordem e a desordem, o descontínuo e contínuo, o indivíduo e a sociedade, o 

separado e o inseparado (MORIN & LE MOIGNE, 2000). 

Em síntese, o pensamento complexo é organizado como um edifício distribuído 

em sete princípios metodológicos. A base do edifício é formada por três teorias: a teoria 

da informação, a cibernética e a teoria dos sistemas, comportando as ferramentas para a 

teoria da organização (alguns conceitos foram abordados no trecho acima). Em seguida, 

vem o segundo andar, com as ideias de Von Neumann, Von Foerster e Prigogine sobre a 

auto-organização. Neste último, adicionam-se mais três princípios, que são o princípio 

dialógico (juntar coisas que estavam separadas), o princípio de recursão (fazer circular a 



causa e o efeito, e o efeito sobre a causa) e o princípio hologramático (o todo é maior 

que a soma das partes) (SANTOS & HAMMERSCHMIDT, 2012). 

Dando continuidade à breve revisão de conceitos e tendências que vêm se 

apresentando nas organizações da sociedade contemporânea, destaca-se também o 

termo “redes”.  

As redes se expressam enquanto manto organizativo e funcional em vários 

campos disciplinares, tendo a complexidade imperceptível. Segundo Castells, “nenhum 

outro esquema – cadeia, pirâmide, árvore, círculo, eixo – consegue conter uma 

verdadeira diversidade funcionando como um todo” (CASTELLS, 1999, p. 85). O autor 

apresenta ainda a concepção associada de uma “sociedade em rede” a qual corresponde 

à nova estrutura social da “era da informação” que tem vindo a questionar as bases em 

que a “era industrial” se formou e desenvolveu. 

Para Acioli, os fundamentos do conceito de redes têm como base os campos da 

sociologia, antropologia, informação e comunicação, que expressam um panorama 

histórico de como a sociedade articulou e apreendeu a noção de redes ao longo dos anos 

(ACIOLI, 2007).  

 No entanto, se, por um lado, as teorias embasam e apontam um novo 

paradigma sendo anunciado, por outro lado, no campo da praxis muitos conflitos e 

crises se estabelecem na estrutura social.  

A globalização, a revolução tecnológica e o excesso de informação predispõem 

para o surgimento de uma nova forma de desenvolvimento social, atingindo todos os 

âmbitos das relações entre pessoas, das relações de produção e das relações de poder 

(FERREIRA, 2012).   

No âmbito das relações de poder, o autor Castell destaca tensionamentos na 

relação Estado-sociedade no cenário descrito, apresentando uma ausência de 

legitimidade do Estado perante a sociedade, decorrente principalmente das atenções do 

Estado em se inserir no cenário global, deixando desassistido o cenário locorregional 

(CASTELLS, 1999).  



Assim, frente ao conjunto de teorias e conceitos apresentados, percebemos que 

todas essas perspectivas convocam o início de uma era de interações, de acasos, de 

incertezas, de caminhos “trans-furcados”, do indissociável, das interconexões, da 

valorização das emergências, dos fenômenos, dos acontecimentos e dos sentidos, os 

quais vêm repercutindo no movimento dos sujeitos individuais e dos sujeitos 

institucionais na organização em rede.  

É possível perceber um movimento transformador de quebras de paradigmas, 

contrapondo-se ao classicismo científico, configurando-se em uma contracorrente da 

fragmentação, da compartimentalização e do reducionismo dos fenômenos da vida.  

Ressalta-se que essas novas tendências, transconceitos e pensamentos 

conformam os contextos e os cenários em que a sociedade contemporânea se constitui, 

perpassam todas as perspectivas da dinâmica social e influenciam diretamente a raiz da 

configuração dos modelos de organização social.  

Dessa forma, se a dinâmica social tem sido diretamente influenciada por todas 

essas  novas perspectiva da sociedade contemporânea, obviamente que as formas pelas 

quais as políticas de Estado se organizam também têm se transformado para alcançar o 

movimento vivo e dinâmico de como as pessoas têm se movimentado e conduzido suas 

escolhas, uma vez que tais políticas estatais se constituem como respostas às demandas 

sociais. 

 

3.2. Descentralização, regionalização e a organização em Rede dos serviços de 

saúde 

“Não o fato de mentires, mas o fato de eu 

não acreditar mais em ti é que me 

perturbou”  

Friedrich Nietzsche 

 

A necessidade da reformulação do aparato estatal e do desenvolvimento de 

sistemas de proteção social ganha força no Brasil principalmente após o país passar do 

Estado ditatorial para o Estado democrático. A realidade do país no final da década de 



1970 e durante a década de 1980 era de intensa exclusão da maior parte dos cidadãos, e 

a luta pela redemocratização influenciou diretamente as conquistas de direitos, dentre os 

quais o direito à saúde, que até então se restringia na assistência prestada pelo Instituto 

Nacional de Previdência Social, prevalecendo a lógica de cidadania regulada. 

Para Viana, a Conferência de Alma-Ata, ocorrida em 1978, representa um 

grande marco no contexto histórico da saúde. A constatação de crise profunda nos 

modelos de saúde operacionalizados principalmente em países subdesenvolvidos acelera 

a ampliação de programas de reformas políticas no âmbito da saúde, tendo em vista a 

perspectiva da descentralização (VIANA, 2014). Para a autora, a descentralização deve 

envolver:  

O deslocamento do fluxo do poder político, administrativo e 

tecnológico de certas unidades centrais para níveis periféricos, 

intermediários e locais. A descentralização torna-se assim, um 

instrumento de reestruturação do poder, aproximado os problemas das 

instituições de nível intermediário local, e também transferindo a 

capacidade de tomar decisões (VIANA, 2014, p. 44).  

Em meio a esse cenário, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído e 

alicerçado na Constituição Federal de 1988, representando o arranjo organizacional do 

Estado Brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil 

(VASCONCELOS & PASCHE, 2006).  

Após a implantação do SUS, a saúde assume uma postura de sistema de 

proteção social. Todos os brasileiros passam a ter direito a ela, tendo como premissa a 

concretização de um sistema de serviços e práticas em saúde muito mais democrático, 

social e universalizado. Seus elementos doutrinários e organizativos são pautados nos 

princípios de universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, 

hierarquização e participação popular.  

No entanto, ainda com a concretização do SUS, a discussão sobre a 

descentralização prevalece como pauta prioritária da agenda federal durante a década 

seguinte, refletindo no desenvolvimento de ampla normatização associada a 

mecanismos de indução e coordenação desenvolvidos no âmbito das políticas para 

favorecer a transferência de poder decisório, a responsabilidade gestora e os recursos 

financeiros da União para os estados e, principalmente, para os municípios. 

(LEVCOVITZ, LIMA & MACHADO, 2001; MACHADO, 2006, 2007).  



Durante esses anos, o arcabouço normativo foi fortemente frisado por meio das 

Normas Operacionais Básicas (NOB) e, em seguida, das Normas Operacionais de 

Assistência à Saúde (NOAS), as quais representam elementos importantes no processo 

de ampliação da gestão municipal e na materialização do avanço no que tange à 

descentralização e municipalização da saúde, definindo, de forma geral, as regras dos 

estados e municípios na inserção ao SUS. Até o ano de 1997, 60% dos municípios 

brasileiros haviam aderido ao SUS e 144 municípios estavam enquadrados na condição 

de gestão semiplena. E, no ano de 2000, 99% dos municípios estavam habilitados no 

Sistema Único de Saúde (ARRETCHE & MARQUES, 2002; ARRETCHE, 2002).  

Tais dados representam uma estratégia de sucesso de um movimento unificado 

entre Estado e sociedade em transformar a conjuntura estrutural dos serviços de saúde 

considerados historicamente centralizadores e pouco acessíveis às necessidades de 

saúde locorregionais. Ressalta-se que, apesar dos tencionamentos e conflitos de poder 

pertencentes às relações das esferas de governo, é de se destacar o curto espaço de 

tempo em que foi operacionalizada uma estratégia política tão desafiadora como a 

descentralização. 

No entanto, se, por um lado, o processo de descentralização é considerado uma 

experiência de sucesso, por outro lado, alguns autores apontam contradições e 

paradoxos na condução ideológica conceitual, refletindo na permanência de aspectos 

centralizadores (CAMPOS, 2009; SANTOS, 2013; VIANA, 2014). 

Assim, é pertinente se questionar em que perspectiva as reformas do sistema de 

saúde brasileiro foram de fato materializadas, uma vez que o processo de 

descentralização é conduzido pela presença marcante de uma tutela do governo federal e 

caracterizado por amarras “blindadas” advindas do controle burocratizado, levando à 

persistência na centralização dos recursos na esfera federal, à fragmentação do sistema 

na ausência da regionalização e à reprodução das práticas sanitárias tradicionais 

(VASCONCELOS & PASCHE, 2006). 

Nesse sentido, Santos assinala a importância de regionalizar a descentralização, 

como forma de inibir os efeitos negativos da descentralização os quais corroboram no 

isolamento de entes-federativos – a que vem se associar a falta de conhecimento das 

realidades do entorno, a fragmentação e o enfraquecimento dos serviços. Apesar de o 



termo “regionalização” estar fortemente presente nos textos institucionais desde a Lei 

Orgânica da Saúde N° 8.080/1990, na qual o termo já era considerado como mecanismo 

de organização, de direção e de gestão do sistema. O conceito veio a se solidificar nos 

anos de 2000, nas edições NOAS 01/2001 e NOAS 01/2002, e principalmente nos 

Pactos pela Saúde em 2006, e mais recentemente na Portaria N° 4.279 de 2010 e no 

Decreto 7.508 de 2011 (SANTOS, 2013). 

Após analisar os quatro ciclos da descentralização apontados por Viana et al., 

uma pesquisa avaliativa do processo de regionalização do estado do Ceará, que resultou 

no trabalho “Modelo de Governança, Regionalização e Redes de Atenção à Saúde no 

Estado do Ceará: Contexto, Condicionantes, Implementação e Resultados”, amplia os 

períodos e os marcos que precedem a inserção das bases normativas aos anos de 2006 e 

2014 (VIANA et al., 2008). Ressaltam-se também os três últimos marcos normativos 

como elementos importantes no processo de fortalecimento do processo de 

regionalização: Pactos pela Saúde em 2006, Portaria N° 4.279 de 2010 e o Decreto 

7.508 de 2011. Observe-se no quadro abaixo: 

Figura 1. Ciclos de descentralização da política de saúde do Brasil. 

 

Fonte: relatório PPSUS da pesquisa “Modelo de Governança, Regionalização e Redes de Atenção à Saúde 

no Estado do Ceará: Contexto, Condicionantes, Implementação e Resultados”. Mimeo, 2015. 



É perceptível, nos últimos anos, um esforço em materializar uma 

regionalização mais pactuada com as diversidades locorregionais, implicando a 

perspectiva econômica, cultural e social para redefinição do conceito de regiões de 

saúde. A arena de negociação do colegiado de Gestão Regional, o desenho regional para 

implantação das Redes de Atenção a Saúde e a regionalização contratual caracterizada 

principalmente pela adesão tripartite do Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) 

representam avanços nesse sentido. Por outro lado, fica evidente também a perspectiva 

jurídico-normativa conduzindo as transformações no âmbito das políticas estatais, 

permanecendo a lógica da burocratização dos processos de mudanças políticas 

tradicionalmente construídas, principalmente no campo da saúde.  

Considerando a proposta de implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

como marco normativo que representa o esforço reflexivo em campos sólidos da 

dinâmica social, imergimos um pouco mais na discussão sobre a organização dos 

serviços de saúde em rede.   

A premissa de organizar os serviços de saúde em rede é intrinsecamente 

relacionada à necessidade de superar a fragmentação existente nos sistemas de atenção à 

saúde que tem se manifestado sob vários aspectos, tais como, a relação ao desempenho 

do sistema, a ausência de coordenação entre os níveis e pontos de atenção, a 

multiplicidade de serviços e infra-estrutura, a capacidade ociosa dos serviços e a 

atenção à saúde sendo prestada de uma forma pontual e episódica com foco nos 

acometimentos agudos (OPAS, 2011).  

Peroni aponta duas vertentes instaladas com a introdução das redes nos 

sistemas de saúde: de um lado, o âmbito da macropolítica caracteriza a produção de 

documentos legais e diretrizes direcionados à estruturação dos serviços de saúde, 

visando ao adequado funcionamento da rede; e, na vertente da micropolítica, a 

organização das redes de saúde pressupõe o encontro entre sujeitos – usuários, 

trabalhadores e gestores – num espaço de disputas, interesses e diferentes saberes que 

dão sentido e movimento à rede (PERONI, 2013).   

Para Silva e Magalhães Junior, as Redes de Atenção à Saúde representam uma 

malha que interconecta e integra os estabelecimentos e serviços de saúde de 

determinado território, organizando-os sistematicamente para que os diferentes níveis e 



densidades tecnológicas de atenção estejam articulados e adequados para o atendimento 

integral ao usuário e para a promoção da saúde (SILVA & MAGALHÃES JÚNIOR, 

2013). O mesmo autor aponta ainda como componentes indispensáveis para a 

constituição de uma RAS:  

1) espaço territorial e uma população; 2) serviços de ações de saúde de 

diferentes densidades tecnológicas e com distintas características 

nesse território, incluindo os de apoio diagnóstico e terapêutico, 

assistência farmacêutica, transporte etc., adequadamente articulados e 

integrados harmonicamente em uma condição ótima de custo e 

benefício, além de ofertas e necessidades; 3) logística que contribua 

para identificar e orientar os usuários em seu caminhar nas malhas das 

redes, com destaque para mecanismos de identificação do usuário e 

prontuário acessível em todos os pontos da rede; 4) sistemas de 

regulação, com normas e protocolos a serem adotados para orientar o 

acesso, definir competências e responsabilidades etc., e de 

coordenação dos processos de decisão e planejamento (SILVA & 

MAGALHÃES JUNIOR, 2013, p. 86). 

No âmbito normativo da macropolítica, o Ministério da Saúde publica a 

Portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010, apontando as Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logísticos e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010, p. 

2). 

Para Mendes, as RAS representam uma estratégia de reorganização dos 

sistemas de saúde sob a concepção poliárquica, substituindo a concepção de 

organização piramidal (Figura 2). A estrutura em Rede modela os pontos de atenção à 

saúde, composta por diferentes densidades tecnológicas que se distribuem 

espacialmente de forma a combinar elementos de concentração e de dispersão dos 

serviços de saúde, tendo como base o critério de acesso (MENDES, 2011). 

  

 

 

 



Figura 2. A mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as Redes de Atenção à Saúde. 

 

Fonte: Mendes, 2011. 

 

Segundo a própria portaria que institui as RAS, cinco redes temáticas (RT) são 

pactuadas como prioritárias, sendo elas: Rede Cegonha; Rede de Urgência e 

Emergência; Rede de Atenção Psicossocial para as pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas; Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência (Viver sem Limites); e Rede de 

Atenção à Saúde de Pessoas com Doenças Crônicas (BRASIL, 2010). Todas as RT 

constituem a estrutura operacional das RAS que, por sua vez, se relacionam de forma 

transversal com outras redes temáticas por meio dos sistemas logísticos (transporte, 

regulação, prontuário clínico, cartão de identificação do usuário) e dos sistemas de 

apoio (diagnóstico terapêutico, assistência farmacêutica, sistema de informação em 

saúde), tendo a Atenção Primária como coordenadora e reguladora da Rede. 

Alguns autores sinalizam os desafios a serem enfrentados na consolidação das 

RAS conforme seu modelo ideal de projeção, tais como: dificuldade de garantir acesso 

universal; insuficiência de financiamento; fragilidade na ampliação da oferta, devido ao 

poder centralizador da esfera federal; dificuldade da APS em exercer o papel de 



norteado das RAS; inexistência de um sistema de informação potente articulado com o 

cartão SUS; dentre outros (ALECRIM & DOBASHI, 2014).  

Muitos desses desafios estão relacionados com a (des)integração dos serviços 

ofertados na Rede. Para Santos e Andrade, as Redes são sinônimos de integração. 

Portanto, sem integração, não há redes. Sendo assim, a integração dos serviços deve ser 

realizada por nível de atenção, tendo em vista a Rede hierarquizada em nível de 

complexidade crescente, podendo ainda, em razão de especificidades dos serviços, ser 

organizada por especialidades, por ciclo de vida ou por outros critérios. Deve ainda 

produzir economia, expansão dos serviços, melhorias do acesso, evitar duplicidade de 

serviços e a desnecessária repetição de exames e procedimentos, e por fim, ser humana, 

eficaz, racional, econômica e qualitativa (SANTOS & ANDRADE, 2013). 

Os autores chamam atenção para o fato de que, sem governança e ato 

normativo institucionalizado, esse complexo de conexões de interação e integração de 

serviços não logrará sucesso, uma vez que o SUS necessita de uma gestão 

intergovernamental, e não apenas uma relação entre governos.  

Nessa perspectiva, diante da necessidade de regionalizar a descentralização, 

como melhor estratégia para o alcance da consolidação do acesso e resolubilidade dos 

serviços de saúde, os autores apontam as “redes interfederativas de saúde” enquanto 

importante processo na concretude da integralidade na saúde. 

A rede interfederativa de saúde é a interconexão dos entes políticos 

responsáveis pela saúde (ações e serviços), que devem, conjuntamente, decidir em 

espaços colegiados, de comum acordo, todas as questões referentes à saúde. Ela engloba 

a rede de serviços, mas sem com ela confundir-se. A rede de serviço tem postos de 

saúde, hospitais, tecnologias, profissionais, unidades, etc.; e a rede interfederativa tem 

colegiados e agentes políticos que deliberam sobre o sistema, porém não pode ser 

confundida com o próprio serviço de saúde e seus profissionais, ainda que estes sejam 

parte dela. A rede interfederativa é a totalidade de conexões entre os elementos 

sistêmicos, em que o todo é maior do que as partes, redes dentro de redes, todas 

fortalecendo umas as outras e se autoregulando, mediante acertos e erros, sem regulação 

imposta por apenas uma unidade (SANTOS & ANDRADE, 2013). 



Sendo assim, ao se pensar em concentração de serviços de saúde de alta 

densidade tecnológica em um determinado espaço regionalizado, é necessária uma boa 

negociação político-administrativa intergovernamental entre os munícipes, 

fundamentando-os institucionalmente e legalmente para uma oferta mais equânime de 

ações e serviços de saúde. Essa negociação irá impactar também no âmbito da 

micropolítica, uma vez que a acessibilidade aos serviços será apenas possível mediante 

potentes sistemas de apoio aos usuários, tais como comunicação, mobilidade, moradia, 

dentre outros, previamente pactuados. 

Ainda sob a perspectiva da micropolítica, concordamos com Zambenedetti e 

Da Silva, quando afirmam que não se trata apenas de ter uma Rede, mas de funcionar 

em Rede, de modo articulado, tendo em vista um viés topológico-espacial e a cautela 

em não discernir o caráter de “fazer circular” com o de “controlar” (ZAMBENEDETTI 

& DA SILVA, 2008). De acordo com Cecílio:  

[...] pensar o sistema de saúde como um círculo é, em primeiro lugar, 

relativizar a concepção de hierarquização dos serviços, com fluxos 

verticais, em ambos os sentidos, nos moldes que a figura da pirâmide 

induz (...). O círculo se associa com a ideia de movimento, de 

múltiplas alternativas de entrada e saída. Ele não hierarquiza. Abre 

possibilidades. E assim deve ser o modelo assistencial que preside o 

SUS (CECILIO, 1997, p. 7).  

Ou seja, para além da proposta de implantação de uma estrutura do modelo de 

atenção à saúde em Rede, é necessário qualificar o “atuar em rede”, de modo que todos 

os sujeitos inseridos no “círculo” consigam ter intrínsecos no seu cotidiano de trabalho a 

essência da integração, da articulação e da comunicação.  

Essa postura flexibiliza os processos de cuidado, contrapondo-se à lógica 

burocrática organizacional centrada na reprodução de serviços de saúde em cima do 

campo das profissões, dos procedimentos e dos protocolos, estruturada de forma inteira 

e sólida, como se fosse um controle de governabilidade extenso, aniquilando as Redes 

existenciais que perfazem os sujeitos (MERY, 2014).   

Essa dimensão tenciona um outro vetor essencial na constituição das RAS: as 

Redes de conversação, nas quais a integralidade se constitui também pela interação dos 

sujeitos envolvidos no “círculo”, ou seja por meio dos processos intensos de 

comunicação:  



Conversação é a unidade mínima de interação social voltada para 

execução bem sucedida de ações. Envolve mais de um ato de fala e 

articulação, escuta e proposição. A linguagem não apenas é uma 

forma de expressão ou representação do mundo, mas envolve atos que 

contribuem para sua geração ou recriação dinâmica. A ideia de rede de 

conversações operando como “sedimentador” das atividades de 

coordenar interdependências e promover integração advém da 

compreensão das organizações como uma rede predominante de 

petições e compromissos, apoiada nas afirmações e declarações. Estas 

são, em última análise, fundantes ou criadoras das organizações. Os 

nós desta rede corresponderiam a especializações em determinados 

compromissos (ou formas de produção), com conversações 

nitidamente recorrentes (LIMA & RIVERA, 2010, p. 324). 

Todos os vetores de análise implicados na organização dos serviços de saúde 

são diversificados e direcionam a refletir em como modelar a Rede de atenção de modo 

que esta corresponda às necessidades de saúde (e existenciais) de indivíduos que 

utilizam o SUS. Isso, tendo em conta um cenário de crise contemporânea da saúde, em 

que há um desencontro entre uma situação epidemiológica conduzida por condições 

crônicas e um sistema de atenção voltado para responder às condições agudas e às 

agudizações das condições crônicas.   

Romper com as dicotomias existentes nos arranjos organizacionais do SUS 

implica, antes de mais nada, uma compreensão polidimensional do conceito de Rede, a 

partir do qual alcançaremos um sistema com conexões assistenciais e a concretude da 

integralidade.  

 

3.3. O acesso, a acessibilidade e o processo regulatório no Sistema Único de Saúde 

“Meu quintal é maior do que o mundo.   

Sou um apanhador de desperdícios:  

Amo os restos como as boas moscas.  

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.  

Porque eu não sou da informática:  

eu sou da invencionática. 

 Só uso a palavra para compor meus silêncios”. 

Manoel de Barros 

 

É perceptível que, ao longo dos anos, o Estado tenha insistido fortemente em 

estratégias administrativas macroestruturais para efetivar as políticas de proteção social 

a todos os cidadãos, dentre as quais, a saúde.  



O conceito de “acesso” aparece implícito nesse processo, uma vez que 

representa o objetivo e/ou o fim do princípio da integralidade, atrelando-se com a 

bandeira da reforma sanitária inserida no texto constitucional, como forma de garantir 

atenção à saúde como direito de todos os cidadãos. De forma geral, propõe-se a 

utilização de serviços pelo indivíduo que deles necessita. Já o conceito de 

“acessibilidade” depende da relação entre barreiras resultantes das características 

organizacionais dos serviços de saúde.  

Em discussão, Starfield distingue “acesso” de “acessibilidade”, ao mesmo 

tempo em que relaciona as características complementares destes dois conceitos:  

A acessibilidade possibilita que as pessoas cheguem aos serviços. Ou 

seja, este é um aspecto da estrutura de um sistema ou unidade de 

saúde e este aspecto é necessário para se atingir a atenção ao primeiro 

contato. Acesso é a forma como a pessoa experimenta esta 

característica de seu serviço de saúde. A acessibilidade não é uma 

característica apenas da atenção primária, uma vez que todos os níveis 

de serviços devem estar acessíveis (STARFIELD, 2002, p.225). 

Starfield prefere denominar o “primeiro contato” como “porta de entrada”, 

representando o primeiro acesso do usuário aos sistemas de saúde (STARFIELD, 2002). 

Ainda no ano de 1981, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já 

recomendava que a definição do que seja “acessível” deveria ser singular a cada 

realidade e região. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 garantiu, em seu primeiro 

artigo, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. O SUS é constituído tendo como princípios e diretrizes a 

universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, de 

modo que a Atenção Primária à Saúde seria sua “porta de entrada”, devendo apresentar-

se descentralizada e hierarquizada com relação aos demais níveis de atenção (BRASIL, 

1988; BRASIL, 1990a).  

No Brasil, o processo de redemocratização e a necessidade de aproximação 

entre Estado e sociedade influenciaram no surgimento de políticas locorregionais, com 

valorização das singularidades, das culturas, dos hábitos comunitários, conforme se 

configura na Estratégia Saúde da Família (ESF). Após sua implantação e após as 

medidas de fortalecimento que vêm sendo feitas nos últimos anos, ficam evidentes os 

avanços na acessibilidade aos serviços de saúde ofertados. No ano de 2015, a ESF 



completou 21 anos de trajetória de crescimento e expansão. Atualmente, há mais de 

40.000 equipes de Saúde da Família em 5.289 municípios brasileiros, o equivalente a 

52,35% de cobertura populacional, o que representa uma proximidade maior com as 

famílias e o com o cotidiano social (BRASIL, 2011). 

Embora seja evidente o impulso que a ESF ocasionou na universalização e 

descentralização do “acesso” e da “acessibilidade”, muitos são os entraves político-

organizacionais resultantes da implantação de uma estratégia que ousa mudar o modelo 

hegemônico em tão pouco tempo. Dentre as fragilidades reveladas, destacam-se aquelas 

relacionadas à demanda excessiva populacional e à descontinuidade da atenção, 

revelando uma lacuna no fluxo dos usuários entre as redes assistenciais e o consequente 

prejuízo à resolubilidade da atenção.  

Concordamos com Souza et al., quando afirma que, apesar da contribuição da 

rede básica de saúde na melhoria da acessibilidade geográfica aos usuários, é possível 

perceber uma desproporção entre oferta, capacidade de atendimento e demanda, 

implicando na qualidade, na continuidade da atenção e no acesso aos encaminhamentos; 

corroborando para a “perda” dos usuários no fluxo das redes assistenciais, revelando a 

fragilidade de vínculo daqueles para com o sistema de saúde (SOUZA et al., 2008). 

Outros autores também apontam barreiras de acesso ou aspectos 

desordenadores do acesso na trajetória do usuário entre a APS e a atenção especializada 

nas redes de cuidado assistenciais, tais como: a demora do agendamento das consultas 

especializadas, a inexistência de critérios definidos para a escolha dos serviços de 

referência, o agendamento por ordem de chegada, a ausência de ofertas de serviços 

especializados para o público específico, a ausência de comunicação entre serviços e 

profissionais que compõem a atenção primária e especializada e o longo intervalo de 

tempo entre os atendimentos, além da escassez da oferta qualificada (SOUZA et al., 

2014).  

A análise da construção social da demanda de saúde na APS aponta que as 

necessidades de saúde da população, uma vez superadas as barreiras de acesso, 

transformam-se em demandas efetivas (BRASIL, 2015). O mesmo autor estrutura e 

elabora uma lista de problemas e/ou de diagnósticos a partir dessa análise, conforme 

figura abaixo:  



Figura 3. As demandas na APS na estruturação das respostas sociais. 

 

Fonte: BRASIL, 2015. 

 

Embora a inserção do conceito de “acesso” seja atribuída principalmente à 

APS, por ser definida como a “porta de entrada” e por responder a maioria das 

demandas do sistema de saúde, há uma fragilidade na identificação e no processamento 

dessas demandas, causando um desequilíbrio entre demanda e ofertas de serviço:  

Como a estrutura de demanda prevalente é limitada, isso se reflete na 

estrutura de oferta que, por consequência, é também muito restrita. O 

que se observa na prática da APS no SUS é uma estrutura de oferta 

que não é capaz de responder socialmente às complexas demandas de 

cuidados primários. Ou seja, a estrutura de oferta que se tem não dá 

conta de responder a todas as demandas da APS (BRASIL, 2015). 



Outro aspecto importante na discussão do acesso e da acessibilidade é a 

reorganização do sistema de saúde em redes de atenção que, embora proponham uma 

organicidade de serviços de saúde que se concentrem e se dispersam tendo como base o 

critério de acesso, apresentam fragilidades decorrentes das dificuldades da APS em 

coordenar o cuidado entre os serviços ofertados nas diversas complexidades 

assistenciais.  

Conforme podemos observar em um estudo utilizando os dados do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), a partir 

do qual se pôde avaliar a capacidade da atenção básica em ordenar o acesso nas RAS, 

apenas 56% das Unidades de Básica de Saúde (UBS) possuíam documentos que 

normatizavam as referências e fluxos entre Atenção Básica (AB) e Atenção 

Especializada dos atendimentos dos usuários; 43% das UBS possuíam documentos cujo 

objetivo era a orientação sobre a priorização de casos a serem encaminhados, apenas 

28% e 21% responderam positivamente ao questionamento em torno do 

acompanhamento das filas de espera de pacientes com diabetes mellitus e hipertensão 

arterial que necessitavam de consultas e exames na Atenção Especializada. Ao 

entrevistar os usuários, 37% responderam marcar consultas por conta própria em outro 

serviço, em uma central ou de outro modo (MAGALHÃES JUNIOR & PINTO, 2014).   

Tais constatações determinam um cenário de insuficiência física da APS em 

coordenar o movimento dos usuários e ordenar o acesso nos diversos níveis de 

complexidade das RAS, expressando uma profunda incongruência e um distanciamento 

entre o modelo ideal e aquilo que se materializa nas práticas sociais nos espaços 

concretos da produção do cuidado.  

Silva aponta a regulação da atenção à saúde como um desafio no nível micro 

para a consolidação das RAS, e consequentemente para o acesso e a acessibilidade 

adequados aos serviços de saúde. Dentre alguns nós críticos apresentados pelo autor, 

estão: 1) falta de sistematização na avaliação da resolubilidade dos serviços nos 

diferentes níveis de atenção; 2) a contratualização adequada dos prestadores – na qual as 

programações e metas seriam estrategicamente estabelecidas – não foi instituída na 

maioria dos locais (muitos gestores, por não terem concepção adequada de como deve 

ser a rede de atenção, têm dificuldade de visualizar novas formas de contratação dos 

prestadores); 3) as equipes técnicas responsáveis pelas atividades de regulação são 



insuficientes para implementar os processos de mudanças, necessitando de ampliação, 

qualificação e condições de trabalho mais adequadas; 4) não existe padronização dos 

processos de regulação do acesso, do fluxo e do referenciamento de pacientes, tanto por 

insuficiente conhecimento para o desenvolvimento das tarefas, quando por falta de 

instrumentos e mecanismos, tais como sistemas informatizados, protocolos técnicos, 

sistemas de identificação do usuário, etc.; 5) não existe uma imagem-objetivo 

consolidada de como deve ser a rede de atenção à saúde da região. A falta de visão do 

todo prejudica a organização das partes (SILVA, 2013). 

Teixeira (2007) ao refletir sobre os tensionamentos entre eficácia técnica dos 

serviços de saúde e satisfação da clientela, aponta que atualmente a sociedade encontra-

se meio a um limiar crítico, devido a uma “virtual acessibilidade universal” decorrida 

principalmente das estratégias governamentais de ampliação do acesso. Estratégias estas 

representadas pela diversidade de modelos e arranjos organizacionais que o SUS vem 

estruturando em suas políticas de saúde, tendo como foco viabilizar fluxos mais 

acessíveis. No entanto, o que se percebe é que a ampliação desse acesso tem se 

construído sob potentes mecanismos regulatórios que, por vezes, não alcançam maior 

fluidez nos trajetos assistenciais dos usuários (TEIXEIRA, 2010). 

Para Giannotti, por muito tempo, a regulação da saúde no Brasil utilizou-se de 

mecanismos de controle como seu principal objetivo. Isso se verifica desde as criações 

das caixas de aposentadorias de pensões, cujo foco era as ações de controle, avaliação e 

auditoria, necessárias para operar a rede credenciada, ou seja, definir quanto à forma de 

pagamento, de critérios para autorização de procedimentos, dentre outros. Apenas 

recentemente foi que o conceito e a prática de regulação em saúde começaram a ser 

desenvolvidos com o objetivo de garantir o direito e a satisfação de determinadas 

necessidades sociais (GIANNOTTI, 2013).  

O Pacto pela Saúde de 2006 foi o principal marco normativo do 

desenvolvimento dos conceitos de regulação em saúde. Posteriormente, a portaria GM 

n° 1559 de 01 de agosto de 2008 define os conceitos dos três tipos de regulação no 

SUS. A “regulação de sistemas de saúde”, que tem como objeto os sistemas municipais, 

estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, 

define-se a partir dos princípios e diretrizes do SUS, com macrodiretrizes para 

regulação da atenção à saúde e execução de ações de monitoramento, controle, 



avaliação, auditoria e vigilância desses sistemas. Em seguida, a “regulação da atenção à 

saúde”, que tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais de atenção à 

saúde, dirigidas aos prestadores de serviços de saúde, públicos e privados. As ações de 

regulação da atenção à saúde compreendem a contratação, a regulação do acesso, o 

controle assistencial, a avaliação da atenção à saúde, a auditoria assistencial e as 

regulamentações da vigilância epidemiológica e sanitária. Há ainda a “regulação do 

acesso à assistência ou regulação assistencial”, que é um conjunto de relações, saberes, 

tecnologias e ações que intermediam a demanda dos usuários por serviços de saúde e o 

acesso a estes (BRASIL, 2006a).  

Dessa forma, o sistema de saúde brasileiro (re)vive um “novo” desafio, o de 

pensar acesso e acessibilidade sob outras dimensões, a saber, a dimensão das relações, 

na qual o sujeito usuário tem a escolha de como quer conduzir seu movimento de busca 

por saúde, seja dentro do sistema institucionalizado da saúde ou do seu sistema social, 

informal, onde o modo operante são os símbolos e significações enraizados durante toda 

uma formação de vida. Fica cada vez mais clara a necessidade de estratégias que 

superem a dicotomia de quantidade e qualidade, levando a repensar se apenas a 

expansão dos serviços de saúde nos levará a concretizar a tão sonhada integralidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. Construção do projeto de pesquisa 

O processo de construção da investigação embasa-se na compreensão de que 

nossas abordagens de pesquisa carregam crenças e pressupostos teóricos e filosóficos 

historicamente construídos, e que estes são elementos de grande valia na construção do 

processo de pesquisa, devendo ser ativamente registrados nos relatórios de estudos 

(CRESWELL, 2014).  

Neste sentido, o presente estudo utilizará, enquanto marco teórico-

metodológico para a construção do esqueleto do projeto de pesquisa, o quadro 

apresentado na obra de Creswell, no qual se relacionam diversas filosofias e teorias com 

o processo de pesquisa (CRESWELL, 2014).  

Os autores sistematizam o processo de pesquisa em cinco fases, relacionando-

as com a construção do projeto de pesquisa: 1ª Fase, o pesquisador é visualizado como 

um sujeito multicultural, que traz para a investigação sua visão de mundo, histórias 

pessoais e questões éticas e políticas; 2ª Fase, o pesquisador traz para a investigação 

determinadas teorias, paradigmas e perspectivas; 3ª Fase, são apontadas as estratégias 

de pesquisas, também chamadas “abordagens”, que serão enumeradas à medida que se 

relacionarem ao processo de pesquisa e nas últimas fases da pesquisa; 4ª Fase, o 

pesquisador estrutura o método de coleta e análise; 5ª Fase, respectivamente a arte, a 

prática e a política da interpretação e avaliação. 

 

 

 

 

 



Figura 4. Quadro de estrutura do projeto de pesquisa 

 

Fonte: CRESWELL, 2014. 

 

Ressalta-se que as fases estão diluídas em todo o corpo textual do projeto de 

pesquisa, não seguindo uma ordem literal, no entanto mantendo uma organicidade de 

modo a contemplar todas as fases propostas pelo autor.  

 



4.2. Perspectiva teórica da pesquisa  

Este estudo é enraizado sob solos epistemológicos da pesquisa qualitativa, 

condenado pela essência do problema a ser investigado, uma vez que temos como 

interesse as experiências e processos de significações de sujeitos historicamente 

situados. 

Martinez e Bosi são assertivos ao problematizarem os constantes equívocos de 

pesquisadores ao posicionarem suas investigações baseadas em técnicas, anulando a 

postura epistemológica a partir da qual um objeto de pesquisa deve ser originalmente 

constituído (BOSI & MERCADO-MARTINEZ, 2007).  

Tradicionalmente, a pesquisa qualitativa vem se debruçando sobre estudos 

sobre as percepções, significados e opiniões dos seres humanos, privilegiando estudos 

nos cenários naturais de tais fenômenos (STAKE, 2011). Dessa forma, nos lançaremos 

na compreensão de teorias, perspectivas e abordagens relativas a esta investigação.  

Para Mynaio, pesquisas com interesse em seres humanos em sociedade, nas 

relações e instituições, na história e nas suas produções simbólicas devem ser 

compreendidas enquanto pesquisas sociais (MYNAIO, 2013). A pesquisa social é uma 

metodologia que permite a obtenção de novos conhecimentos do campo da realidade 

social (DELUCHEY, 2012). Sua utilização origina-se nas ciências sociais, 

representando um corte espaço-temporal de uma realidade social inserida em um roteiro 

muito mais amplo. 

Uma das abordagens mais férteis e de grande importância para a pesquisa 

social contemporânea vem da perspectiva teórica chamada “construtivista”. No 

construtivismo social, os indivíduos buscam entender o mundo em que vivem e 

trabalham, desenvolvem significados subjetivos das suas experiências, e os 

pesquisadores fazem interpretação dos significados que os outros têm sobre o mundo, 

baseados nos seus conhecimentos anteriores (CRESWELL, 2014).   

Uma das principais correntes de pensamento que inaugura essa abordagem é a 

sociologia compreensiva de Max Weber, influenciada pela filosofia de Dilthey, também 

conhecida como interpretativista. Destaca-se principalmente na construção do 

conhecimento sobre a realidade social, representando uma nova forma de 



posicionamento antipositivista, propondo a subjetividade como fundante de sentidos e 

defende-a como constitutiva social e inerente ao entendimento objetivo (MINAYO, 

2013).  

Segundo Nunes, a sociologia compreensiva é uma ciência que busca 

compreender a ação social, considerando o indivíduo e suas ações como ponto chave da 

investigação, evidenciando o que para ele era o ponto de partida da sociologia, ou seja, a 

compreensão e a percepção do sentido que o ator atribui a sua conduta (MINAYO, 

2013). 

A autora aponta ainda que, a partir da filosofia compreensiva, vários tipos de 

abordagens se desenvolveram, das quais a autora discorre sobre a fenomenologia 

sociológica, a etnometodologia, o interacionismo simbólico, as histórias de vida e os 

estudos de caso 

Sendo assim, este estudo caminhou na direção da abordagem fenomenológica, 

uma vez que o interesse desta investigação é compreender a complexidade do acesso 

aos serviços especializados em saúde, tendo como luz os significados e sentidos que os 

usuários atribuíram durante a experiência da busca de acesso à saúde (Conforme 

Apêndice B). 

A essência do estudo fenomenológico está na descrição e discussão das 

experiências dos indivíduos e na incorporação do “o que” e do “como” eles têm 

experimentado o fenômeno abordado (CRESWELL, 2014).  

A fenomenologia induz a ir ao encontro das coisas mesmas, do fenômeno; 

propõe compreender os significados dos fenômenos da vida, apresentar a captura 

presente de relações sociais historicamente construídas. Dessa forma, o caminhar 

fenomenológico pressupõe uma forma de pensar, agir e de se posicionar diante do 

mundo e da sociedade.  

 

4.3. Sujeitos e a estratégia de amostragem intencional 

 Concordamos com o Creswell quando este autor afirma que: 



Num estudo narrativo é preciso encontrar um ou mais indivíduos para 

estudar, indivíduos esses que sejam acessíveis, dispostos a dar 

informações peculiares quanto às suas relações ou aos seus costumes, 

ou que lancem luz sobre um fenômeno específico ou questão a ser 

explorada (CRESWELL, 2014, p. 123). 

Dessa forma, os sujeitos dessas pesquisas foram 9 usuários (4 de Russas, 1 de 

Jaguaruana, 1 de Jaguaretama, 4 de Morada Nova – não houve participante do 

município de Palhano, pois nos dias das coletas de entrevistas em campo, os usuários 

agendados desse município não compareceram aos atendimentos na policlínica) e 5 

gestores  (1 coordenador da regulação estadual, 1 técnico da regulação ambulatorial,  1 

diretor da policlínica, 1 profissional de apoio administrativo da regulação da policlínica, 

1 gestor da regulação municipal). Totalizaram-se 14 entrevistas. 

Ressalte-se que um dos gestores não autorizou o uso de gravador na sua 

entrevista, de modo que a recuperação do relato foi realizada de forma parcial, segundo 

memória do pesquisador. Buscou-se contemplar um usuário por município. 

A identificação dos usuários se deu no próprio serviço de referência (a 

policlínica), durante o momento de espera pelos atendimentos, onde se realizou uma 

primeira abordagem com a explicação da pesquisa e após verificou-se o melhor 

momento para realizar a entrevista.  

Para a identificação dos usuários, foi utilizada uma condição-marcadora
1
 – 

grupo de mulheres que estavam em suspeita de diagnóstico e tratamento de câncer (CA) 

de mama. A escolha da condição-marcadora foi justificada por características 

epidemiológicas em saúde da região analisada, que apontaram a mortalidade por CA de 

mama como sendo a maior taxa de incidência de mortalidade do Estado do Ceará.  

Observe-se a figura abaixo: 

 

 

 

                                                           
1
 Condição-marcadora refere-se a “patologias frequentes que possuem técnicas de atenção bem 

estabelecidas e de aceitação ampla, através da avaliação das quais são feitas inferências sobre a qualidade 

da atenção à saúde em geral” (PINHEIRO; ESCOSTEGUY, 2003 apud PINHEIRO, SILVA JUNIOR, 

MATTOS, 2011, p. 216). 



Gráfico 1. Taxa de incidência de mortalidade por CA de mama feminina, por CRES, Ceará, 

2013. 

 

     Fonte: DataSUS, MS, SIM, em 28 de janeiro de 2016. 

 

A escolha do marcador também teve a influência dos gestores da região, uma 

vez que há uma predominância na região de agravos relacionados a diversos tipos de 

câncer, fato que levou os gestores a adotar estratégias de enfrentamento dessa 

característica territorial de situação em saúde, nas quais a policlínica exerceu papel 

fundamental na oferta de serviços ambulatoriais especializados da linha oncológica. 

E, por último, houve também a conveniência da pesquisadora, uma vez que sua 

presença na região de saúde coincidiu com as datas de atendimento da especialidade em 

mastologia.   

  

4.4. Campo de pesquisa   

Este estudo teve como limites de observação, para a reconstituição das 

trajetórias assistências dos usuários, a região de saúde de Russas, Ceará. Ressalte-se que 

o campo observacional também se constituiu enquanto dado de pesquisa, uma vez que o 

território representa uma fotografia das relações sociais ali presentes.  
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REGIÃO DE SAÚDE, CE 



Atualmente, a estrutura organizacional de saúde do estado do Ceará está 

dividida em cinco macrorregiões de saúde. A macrorregião de Sobral, macrorregião do 

Cariri, macrorregião do Sertão Central, macrorregião do litoral leste/Jaguaribe e a 

macrorregião de Fortaleza (Figura 5).  

A macrorregião do leste/Jaguaribe foi criada no ano de 2014, sendo a última a 

ser constituída. No ano de 2013, a população da macrorregião era de 532.302 

habitantes
2
. É formada por 20 municípios, sendo eles: Limoeiro do Norte, Alto Santo, 

Ererê, Iracema, Jaguaribara, Jaguaribe, Potiretama, Pereiro, Quixeré, São João do 

Jaguaribe, Tabuleiro do Norte – que integram a 10º Região; Aracati, Fortim, Icapuí, 

Itaiçaba – 7º Região; e  Jaguaretama, Jaguaruana, Morada Nova, Palhano e Russas – 9º 

Região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Plano Estadual de Saúde do Estado do Ceará, 2011- 2015. 



Figura 5. Mapa da Macrorregião de Fortaleza.  

 

 

Fonte: Site da Secretária Estadual de Saúde do Ceará. 

 

A região de Russas é a 9° região de saúde do estado do Ceará, com 196.063 

habitantes. É composta pelos municípios de Palhano, Jaguaruana, Russas, Morada Nova 

e Jaguaretama (Figura 6), inseridos em sua maioria no semiárido, região onde é comum 

a ocorrência periódica do fenômeno das secas, ou seja, anos em que a precipitação anual 

alcança níveis bem abaixo de sua média histórica
3
. 

 

                                                           
3
 COAP, 2011-2013. 



Figura 6. Mapa da região de Russas.  

 

Policlínica

CEO
 

Fonte: Mapa do PDR da região de Russas. 

 

A capacidade instalada de Russas conta com unidades básicas, hospitais e 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico – SADT em todos os municípios, variando 

os perfis e os níveis de complexidade. A Atenção Básica está organizada nos 5 

municípios, conforme a Estratégia Saúde da Família, com uma estrutura regional 

formada por 50 ESF, 31 ESB, 5 NASF, entre outros estabelecimentos de atenção à 

saúde (Tabela 1). Ressalte-se que foram implantados 1 policlínica e 1 UPAH após o 

documento do COAP.  

 

 

 

 

 



Tabela 1. Rede de estabelecimentos de saúde por município da Região de Saúde de Russas, 

2011. 

Estabelecimentos Jaguaretama Jaguaruana M. Nova Palhano Russas Total 

P. de Saúde 6 11 18 4 23 62 

C. de Saúde 1 2 1 1 1 6 

Laboratórios 
Públicos 1 1 1 1 1 5 

Privados - 1 1 - 3 5 

Hosp. 

Público 1** 1 1 1** - 4 

Filantrópico - - 1 - 1* 2 

Privado - - - - 1 1 

CAPS 
I - 1 - - - 1 

II - - 1 - 1 2 

Farmácia 

Comercial 3 1 10 1 10 25 

Aqui tem - - 1 - 1 2 

Popular - 1 - - 1 2 

CEO 
Municipal - - - - 1 1 

Regional - - - - 1 1 

SAE - - - - 1 1 

NASF I - 1 2 - 2 5 

 

Fonte: COAP 2011-2013 

* Hospitais Pólo                    

 **  Hospitais de pequeno porte 

 

Para esta pesquisa, foram utilizados enquanto campo de pesquisa a tríade dos 

“locais-percursos”
4
 dos usuários – Unidade Básica de Saúde (UBS) – Policlínica – 

Regulação Municipal –, de modo que a reconstituição dos trajetos assistenciais foi da 

Atenção Básica (AB) à Atenção Especializada (AE), que aqui é representada pelo 

serviço ambulatorial e especializado da Policlínica.  

 

 

 

                                                           
4
 Locais-percurso são serviços de saúde pertencentes à rede regional analisada, entre os quais alguns 

constituem possíveis locais em que os usuários perpassam durante sua busca ao acesso à rede 

especializada. 



4.5. Construção da informação  

Para a construção da informação, várias perspectivas foram coletadas e 

constituíram a tessitura para a formação do material empírico.  

Sendo assim, para a coleta de dados, foram realizadas imersões nos “locais-

percursos” – locais perpassados pelos usuários durante as trajetórias assistenciais, a 

saber, UBS, Policlínicas, Regulação Municipal. Observando o ambiente físico, as 

interações, as conversas, surgiram aspectos e elementos que ajudaram a elucidar o 

contexto narrativo: “É o ato de observar um fenômeno no contexto do campo por meio 

dos cinco sentidos do observador, frequentemente com um instrumento, e registrá-lo 

com propósitos científicos” (CRESWELL, 2014). 

Para o alcance de uma totalidade dos fatos a serem analisados, nos 

posicionamos enquanto “observador não participante”. Nessa modalidade, o 

pesquisador é alguém externo ao grupo em estudo, observando e tomando notas de 

campo à distancia. Esta modalidade costuma ser utilizada como estratégia 

complementar ao uso das entrevistas, nas relações com os autores em momentos 

considerados importantes para efeito da pesquisa (CRESWELL, 2014).  

Dessa forma, utilizamos a observação dos “locais-percursos” enquanto 

instrumento complementar das narrativas captadas, ampliando a compreensão dos 

fenômenos de interesse dessa pesquisa.  

Foi utilizado como instrumento de registro durante a fase de observação o 

diário de campo, que auxiliou no armazenamento de impressões e percepções subjetivas 

acerca do campo. Segundo Minayo: 

Nele devem ser escritas impressões pessoais que vão modificando 

com o tempo, resultados de conversas informais, observações de 

comportamentos contraditórios com as falas, manifestações dos 

interlocutores quanto aos vários pontos investigados, dentre outros 

aspectos (MINAYO, 2013, p. 295).  

Para captação das narrativas, utilizou-se a técnica da entrevista em 

profundidade individual, com o intuito de se aproximar dos significados e experiências 

atribuídas pelos usuários durante os caminhos percorridos na busca de acesso aos 

serviços de saúde especializados. Durante as entrevistas, os usuários eram convidados a 



falar sobre a sua experiência desde o momento em que suspeitaram/descobriram a 

doença, tendo como foco as trajetórias assistenciais percorridas por eles para conseguir 

o acesso no serviço de referência especializado, no caso, a policlínica.  

Na entrevista aberta ou em profundidade, o informante é convidado a falar 

livremente sobre um tema e as perguntas do investigador, quando são feitas, buscam dar 

mais profundidade às reflexões. Esta modalidade de entrevista é utilizada quando o 

pesquisador deseja obter o maior número possível de informações sobre determinado 

tema, segundo a visão do entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do 

assunto em questão. Ela é utilizada geralmente na descrição de casos individuais, na 

compreensão de especificidades culturais para determinados grupos e para 

comparabilidade de diversos casos (MINAYO, 2013). 

Utilizou-se o suporte da tecnologia por meio do procedimento de gravação de 

áudio das falas dos entrevistados, com o objetivo de uma captação literal de elementos 

textuais para além dos escritos, tais como o choro, a voz, a pausa, o medo, dentre 

outros. A busca foi de ampliar a aproximação com os significado e sentidos dos 

fenômenos narrados. Quando não autorizada a gravação, a recuperação do relato foi 

realizada de forma parcial, segundo a memória do pesquisador.  

 

4.5.1. Trajetórias assistenciais  

Atualmente existe uma tendência de estudos que visam compreender como as 

pessoas buscam soluções para seus problemas e demandas de saúde, principalmente 

estudos que envolvem avaliação dos serviços, organização ou planejamento em saúde 

(CABRAL et al., 2011). Com a integralidade apontada como principal centro de 

discussão em torno da resolubilidade do SUS, há uma persistente busca de metodologias 

que busquem desvelar as barreiras que fragilizam o acesso aos diversos níveis de saúde.  

Nesse sentido, o uso da metodologia de trajetórias assistenciais e itinerários 

terapêuticos tem dado subsídios para gestores e ampliando a visão de pesquisadores, 

desvelando alguns pontos essenciais para análise e discussão em torno da integralidade 

na saúde.  



Bellato et al. chamam atenção para um fato que influencia na escolha desses 

trajetos terapêuticos. Trata-se do modo como os serviços de saúde à disposição da 

população estão conformados, e que pode facilitar ou dificultar a acessibilidade dos 

usuários às suas ações e práticas, com consequências em suas decisões na busca por 

cuidado (BELLATO et al., 2008). 

Sendo assim, uma perspectiva desse estudo na construção da informação para 

análise foi a utilização das trajetórias assistenciais enquanto direcionamento para a 

captação das narrativas dentro das entrevistas em profundidade.  

O pesquisador convidou os usuários a falar livremente sobre a temática 

abordada – a experiência do adoecer e os caminhos para o diagnóstico/tratamento –, 

buscando compreender cronologicamente as etapas de busca pelo acesso aos serviços de 

saúde especializados.  

Para os gestores, as entrevistas se deram em busca de compreender a 

organização institucional dos serviços especializados na região, tendo como foco os 

fluxos assistenciais que os usuários utilizam para acessar estes serviços. No caso, tendo 

como recorte os fluxos assistenciais entre a AB e a policlínica.     

 

4.5.2. Tratamento das narrativas 

Para uma análise mais profunda das informações, primeiramente foi realizado 

o tratamento das narrativas. Para esta etapa da pesquisa, optou-se por utilizar o 

referencial metodológico de Meihy, o qual se subdivide em três procedimentos, 

ordenados em etapas complementares: transcrição, textualização e transcriação 

(MEIHY, 2005).  

No primeiro momento, realizou-se a transcrição literal das narrativas, conforme 

foram gravadas. Para este momento, contou-se com a ajuda de um transcritor externo. 

Ressalte-se que apesar de reconhecer a importância das transcrições serem realizadas 

pelo próprio pesquisador, o tempo da formação da academia muitas vezes não é 

coerente com o tempo de pesquisa e de vida do pesquisador.  



No segundo momento, iniciou-se o processo de textualização. Neste momento, 

organizaram-se as narrativas de modo que se possibilitou uma maior compreensão do 

texto, suprimindo a pergunta e dando-lhe sentido a partir de uma frase de destaque 

surgida na entrevista, retirando palavras repetitivas, sem valor analítico. Aí, a 

pesquisadora sentiu que já tinha um constructo potente de análise dos fenômenos 

desvelados das narrativas.  

E, por último, realizou-se a transcriação, que tem como objetivo incorporar 

novos elementos às informações dadas pelos entrevistados. É um processo de recriar o 

documento escrito, inserindo no contexto da entrevista. Para este momento, utilizaram-

se os registros no diário de campo, principalmente aqueles referentes aos momentos de 

observação nos “locais-percursos”, de modo que os intra-textos se inserissem no corpo 

textual. Nesta última etapa, foram realizadas pequenas interferências do autor como 

forma de organizar o sentido ao texto.  

Cabe ressaltar que, para cada capítulo (eixo), foi apresentado um “caso-guia”, 

que é um caso escolhido pelo autor que represente de forma geral as unidades de 

significados analisadas e discorridas naquele capítulo.  

Os “casos-guias” são histórias “transcriadas” para melhor compreensão do 

fenômeno analisado. Eles não são as únicas histórias analisadas no capítulo em que se 

apresentam, mas representam uma ilustração, uma inspiração e um guia para o leitor, de 

modo que ele tenha acesso direto às historias narradas pelos usuários sobre suas 

trajetórias assistenciais de busca do acesso aos serviços especializados. Todos os 

capítulos tiveram como material empírico as narrativas dos 14 sujeitos entrevistados, 

além da observação dos “locais-percurso” e do diário de campo, que clareou e ampliou 

o campo de visão para os aspectos “intra-textuais” contidos na ossatura das narrativas 

captadas.  

Além do “caso-guia”, foram utilizados fragmentos de narrativas transcriadas, 

de modo que melhor se represente o sentido das unidades de significados e das 

experiências relatadas nas trajetórias assistenciais.     

 

 



4.5.3. Análise das informações 

Na análise do material empírico, utilizamos os quatro passos da 

“fenomenologia empírica” apontados por Amedeo Giorgi, que tem como proposta lidar 

com as descrições de depoimentos, relatos ou entrevistas sobre experiências vividas em 

relação a um determinado fenômeno (ANDRADE & HOLANDA, 2010). 

1° Passo. O sentido do todo: foram realizadas leituras de todas as narrativas, a 

fim de alcançar o sentido geral do todo, buscando algumas possíveis semelhanças nas 

narrativas e identificação de possíveis unidades de significados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. O sentido do todo – possíveis unidades de significados. 

 

Unidade de Significado 

 

 

 

Usuários 

 Via informal: amizades  

 Acesso ao SUS associado ao sistema privado de saúde 

 Acesso pela regulação municipal 

 Fragilidade na comunicação 

 Demanda agendada a AE 

 Organização administrativa interna do serviço de referência 

 Fila de espera 

 Fichas de atendimento 

 Ausência da especialidade no município 

 Fragilização do acompanhamento longitudinal da AB 

 Crítica à organização regionalizada  

 Fragilidade na priorização nos encaminhamentos a AE 

 Peregrinação do usuário 

 Ausência de priorização de vagas por urgência 

 Distância entre os municípios  

 Fragilidade na marcação de retorno na regulação municipal 

 Fragilidade socioeconômica para mobilidade 

 Autonomia e desperta dos usuários 

 

 

 

 

Gestores  

 Protocolos clínicos 

 Matriciamento 

 Estratégias: diálogo com a APS 

 Flexibilidade dos protocolos  

 Conscientizar os usuários quanto aos fluxos de acesso institucionalizados 

 Reconhecer dados epidemiológicos  

 Estratégia de acesso 



 Processo de trabalho 

 Organização do acesso 

 Otimização das vagas 

 Protocolos especializados 

 Pactuações com todos os serviços existentes 

 Diminuir absenteísmo 

 Responsabilização sanitária dos municípios 

 Reconhecer os dados epidemiológicos 

 

Fonte: própria autora. 

 

2° Passo. Definição de unidades de significados: após compreender de forma 

ampla todas as narrativas, iniciou-se o processo de releitura do texto de forma exaustiva, 

quantas vezes a leitura fosse necessária, buscando consolidar e qualificar as unidades de 

significados, focalizando o fenômeno a ser estudado. Esse passo foi necessário para uma 

análise do texto inteiro de forma simultaneamente, (re)dividindo em unidades 

significativas sempre que se percebeu uma mudança sensível de significado da situação 

para o sujeito. Ressalta-se que nesse momento a qualificação das unidades de 

significados se deu a partir de encontros entre as narrativas dos usuários e gestores, 

realizando escolhas daquelas que mais dialogavam com o contexto do fenômeno e com 

a compreensão do autor.  

3° Passo. Expressão das unidades na perspectiva escolhida pelo pesquisador: 

após a delimitação das unidades de significados, foi descrito pelo pesquisador um 

sentido para cada uma das unidades nelas contidas. O conjunto desses sentidos serviu 

como direcionamento e organização na construção textual. 

4° Passo. Formulação de uma síntese das unidades: por fim, as unidades de 

significados transformaram-se em sínteses consistentes de significações do fenômeno 

observado em relação à experiência do sujeito, então chamada de estrutura da 

experiência.  



Tabela 3. Definição da síntese e das unidades de significados.  

 

Síntese da estrutura da experiência  Sentido das unidades de significados  

 

Organização dos fluxos de acesso 

regionalizados 

Fluxos de acesso  

Protocolos de acesso especializados 

Priorização dos casos 

Responsabilização sanitária 

Vias paralelas  

 

Práticas regulatórias do acesso à saúde 

regionalizada 

Controle sistemático de oferta de vagas 

Utilização das TIC’s 

Espaço de diálogo  

Matriciamento 

 

Acessibilidade regional na saúde sob a 

perspectiva do tempo e espaço 

 

Acessibilidade geográfica 

Transporte sanitário 

Questões socioeconômicas  

Organização das fichas de atendimento  

 

Fonte: própria autora. 

 

A estrutura da experiência direcionou a produção textual, em que cada síntese 

de significações constituiu-se em um capítulo.  

Dessa forma, as sínteses das unidades de significações são divididas em três 

sínteses de compreensão, delimitando os três Eixos que estruturam os resultados e 

discussões dessa dissertação.  

O primeiro Eixo – “A organização dos fluxos de acesso regionalizado à saúde: 

protocolos, flexibilização e autonomia dos sujeitos” – tem como registro as impressões 

vivenciadas pela autora ao adentrar no campo de pesquisa, momento de busca de 

compreensão da lógica organizacional dos serviços na região de saúde, estando mais 



propenso a um caráter descritivo dos fluxos de acesso existentes, sob a perspectiva 

institucionalizada (gestores) e confrontando a perspectiva dos significados dos usuários.    

No segundo Eixo – “Práticas regulatórias do acesso em saúde regionalizado” – 

são identificadas práticas regulatórias institucionais pactuadas entre os serviços de saúde 

(UBS – Policlínica – Regulação municipal) da região, para que se consolidem os fluxos 

de acesso regional à Policlínica. 

E, por fim, no terceiro Eixo é apresentada uma análise mais profunda do acesso 

regionalizado da saúde sob a perspectiva do espaço, da geografia e do tempo, tendo 

como luz as trajetórias assistenciais dos usuários. 

 

4.6. Aspectos éticos 

Este estudo é uma dimensão do projeto de pesquisa “Modelos de Governança, 

Regionalização e Redes de Atenção à Saúde no Estado do Ceará: Contexto, 

Condicionantes, Implementação e Resultados”. Financiado pela FUNCAP a partir do 

edital 03/2012 PPSUS-REDE, e submetido ao Comitê de Ética da UFC, sendo aprovado 

com número de parecer 137.055. 

Foi assegurada a não identificação das pessoas. Utilizou-se apenas a gravação 

daquilo que estava sendo dito para posterior transcrição codificada, com todas as 

garantias éticas da pesquisa avaliativa. 

  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A organização do sistema de saúde se consolida sobre a égide da promoção do 

acesso aos usuários que buscam resolubilidade nos serviços de saúde ofertados para 

atender suas demandas e necessidades de vida. Dessa forma, desde a consolidação dos 

princípios e diretrizes do SUS, onde a universalidade e a integralidade são apontadas 

como pilares para sua estrutura organizacional, os sistemas de saúde vêm empenhando 



forças, estratégias políticas e braçais para concretizar arranjos organizativos que 

expressem o desenho mais adequado para efetivar o acesso à saúde. 

Dentre os diversos desenhos de oferta de serviços de saúde desenvolvidos nos 

últimos anos, a perspectiva das regiões de saúde tem se reforçado de fato como a melhor 

alternativa na concretude do acesso à saúde no SUS em território brasileiro. 

Tratando-se de um território com dimensões grandiosas e regiões peculiares, as 

características de políticas públicas precisam dialogar com todo o conteúdo espacial 

existente. Para Santos, “o espaço é um conjunto de objetos e um conjunto de ações” 

(SANTOS, 1996, p. 13). No âmbito da regionalização da saúde, o espaço é analisado 

sob a ótica de território que resgata a identidade dos locais, absorvendo o conceito de 

“funcionalidade expressa” que propõe o respeito aos fluxos (de educação, saúde, 

comércio, comunicação viária, entre outros), reconhecendo as áreas de influência de 

cidades sobre o espaço vizinho, ou seja, a região de influência de uma cidade sobre o 

espaço ao redor (JACOMETTI & STEPHAN-SOUZA, 2010). 

No entanto, para a consolidação dos “territórios regionais”, houve a 

necessidade de reavaliar a perspectiva de concepção ideológico-política da diretriz do 

SUS que estabelece a descentralização como um direcionamento para uma organização 

mais autônoma dos municípios, uma vez que, conforme literaturas apresentadas nessa 

mesma pesquisa, para alguns autores, há uma certa percepção de que os estados que 

mais avançaram na descentralização têm hoje maior dificuldade em regular o processo 

regional, o que levantaria a possibilidade de algum grau de “recentralização” (MELLO 

et al., 2016).  

Frente a essas perspectivas, os resultados dessa pesquisa se concentram em 

analisar o acesso na arena das regiões de saúde, tendo como recorte o trajeto percorrido  

     

pelos usuários entre o espaço do nível da Atenção Primária à Saúde até a Atenção 

Especializada.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso-guia: “Dona Raimunda e a busca do papel” 

Dona Raimunda é viúva, moradora da zona rural, aposentada, teve 7 filhos. 

Hoje, apenas 4 são vivos. Atualmente, mora com a filha mais nova. Trabalhou na 

Eixo 1 



agricultura a vida toda, assim como todos os seus filhos. O pai ensinou cedo a 

“trabalhar na enxada, apanhar feijão, apanhar algodão, quebrar milho, puxar boi, 

essas coisa assim de agricultura”. Dona Raimunda sentiu a primeira “pontada fina” 

em sua mama no último dia do ano, procurou sua filha (a do meio) para contar o que 

sentia: “porque meu peito doía muito, um caroço duro”. A filha fica surpreendida com 

a evolução do caroço: “mãe, como é que a senhora deixa acontecer um negócio desse? 

Eu não acredito não, esse caroço não é de agora não, já faz muito tempo”. No outro 

dia, bem cedinho, dona Raimunda e sua filha vão ao postinho de saúde do seu distrito 

falar com o Dr. Geraldo que, com urgência, solicitou o exame de mamografia, 

colocando seu encaminhamento na central de regulação do SUS. Preocupada com a 

urgência e o tempo que iria levar, as filhas de dona Raimunda juntaram dinheiro e 

decidiram fazer o exame na rede particular. Com o resultado em mãos, Dona Raimunda 

retornou ao posto de saúde do seu distrito. Dr. Geraldo então a encaminhou para o 

atendimento médico especializado do serviço de saúde de referência da região. Os 

papéis de encaminhamento de dona Raimunda ficaram aguardando a vez no posto de 

saúde para serem encaminhados para a central de regulação do município, onde são 

direcionados para a Secretaria Municipal de Saúde, depois para a Regional de Saúde e, 

em seguida, retornam ao posto de saúde de dona Raimunda, onde a mesma será avisada. 

Dona Raimunda e suas filhas ficaram muito aflitas com a demora que seu papel estava 

levando para percorrer esse trajeto: “nós ficamos correndo, porque o médico disse que 

era com urgência e a gente se preocupa logo com essas coisas, né? Aí minha irmã ia lá, 

cadê o papel? Já chegou? Não chegou nenhum papel aqui não. Aí minha irmã passava 

no outro dia de novo. Aí reviraram os papéis que estavam dentro da caixa e o papel da 

mãe estava lá embaixo. Porque todo papel que chega, era pra eles dizerem o que é com 

urgência e o que é mais grave pra poder colocar mais pra frente”. Dona Raimunda 

finalmente conseguiu o primeiro agendamento com o médico especialista, realizou a 

biopsia no mesmo dia e, neste momento, está aguardando o resultado da biopsia. Dona 

Raimunda e suas filhas aguardam o resultado da biopsia e as orientações do terceiro 

passo, que esperam que seja logo.   

 

5.1. A organização dos fluxos de acesso regionalizado à saúde: protocolos, 

flexibilização e autonomia dos sujeitos 



Dentre os diversos desenhos de oferta de serviços de saúde, o arranjo estrutural 

regionalizado tem se reforçado como a melhor alternativa na concretude do acesso à 

saúde no SUS em território brasileiro, alicerçado principalmente pelas perspectivas 

espaciais, demográficas, culturais e econômicas do País. Para isso, os municípios 

pertencentes às regiões de saúde, ao compartilharem os mesmos serviços especializados 

em saúde, necessitam instituir estruturas que delimitem as “regras do jogo”, de modo 

que haja um bom funcionamento do microsistema regional de saúde.  Dessa forma, os 

protocolos têm se encaixado enquanto potente instrumento na organização do fluxo de 

acesso à atenção especializada na saúde.  

Para Werneck, Farias e Campos, na saúde, existem duas formas de empregar os 

protocolos, que podem ser protocolos clínicos ou de organização dos serviços. Os 

protocolos clínicos são recomendações desenvolvidas sistematicamente para auxiliar no 

manejo de um problema de saúde, numa circunstância clínica específica, são 

orientações concisas sobre testes diagnósticos e tratamentos que podem ser usados pelo 

médico no seu dia a dia. E os protocolos de organização dos serviços são instrumentos a 

serviço da gestão dos serviços, abrangendo a organização do trabalho em uma unidade e 

no território, os fluxos administrativos contidos na proposta dos serviços em rede, os 

processos de avaliação e a constituição do sistema de informação, estabelecendo as 

interfaces entre as diversas unidades, entre os níveis de atenção (marcação de consultas, 

referência e contrarreferência) e com outras instituições sociais (WERNECK, FARIAS 

& CAMPOS, 2009).  

No presente estudo, os protocolos de organização dos fluxos de acesso à 

Atenção Especializada (AE) estão desenhados conforme o tipo de agendamento 

necessário para a demanda do usuário: se é agendamento de primeira consulta – 

primeiro acesso à AE, geralmente definida por uma primeira avaliação de um médico 

especialista; ou se é agendamento de retorno – segundo acesso aos serviços de saúde de 

AE, geralmente condicionado à realização e/ou à entrega de resultados dos exames 

solicitados na primeira consulta, e que vai conduzir os próximos passos da trajetória 

terapêutica do usuário.  

Ressalte-se que, durante o período de coleta desta pesquisa, no serviço de 

saúde analisado (Policlínica), os modelos dos protocolos de organização de acesso 

tinham sido recentemente implantados: 



“Porque, no ano passado, a gente fazia assim, a gente ficava com os 

50% pra marcação de retorno e os exames, só marcava a primeira 

vez, a sequência dos atendimentos aqui era a gente que fazia, agora 

não. Foi dado esse empoderamento do município e a responsabilidade 

está voltando pra ele. A responsabilidade sanitária do paciente é do 

próprio município, como a gente sabe. Aí o paciente vai voltar pra lá, 

pra ele dar continuidade nos exames e do retorno” (Gestora 1).  

Sendo assim, foram construídos protocolos de regulação do acesso com 

critérios de classificação por prioridades às especialidades médicas para as referências 

no trânsito dos usuários da Atenção Básica à Especializada, se configurando nas 

seguintes organizações:  

O “fluxo de acesso regional de primeira consulta”, onde o usuário inicia seu 

atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS). Se o médico da ESF identificar a 

necessidade de avaliação especializada, o usuário deverá ser encaminhado com a ficha 

de referência para a central de Regulação do Município de origem. A Regulação 

realizará o agendamento da consulta no sistema de Regulação, e o usuário receberá um 

boleto comprovando a especialidade profissional/exame e a data em que será atendido 

na Policlínica (Figura 7).  

E o “fluxo de acesso regional de agendamento de retorno”, em que o usuário, 

após o atendimento na Policlínica, deverá retornar à Regulação do seu município, para 

que a Regulação municipal realize marcação junto com a central de regulação da 

especialidade profissional/exame, com a data em que será novamente atendido na 

Policlínica (Figura 8). 

 

 

Figura 7. Fluxo de acesso regional ao agendamento de primeira consulta  

  

 

 

Fonte: própria autora. 
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Figura 8. Fluxo de acesso regional ao agendamento de retorno 

 

 

 

Fonte: própria autora. 

 

Segundo a própria gestora, a reorganização dos protocolos dos fluxos de acesso 

intermunicipal foi motivada principalmente pela perspectiva da responsabilidade 

sanitária dos munícipes em administrar as ofertas das vagas AE, responsabilizando-os 

diretamente pela referência e classificação das prioridades: 

“Então a gente viu que é melhor pra o usuário que o município 

detenha essa vaga, por quê? Porque, como ele vai estar em 

tratamento no PSF, em continuidade no PSF, ninguém melhor do que 

o PSF pra saber quando realmente esse paciente vai poder voltar, 

porque a gente sabe que a quantidade de vaga ofertada, ela é bem 

menor do que a demanda existente, a gente sabe disso, que a 

quantidade de procedimentos que a gente oferta não é suficiente pra 

toda a demanda, então tem pacientes que eles são prioritários, 

principalmente os pacientes de risco. Então a gente viu que era uma 

forma do município ter mais acesso a isso” (Gestora 1). 

 

No entanto, ainda não há uma homogeneização dos protocolos dos fluxos de 

acesso dos municípios às vagas ofertadas pela Policlínica, tendo como organização os 

seguintes desenhos: 

O municípios A e D, ao receberem sua cota de vagas de especialidades da 

Policlínica, distribuem a todas as UBS’s de seu território, ficando as EqSF responsáveis 

em priorizar os casos. Estas, por sua vez, já enviam para a Regulação municipal o 

quantitativo de agendamentos de primeira consulta já previamente priorizados. Os 

agendamentos de retorno são realizados na Regulação do município (Tabela 4). 

Já nos municípios B, C e E, todos os agendamentos de primeira consulta são 

realizados pela central de Regulação municipal, onde o próprio usuário se direciona à 

Regulação do município com a ficha de referência, ficando a Regulação responsável em 

priorizar os casos e agendar os retornos (Tabela 4).    

REGULAÇÃO 

(Município) 

Policlínica  Policlínica  



 

Tabela 4. A responsabilização dos fluxos de acesso regionalizado da Policlínica por município. 
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paciente 

UBS UBS UBS UBS UBS 

Priorização 

dos Casos 

EqSF Regulação 

 

Regulação 

 

EqSF 

 

Regulação 

 

Agendamento 

de primeira 

consulta a AE 

Regulação Regulação Regulação 

 

Regulação 

 

Regulação 

 

Agendamento 

de retorno  

Regulação 

 

Regulação 

 

Regulação 

 

Regulação 

 

Regulação 

 

      

 

Fonte: própria autora  

* Todas as Regulações referidas são do âmbito municipal. 

 

Dessa forma, embora os protocolos tenham sido implantados na perspectiva de 

homogeneizar os caminhos de acesso a consultas e procedimentos especializados, e 

responsabilizar os munícipes e consequentemente a APS pela priorização das suas 

vagas, o que se percebe é que há distintas formas de organização dos fluxos 

assistenciais intermunicipais, que tendem a impactar diretamente na qualidade e no 

tempo de peregrinação dos usuários dentro da Rede assistencial, somando (ou não) mais 

um ponto de serviço na trajetória assistencial em busca de acesso. Ponto de serviço este, 

onde o usuário é o próprio portador da sua ficha de referência, a qual ele mesmo deverá, 

após atendimento de primeira consulta na Policlínica, retornar ao seu município e 

agendar o retorno na central de Regulação. Conforme representado na fala de um 

usuário do município D, já em tratamento preventivo de CA de mama a mais de dois 

anos, tentando marcar agendamento de retorno:  



“No caso pra pedir o pedido de encaminhamento pra mim vir pra cá, 

eu tenho que primeiro ir no postinho, pegar a ficha de referência, 

colocar no sistema, uma burocracia pra poder chegar até aqui. Antes, 

eu marcava aqui, aí agora não está mais marcando aqui, eles pegam 

todos os encaminhamentos e retornam lá pra central de atendimento, 

marca e depois de marcar eles avisam pra gente o dia da gente poder 

vir” (Usuário 2/ Município D).  

A dimensão da responsabilidade sanitária referente a cada esfera de governo 

vem sendo contemplada em diversos textos institucionais que conformam o arcabouço 

normativo do SUS.  Esta dimensão é apontada como um dos eixos principais do 

fortalecimento do processo de descentralização, e dentre seus objetivos destacam-se o 

fortalecimento da integração da atenção no seu território e a pactuação e 

acompanhamento da atenção, que ocorre fora do seu território, em cooperação com o 

estado e com os demais municípios envolvidos no âmbito regional/estadual, conforme a 

programação pactuada e integrada da atenção à saúde (BRASIL, 2006a).  

O Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (2006) assinala que todo 

município é responsável pela integralidade da atenção à saúde da sua população, 

exercendo essa responsabilidade de forma solidária com o estado e a União; e a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) responsabiliza os municípios na organização dos 

fluxos dos usuários, garantindo a referência a serviços de fora do âmbito da atenção 

básica (BRASIL, 2011).  

No entanto, embora a responsabilização sanitária seja legitimada pelos textos 

institucionais enquanto responsabilidade do município, há que se chamar a atenção para 

duas situações. Uma situação é quando a APS, enquanto serviço de saúde de instância 

municipal, desenvolve a responsabilidade de coordenar e ordenar o cuidado, quando o 

usuário necessita de acesso a outros pontos de atenção do sistema de saúde, por 

representar a instância governamental da saúde mais próxima das famílias e 

comunidades, assumindo a gestão da clínica dos casos e facilitando os fluxos 

assistenciais na rede regional de saúde.  

Outra situação é quando o serviço de saúde de referência regional (no caso, a 

Policlínica) transfere ao município a gerência dos agendamentos das vagas ofertadas, 

sob a justificativa da responsabilidade sanitária, tornando a central de Regulação 

municipal mais uma instância a ser obrigatoriamente perpassada pelas trajetórias 

assistenciais dos usuários. Instância essa que normalmente é de cunho administrativo, 



de gerência de oferta de vagas e de responsabilidade da gestão municipal de saúde, e 

não dos usuários, culminando em um retardamento na continuidade do cuidado por criar 

barreiras de acesso que dificultam o acompanhamento em longo prazo, principalmente 

quando se trata de doenças crônicas, que necessitam de retornos periódicos.  

Para Mendes, algumas barreiras de acesso transformam-se em demandas 

efetivas na APS, tais como: a baixa cobertura populacional, a carteira de serviços 

restrita, os custos de oportunidade altos, as barreiras financeiras, as barreiras culturais, 

as barreiras geográficas e as barreiras organizacionais. No caso aqui apresentado, a 

inclusão de mais um serviço para que o usuário consiga realizar o agendamento de 

retorno na Policlínica configura uma demanda administrativa que, para o autor, tem 

caráter não clínico (MENDES, 2015). 

Na situação analisada, os usuários assumiram a responsabilidade em realizar a 

conexão do acesso, ou seja, percorrer de um ponto assistencial da Rede a outro ponto 

administrativo, tendo em mãos sua ficha de referência para conseguir o agendamento 

necessário. 

“Aí voltei pra ele e ele decidiu encaminhar pra mastologista, que é 

aqui. Eu vim no ano passado, no mês de abril, eu vim trazendo a 

ultrassom. Depois, fui na moça que me atendeu lá no hospital (central 

de regulação) do “município B” e ela marcou a data para voltar pra 

cá” (Usuário 10/Município B). 

Em um dado momento da trajetória assistencial, a busca pelo papel de 

encaminhamento torna-se tão importante quanto a busca pela atenção, demandando do 

usuário tempo, persistência, energia e condições socioeconômicas para se deslocar de 

um município a outro. 

“E esse papel vai do nosso posto pra secretaria, da secretaria vai pro 

regional (hospital), do regional (hospital) volta pro nosso posto de 

novo e aí que eles ligam pra gente pra dizer que já está marcado e o 

dia de vir. Se eles mandassem direto pro regional e lá marcasse e 

dissesse que está marcado pra tal dia, aí ficava tudo mais fácil. Aí 

esse papel vai lá pra secretaria e lá eles deixam lá, sendo uma coisa 

de urgência, a gente fica como doido correndo atrás” (Usuária 

16/Município D). 

Outra análise importante é a problematização de quem é o sujeito que prioriza 

os casos (Tabela 4), uma vez que, pelo emponderamento dado à central de Regulação 

municipal para a gestão de suas vagas, a resolutividade da gestão da clínica e a fluidez 



dos fluxos assistenciais entre os níveis de atenção muitas vezes podem ser influenciadas 

diretamente pelo regulador do município.  Observe-se o relatado na narrativa da usuária 

do município A em busca do agendamento de retorno ao acompanhamento médico 

especializado na Policlínica:  

“Na terça, eu me consultei (policlínica) e quando foi na quarta eu fui 

lá (regulação), aí a moça foi e disse: não tem vaga. Aí falei que a 

Dra. disse que de 15 em 15 dias eu precisava ser acompanhada. Aí 

ela disse: nesse caso é urgente, vou ver o que eu posso fazer, mas hoje 

mesmo eu não posso fazer nada, a senhora venha aqui segunda-feira. 

Daí eu volto na segunda-feira, chego na segunda-feira, encontro a 

moça e disseram assim: ela hoje não veio. E à tarde eu não posso vir 

porque não posso pegar o sol quente e ela me disse que tivesse 

bastante repouso. Aí quando foi no outro dia, eu fui e ela marcou, mas 

mesmo assim foi preciso eu ir três vezes. Eu disse: Dra. eu acho que 

não vou conseguir essa consulta de 15 dias lá não. Aí ela foi e 

colocou urgente, tratamento bem direitinho e mesmo assim foi preciso 

eu ir três vezes lá”  (Usuária 5/Município A). 

 Embora, o município A tenha sua priorização dos casos em nível das EqSF, 

ainda assim, em algum momento, o regulador municipal irá influenciar nos fluxos de 

acesso, seja por ter que priorizar as priorizações, e/ou pela limitação dos protolocos de 

acesso, uma vez que a demanda da necessidade é maior que as ofertas de vagas 

disponíveis. Consequentemente, tais protocolos não conseguem filtrar um quantitativo 

correspondente com a oferta de vagas do serviço. 

Outra questão em análise é a formação dos sujeitos que priorizam os casos. No 

caso dos municípios B, C e E, a formação dos reguladores municipais, entre os quais há 

profissionais com formação de nível superior e também de formação técnica, impacta na 

qualidade e resolubilidade dos fluxos assistenciais, pois assumem também a 

responsabilidade de ordenar quem entra e quem não entra nos fluxos de acesso 

regionalizado à AE.  

Em um recente estudo realizado em Vitória, no estado na Bahia, foi observado 

que, nos pequenos municípios, os técnicos marcadores não possuíam formação 

específica em saúde, realizavam os agendamentos conforme a descrição médica nas 

guias e, paralelamente, assumiam importante papel discricionário na priorização de 

vagas (SANTOS & GIOVANELLA, 2016). 



Segundo as diretrizes para implantação do complexo regulador, o “sujeito-

regulador” tem como função executar a avaliação técnica de laudos e promover o 

agendamento das consultas e o processo de internação dos pacientes com base em 

critérios clínicos e com ênfase nos protocolos de regulação (BRASIL, 2006b).  

Na realidade estudada, observou-se como estratégia do serviço regional de 

saúde (Policlínica) a utilização dos protocolos de regulação do acesso com critério de 

classificação por prioridade para as especialidades, no caso aqui analisado, a 

especialidade da mastologia (Figura 9). O intuito era garantir a priorização adequada 

dos encaminhamentos, minimizando fichas de referência sem hipótese diagnóstica, 

consultas facilitadas por apadrinhamento, tráfico de influência, dentre outras 

dificuldades.   

Porém, ainda com essa estratégia, há a necessidade da presença de um 

profissional capacitado e com formação adequada na saúde para a fluidez de 

agendamento de qualidade dos fluxos de acesso.    

Outra questão relevante é que tais protocolos de regulação do acesso tendem a 

se embasar exclusivamente no olhar clínico de determinada especialidade, excluindo as 

variáveis de cunho socioeconômicas (renda, moradia, estudo, dentre outros) que 

poderiam qualificar as priorizações e exercer a consonância com o princípio da 

equidade, principalmente quando temos um sistema onde a oferta é menor do que a 

demanda. 

Os protocolos, critérios e diretrizes são elementos do processo cotidiano da 

institucionalização da saúde que, por muitas vezes, exercem a função de determinar os 

caminhos de organismos, os movimentos que os usuários irão realizar nas trajetórias 

assistenciais, porém existem diversos regimes de regulação de acesso a saúde que irão 

apontar diferentes perspectivas desses caminhos. 

Figura 9. Protocolo de Regulação do Acesso com Critérios de Classificação a especialidades de 

Mastologia. 



 

Fonte: Protocolos de Regulação do Acesso com Critérios de Classificação por Prioridades às 

especialidades médicas da policlínica regional.  

  

Cecílio, ao analisar os múltiplos regimes de regulação encontrados na tessitura 

social, define o Regime de Regulação Governamental como aquele que tem como 

autores os gestores, equipes de regulação e formuladores de políticas, podendo ser de 

caráter burocrático (vertical, normativo e centralizador, atua segundo princípios 

burocráticos de autoridade legítima), e/ou de caráter negociado (pactuado, 

descentralizado com compartilhamento de responsabilidade, agir comunicativo, 

adotando regras flexíveis e contratualizadas entre serviços e atores). E o Regime de 

Regulação Leiga, que tem como autores os usuários e opera sob a lógica de estratégias 

de tentativas/erros, por experimentação sucessiva, por obtenção de contatos estratégicos, 

por criação de vínculos, por localização de pontos de conexão e por identificação de 

linhas de fugas (CECÍLIO, 2014).  

Dialogando com essa perspectiva conceitual, o que se percebe nas narrativas 

dos usuários é que, mesmo quando os usuários seguem as trilhas do acesso à saúde por 

meio do regime de regulação governamental, há um desencontro entre a organização 

dos serviços e o significado do sentir do usuário em torno de seu problema de saúde,  



corroborando no descrédito da população que necessita da utilização dos serviços de 

saúde institucionalizados, conforme narrativa abaixo: 

“Aí eu esperei um mês, dois meses, três meses e isso sucessivamente e 

nada de chegar a minha vez. Aí eu fui lá: Ei moça, eu sinto que eu 

tenho um nódulo na minha mama, eu já tirei dois nódulos e eu estou 

sentindo que tem um nódulo na minha mama e eu me consultei e você 

sabe que não é fácil pra gente conseguir uma consulta e o médico me 

encaminhou pra cá pra eu ir pra o mastologista, e por que não chega 

a minha vez? Ela disse: está com quanto tempo? Com quatro meses 

que eu voltei aqui e então a senhora disse: tem que aguardar porque 

tem muita gente na frente e agora já estou aqui de novo. Aí ela falou 

assim: Como é o nome da senhora? Aí eu disse, aí ela procurou, 

procurou, procurou e nada” (Usuária 5/Município A). 

Tal cenário de total descrédito leva à busca de outros regimes quando o usuário 

percebe que a regulação governamental instituída não consegue responder às suas 

necessidades de acesso assistencial no seu tempo (o tempo vivido da 

doença/sofrimento). O agir leigo prevalece, flexibilizando os circuitos governamentais, 

e, deste modo, aciona formas não previstas de articulação funcional e organizacional em 

busca da resolutividade de sua demanda:  

“[...] aí fiquei aguardando, aguardando, aí eu falei não, vai demorar 

muito e se eu fiz tem que ter o resultado, tem que saber o que é que 

deu. Aí comecei a ligar e não dava certo, às vezes dava e ela 

(atendente) sempre falava que estava de férias e eu só estranhando, 

foi então que minha colega veio e eu pedi pra ver se ela conseguia 

marcar, aí deu certo. [...] Ai ela (mastologista) até estranhou a 

ultrassom, ela disse: já está com cinco meses, por que você não trouxe 

pra me mostrar? Ai eu falei: Dra., até que eu tentei, mas não 

consegui. O pessoal me passaram a informação errada [...] Aí ela 

disse: quem dera eu tirar esses meses todos de férias, um mês todinho 

de férias” (Usuária 2/Município D).  

Merhy, ao falar sobre a lógica reproduzida na maioria dos serviços de saúde, 

lógica esta baseada em profissões, procedimentos e protocolos, burocracia 

organizacional, aponta que o olhar ao outro é previsível, e essa previsibilidade produz 

certa invisibilidade da produção da multiplicidade de vidas. Ao passar pela porta de um 

serviço de saúde, parece que esse outro é convidado a deixar toda vida que traz da rua 

do lado de fora (MERHY et al., 2014).  

Esse súbito despertar da autonomia do sujeito é constantemente fomentado pela 

disjunção do tempo da gestão em implementar os protocolos e o tempo da 

doença/sofrimento do usuários, conduzindo a uma saída dos trilhos, ou seja, a criação 



de novos processos regulatórios (novos caminhos) para ajustar o tempo entre o vivido 

da doença/sofrimento e o tempo de sua resolutividade. Conforme expressado na 

narrativa abaixo:  

“Aí, assim, como às vezes a gente vai pro postinho e não consegue, aí 

como a gente tem médicos que são amigos da gente também lá no 

hospital do meu município na minha cidade, aí a gente consegue 

conversar com eles rapidinho e solicitar o pedido” (Usuária 

2/Município D) 

Nesse ajuste de tempo, algumas vias paralelas tornam-se mais cristalizadas, tais 

como a utilização frequente do sistema privado, apontada pelos usuários como 

alternativa para agilizar o tempo de espera entre as consultas ambulatoriais e as 

consultas especializadas (retorno), para encaminhamento das trajetórias assistenciais, 

exercendo uma função auxiliar ao SUS, principalmente no que tange à necessidade do 

apoio de exames laboratoriais para a comprovação da hipótese diagnóstica: 

“Não entrega mais aqui, manda a gente ir pro posto pra receber o 

resultado do exame. Assim foi que aconteceu, ai ela pegou e marcou o 

ultrassom de novo, porque eu bati o primeiro aqui, só que lá a filha 

do médico estava doente e não foi. Aí, eu peguei e disse assim: não 

vou esperar não, porque coisa no seio a gente não brinca, né? 

Arranjei 100 reais emprestado, fui lá pra clínica do Dr. X e fiz 

particular e hoje eu tô vindo pra cá pra mostrar pra médica daqui” 

(Usuária 4/Município A). 

Menicucci aponta que há tempos que um expressivo contingente populacional 

já vinha sendo absorvido por formas privadas de assistência em saúde, antes mesmo da 

criação do SUS, o que levou À consolidação dos arranjos mix privado/público que 

influencia profundamente no cotidiano atual das organizações de saúde (MENICUCCI, 

2007). 

Tal panorama é confirmado em estudos mais recentes, como o de Dilélio et al., 

que apresenta um número reduzido de usuários (16,7%) que utilizaram o SUS para 

realizar exames após atendimento médico-ambulatorial; dos 1.783 (42,9%) adultos que 

saíram dos atendimentos com solicitação de exames, um quarto dos entrevistados 

(24,9%) precisou pagar para realizar os exames e, desses, 18,3% utilizaram o convênio 

e 71,9% o fizeram na rede particular (DILÉLIO et al., 2014). 

No estudo analisado, a produção das vias paralelas de acesso por meio do 

sistema privado é recorrente em quase todas as narrativas, principalmente pelo 



acompanhamento prolongado de pacientes com doenças crônicas, como é o caso do CA 

de mama:  

“Aí, tipo assim, eu vou levar esse pedido pra lá, que a moça falou que 

tem que levar pra lá pra central e ai eu vou. Se eu ver que o negócio 

está muito difícil, aí sei que vou ter que pagar de novo porque se não 

vai chegar mais cinco meses, seis meses, que já é no caso pra mim 

voltar e ainda vai estar no sistema” (Usuária 2/Morada Nova) 

A constatação de uma potencial ineficiência, do que decorre a persistente 

descredibilização encontrada nas narrativas dos usuários em torno dos serviços 

ambulatoriais necessários para o adequado tratamento e acompanhamento do cuidado 

oncológico, pode ter corroborado na consolidação das alianças entre os serviços de 

saúde existentes na região, sejam eles de caráter público ou privado. 

“A Dra., que é uma amiga minha, que arranjou pra mim essa 

consulta. Que eu tenho amizade com ela e através da amizade ela 

disse: eu vou te levar lá na Dra. Maria (consultório particular) e ela 

te consulta. Aí ela arranjou. Ela fez a ultrassonografia mamária e ela 

detectou os dois nódulos tanto na mama direita quanto na mama 

esquerda, é tanto que tá lá no papel no encaminhamento. [...] Aí, a 

Dra. Maria primeiro me encaminhou pra auditoria (central de 

regulação), na auditoria me encaminhou pra enfermeira Esmeralda, a 

enfermeira lá do meu postinho de saúde. Aí a Dra. foi e me 

encaminhou pra cá, hoje é minha primeira consulta aqui com a 

mastologista” (Usuário 1/Município A). 

Tais alianças indicam, neste âmbito de linha de cuidado (oncologia), potenciais 

portas de entrada do SUS, uma vez que tais serviços dão o start no processo regulatório 

assistencial, onde o usuário inicia a investigação da hipótese diagnóstica por meio da 

utilização de serviços ambulatoriais e especialidades médicas no sistema privado, e, 

após diagnóstico, o próprio médico especialista referencia o usuário para o sistema de 

regulação do SUS (Regulação municipal); este, por sua vez, é impedido de dar 

encaminhamento a esses usuários já diagnosticados no sistema privado, por não fazerem 

parte do regime de regulação governamental do sistema público. A regulação municipal, 

por sua vez, encaminha o usuário para a APS do seu município, para que o mesmo 

consiga acessar os fluxos de acesso regionalizado no SUS. Para estes casos, os usuários 

somam mais um ponto na trajetória assistencial. 

“Aí fiquei com medo, tem muita propaganda alertando muito. Aí me 

consultei no particular e tirei no hospital, mas eu pedi o médico, eu 

disse pra ele que eu não tinha condições de fazer uma cirurgia 



particular. Ai ele disse: eu lhe encaminho pelo SUS. Aí ele mesmo foi 

quem fez” (Usuária 5/Município A). 

Independentemente da questão socioeconômica, a força do agir leigo dos 

usuários busca qualquer via que facilite o acesso à resolução do seu problema de saúde, 

sejam elas privadas ou pelas vias informais (amizade):  

“Eu falei pra ele que eu era empregada doméstica e eu estava 

sentindo dificuldade. Aí ele imediatamente me deu o que? Uns oito 

dias. Você vá no hospital e me deu um papelzinho, aí pronto foi beleza 

ele foi muito legal comigo o médico Dr. Barreto” (Usuária 

5/Município A). 

 

“Aí, assim, como às vezes a gente vai pro postinho e não consegue, aí 

como a gente tem médicos que são amigos da gente também lá no 

hospital de Morada Nova na minha cidade, aí a gente consegue 

conversar com eles rapidinho e solicitar o pedido” (Usuária 

2/Município D) 

No mesmo estudo de Dilélio et al., as vias paralelas (sociais) também são 

desveladas enquanto resultados, uma vez que 21,8% dos que utilizaram serviços 

privados não pagaram por eles, levantando a possibilidade de atendimentos prestados 

por familiares e amigos (DILÉLIO et al., 2014).  

Tais narrativas exemplificam potentes vias paralelas sendo construídas por 

meio das redes de conversação, em interações dos sujeitos envolvidos, processos 

intensos de comunicação entre usuários, amigos e profissionais de saúde.  

Dessa forma, ao organizar institucionalmente os caminhos a serem percorridos 

nos fluxos assistenciais, é necessário compreender os nós críticos inseridos nesses 

fluxos, os quais irão determinar as trajetórias assistenciais que muitas vezes não são 

coerentes com os fluxos pré-estabelecidos. Os trâmites administrativos e burocráticos 

não devem sobrepor-se à fluidez das trajetórias assistenciais, a busca pelo “papel” de 

referência não deve ser mais importante do que a busca pelo cuidado.  

 

Caso-guia: “O homem dos ossos”
5
 

                                                           
5
 Essa história foi escolhida por dialogar com este capítulo, mas principalmente pela intensidade que 

representou a narrativa para a pesquisadora, em um momento de desânimo e ansiedade com a construção 

da pesquisa. Ressalte-se que, apesar dessa historia não se encaixar nos critérios de escolha pré-

Eixo 2 



Tula é uma das nove filhas de Dona Maria. Ela acompanha sua mãe na busca 

do cuidado e da assistência ao CA de mama. Tula é extremamente agradecida por ter 

conseguido atendimento para sua mãe na Policlínica: “aqui realmente a gente pode 

dizer que estamos bem”. Tula trabalhou como agricultora por muito tempo, atualmente 

trabalha como diarista; nos últimos meses, vinha sofrendo com fortes dores na coluna: 

“Tinha dia que eu ficava paralisada, não podia andar. Já cheguei a lavar os pratos, 

sentada em cadeira porque não conseguia ficar em pé”. Todos os meses, ela vai ao 

posto de saúde para ser acompanhada pelo programa de Hiperdia, e nesse momento 

aproveitava para relatar ao seu médico sua dor. Ela dizia: “Doutor eu sinto isso e isso e 

isso, ele dizia: não se preocupe, isso é excesso de trabalho demais, você trabalha em 

quê? e eu dizia: eu sou diarista.” Tula sempre voltava pra casa sem a resolução das suas 

dores nas costas, ela não entendia porque que o médico não a tratava dessa dor ou 

porque ele não a encaminhava para outro especialista que pudesse ajudá-la. Tula não 

aguentava mais e, um dia, disse ao seu marido: “hoje eu vou sair de lá com esse papel, 

custe o que custar. Eu não sei nem o nome direito, eu disse o homem dos ossos, o que 

ajeita a coluna, mas eu vou mostrar pra ele onde é que está meu defeito, que eu não 

aguento mais”. Tula, como de costume, foi para sua consulta mensal no postinho e 

antes que o doutor pudesse iniciar seu atendimento, ela pediu licença para falar: 

“Doutor, eu vou lhe pedir licença que hoje quem vai ser o médico sou eu, eu quero que 

o senhor me mande pro homem que ajeita a coluna, porque eu que estou sentindo a dor, 

sou eu que não durmo direito, sou eu que passo noites e noites acordada, sou eu que 

estou me entupindo de remédio pra dor e não consigo passar minha dor, então o que o 

senhor faz comigo? Eu agora eu vou lhe mostrar onde é que tá meu defeito. Hoje eu fui 

tirar a minha roupa me olhei no espelho e percebi que eu estou ficando torta de um 

lado, o senhor quer ver? Pois eu vou lhe mostrar agora, me dá licença. Levantei a 

minha blusa e mostrei a ele onde estava o meu defeito. Ele olhou pra mim e disse: 

Valha como o seu defeito está! Pois doutor eu lhe peço até pelo amor de Deus, eu tenho 

cinco filhos e meus filhos dependem tudo de mim pra ser criado e eu não posso perder 

meu emprego porque meu marido não trabalha. Olha o que está acontecendo comigo, 

eu estou chorando de noite e de dia, porque eu tô me vendo torta e o senhor não vai me 

dar um encaminhamento pra eu chegar no homem dos ossos, pra saber realmente o que 

                                                                                                                                                                          
determinado na metodologia, é uma usuária filha e acompanhante da mãe com CA de mama, e que ao 

compreender e fazer sentido pra si, a pesquisadora pediu licença para contar sua história.  



eu tenho doutor?”. Tula conseguiu chegar ao homem dos ossos (ortopedista) é atendida 

pela Policlínica e tem muita fé de que sua mãe irá se curar do CA de mama.  

 

5.2. Práticas regulatórias do acesso à saúde regionalizado 

No âmbito da macropolítica, a organização dos serviços de saúde sob a lógica 

das regiões de saúde necessita de pactuações entre os municípios por meio do 

planejamento regional integrado, tendo como base as necessidades de saúde 

apresentadas nos planos municipais de saúde. Este planejamento expressa as 

responsabilidades dos gestores com a saúde da população do território, pactuando as 

diretrizes, objetivos, metas e ações de todos os entes federados (BRASIL, 2011).  

No entanto, mesmo com a existência do planejamento pactuado que já 

representa o compromisso dos gestores municipais com o planejamento regional 

integrado, é necessário o gerenciamento cotidiano das práticas regulatórias de acesso 

aos serviços regionalizados ofertados aos munícipes; práticas estas representadas 

enquanto estratégias adotadas pelos gestores que consolidam a organização 

regionalizada na saúde, e que impactam diretamente nas trajetórias assistenciais dos 

usuários. Este eixo se concentra sobre essa perspectiva, na realização das análises.  

De início, uma estratégia fortemente evidenciada nas narrativas dos gestores 

foi o controle regulatório das vagas ofertadas na Policlínica em relação aos 

agendamentos dos municípios no sistema de regulação.  

A palavra “controle” está relacionada principalmente com o campo disciplinar 

da administração, onde controlar implica na verificação das condições de algo, analisá-

las, compará-las e organizá-las. Significa inspecionar; comprovar; ato de dirigir 

qualquer serviço, fiscalizando-o e orientando-o do modo mais conveniente 

(FERREIRA, 2000). 

No serviço de saúde regional aqui analisado (Policlínica), o gestor é 

responsável pelo gerenciamento das vagas, desempenha o papel fiscalizador que, 

através do sistema de informação, monitora diariamente, verificando se os municípios 

estão regulando seus pacientes de acordo com a quantidade ofertada no contrato de 



rateio. Na presença de alguma não regularidade, ele intervém, corrigindo ou articulando 

com outros municípios a utilização das vagas remanescentes.  

“Todo dia, eu vejo como estão sendo marcadas essas consultas, se os 

municípios estão marcando, se eles estão obedecendo ao rateio pra 

aquele dia e, se tiver alguma não conformidade, a gente entra em 

contato pra corrigir [...] pra não perder vaga, pra não marcar errado, 

pra evitar do usuário vir e alguma coisa possa acontecer ou de não 

aproveitar essa vaga” (Gestora 1).  

Por um lado, o controle sistemático da regulação da Policlínica sob 

agendamentos regulados pelos municípios diminui o índice de perda primária
6
, 

flexibiliza a distribuição de oferta de serviços amarrados pelos contratos de rateio e 

otimiza o acesso, levando a um maior fluido nas filas de espera, tornando o processo de 

regulação mais congruente com a dinamicidade das necessidades dos territórios 

regionais.  

Por outro lado, ao articular uma vaga para outro município, os sistemas 

logísticos relacionados, principalmente no que concerne à mobilização do usuário, são 

essenciais para o atendimento em tempo hábil, uma vez que a análise dos agendamentos 

no sistema de regulação é realizada no dia anterior ou no mesmo dia das vagas 

ofertadas. Sendo assim, a maioria dos beneficiados das vagas remanescentes são os 

municípios com potentes sistemas logísticos que se localizam nas proximidades da 

Policlínica, em que os usuários conseguem se deslocar em tempo hábil até o serviço de 

saúde. A articulação com a APS também é um importante indicador de acesso para a 

gestão dessas vagas remanescentes onde o controle do seu território propicia uma busca 

por parte do usuário de forma mais diretiva e ágil. É o que relata a gestora abaixo: 

“Porque a gente sabe que os municípios mais distantes, eles precisam 

de um prazo maior. O município A não. A gente poderia até ligar no 

mesmo dia e pedir pro paciente se dirigir à policlínica, mas nos 

outros municípios, não” (Gestora 1). 

O controle regulatório das vagas entre municípios e Policlínica produz um 

relatório mensal identificando o absenteísmo
7
 e a perda primária por municípios. Esse 

relatório possibilita uma análise mais profunda de possíveis causas que fragilizam a 

                                                           
6
 Perda Primária: diferença percentual entre o total de primeiras consultas disponibilizadas e o total de 

primeiras consultas não agendadas na Atenção Especializada.  
7
 Taxa de absenteísmo: diferença percentual entre o total de consultas não realizadas e o total de consultas 

agendadas na Atenção Especializada. 



chegada desse usuário até os serviços especializados. Conforme a gestora da regulação 

do município A exemplifica, após perceber que seu município não tinha fila de espera 

para os exames de mamografia, se questionou o porquê da não utilização das vagas, 

uma vez que os dados epidemiológicos da região apontam uma das maiores taxas de CA 

de mama do país.   

“Eu acho que está faltando promoção. Por quê? Porque a 

mamografia está aí, não tem fila de espera, todos os meses eu fico é 

fazendo campanha, gente vamos trazer, envie as suas mulheres. 

Realmente eu não entendo o porquê. Já chega na hora onde realmente 

é pra referenciar pra Fortaleza, essa é a verdade” (Gestora 

2/Município A). 

A reflexão analítica sobre os indicadores de acesso nas trajetórias assistenciais 

fortalece o planejamento dos fluxos de acesso de forma mais congruente com as 

necessidades dos usuários. Sendo assim, uma outra prática regulatória para o 

fortalecimento do acesso regionalizado é o espaço de diálogo permanente entre a APS, a 

Regulação municipal e Regulação da Policlínica:  

“Tenho contato com as unidades básicas de saúde porque também 

acho que é um dos fatos mais importantes, porque lá, na atenção 

primária, é como se fosse o alicerce de tudo, é onde tudo começa [...] 

tem a reunião toda terça-feira com todos os profissionais da 

secretaria de saúde, NASF, todos os coordenadores, toda a atenção 

básica. Eu acho que sentando, a gente consegue achar uma solução, 

não é definitivo, mas tem conseguido muita coisa” (Gestora regulação 

/Município A). 

Atualmente, uma vasta literatura sobre a regulação do acesso vem obtendo 

análises pertinentes ressaltando a importância de espaços de diálogos que funcionem 

enquanto potentes catalisadores de necessidades dos atores que constituem a 

microregulação (profissionais da UBS, regulação municipal e regulação dos serviços de 

referência).   

Em um estudo recente realizado no município de Diadema, no estado do Rio de 

Janeiro, evidenciou-se que os médicos da atenção básica reconhecem o papel da central 

de regulação ambulatorial municipal como importante observatório da Rede de Atenção 

à Saúde, sendo capaz de produzir informações para subsidiar a tomada de decisão na 

gestão, determinar as necessidades e agravos da saúde da população para análises 

epidemiológicas, avaliar a necessidade de novas contratações, referenciar processos 

educacionais em saúde necessários para a capacitação/atualização da rede e 



proporcionar uma avaliação do impacto das decisões realizadas no âmbito das UBS na 

rede assistencial (ALBIERI & CECÍLIO, 2015). 

Nesse mesmo estudo, fica evidente também que a aproximação entre médicos 

da UBS e os profissionais da regulação municipal possibilita a compreensão dos dois 

pontos de perspectivas do sistema microregulatório:  

A baixa qualidade dos encaminhamentos e/ou solicitações, 

reconhecidas pelos participantes do grupo focal dos médicos, foi um 

momento “comunicativo” interessante ao permitir que os médicos da 

rede que participavam das oficinas conseguissem compreender um 

pouco melhor os constrangimentos e limites de atuação da equipe 

central de regulação (ALBIERI & CECILIO, 2015, p. 193). 

O estudo de Santos e Giovanella, sobre o município de Vitória, estado da 

Bahia, discorre sobre os desafios da gestão da integralidade regional e aponta enquanto 

fragilidade na coordenação da APS a forma de integração hierárquica entre a ESF e os 

centros de especialidades, onde gestores e profissionais sinalizam a ausência de espaços 

de diálogos entre médicos da USF com especialistas, que, por sua vez, não valorizavam 

o trabalho do generalista, fragilizando a consolidação das redes interdependentes 

(SANTOS & GIOVANELLA, 2016). 

Nesse cenário necessário de encontro e aproximação entre especialistas e 

generalistas na rede regional, observa-se que o conceito de “matriciamento” vem se 

tornando bastante presente na discussão de regulação do acesso. Para Arona, 

O apoio Matricial é um arranjo de gestão que possibilita a organização 

das ações de saúde da especialidade na atenção básica e amplia o 

acesso nas equipes de saúde da família, favorecendo a construção de 

novos arranjos, onde, com uma equipe mais qualificada, é possível 

pensar cada situação dentro de sua especificidade, sob diferentes 

olhares (ARONA, 2009, p. 31). 

 

Passos, Rocha e Vasconcelos apontam o apoio matricial como importante 

estratégia de qualificação e ampliação do acesso à Atenção Especializada ambulatorial; 

consideram o uso de tecnologias como o telessaúde
8
 para a realização de apoio 

diagnóstico e o apoio para procedimento terapêutico, e uma AB resolutiva, com 

capacidade de execução de determinados procedimentos fundamentais para garantia do 

cuidado (PASSOS, ROCHA & VASCONCELOS, 2014). 
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 O telessaúde é o uso de tecnologias de informação e comunicação para prestar serviços de saúde à 

distância, passar conhecimentos e informações. 



No serviço de referência analisado, há referência de práticas de matriciamento 

entre os profissionais (médicos da UBS e médicos da policlínica) e reguladores 

(reguladores da policlínica e regulação municipal). 

Entre os profissionais, há uma programação de encontros entre médicos 

especialistas e equipes de atenção primária em saúde que fomenta a troca de 

conhecimentos de determinadas áreas de especialidades, a discussão de casos, os ajustes 

dos  protocolos de acesso e a vivência de cenário em outro ponto da rede de saúde. Os 

médicos especialistas vão ao encontro dos médicos generalistas das UBS dos 

municípios pertencentes à região estudada para matriciar, ou seja, apoiar os 

conhecimentos clínicos específicos daquela especialidade, de modo que se potencialize 

a classificação de risco, encaminhando quem realmente necessita, e assim corroborando 

para uma APS mais resolutiva. 

Uma outra conjuntura analisada nas narrativas seria a perspectiva do 

matriciamento em nível organizacional, ou seja, estratégias no âmbito do processo de 

trabalho da gestão que possibilitam o compartilhamento de saberes e fazeres entre os 

espaços de gestão, de modo que se evite a compartimentalização dos serviços de saúde. 

Isso pode ocorrer por meio de reuniões, visitas, treinamentos, capacitações, dentre 

outros. No cenário estudado, tal situação é encontrada no período da construção e 

implantação dos protocolos de acesso, em que os profissionais da regulação do 

município e do serviço de referência realizaram várias visitas à regulação municipal, 

capacitando e monitorando a implantação dos protocolos de acesso e do sistema de 

informação de regulação regional. Conforme narrativa de uma gestora: 

“Essa primeira semana do mês de janeiro, eu estive nos cinco 

municípios fazendo o treinamento da regulação dessa nova 

sistemática, que eles estão marcando tanto a primeira vez, como o 

retorno e como os exames. A gente aqui também desenvolveu um 

sistema que era de apoio, porque a gente viu que a quantidade de 

vaga que a gente tinha não era suficiente pra atender a nossa 

demanda. Então, foi criado esse sistema que é o SISPOP, nesse 

sistema fazia o levantamento das nossas demandas existentes [...] a 

gente foi pros municípios pra implantar esse sistema e pra subsidiar 

eles, pra quando eles forem marcar os pacientes pro retorno” 

(Gestora 1). 

A integração do matriciamento nas práticas do processo de regulação do acesso 

regional possibilita arranjos organizacionais mais fluidos, minimiza os erros, estrutura 



serviços mais consoantes com a realidade regional (e não municipal), qualifica os fluxos 

assistenciais e torna a microregulação regional menos departamentalizada.   

Cecilio aponta que o acesso direto das equipes locais para marcação de 

consulta, a criação de mecanismos formais e regulares de comunicação entre médicos 

da rede de atenção básica e as centrais reguladoras, e a qualificação dos processos 

microregulatórios nas unidades são algumas medidas factíveis e que já têm sido 

experimentadas em alguns municípios (CECILIO, 2014). 

No entanto, deve-se ter prudência na utilização desse dispositivo, 

principalmente quando é aderido sob a perspectiva de organização de fluxos e 

protocolos de acesso, para que não se torne um processo depositário de conhecimento, 

ou seja, uma capacitação de processos burocratizadores, não permitindo o diálogo e a 

flexibilização matricial para catalisar as necessidades que possam vir a reestruturar a 

organização do serviço.  

Nas narrativas dos usuários, essa rigidez nos protocolos de acesso é destacada 

principalmente em relação aos agendamentos de retornos:  

“Agora tem uma coisa que eu achava bom e que agora mudaram, foi, 

por exemplo, quando eu fazia uma consulta aqui na hora na 

regulação já marcava, passou pra o município e está mal organizado. 

Lá não estão organizando direito” (Usuária 3/Município B) 

 

“É. Porque se eles deixassem a gente com o papel e fosse marcar no 

regional, talvez fosse mais rápido, mas não. Devido esse papel ficar lá 

e de lá é que eles mandam pra secretaria. Da secretaria se eles 

tiverem a boa vontade de mandar” (Usuária 18/Município B). 

Tal situação impacta diretamente a dimensão de acesso à saúde da 

“aceitabilidade”
9
, que compreende a natureza dos serviços prestados e o modo como 

eles são percebidos pelos indivíduos e comunidades. A aceitabilidade é a dimensão 

menos tangível do acesso e, portanto, a mais difícil de ser quantificada e detectada 

(SANCHEZ & CICONELLI, 2012). 
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 Travessos e Martins ampliam o conceito de acesso e incluem outros atributos que são tomados não com 

base na oferta, mas sim na relação entre a oferta e os indivíduos Identificam-se várias dimensões – 

disponibilidade, acessibilidade, acolhimento, capacidade de compra e aceitabilidade (TRAVESSOS & 

MARTINS, 2004). 



Outro ponto essencial da discussão das práticas regulatórias do acesso 

regionalizado é a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 

cotidiano da regulação do acesso, no qual se constituem em potentes estratégias de 

resolubilidade, seja para gerenciar a demanda existente, ou para dar maior dinamicidade 

aos processos necessários de informação e comunicação no manejo de um paciente 

entre um município e outro. 

Schmeil afirma que a saúde e as TIC’s estão cada vez mais presentes no nosso 

cotidiano nos diversos domínios de conhecimento da sociedade atual. O autor aponta 

três grandes grupos da infraestrutura das TIC’s voltados para o domínio da saúde. São 

denominados de “capacidade”: I) processar – transformar dados, imagens e voz, atuar 

em mecanismos que operam mudanças de estados, sensores e atuadores; II) armazenar – 

persistir, manter e recuperar dados, imagens e voz; e III) comunicar – transportar de um 

ponto ao outro o processado e o armazenado (SCHMEIL, 2013). 

Este último grupo – “comunicar” – representa um elemento essencial na 

utilização dos serviços de saúde, uma vez que a regulação intermunicipal necessita de 

uma comunicação ágil, oportuna e eficiente visando minimizar os desperdícios dos 

serviços e procedimentos ofertados pelo sistema regional de saúde.  

Dessa forma, percebeu-se nas narrativas a utilização das redes sociais que, 

apesar de não serem institucionalizadas, são extremamente deliberativas, conforme 

expressado na narrativa do gestor abaixo: 

 “A gente criou grupos de WhatsApp que fica direto aberto, que é um 

grupo de regulação com os outros municípios, então a gente interage 

diariamente, fora isso a gente ainda tem os contatos instantâneos: 

mensagem, e-mail, ligação” (Gestora 1). 

A necessidade da utilização de sistemas tecnológicos de informação é essencial 

para o planejamento, gerenciamento e execução dos serviços de saúde, otimizando a 

utilização dos recursos e o controle dos fluxos assistenciais (BRASIL, 2006b).  

Segundo Melo, ao discorrer sobre a fragilidade do Estado no processo de 

regionalização, historicamente o país tem dificuldades de estabelecer políticas de 

incorporação tecnológica (MELLO et al., 2016).  



De acordo com análises empíricas, fica evidente nas narrativas a utilização 

pelos gestores da regulação as redes sociais como ferramenta potente para regular o 

acesso rápido e oportuno dos serviços de saúde dentro da perspectiva regionalizada. 

Embora esse canal de comunicação não seja institucionalizado, esse tipo de 

comunicação dinamiza e agiliza, minimizando o tempo de espera dos comunicantes.  

Outra ferramenta de processamento de informação utilizada é o Sistema 

Operacional de oferta de vagas da policlínica (SISPOP) que, apesar de ser 

institucionalizado, não traz a dinamicidade das redes sociais:  

“Deu seis meses, deu sete meses, eu até brinquei um pouco: vou 

ganhar nenê, se eu tivesse grávida, não ia dar certo. Aí eu bati quase 

duas ultrassons pagas; quando eu já tinha batido a segunda, dias 

depois, foi que ligaram lá da central dizendo que seu ultrassom foi 

marcada pra tal dia, você pode ir? Poder eu posso, mas não vou mais 

não, porque eu já tinha ido duas vezes pro retorno depois e aí agora 

que veio aparecer [...] Aí assim uma das dificuldades é isso aí, que 

você coloca lá e esquecem e deixam lá [...]. Realmente quando é 

marcado eles ligam, independente de ser rápido ou de passar seis, 

sete, oito meses, eles ligam” (Usuária 2/Município B). 

Para Giovanella, a estruturação de mecanismos comunicacionais assume 

relevância especial no planejamento dos fluxos assistenciais nos quais os usuários 

podem percorrer. A necessidade da utilização das TIC’s é essencial nos processos 

regulatórios de saúde, uma vez que elas dinamizam e organizam o acesso, minimizando 

o tempo de espera dos usuários para seus agendamentos e, consequentemente, dando 

maior fluidez às filas de espera (GIOVANELLA, 2008).  

Entretanto, apesar da dinamicidade com que as TIC’s influenciam nos fluxos 

assistenciais, o que se percebe é que, quando os modelos de gestão (ofertas de vagas) 

não estão em conformidade com a necessidade da demanda real da população, tais 

tecnologias (sistemas de informação) desempenham um papel administrativo no 

processo regulatório, liberando o acesso a partir da oferta de vagas, e não a partir da 

necessidade de saúde da população.  

Por fim, as práticas regulatórias são exercidas pelos sujeitos institucionais 

inseridos no microsistema regional. Esses mecanismos são utilizados devido a 

insuficiência de vagas ofertadas à AE, principalmente no âmbito das policlínicas, que 



atuam com a atenção ambulatorial funcionando como um “filtro” entre a APS e a alta 

complexidade.  

E notório que as vagas ofertadas não correspondam com a demanda que 

necessita utilizar a policlínica, o que leva os médicos da APS a cotidianamente escolher 

os indivíduos que irão acessar ou não os serviços da AE, mesmo sabendo que todos têm 

necessidade de referenciamento.  

O matriciamento é também uma forma de minimizar as dores de quem fica sem 

o acesso, uma vez que ele propicia ao especialista compartilhar conhecimentos com os 

generalistas, fortalecendo a resolubilidade na APS.  

Talvez Tula, a filha de dona Maria, personagem do caso-guia apresentado no 

início desse capítulo, fosse umas dessas usuárias que ficaram sem o acesso à AE. Nesse 

sentido, um conhecimento mais ampliado e especializado, focado nas necessidades de 

Tula talvez tivesse eliminado há mais tempo suas dores nas costas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso-guia: “Depois de um pato, um caroço” 

Dona Graça tem 52 anos, escreve apenas seu nome, mora na zona rural do 

município A a 19 anos, nunca casou, “só tinha caso e deixava”. Teve nove filhos, mas 

criou apenas 3, “eu tinha e dava, dei muitos”,  mora com a filha, uma enteada e os 4 

Eixo 3 



netos. Dona Graça, ao chegar ao município, trabalhou em uma fábrica de sapatos como 

costureira, desenvolveu depressão e pânico depois de um acidente com as máquinas, 

desde então recebe um auxílio doença. Atualmente, dona Graça é lavadeira de roupa e é 

a única que trabalha em sua casa. Quando perguntado o que a fazia mais feliz, dona 

Graça responde sem pestanejar: era o trabalho, e mostrava-se aflita com a possibilidade 

da doença a impedir de trabalhar: “vamos ver aí como é que vai ser. Porque só em 

parar de trabalhar, pra mim já é a pior coisa do mundo”. Dona graça tinha dores no 

braço, mas as relacionava com o seu trabalho, ela já sentia o caroço na sua mama, mas 

era indolor. Um dia, em um momento festivo com a família, depois de comer um pato o 

caroço na mama de dona Graça começou a doer e latejar, “aumentou da noite pro dia”, 

disse ela. Dona Graça ainda resistiu 4 dias em casa com dores forte, até procurar Preta 

(sua ACS) para marcar um atendimento médico no posto de saúde. Ao chegar ao posto 

de saúde, dona Graça foi imediatamente encaminhada para realizar a mamografia na 

policlínica. No primeiro agendamento, utilizou o coletivo intermunicipal para conseguir 

se deslocar até a policlínica. Dona Graça mora na zona rural, e não há rota do transporte 

sanitário ofertado pela policlínica no seu distrito, não obteve êxito na realização do 

exame por estar sozinha, sendo reagendado para retornar outro dia. Dona Graça mais 

uma vez chegou sozinha, sendo então aberto exceção na realização do exame sem 

acompanhante, devido a sua situação específica. No terceiro agendamento, dona Graça 

não conseguiu ir para a policlínica por na conseguir pagar seu transporte, perdendo a 

vaga de realização de exames complementares. No quarto agendamento, a ACS Preta 

busco-a em sua casa, a trouxe na sua moto pessoal e ficou aguardando até o final da 

consulta para retornar ao seu distrito rural, finalizando os exames necessários. Alguns 

dias depois, foi agendada a consulta com especialista, dona Graça mais uma vez não 

compareceu por não conseguir dinheiro para o seu transporte. Os profissionais de saúde, 

sensibilizados pela situação grave de dona Graça, se mobilizaram localizando-a e 

pagando um transporte particular para trazê-la à policlínica, conseguindo, só assim, 

comparecer ao atendimento. Dona Graça foi diagnosticada com CA de mama grave, foi 

encaminhada para tratamento na capital, encontra-se apreensiva pela filha e os 4 netos 

que dependem dela, não sabe se continuará o tratamento, pois na capital tem apenas 

uma irmã, mas não tem certeza se poderá residir na casa dela.  

 



5.3. Acessibilidade regional na saúde sob a perspectiva do tempo e espaço  

No âmbito da estratégia política de regionalização do SUS, a organização do 

acesso sob a perspectiva dos recortes territoriais é essencial para a consolidação da 

integralidade. Concordamos com Silva e Gomes, ao afirmarem que: 

Regionalizar o sistema de saúde é constituir regiões de saúde como 

recortes territoriais em espaços geográficos contínuos. Identificá-los é 

responsabilidade dos gestores municipais e estaduais, tendo como 

base a existência de identidades culturais, econômicas e sociais, assim 

como de redes nas áreas de comunicação, infraestrutura, transportes e 

saúde (SILVA & GOMES, 2014, p.177). 

Sendo assim, uma primeira unidade de significado desvelada nas narrativas, e 

bastante persistente na organização do acesso regionalizado, é o aspecto da 

acessibilidade geográfica, compreendida como “aquella relacionada con las distancias 

entre los beneficiarios y los servicios, y la posibilidad de cubrir ese recorrido a partir de 

las vías de comunicación existentes y los transportes disponibles” (LANDINI, 

GONZÁLEZ COWES & D’AMORE, 2014, p. 234). 

Outros estudos já mencionados no capítulo anterior apontam a acessibilidade 

geográfica e sócio-organizacional como dimensões interrelacionadas, onde a sócio-

organizacional corresponde às características da oferta de serviços, intervindo na 

relação entre características dos indivíduos e o uso de serviços, facilitando ou 

dificultando o acesso; e a dimensão geográfica reflete a distância percorrida pelos 

usuários até a obtenção dos cuidados de saúde, englobando a distância linear, o tempo 

de locomoção e os custos relacionados ao deslocamento (TRAVASSOS & MARTINS, 

2004). 

A utilização dos transportes sanitários vem sendo apoiada como estratégia de 

enfrentamento das barreiras de acesso geográfico no espaço das regiões de saúde. Os 

transportes sanitários são previstos como potentes sistemas logísticos na consolidação 

das Redes de Atenção a Saúde no SUS:  

Consiste na efetivação de um sistema eficaz de referência e 

contrareferência de pessoas e de trocas eficientes de produtos e de 

informações ao longo dos pontos de atenção à saúde e dos sistemas de 

apoio na rede de atenção à saúde. Estão voltados para promover a 

integração dos pontos de atenção à saúde. Os principais sistemas 

logísticos da rede de atenção à saúde são: os sistemas de identificação 



e acompanhamento dos usuários; as centrais de regulação, registro 

eletrônico em saúde e os sistemas de transportes sanitários (MENDES, 

2011, p. 137-138). 

Eles têm como objetivo estruturar os fluxos e contrafluxos de pessoas com 

incapacidade física e/ou econômica que apresentam demanda aos serviços de saúde. 

Minimiza as taxas de absenteísmo e as barreiras de acesso das pessoas usuárias aos 

serviços de saúde. 

Dessa forma, uma das estratégias de gestão para potencializar o acesso aos 

serviços ofertados na policlínica foi a aquisição dos transportes sanitários próprios 

(Figura 10) para cada município, disponíveis exclusivamente para transportar usuários 

com agendamentos de primeira consulta ou de retorno aos serviços prestados na 

policlínica. São financiados pelo sistema consorcial da região de saúde analisada, tendo 

como alicerce a logística de viabilidade do acesso aos serviços de saúde de todos os 

municípios, sejam eles distantes, próximos, de pequeno ou grande porte. Essa logística é 

definida por uma regulação própria nos municípios, com rotas e horários de tráfego pré-

estabelecidos.  

 

 

Figura 10. Rede de Transportes Sanitários de pessoas da região de Russas.

 
 

Fonte: própria autora. 



 

Segundo análise dos relatórios das contas médicas da policlínica regional entre 

os anos de 2013 a 2015, houve um expressivo aumento na taxa de utilização dos 

serviços ofertados pela policlínica. Tal evolução nos indicadores de acessos se dá 

principalmente pela obtenção desses transportes sanitários pelos municípios.  

“É muito bom viu, porque antes se a gente quisesse fazer uma 

consulta desse tipo ou você tinha que gastar do seu bolso ou então vir 

no seu transporte normal. Porque mesmo que você fique esperando, 

mas sabe que vai levar né?!” (Usuária 2/Município D). 

No entanto, embora a aquisição dos transportes sanitários represente uma 

importante estratégia para concretização da acessibilidade geográfica, é perceptível nas 

narrativas dos usuários que há uma incongruência entre as questões socioeconômicas e 

o movimento de vida das pessoas. Os horários das rotas nem sempre são compatíveis 

com as necessidades de trabalho dos usuários, como no caso da usuária 7, do município 

A, que, apesar de ter conseguido acesso ao agendamento de primeira consulta, não 

conseguiu retornar para a realização do exame de biopsia, devido a rota de trafego dos 

transportes sanitários públicos não passar por dentro do seu distrito municipal, 

necessitando a utilização de um transporte de ônibus privado que, por sua vez, não 

disponibilizava horários consoantes com a sua perspectiva socioeconômica. A usuária 7 

é lavadeira de roupa, todos os dias pelas manhã ela lava e estende as roupas no sol para 

secar, no período da tarde ela recolhe do sol, passa e entrega para suas patroas.  

“Eu não vim por causa de transporte, porque lá, transporte pra mim é 

só pela manhã, 07:30, tem um 09:30 e um agora 10:00 horas, aí 

pronto [...] aí hoje foi a „agente de saúde‟ que me trouxe, porque ela 

nem podia vir pois trabalha no posto pesando as crianças, mas aí ela 

veio comigo [...] Ela me trouxe na motinha dela. Ela ficou aqui 

comigo até eu ir embora” (Usuária 7/Município A). 

Algumas vezes, as vagas ofertadas não são suficientes para todos que utilizam 

os serviços da policlínica, levando os usuários a buscar outros meios de transportes que, 

na maioria das vezes, são privados, impactando diretamente a questão econômica:   

“[...] qualquer transportezinho hoje cobra 20 reais, aí se vai como 

uma criança, vem uma merenda. Porque nós que anda com 

dinheirinho pouco, a gente vê que não dá, só dá pro ônibus, a gente se 

controla, mas uma criança quando tá com fome é chorar e é querer 



mesmo. Aí acho isso é muito desumano viu, mas infelizmente é o nosso 

país, né? Nós mora no Brasil” (Usuária 5/Município A). 

 Outro cerne de análise é a utilização cotidiana da malha viária
10

 para 

mobilização intermunicipal dos usuários, que propicia um cenário suscetível ao 

desenvolvimento de problemas potenciais de saúde pública, tais como os acidentes de 

trânsito, corroborando na disseminação da insegurança e do medo, especialmente dos 

usuários acometidos por agravos crônicos que necessitam utilizar, de forma mais 

sistemática, os serviços da policlínica.   

“Três vezes, por conta do meu horário de trabalho, eu vim de moto, 

só que eu acho muito arriscado, porque o trânsito é maluco na BR, é 

horrível. Porque na ultima vez que eu vim, logo que eu cheguei em 

casa, eu ouvi notícias que tinha acontecido um acidente por onde eu 

passei, aí fiquei nervosa e não consigo mais vir de moto. Aí tive que 

optar acordar cedinh,o optando pelo carro da saúde, é o jeito. Estou 

arriscando a perder a minha noite de trabalho” (Usuária 2/Município 

D). 

Souza et al. apontam a distância entre a localização dos serviços e a moradia 

dos usuários como potentes barreiras de acesso à atenção especializada e aspectos que 

restringem o acesso da população à rede de serviço de saúde, tais como a  demora no 

agendamento, a baixa oferta especializada e exames complementares nos serviços de 

referência (SOUZA et al., 2008.).  

Para a realidade estudada, o impacto da acessibilidade geográfica é ampliado 

sob a perspectiva da regionalização em saúde, rumo ao alcance de uma trajetória 

assistencial fluida e livre de barreiras de acesso. A distância entre a localização dos 

serviços e a moradia dos usuários se configura em uma importante variável para o 

planejamento do acesso à saúde. Necessita de um planejamento com processos de 

trabalho internos que organizem, a partir das premissas agregadas, a regionalização, ou 

seja, levando em consideração a distância entre moradia e serviços de saúde, o tempo 

utilizado para a chegada, os sistemas logísticos existentes (transportes) e o aspecto 

socioeconômico. 
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 A malha viária básica é o conjunto das vias de transição, arteriais e coletoras, constituindo o principal 

suporte físico à mobilidade urbana. Tem como função o desempenho de mobilidade, considerando 

aspectos da infra-estrutura, do uso e ocupação do solo, dos modais de transporte e do tráfego veicular. 

 



Como estratégia referida pelos gestores para minimizar tais barreiras, 

apresentou-se o diálogo estreito entre a regulação dos transportes sanitários e a 

organização das fichas de atendimento diárias da policlínica, de forma que se priorizem 

os municípios mais distantes, minimizando os impactos geográficos do distanciamento 

territorial.  

Durante as visitas em lócus, percebeu-se que, apesar da compreensão da gestão 

em organizar as fichas de atendimento de forma que elas viabilizassem o acesso para os 

municípios mais distantes, estas fichas são distribuídas, predominantemente, por ordem 

de chegada, não havendo uma codificação e uma organização criteriosa para essa 

priorização. Isto se evidencia nas narrativas dos usuários:  

“Ele fez duas viagens (motorista do transporte sanitário), mas como 

ele veio deixar a primeira pessoa, que era pra vir 07:00 horas e a 

minha consulta está marcada pra 08:00... Ele saiu 06:00 com o 

pessoal de 07:00 e só retornou pra lá acho que foi umas 08:00, mais 

ou menos. Sei que ele chegou lá pra pegar a gente era 08:35, aí, 

quando ele chegou, já tinha muita gente, já estava passando a ficha 

38, no caso eu peguei a última, peguei a 42, aí pra atender eu fui a 

última [...] agora eu vou ter que esperar até 15:00 da tarde pra eu 

poder ir embora, 15:00 ou 15:30, mas é isso” (Usuária 2/Município 

D). 

Tal situação ilustra mais uma barreira para usuários, dificultando sua busca 

pelo cuidado, uma vez que o processo de trabalho interno tem como predominância o 

atendimento pela ordem de chegada, não priorizando aqueles usuários de municípios 

mais distantes.  

Dessa forma, ao se avaliar a regionalização do acesso na perspectiva do espaço 

e do tempo, o que se percebe é que algumas estratégias apontadas pelos gestores são 

insuficientes para a demanda existente, que necessita de utilização do serviço regional. 

Há uma fragilidade em organizar processos de trabalhos internos que viabilizem e 

diminuam o tempo de espera dos usuários que estão em busca do acesso aos serviços 

especializados.  

A questão socioeconômica é um ponto que merece bastante atenção na 

estratégia de regionalização do acesso, principalmente de regiões com populações em 

situações de vulnerabilidade que não conseguem chegar aos serviços regionais, 

centrados em outros municípios. Assim foi no caso de dona Graça, que teve sua 



trajetória assistencial interrompida por várias vezes por questões econômicas e sociais, 

retardando o processo de cuidado do usuário, e agravando as situações da doença devido 

ao prolongamento do tempo de diagnóstico e tratamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFLEXÕES FINAIS  

Os caminhos trilhados na construção desse escrito levaram-me a concluir 

fragmentos de reflexões a partir do vivido, do concreto e do real caminho percorrido 

pelos sujeitos usuários em buscar do acesso à saúde especializada.  

A perspectiva da regionalização enquanto estratégia na concretude do acesso 

tem se mostrado um caminho viável e coerente, principalmente quando se trata de 

pulverizar serviços de saúde sob uma lógica geográfica, aumentando a possibilidade de 

acesso. Porém, esse arranjo organizacional fabrica outras demandas, seja na perspectiva 

de quem necessita utilizar os serviços (usuários), ou na perspectiva daqueles que 

gerenciam os serviços (gestores).  



A regulação do acesso tem enfrentado desafios para consolidar a estratégia de 

regionalização, implicando na construção de novos fluxos de acesso e na reorganização 

de protocolos que consigam alcançar a dimensão proposta.  

Dessa forma, para os gestores, algumas dessas estratégias se destacaram como 

facilitadoras desse acesso regionalizado, tais como a construção de protocolos de acesso 

por especialidades, o matriciamento, a utilização de TIC’s e os transportes sanitários. 

Os protocolos representam o desenho de trajetos institucionais de acesso à 

saúde. Para os gestores, é uma estratégia de organização dos fluxos assistenciais que 

tem a perspectiva de potencializar a fluidez dos processos de cuidado, porém, como a 

oferta de vagas não é determinada de acordo com a necessidade de saúde e a construção 

desses caminhos (fluxos assistenciais) não é dialogada com os usuários, tais protocolos 

têm representado muito mais uma barreira de acesso, do que um facilitador desse 

acesso, implicando para os usuários numa busca pelo cuidado num caráter muito mais 

controlador e burocratizador.  

Há uma necessidade da incorporação de práticas de matriciamento entre os 

profissionais da APS e AE. Isso minimizaria a grande demanda que daqueles que estão 

nas filas de espera para ser atendidos na AE, e potencializaria práticas mais resolutivas 

no âmbito da APS.  

Em relação às TIC’s, há uma necessidade urgente para a ampliação e 

qualificação dos sistemas tecnológicos, principalmente no que tange à comunicação, 

posto que a concretização da regionalização só será possível com potentes sistemas 

tecnológicos de informação no cotidiano das práticas da região de saúde. A necessidade 

latente corroborou no aumento da utilização de meios de comunicação não 

institucionais, que vêm fortalecendo as conexões necessárias entre um serviço de saúde 

e outro, permitindo um certo controle na coordenação do cuidado.  

Outro ponto de extrema importância são as questões relacionadas à 

acessibilidade socioeconômica, que representam, nas narrativas dos usuários, potentes 

barreiras de acesso. Questões como: como chegar ao outro município? Como pagar o 

transporte? Com quem deixar os filhos? Como perder um dia de trabalho? Como se 



alimentar em outro município? São conflitos que perpassam a vida dos sujeitos usuários 

que necessitam do cuidado, e que justificam grande parte das interrupções dessa busca. 

Pensar em serviços regionais implica, no mínimo, ter potentes sistemas 

logísticos e de apoio. Nesse sentido, a aquisição dos transportes sanitários pelos 

municípios que compartilham os serviços da policlínica representa uma estratégia 

potente na concretização da acessibilidade geográfica, viabilizando a mobilidade no 

trânsito intermunicipal. Porém, é necessário uma flexibilidade de horários e rotas 

dialogadas com o modo de viver dos usuários, pois esta dimensão está intrinsecamente 

relacionada com a continuidade do cuidado para um acesso resolutivo.  

Conforme outros autores já afirmaram, essa incongruência entre o tempo da 

doença e o tempo da gestão dos serviços também é evidenciada nessa pesquisa. 

Corrobora-se a cristalização de múltiplas vias paralelas, onde a via do sistema público 

constantemente é trilhada de forma paralela a outras vias, tais como a via pelo sistema 

privado ou informal (amizade) – principalmente quando se trata de alguma linha de 

cuidado com agravo crônico que necessita de acompanhamento prolongado e contínuo, 

o caso do CA de mama. 

A remodelagem de serviços de saúde na perspectiva da rede e da 

regionalização na saúde representa uma interessante forma de concretizar a 

integralidade e de pensar em microsistemas de saúde regionais de modo eficiente e mais 

próximo da realidade dos indivíduos. Essa transformação é perceptível principalmente 

em nível estrutural, na ampliação da capacidade instalada e no desenho de fluxos de 

acesso mais evidenciados (entre APS e AE). Embora, ao se visualizar as trajetórias 

assistenciais dos sujeitos dessa pesquisa, sejam aparentes as grandes lacunas existentes 

entre os serviços de saúde, estas se dão principalmente no nível de coordenação do 

cuidado – quem conduz os fluxos de acesso? – e no âmbito relacional – quem se 

responsabiliza pelo cuidado?    

A adição da regulação municipal na trajetória assistencial de busca pelo 

cuidado dos usuários representa uma incoerência no conceito de responsabilização 

sanitária, indicando uma sobreposição da responsabilização com o cuidado e com os 

sujeitos usuários. A situação aqui evidenciada nos leva a refletir de que forma tem sido 

interpretada e operacionalizada por nossos gestores a modelagem das Redes de Atenção 



à Saúde. E se esse movimento tem levado a danos aos usuários, como a problemática 

aqui apresentada.   

A respeito do papel da APS nas trajetórias assistenciais reconstituídas das 

mulheres que necessitaram ser referenciadas para AE, fica evidente o baixo 

acompanhamento dos grupos de risco na EqSF, implicando na alta demanda para a AE, 

no aumento de agravos recorrentes, no cuidado com baixo foco na saúde e no aumento 

do foco na doença, além de uma relevante fragilização na coordenação do cuidado pela 

APS.   

É perceptível que, ao longo dos anos, o SUS vem buscando estratégias políticas 

e organizacionais para concretizar e ampliar o acesso aos serviços de saúde. As regiões 

de saúde, ao se desenhar em microsistemas de saúde, conseguiram concentrar uma 

quantidade maior de serviços de saúde, ampliando a oferta e o acesso aos serviços de 

saúde.  

No entanto, há a necessidade de fortalecer a dimensão da acessibilidade na 

saúde, criar meios e estratégias para que os usuários consigam alcançar a oferta de 

acesso que foi ampliada com a criação das regiões de saúde. É necessário também 

refletir sobre os processos de trabalho que vêm acontecendo no âmbito da ESF, visto 

que, para a APS assumir a coordenação do cuidado, é necessário dar condições para que 

isso ocorra, seja pela perspectiva estrutural ou organizacional do cotidiano de trabalho.  

Por fim, exponho algumas inquietações que se constituíram a partir das 

reflexões finais dessa dissertação: Em que momento é iniciado a busca pelo acesso à 

saúde? Será que essa busca se dá no momento em que as mulheres passam pela porta de 

entrada do sistema de saúde (posto de saúde), ou será que essa busca ao acesso à saúde 

se inicia ainda no cotidiano da vida que antecede a doença, expressa por movimentos 

como buscar melhores condições de trabalho, melhores formas de viver, melhores 

formas de ser (sociais, psicológicas, culturais), melhores formas de ter?  E se a segunda 

alternativa for a escolha mais coerente para a resposta que busco: o que estamos fazendo 

enquanto SUS para ampliar (verdadeiramente) a acesso à saúde?  
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8. ANEXOS 

ANEXO A 

 Carta de anuência da Pesquisa PPSUS – Modelo de Governança, Regionalização e 

Redes de Atenção à Saúde no Estado do Ceará. 



 

 

9. APÊNDICES 

APÊNDICE A – Declaração de Anuência 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 



Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde 466 / 2012 e suas complementares. Comprometo-me a disponibilizar 

os materiais e dados exclusivamente para os fins previstos nos protocolos da pesquisa 

intitulada “O Movimento do usuário na busca pelo acesso aos serviços 

especializados no estado do Ceará.” 

Declaro, ainda, estar ciente da realização da pesquisa acima intitulada, nas 

dependências do Mestrado em Saúde Pública (Departamento de Saúde 

Comunitária/Universidade Federal do Ceará) e como esta instituição tem condições para 

o desenvolvimento deste projeto, assim autorizo sua execução. 

 

 

___________________, ___/___/___ 

Local, Data 

 

_________________________________________________________ 

Nome 

 

Função: ___________________________________________________ 

 

 

APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA 



PESQUISA: REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO EM SAÚDE: PERSPECTIVA DE 

GESTORES E USUÁRIOS 

O(a) Sr(a), está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: O 

MOVIMENTO DOS USUÁRIOS EM BUSCA DO ACESSO AOS SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS EM SAÚDE,  que tem como objetivos específicos descrever os 

itinerários terapêuticos dos usuários em busca do acesso aos serviços de saúde 

especializados e compreender os significados atribuídos pelos usuários durante o 

movimento da busca ao acesso dos serviços especializados em saúde no estado do 

Ceará. 

Este estudo é uma dimensão do projeto de pesquisa “Modelos de Governança, 

Regionalização e Redes de atenção à saúde no Estado do Ceará: Contexto, 

Condicionantes, Implementação e resultados”. Financiado pela Funcap no edital 

03/2012 PPSUS-REDE e submetido ao Comitê de Ética da UFC, sendo aprovado com 

número de parecer 137.055. 

Como instrumento de coleta de dados será utilizada: a entrevista aberta. Dessa 

forma, CONVIDAMOS você a participar da pesquisa tomando parte na metodologia de 

pesquisa acima elencada. Caso você permita, as entrevistas serão gravadas. 

Garantimos que a pesquisa não trará nenhuma forma de prejuízo, dano ou 

transtorno para aqueles que dela participarem, oferecendo riscos mínimos àqueles que 

voluntariamente participarão como sujeitos desse estudo. Todas as informações obtidas 

serão mantidas em sigilo e sua identidade não será revelada. Vale ressaltar que sua 

participação é voluntária e o senhor(a) poderá a qualquer momento solicitar sua 

exclusão do estudo, sem qualquer prejuízo ou dano. Comprometemo-nos a utilizar os 

dados coletados somente para a pesquisa e os resultados poderão ser veiculados através 

de artigos científicos e revistas especializadas e/ou encontros científicos e congressos, 

sempre preservando sua identificação. Todos os participantes poderão receber quaisquer 

esclarecimentos acerca da pesquisa e, ressaltando novamente, terão liberdade para não 

participarem quando não acharem mais conveniente. 

Para quaisquer esclarecimentos entrar em contato com a pesquisadora Ana 

Luisa Almeida Melo, contato: (85) 999724955 e com o Comitê de Ética em Pesquisa da 



Universidade Federal do Ceará, end. Rua Coronel Nunes de Melo, 1100, (85) 3366-

8344; 

Este termo está elaborado em duas vias, sendo uma para o sujeito participante 

da pesquisa e outra para arquivo da pesquisadora. Eu, 

______________________________________________________, após tomar 

conhecimento da forma como será realizada a pesquisa (entrevista aberta, observação 

participante), aceito, de forma livre e esclarecida, participar da pesquisa. 

_______________________, _____ de _______________ de 2015. 

 

_______________________________________________________________________ 

Participante 

 

______________________________________________________________________ 

Suzyane Cortês Barcelos 

Pesquisadora 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – Guia de Entrevista USUÁRIO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA 



 

PESQUISA: O Movimento dos usuários em busca do acesso aos serviços de saúde 

especializados no Estado do Ceará.  

Pergunta Orientadora: 

1) Como foi a sua experiência ao buscar acesso nos serviços de saúde para seu 

diagnóstico/tratamento?  

a. Como você descobriu a sua doença? 

b. Como você chegou até aqui? 

c. Como você tem buscado seu tratamento? 

d. Faz uso de outras alternativas de tratamento que não seja pela saúde 

institucionalizada?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D – Guia de Entrevista GESTOR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA 



 

PESQUISA: O Movimento dos usuários em busca do acesso aos serviços de saúde 

especializados no Estado do Ceará.  

Perguntas Orientadoras: 

1) Apresentação, formação, trabalhos (por onde andou? Caminhos 

profissionais); 

2) Função no setor; 

3) Descrever o dia de trabalho; 

4) Como funciona a organização da policlínica? 

5) Como é a sua ligação com a central de regulação do Estado (CORAC)? 

6) Todos os usuários entram no sistema de regulação pela APS? Como 

deveriam ser os fluxos dos usuários até chegar às policlínicas?  

7) Como são pactuadas as ofertas de vagas na região?  

8) Como é feita a pactuação da oferta por municípios? Segue a lógica 

regionalizada? 

9) O que você acha sobre a perspectiva da organização da atenção 

especializada de forma regionalizada? O que mudou? Quais potencialidades?  

10)  Quais as fragilidades? 

11) Quais os fluxos construídos pelos usuários que NÃO entram na regulação 

pela APS?  

12) Quais contribuições você daria para melhorar e qualificar o acesso aos 

serviços especializados no estado do Ceará? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


