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RESUMO 

A autora estuda o acesso e a continuidade do cuidado de pacientes com Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus contrarreferenciados do Hospital Municipal Carlos Tortelly, em Niterói/RJ, 

para Unidades de Saúde do Programa Médico de Família (PMF), Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) e Policlínicas da rede municipal de saúde de Niterói, no período de agosto de 2005 a 

julho de 2010. Trata-se de um estudo de caso, de caráter exploratório, que compreende uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa, que utilizou os seguintes instrumentos metodológicos: 

estudo documental, estudo em base de dados, inquérito telefônico com entrevista semi-

estruturada. A análise dos dados foi feita segundo o tipo das unidades de saúde que receberam 

os pacientes. Os resultados mostraram uma diferença expressiva e favorável para as Unidades 

do Programa Médico de Família, em relação às Unidades Básicas e às Policlínicas. Dos 

pacientes que tentaram marcar a primeira consulta nas unidades de saúde para onde foram 

contrarreferenciados, 100% (18/18) do grupo das Unidades do PMF, 78% (32/41) do grupo 

das Unidades Básicas e 84% (109/130) do grupo das Policlínicas conseguiram marcar a 

consulta. Quanto aos motivos para os pacientes não tentarem marcar consulta nas unidades 

para onde foram encaminhados, identificamos as categorias “cultura do especialista” e 

“cultura do hospital”. Quanto às dificuldades para marcar a primeira consulta, o principal 

motivo se incluiu na categoria, “desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica”. 

Após a primeira consulta, 50% (9/18) dos pacientes atendidos nas Unidades do PMF, 9% 

(3/32) daqueles atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e 10% (11/109) dos atendidos nas 

Policlínicas conseguiram agendamento de uma segunda consulta. Quanto aos pacientes que 

vão até às unidades de saúde para pegar os remédios; no grupo do PMF, 80% dos pacientes 

conseguem pegar todos os remédios, enquanto no grupo das UBSs, o percentual foi de 69% e 

no grupo das Policlínicas foi de 55%. Nas conclusões, a autora reflete sobre as dificuldades, 

reveladas pela pesquisa, no acesso e na continuidade do tratamento oferecido aos pacientes na 

rede pública de saúde de Niterói, e apresenta alguns caminhos para ultrapassá-las.   

 

Palavras-chave: Acesso aos Serviços de Saúde. Assistência Integral à Saúde. Hipertensão. 

Diabetes Mellitus. Rede de Atenção à Saúde.  
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ABSTRACT 

The author evaluates the access and the continuity of the care of patients with Arterial 

Hypertension and Diabetes Mellitus referenced from the "Carlos Tortelly" Hospital to other 

municipality health units in Niterói/RJ, Brazil, from August, 2005 to July, 2010. The study is 

an exploratory case study, a qualitative and a quantitative research that relied on the following 

methodology tools: documental evaluation, database evaluation and semi-structured phone 

survey. The data analysis was made according to the type of health units. The results showed 

an expressive positive difference for the units of the "Programa Médico de Família" (PMF) 

when compared with the "Unidades Básicas" (UB) units and to the "Policlínicas" units. 

Among the patients who attempted to have a first appointment at the health units where they 

were referenced to, 100% (18/18) of the group of PMF units, 78% (32/41) of the group of 

UB units and 84% (109 / 130) of the group of “Polyclinics” managed to have an appointment. 

Regarding the reasons presented by the patients that didn't try to have an appointment in the 

units where they were referenced to, the following categories were identified: "specialist 

culture" and "hospital culture". Regarding the difficulties faced when trying to have the first 

appointment, the main category identified was the "over demand of medical appointments as 

compared with the medical appointments' offer". After the first medical appointment, 50% 

(9/18) of the patients received by the PMF units, 9% (3/32) of the patients received by the UB 

units and 10% (11/109) of the patients received by the "Policlínicas" units had a second 

appointment scheduled. Regarding the patients that go to the medical units to receive 

medicine, 80% of the ones from the PMF units receive all the medicine needed, while within 

the UB units this ratio is at 69% and within the "Policlínicas" units this ratio is at 55%. In the 

conclusions, the author reflects about the difficulties, revealed by this research, in the access 

and the treatment continuity offered by the public health system at the municipality of Niterói 

and presents some paths to overcome these difficulties.  

 

Key-Words: Health Services Accessibility. Comprehensive Health Care. Hypertension. 

Diabetes Mellitus. Health Care Network.  
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APRESENTAÇÃO  

 

Esta pesquisa nasceu da minha prática ao longo de 30 anos de trabalho como médica 

concursada do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS) – setembro 1982. Desde então, passei a atuar como clínica, no ambulatório do 

antigo Centro Previdenciário de Niterói (CPN), atual Hospital Municipal Carlos Tortelly 

(HMCT). 

Em 1991, junto com uma enfermeira e uma assistente social criamos o Programa de 

Hipertensão Arterial do CPN, do qual sou a Coordenadora até os dias de hoje. 

A história do CPN/HMCT se relaciona intimamente com a história do Sistema Único 

de Saúde, implantado em nosso país, em 1990, após a Constituição brasileira de 1988. Essa 

unidade de saúde foi municipalizada, em 1991 e passou pelas mudanças decorrentes do 

processo de organização do SUS, em Niterói, tornando-se uma Policlínica – em 1996 – 

transformando-se, em 2002, no Hospital CPN, e, em 2005, no HMCT. 

O processo de municipalização não se deu sem problemas, pois o CPN era uma 

unidade federal, que atendia muitos moradores de municípios vizinhos de Niterói. Com a 

municipalização, esses moradores passaram a ser gradualmente encaminhados para 

atendimento em seus municípios de origem.  

Em 2002, passei a coordenar também o Programa de Diabetes Mellitus da unidade. 

A partir de 2003, em função da mudança do perfil de atendimento do ambulatório para 

casos de média e alta complexidade, foi necessário classificar os pacientes
1
 com Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus, segundo a gravidade de seus casos clínicos. E, em seguida, 

encaminhar os casos menos graves para Unidades do Programa Médico de Família
2
, Unidades 

Básicas de Saúde e para as Policlínicas – de Niterói –, e para unidades dos outros municípios.  

Nesse processo de contrarreferência apareceram muitos problemas relacionados à rede 

de atenção, em Niterói e nos municípios vizinhos.  

A fase de avaliação clínica necessária para eu decidir quanto a recadastrar os pacientes 

no HMCT ou encaminhá-los a outras unidades de saúde, compõe minha monografia do Curso 

de Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde da Escola Nacional de Saúde 

                                                 
1
 Existe muita discussão frente ao uso da palavra paciente e as críticas ao seu uso se referem ao sentido da 

palavra relacionado a “ter paciência”, “aquele que espera serenamente um resultado”. Por isso, muitos preferem 

usar a palavra cliente ou usuário. Optamos por usar a palavra paciente, no sentido de “pessoa que padece, 

doente”, visto que padecer tem o sentido de “ser acometido, sofrer” (Novo Dicionário Aurélio).  
2
 Em Niterói, o Programa Médico de Família foi implantado em 1992, baseado na experiência cubana 

(HÜBNER e FRANCO, 2007, p. 173). 
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Pública: “Classificação de Risco nos Programas de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus 

do Hospital Municipal Carlos Tortelly, em Niterói/RJ - Uma contribuição para a discussão de 

Rede”, orientada pela Profª Drª. Rosana Kuschnir e concluída em 16 de julho de 2012. 

Os resultados dessa monografia foram apresentados, sob a forma de Comunicação 

Oral, no 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Porto Alegre, em 18 de novembro 

de 2012.   

Em 2011, iniciei o Mestrado de Saúde Coletiva da UFF com esse projeto de pesquisa, 

tendo como objetivo analisar o acesso e a continuidade do cuidado dos pacientes portadores 

de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus contrarreferenciados do HMCT para a rede de 

saúde de Niterói, no período de 2005 a 2010. 

O aprendizado que eu tive nas aulas de pesquisa qualitativa
3
, na fase probatória do 

Mestrado, em 2009, muito me ajudou a elaborar o projeto de pesquisa. Em relação a esse 

aprendizado, vale destacar Deslandes e Minayo.  

Segundo Deslandes (2008) o projeto de pesquisa é construído artesanalmente por um 

artífice, por meio do trabalho intelectual. O projeto não surge espontaneamente, em função da 

experiência ou do compromisso social de um pesquisador em relação a certo tema.   

Impressionaram-me muito, por exemplo, essas palavras de Deslandes:  

 

Um projeto é fruto do trabalho vivo do pesquisador. Para isso, ele vai precisar 

articular informações e conhecimentos disponíveis (um amplo conjunto de saberes e 

técnicas), usar certas tecnologias (uso de internet ou de certos programas, por ex.), 

empregar sua imaginação e emprestar seu corpo ao esforço de realizar a tarefa 

(DESLANDES, 2008, p. 31). 

 

 

A autora cita o sociólogo Wrigth Mills, segundo o qual  

 

“[...] os pensadores mais admiráveis, dentro da comunidade intelectual que 

escolheram, não separam seu trabalho de suas vidas, [...] encaram a ambos, 

demasiado a sério para permitir tal dissociação, e desejam usar cada uma dessas 

coisas para o enriquecimento da outra” (WRIGHT MILLS, 1972, apud 

DESLANDES, 2008, p.32). 

 

Deslandes acentua, ainda, a necessidade do trabalho sistemático para o domínio da 

teoria e dos métodos a fim de que o pesquisador possa criar o seu projeto de forma artesanal. 

E salienta que ao escrevermos o projeto, fazemos escolhas para abordar a realidade. Ela cita 

outros autores que assinalam “[...] o projeto de pesquisa trabalha com um objeto construído e 

                                                 
3
 Pesquisa Social em Saúde Pública- disciplina do Mestrado da UFF, ministrada pelos professores Júlio Alberto 

Wong Un, Lenita Lorena Claro e Ívia Maksud, no segundo semestre de 2009.  
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não com o objeto percebido, nem com o objeto real” (BRUYNE et al., 1977, apud 

DESLANDES, 2008, p. 33). 

As aulas de pesquisa qualitativa me fizeram ver o quanto as percepções, em pesquisa 

social, sofrem influência das nossas visões de mundo, que são históricas, que não são nada 

“naturais”.  Por conseguinte, a neutralidade da investigação científica é um mito.  

Minayo (2000), por sua vez, nos alerta sobre os vários aspectos do conhecimento 

científico: o caráter aproximado da realidade; o caráter de inacessibilidade do objeto; o 

caráter de inserção no real; e o caráter de condicionamento histórico. Ela afirma  

 

[...] o conhecimento é uma construção que se faz a partir de outros conhecimentos 

sobre os quais se exercita a apreensão, a crítica e a dúvida; [...] as ideias que 

fazemos sobre os fatos são sempre mais imprecisas, mais parciais, mais imperfeitas 

que eles; [...] nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em 

primeira instância, um problema da vida prática; [...] o olhar sobre o objeto está 

condicionado historicamente pela condição social do cientista e pelas correntes de 

pensamento em conflito na sociedade (MINAYO, 2000, p. 89-90).  

 

Nesse sentido, o projeto e a realização de minha pesquisa se desenvolveram em um 

contexto de meu completo envolvimento com o trabalho e, nesse aspecto, os meus 

orientadores me ajudaram no difícil processo de afastar-me do meu tema para que eu pudesse 

olhá-lo de uma certa distância, com alguma clareza. Procurar esse distanciamento foi um 

exercício cotidiano.  Por isso, faz-se necessário apontar a minha implicação nessa pesquisa. 

Para entender melhor esse conceito, recorro a Baremblitt (1992) – do Institucionalismo 

francês –, que define implicação como  

 

[...] o processo que ocorre na organização analítica, em sua equipe, como resultado 

de seu contato com a organização analisada. [...] no lnstitucionalismo a implicação 

não é um processo apenas psíquico, nem inconsciente, mas de uma materialidade 

múltipla e variada, complexa e sobredeterminada. [...] não é apenas uma reação da 

equipe interventora ao contato com o objeto de análise. [...] Análise de implicação é 

a compreensão da interação, da interpenetração dessas duas organizações, 

enfatizando a parte que cabe à intervinda (BAREMBLITT, 2002, p. 135). 

 

 

A definição de Rocha & Deusdará sobre implicação – utilizando como base a 

referência de Baremblitt – me auxiliaram na compreensão desse conceito:  

 

[...] a impossibilidade de objetividade, de neutralidade na pesquisa, ou seja, 

impossibilidade de apagamento das instituições de diferentes ordens que atravessam 

o pesquisador e que são constitutivas de seu fazer: implicações afetivas, 

profissionais, institucionais, etc. (ROCHA & DEUSDARÁ, 2010, p.49). 
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Assim, nesse contexto de análise da implicação com o meu trabalho, desenvolvi essa 

pesquisa e apresento minha dissertação que se dividiu em 8 capítulos.  

O primeiro capítulo trata da implantação do Sistema Único de Saúde e da relevância 

dos estudos sobre Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, em função das prevalências 

dessas doenças crônicas e suas relações com a maior causa de mortalidade cardiovascular – as 

Doenças Cardiovasculares. 

O capítulo dois apresenta uma revisão da literatura sobre a legislação do SUS e a 

organização desse sistema de saúde; as Redes de Atenção à Saúde; uma revisão sobre os 

conceitos de Integralidade; as Políticas Nacionais para Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus; e uma seleção de estudos. Foi feita uma pesquisa nas bases de dados LILACS e 

SciELO e os estudos selecionados se relacionaram aos seguintes temas: Rede de Atenção à 

Saúde dos pacientes portadores de HAS e DM,  Rede de Atenção à Saúde em Niterói, 

Integração da Rede e a Coordenação do Cuidado, Sistema de referência e contrarreferência. 

O terceiro capítulo apresenta a Rede Municipal de Saúde de Niterói e contextualiza 

esse município em relação aos dados geográficos, epidemiológicos e socioeconômicos.  

O capítulo quatro é subdividido em Histórico da Unidade de Saúde; do Programa de 

HAS e DM nessa unidade; e da Pesquisa. Essa pesquisa deriva de um processo de gestão 

clínica com classificação de risco com consequente recadastramento dos pacientes para 

continuarem o tratamento no CPN/HMCT ou contrarreferência para outras unidades de saúde 

de Niterói ou de outros municípios. Apresenta os resultados dessa fase de avaliação clínica e o 

desdobramento para a pesquisa atual. 

O quinto capítulo apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. 

O capítulo seis explica a metodologia da pesquisa, que se trata de um estudo de caso 

de caráter exploratório com abordagem quantitativa e qualitativa; e aborda as Considerações 

Éticas da pesquisa, que foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade 

Federal Fluminense, em maio de 2012. 

O capítulo sete apresenta os resultados do inquérito telefônico e faz uma comparação 

do grupo entrevistado com o não entrevistado, que mostrou que as diferenças encontradas não 

comprometeram a análise pretendida. A seguir apresenta a análise dos resultados das 

entrevistas, de acordo com os objetivos específicos. Ao longo do capítulo, os resultados são 

discutidos à luz dos estudos encontrados na revisão da literatura. 

O oitavo capítulo apresenta as conclusões da pesquisa.  



25 

1. INTRODUÇÃO  

 

A constituição brasileira de 1988 incluiu a saúde como direito de todos e dever do 

Estado. Esse processo trouxe grandes avanços para a saúde pública, e grandes desafios. O 

Sistema Único de Saúde (SUS) tem como base os princípios de universalidade, integralidade 

e equidade. A partir de sua regulamentação por meio da “Lei Orgânica da Saúde”, em 1990, 

esse sistema passou a ser organizado de forma regionalizada e hierarquizada, segundo níveis 

de complexidade crescente. 

Ao longo desses 25 anos de criação do novo sistema de saúde, enfrentamos muitas 

dificuldades relacionadas aos processos de municipalização das unidades de saúde federais, e 

de regionalização e hierarquização da assistência. Houve profundas mudanças no modelo 

assistencial, antes baseado nas especialidades, e deu-se prioridade à Atenção Básica, e, 

depois, ao Programa Saúde da Família, posteriormente denominado Estratégia Saúde da 

Família.  

As doenças crônicas, especialmente a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus 

constituem um desafio para os sistemas de saúde. O Ministério da Saúde, em Janeiro de 

2002, instituiu o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus, e criou o instrumento do Hiperdia, para apoiar a reorganização da rede 

de saúde, e, assim, melhorar a atenção aos pacientes portadores dessas enfermidades. 

Os portadores dessas doenças crônicas apresentam baixa adesão ao tratamento. Em 

consequência, muitas complicações levam ao aumento das doenças cardiovasculares – a 

maior causa proporcional de mortalidade em nosso país – a custos médicos e 

socioeconômicos elevados (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007, p. e30; 

LESSA, 1998). 

A prevalência da Hipertensão Arterial, na população urbana adulta brasileira, varia de 

22,3% a 43,9% (média de 32,5%), com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 

anos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010, p.1). 

A prevalência de Diabetes Mellitus, na população adulta brasileira (30-69 anos), 

segundo um estudo multicêntrico realizado em 9 capitais – de 1986 a 1988 – foi de 7,6%; com 

a maior prevalência na cidade de São Paulo – 9,7% (MALERBI, 1992, p.1509). E um estudo 

de 2003, na cidade de Ribeirão Preto/SP, mostrou prevalências de 12,1%, na população entre 

30-69 anos de idade; de 3,3%, entre 30-39 anos; e de 21,7%, no grupo de 60-69 anos 

(TORQUATO, 2003, p.226).  
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As complicações crônicas do Diabetes levam a uma perda de produtividade, e têm um 

custo social. Algumas estimativas consideram ser esse custo equivalente, ou mesmo superior, 

ao que se gasta diretamente com o tratamento dos pacientes (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2009, p. 10). Segundo Boletim da Organização Mundial de Saúde, 2003, 

apud SBD, 2009, p. 10: “[...] tal fato se deveria ao acesso limitado à boa assistência à saúde, 

com consequente elevada incidência de complicações, incapacitações e morte prematura”. 

Quanto aos programas de Hipertensão Arterial e Diabetes criados na década de 1980, 

Lessa (2004) ressalta que  

 

[...] não conseguiram se enquadrar na prevenção primária, de baixo custo, 

desviando-se exclusivamente para a prática clínica, onerosa, de restrito 

acesso e baixa cobertura (LESSA, 2004, p.934).  

 

Em relação à Rede de Atenção às Condições Crônicas, Alves Júnior (2011, p.6) 

salienta que o Sistema Único de Saúde, em Minas Gerais, ainda se volta, principalmente, para 

as condições agudas. O autor destaca a importância da implantação das Redes de Atenção à 

Saúde como meio de enfrentar a atual situação das doenças crônicas no país. 

Na pesquisa bibliográfica realizada no site da Biblioteca Virtual em Saúde, do 

Ministério da Saúde do Brasil - com o uso do descritor – Rede de Atenção à Saúde –, não 

encontramos estudos no Estado do Rio de Janeiro, nem em Niterói, sobre a rede de atenção à 

saúde de pacientes com HAS e/ou DM.  

A pesquisa teve como objetivo analisar o acesso e a continuidade do cuidado dos 

pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, atendidos no Hospital Municipal 

Carlos Tortelly e contrarreferenciados, no período de agosto de 2005 a julho de 2010, para 

outras unidades da rede municipal de saúde de Niterói.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1.  A Legislação do SUS e a organização do Sistema de Saúde por meio da 

Regionalização e da Hierarquização 

 

Com a realização da VIII Conferência de Saúde (1986) e a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a saúde passou a ser um direito de 

todos e um dever do Estado: 

 

Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988a, Título VIII, Capítulo 

II, Seção II).  

 

Assim, passamos a ter um Sistema Único de Saúde (SUS), e deu-se a progressiva 

municipalização dos Postos de Saúde Estaduais, dos Postos de Atendimento Médico (PAM) e 

da maioria dos Hospitais do antigo INAMPS.  

O artigo 196 da Constituição brasileira expressa os três princípios do SUS: 

Universalidade, Equidade e Integralidade; no artigo, aparece a ideia de Igualdade, que passará 

a ser entendida como Equidade.  

Starfield, porém, ressalta que os termos igualdade e equidade não são sinônimos. E 

justifica as diferentes abordagens desses termos, na área da saúde, para se alcançar a 

igualdade descrita no artigo 196. Ela esclarece:  

 

O alcance da igualdade na saúde requer que as iniquidades sistemáticas nos 

determinantes da população (incluindo, entre outros, o acesso e a prestação 

de serviços de saúde) sejam reduzidos (STARFIELD, 2002, p.314). 

  

No que diz respeito à organização do sistema de saúde, lê-se na Constituição 

brasileira:  

 

Art. 198: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III) participação da comunidade. (BRASIL, 1988a, Título VIII, Capítulo II, 

Seção II). 
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Para estabelecer esse sistema houve necessidade de regulamentação. Isso se deu por 

meio da “Lei Orgânica da Saúde”, constituída pelas leis 8.080 (19/09/1990) - que “dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes” (BRASIL, 1990a)- e 8142 (28/12/1990) - que 

“dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde” 

(BRASIL, 1990b). 

Começava, assim, um longo caminho para a implementação dos princípios de 

Universalidade, Integralidade e Equidade. Para tanto, foi preciso formular as Normas 

Operacionais Básicas – a NOB 91, NOB 93, NOB 96 – e as Normas Operacionais de 

Assistência – a NOAS 2001 e 2002; essas normas rediscutem o papel do município, e do 

estado, na assistência à saúde.  

A Portaria GM/MS n. 95, de 26 de janeiro de 2001, criou a Norma Operacional da 

Assistência à Saúde – NOAS–2001 –, instituiu os Planos Diretores de Regionalização e de 

Investimentos (PDRI) e introduziu a ideia de redes de assistência (BRASIL, 2011a, p.24). Em 

seu capítulo 1 – sobre a Regionalização – lê-se: 

 

1- Estabelecer o processo de regionalização como estratégia de 

hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. 

1.1 – O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de 

planejamento integrado, compreendendo as noções de territorialidade na 

identificação de prioridades de intervenção e de conformação de sistemas 

funcionais de saúde, não necessariamente restritos à abrangência municipal, 

mas respeitando seus limites como unidade indivisível, de forma a garantir o 

acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a resolução 

de seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis. (BRASIL, 

2011a, p. 172). 

 

Em 22 de fevereiro de 2006, por meio da Portaria nº 399/GM, foi publicado o Pacto 

pela Saúde. Esse pacto apresenta três dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do 

SUS e o Pacto de Gestão; esse último tem como eixo estruturante a Regionalização, a 

organização da rede de ações e serviços segundo as necessidades locais, e define ainda o novo 

papel dos estados e municípios para poderem oferecer a plena assistência à saúde (BRASIL, 

2006d).  

 A organização dos serviços de saúde no SUS tem como base dois princípios 

fundamentais: a regionalização e a hierarquização. Segundo esses princípios, ao longo dos 

anos o SUS estabeleceu que as ações e os procedimentos se dispusessem em dois blocos: um 
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relativo à atenção básica, e o outro às ações de média e alta complexidade –, ambulatoriais e 

hospitalares (BRASIL, 2007a).  

Cabe destacar a Portaria GM/MS n. 648 – de 28 de março de 2006 – que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e para o Programa 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (BRASIL, 2006e). 

Após a publicação da Portaria que aprovou o Pacto pela Saúde em 2006, outras 12 

portarias foram publicadas – de Março de 2006 a Janeiro de 2010 – com os objetivos de 

viabilizar a implantação desse Pacto, seu acompanhamento e monitoramento, e de estruturar 

as ações de regulação, controle e avaliação, no âmbito do SUS.   

Dentre essas portarias, destacamos:  

a) a Portaria GM/MS n. 699 – de 30 de março de 2006 – que regulamenta as diretrizes 

operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão e seus desdobramentos no processo de gestão 

do SUS; 

b) a Portaria GM/MS n. 1.559 – de 1º de agosto de 2008 – que institui a Política Nacional 

de Regulação do SUS, organizadas em três dimensões de atuação:         I- Regulação de 

Sistemas de Saúde; II- Regulação da Atenção à Saúde;              III- Regulação do Acesso à 

Assistência ; 

c) a Portaria GM/MS n. 161 – de 21 de janeiro de 2010 – que estabelece o Protocolo de 

Cooperação entre Entes Públicos – PCEP. 

Em dezembro de 2010, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n° 4.279, de 

30/12/2010, que “[...] estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.  

Esse documento foi elaborado com base em discussões de representantes do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e Ministério da Saúde (MS) e contou com extensa revisão 

bibliográfica, incluindo publicações do grupo de especialistas em Saúde Pública da Escola 

Nacional de Saúde Pública (ENSP), da UNICAMP, da OPAS e da OMS.  

A portaria define fundamentos – conceituais e operativos –, essenciais ao processo de 

organização da Rede de Atenção à Saúde, assim como as diretrizes e estratégias para sua 

implementação. Essa portaria 

 

[...] trata das diretrizes para a estruturação da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão 
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nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional 

do Sistema Único de Saúde (SUS,) com vistas a assegurar ao usuário o 

conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e eficiência 

(BRASIL, 2010, p. 2).  
 

 

Esse documento estabeleceu as principais ferramentas de micro gestão dos serviços: 

Gestão da Clínica, Diretrizes Clínicas, Linhas de Cuidado, Gestão da Condição da Saúde, 

Gestão de Caso, Auditoria Clínica e Lista de Espera.  

Outro ponto importante da portaria se refere aos elementos constitutivos da Rede de 

Atenção à Saúde: População e Região de Saúde; Estrutura Operacional e Modelos de Atenção 

à Saúde.  

No tocante à Estrutura Operacional, os componentes que estruturam a RAS incluem: a 

Atenção Primária à Saúde (APS); Pontos de Atenção Secundários e Terciários; Sistemas de 

Apoio; Sistemas Logísticos e Sistema de Governança. Dentre esses componentes, destacamos 

a APS e os Pontos de Atenção Secundários e Terciários, que interessam ao nosso trabalho.  

No que diz respeito aos níveis de atenção, a portaria 4.279/10 estabelece: 

 

[...] estruturam-se por meio de arranjos produtivos conformados segundo as 

densidades tecnológicas singulares, variando do nível de menor densidade 

(APS), ao de densidade tecnológica intermediária, (atenção secundária à 

saúde), até o de maior densidade tecnológica (atenção terciária à saúde) 

(BRASIL, 2010, p. 11).                                    

 

A portaria destaca a APS como centro de comunicação da rede e apresenta sete 

atributos e três funções desse nível de atenção.  

Os atributos são: Primeiro contato; Longitudinalidade; Integralidade; Coordenação; 

Centralidade na Família; Abordagem Familiar e Orientação Comunitária.  

As funções são: Resolubilidade, Organização e Responsabilização. 

Essa portaria trouxe importantes contribuições conceituais aos elementos constitutivos 

da Rede de Atenção à Saúde. 

Também teve importância o Decreto 7.508 / 11 de 28 de Junho de 2011, que “[...] 

regulamenta a Lei 8.080 e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa”.  

O artigo 3º desse decreto trata da organização do SUS:  

 

O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de 

forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa 
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privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada (BRASIL, 

2011b). 
 

Nesse decreto, destacamos os conceitos de Região de Saúde, de Portas de Entrada, de 

Mapa da Saúde e de Rede de Atenção à Saúde. Segundo o decreto, Região de Saúde é:  

 

[...] um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de 

Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços de saúde (BRASIL, 2011b). 

 

O decreto 7.508 apresenta os requisitos mínimos para a instituição de Região de 

Saúde: I- atenção primária; II- urgência e emergência; III- atenção psicossocial; IV- atenção 

ambulatorial especializada e hospitalar; e V - vigilância em saúde. 

Ressaltamos que embora a discussão sobre Regiões de Saúde fuja do escopo do nosso 

trabalho, que se volta para a atenção à saúde em Niterói, nós a mencionamos para fazer um 

contraponto com as Redes de Atenção à Saúde e ter uma melhor compreensão sobre a 

conformação do sistema de saúde. 

As Portas de Entrada são conceituadas como “[...] serviços de atendimento inicial à 

saúde do usuário no SUS”. Ou seja: serviços de atenção primária, de atenção de urgência e 

emergência, de atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto.  

O decreto conceitua Mapa da Saúde como:  

 

[...] descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e 

serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, 

considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o 

desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema (BRASIL, 

2011b). 

 

E vê Rede de Atenção à Saúde como: “[...] um conjunto de ações e serviços de 

saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 

integralidade da assistência à saúde”. 

Segundo o artigo 7º desse decreto 7.508, “[...] As Redes de Atenção à Saúde estarão 

compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com 

diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores”. Esse decreto apresenta, ainda, a 

classificação de risco nos serviços de saúde, ao definir – no art. 11 –, que:  
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[...] o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será 

ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da 

gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas 

as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme 

legislação vigente (BRASIL, 2011b). 

 

A pesquisa atual derivou de um processo de classificação de risco dos pacientes 

atendidos em um ambulatório de especialidades, de um hospital com contrarreferência dos 

casos menos complexos para unidades de saúde, de menor densidade tecnológica. 

Outra contribuição desse decreto é a definição de indicadores nacionais de garantia de 

acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, relacionados às diretrizes 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.  

No que se refere ao financiamento do SUS, após anos de tramitação, a Emenda 

Constitucional nº 29 foi convertida em lei, por meio da Lei Complementar nº141 de 

13/01/2012. Essa lei: 

 

[...] regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre 

os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e 

as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 

(três) esferas de governo (BRASIL, 2012b).  

 

Recentemente, em 19 de fevereiro de 2013, foi publicada a Portaria GM/MS n. 252 – 

que “institui a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 2013). 

Os gestores estaduais e municipais de saúde têm enfrentado o desafio de garantir o 

acesso, a qualidade e a resolubilidade, de maneira equânime e integral, têm procurado 

conformar as redes de atenção à saúde de modo a dar conta desses objetivos.   

 

2.2.  Redes de Atenção à Saúde  

 

Valendo-se do clássico “Uma História da Saúde Pública”, de George Rosen (1994), 

Silva Júnior discorre sobre as experiências pioneiras do processo de regionalização na saúde. 

E destaca:  

 

[...] as primeiras experiências de constituição de um Sistema Nacional de 

Saúde regionalizado foram desenvolvidas na Rússia tzarista, a partir de 

1860, com o projeto Zemstvo. Essa experiência aperfeiçoada foi levada a 
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cabo pelos bolcheviques após a Revolução de 1917 (SILVA JÚNIOR, 1998, 

p.55).  

 

De acordo com Rosen, a Rússia procurou resolver o problema da assistência médica 

para a grande maioria de enfermos indigentes, que, num país predominantemente agrário, 

eram camponeses. Para tanto, “[...] organizou um sistema de serviços médicos públicos nos 

distritos rurais, o chamado sistema ‘Zemtsvo
4
’” (ROSEN, 1994, p. 337). 

“The World Health Report 2000” confirma a citação acima: 

 

[...] In the late 1800s, Russia had begun setting up a huge network of 

provincial medical stations and hospitals where treatment was free and 

supported by tax funds. After the Bolshevik revolution in 1917, it was 

decreed that free medical care should be provided for the entire population, 

and the resulting system was largely maintained for almost eight decades. 

This was the earliest example of a completely centralized and state-

controlled model (WHO, 2000, p. 12)
5
.  

 

Para diversos autores, entre eles Bravo, citado por Silva Júnior (1998, p.55), a 

proposta inicial de regionalização na área da saúde coube a Dawson, em 1920, na Inglaterra. 

Silva Júnior também destaca a importância do Relatório Dawson, em 1920, na 

Inglaterra, ao relatar que:  

 

[...] esse relatório se baseava no princípio do Estado como provedor e 

controlador de políticas de saúde; os serviços de saúde seriam responsáveis 

por ações preventivas e terapêuticas em regiões específicas (regionalização 

de serviços de saúde) (SILVA JÚNIOR, 1998, p.54). 

 

O autor cita ainda a proposta, de Dawson, de uma atuação coordenada por meio de 

médicos generalistas, capazes de atuar sobre os indivíduos e as comunidades. Nessa proposta: 

  

[...] Os serviços para as famílias de determinada região devem possuir como 

base um centro primário de saúde, ou seja, uma instituição dotada dos 

serviços de medicina curativa e preventiva, que esteja a cargo dos médicos 

                                                 
4
 Zemlia, em russo, significa terra. O  Zemstvo (plural  Zemstva) seria uma divisão da terra. Os Zemstva foram 

órgãos de autogoverno rural, estabelecidos no império russo e na Ucrânia, em 1864, para oferecer aos 

camponeses serviços econômicos e sociais. Os Zemstva se tornaram uma influência liberal, significativa na 

Rússia imperial. Reorganizados, em 1917, em uma base democrática, no final daquele ano, os bolcheviques 

subindo ao poder, os extinguiram, transformando-os em sovietes (ROSEN, 1994, NT 85, p. 374). 
5
 “No final de 1860, a Rússia havia começado a instalar uma vasta rede de unidades de saúde e hospitais nas 

províncias, onde o tratamento era gratuito e sustentado por fundos fiscais. Após a Revolução Bolchevique, em 

1917, foi decretado que assistência médica gratuita deveria ser provida para toda a população, e o sistema 

resultante foi mantido em grande parte por quase oito décadas. Esse foi o primeiro exemplo de um modelo 

completamente centralizado e controlado pelo Estado” (WHO, 2000, p.12). (Tradução da autora). 
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generalistas, junto com um eficiente serviço de enfermagem e com a ajuda 

de consultores e especialistas visitantes. 

 

 [ ...] Um grupo de centros primários de saúde deve, por sua vez, ter como 

base, um centro secundário de saúde. Os centros primários remeterão os 

casos difíceis ou aqueles que requerem tratamento especializado. 

 

 [...] Os centros secundários de saúde, por sua vez, devem vincular-se com 

um hospital docente, que conta com uma escola de medicina. (DAWSON, 

1920, p. 4-5). 

 

No que diz respeito aos fundamentos da construção das redes de atenção à saúde, 

Mendes considera que nos Estados Unidos, Shortell et al. (1993)
6
 formaram um grupo 

pioneiro  

 

[...] que propôs superar a fragmentação existente nos sistemas de atenção à 

saúde por meio da instituição de sistemas integrados de serviços de saúde 

que configurassem um contínuo coordenado de serviços para uma população 

definida” (MENDES, 2011, p.61).  
 

Recentemente, Kuschnir e Chorny (2010) contextualizaram o debate sobre redes de 

atenção à saúde, e discutiram a organização de serviços de saúde em “redes” no sistema 

nacional de saúde britânico e no sistema privado americano. 

Para esses autores, a busca de referências na literatura e na experiência internacional 

teve como objetivo contribuir para o debate sobre a constituição de redes no SUS. No texto, 

eles destacam o papel do relatório Dawson como a primeira descrição completa de uma rede 

regionalizada. E, no Brasil, chamam atenção para o processo de descentralização após a 

reforma do sistema de saúde brasileiro, que na década de noventa, reforçou o papel dos 

municípios e diminuiu o espaço de coordenação da gestão estadual. Destacam, ainda, a 

publicação da Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS), em 2000, e 

principalmente do Pacto pela Saúde – em 2006 – que possibilitaram a instituição de redes 

como eixo da organização dos serviços de saúde. E, enfatizam, ainda, que “[...] a proposta de 

organização de redes de atenção à saúde tem sido incluída no campo do ‘cuidado 

integrado’” (KUSCHNIR E CHORNY, 2010, p.2307). Esse termo, segundo eles, congrega 

ações variadas que, em comum, buscam mecanismos de integração do cuidado. 

O Ministério da Saúde tem publicado documentos para normatizar a organização dos 

serviços de saúde. A Portaria n° 4.279, de 30/12/2010, por exemplo, “[...] estabelece 

                                                 
6
 SHORTELL, S.M. et al. – Creating organized delivery systems: the barriers and the facilitators. Hosp. Health 

Service Adm., 38: 447-466, 1993. 
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diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS)”. Nesse documento, essa rede é definida como  

 

[...] arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado 

(BRASIL, 2010). 

 

Segundo essa portaria, seriam os seguintes os objetivos das Redes de Atenção à Saúde:  

 

[...] promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com 

provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 

humanizada, além do aumento do desempenho do Sistema, em termos de 

acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica 

(BRASIL, 2010). 

 

Esse documento situa a Atenção Primária à Saúde (APS) como centro da Rede, a 

partir da qual se estabelecem relações horizontais com os diversos pontos de atenção à saúde, 

com vistas a garantir uma atenção contínua e integral. 

Essa portaria se refere, ainda, ao documento da OMS de 2003
7
, que ressalta a 

importância das condições crônicas como responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente de 

doenças no mundo. E tomando como base esses dados, estabelece que: 

 

[...] no sistema integrado, a Atenção Primária deve estar orientada para a 

atenção às condições crônicas, com o objetivo de controlar as 

doenças/agravos de maior relevância, através da adoção de tecnologias de 

gestão da clínica, tais como as diretrizes clínicas e a gestão de patologias 

(BRASIL, 2010).  

 

Valendo-se desses dados apresentados pela OMS, Mendes, em 2010, chama atenção 

para a existência de uma crise nos sistemas de saúde contemporâneos. Essa crise se explicaria: 

 

 [...] pela incoerência entre uma situação de saúde com predomínio relativo 

forte de condições crônicas e uma resposta social através de sistemas 

fragmentados e voltados, principalmente, para as condições agudas e as 

agudizações das condições crônicas. Essa crise se manifesta em nosso país, 

tanto no setor público quanto no setor privado (MENDES, 2010, p. 2297). 

 
 

                                                 
7
 Documento publicado pela OMS – Brasília, 2003. “Cuidados Inovadores para Condições Crônicas : 

componentes estruturais de ação: relatório mundial”. 
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No âmbito do SUS, houve necessidade da regulamentação da Lei nº 8.080, de 

19/09/1990. E isso se deu com o decreto 7.508/11, de 28/06/2011: “para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde – SUS –, o planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa”. Esse decreto define Rede de Atenção à Saúde como, 

“[...] o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde” (Brasil, 

2011b). 

Ocupa-se, ainda, da Hierarquização, ao estabelecer que o acesso se inicia nas Portas 

de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada. 

No contexto da Rede, essas portas de entrada devem assegurar a continuidade do 

cuidado em saúde, através da referência dos usuários – se necessário – para outras unidades 

de maiores complexidade e densidade tecnológica.  

 Em “Consolidando a Rede de Atenção às Condições Crônicas: Experiência da Rede de 

Hiperdia de Minas Gerais”, Alves Júnior (2011, p. 6) mostra que também em Minas Gerais, a 

organização da rede pública de saúde está voltada para as condições agudas, apesar da alta 

prevalência de doenças crônicas. O autor enfatiza a necessidade da implantação das Redes de 

Atenção à Saúde para responder às condições agudas e crônicas e assim enfrentar a magnitude 

do problema. 

 Em livro publicado pela OPAS/Brasil – “As Redes de Atenção à Saúde” – Mendes 

(2011) empreendeu uma revisão bibliográfica sobre o tema e discorreu sobre os fundamentos, 

os conceitos e os elementos constitutivos dessas redes.  

 O autor cita o relatório da OMS, de 2000: “Health systems: improving performance”. 

Segundo esse relatório, os serviços de saúde se estruturam numa rede de pontos de atenção à 

saúde, composta por equipamentos de diferentes densidades tecnológicas; os de menor 

densidade – como as unidades de Atenção Primária à Saúde – devem ser dispersos, e os de 

maior densidade – como hospitais, unidades de processamento de exames de patologia 

clínica, equipamentos de imagem e outros – tendem a se concentrarem (MENDES, 2011, p. 

71).  

 Para serem efetivas, eficientes e terem qualidade, as Redes de Atenção à Saúde, 

segundo Mendes, devem ter os seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade 

de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; 

territórios sanitários; e níveis de atenção. 

 Dentre esses fundamentos, decidimos analisar, nessa pesquisa, o acesso e a integração 

entre os níveis de atenção.  
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2.3.  Os Conceitos de Integralidade  

 

No nosso estudo de caso, observamos que os pacientes originariamente tratados na 

unidade de saúde, à época, Centro Previdenciário de Niterói, eram atendidos por especialistas, 

apesar de, muitas vezes, poderem ser acompanhados por profissionais de Atenção Primária. 

Essa situação se devia à especialização excessiva e à fragmentação do cuidado e não 

propiciava o atendimento integral, nem uma linha de cuidado com ênfase na continuidade.  

Nossa pesquisa teve o objetivo de analisar as dificuldades encontradas no acesso e na 

continuidade da atenção aos pacientes, nas unidades de saúde para as quais foram contra-

referenciados.  Nesse sentido, cabe aprofundar os significados do termo Integralidade, visto 

que acesso e continuidade fazem parte desse princípio do SUS. 

 A lei 8.080 de 1990, em seu capítulo II, Art. 7º, inciso II, define Integralidade da 

assistência como:  

 

[...] um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 

de complexidade do sistema (BRASIL, 1990a) . 

 

 Mattos sugere organizar o princípio da integralidade em três grandes conjuntos de 

sentidos: o primeiro se refere a atributos das práticas dos profissionais de saúde, o segundo 

diz respeito à característica da organização dos serviços, e o terceiro aplica-se às respostas dos 

governos aos problemas de saúde da população ou às necessidades de certos grupos 

específicos. Assim:  

 

[...] a integralidade emerge como princípio de organização contínua do 

processo de trabalho nos serviços de saúde, que se caracterizaria pela busca 

também contínua de ampliar as possibilidades de apreensão das necessidades 

de saúde de um grupo populacional (MATTOS, 2001, p. 57). 

 

 Seguindo a maneira de Mattos compreender “Integralidade”, pretendemos utilizar os 

sentidos relacionados à organização dos serviços e à prática dos profissionais de saúde. A essa 

maneira de ver, pretendemos agregar, ainda, as contribuições de outros autores, a fim de 

analisar acesso, referência, integração e continuidade do cuidado. 

Pinheiro assinala que muitos dos conceitos do campo das políticas de saúde, quando 

colocados em prática, revelam limites para a sua efetivação no tocante à sua eficácia social. 

Essa autora destaca:  
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[...] tais limites podem ser percebidos no processo organizativo das 

instituições que integram o sistema de saúde e que são constitutivos da 

categoria oferta de serviços de saúde, por conseguinte também importante 

para discutir a integralidade, entre os quais destacamos os seguintes: a 

organização do atendimento, o uso dos serviços, referência e contra-

referência e níveis de atenção (PINHEIRO, 2001, p. 70) (grifos da autora).   
 

 

Em relação à compreensão dos sentidos da Integralidade, destacamos a importância 

das contribuições do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde 

(LAPPIS). Nele, os debates sistematizaram os sentidos em uso da integralidade e 

incorporaram novos sentidos (MATTOS, 2002; PINHEIRO, 2003). 

Para Giovanella,  

 

[...] no Brasil, a integralidade da atenção é um dos seus pilares de 

construção, baseada na articulação das ações de prevenção, promoção e 

recuperação; garantia de atenção nos três níveis de complexidade; conforme 

as necessidades de indivíduos e coletividades (GIOVANELLA, 2002, p. 46).  

 

 Hartz aborda a Integralidade no sentido da integração dos serviços de saúde:  

 

O conceito de integralidade remete, portanto, obrigatoriamente, ao de 

integração de serviços por meio de redes assistenciais, reconhecendo a 

interdependência dos atores e organizações, em face da constatação de que 

nenhuma delas dispõe da totalidade dos recursos e competências necessários 

para a solução dos problemas de saúde de uma população em seus diversos 

ciclos de vida. (HARTZ e CONTANDRIOPOULOS, 2004, p.S331).  

 

 

Tendo em vista a polissemia do termo – apontada por Mattos –, Silva Júnior e 

Mascarenhas (2004, p.242) resolveram aprofundar o significado de Integralidade e adotaram 

para esse termo o sentido das práticas profissionais de saúde e da organização de serviço. E, 

sugeriram avaliar a integralidade do cuidado por meio dos conceitos de acolhimento, 

vínculo/responsabilização e qualidade da atenção à saúde.  

Para esses autores, acolhimento incluiria as noções de acesso, referência, capacidade 

de escuta e percepção das demandas e seus contextos biopsicossociais. Incluiria, ainda, a 

discriminação de riscos e a coordenação de um trabalho de equipes multiprofissionais, numa 

perspectiva interdisciplinar, e, por fim, um dispositivo de gestão para ordenamento dos 

serviços oferecidos. 

Vínculo e responsabilização englobariam não só a noção de longitudinalidade, mas a 

instituição de referências terapêuticas e a responsabilidade do profissional, ou da equipe, de 
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articular ações e de encaminhar pessoas aos outros recursos disponíveis, com vistas à 

resolução dos problemas de saúde da população. 

A qualidade da atenção à saúde pressupõe a referência a um modelo idealizado que 

leva em conta um conjunto articulado de ações, com efetividade comprovada em 

determinadas situações de saúde e doença. 

Para Giovanella,  

 

[...] a integração, coordenação e continuidade são processos inter-

relacionados e interdependentes que se expressam em vários âmbitos: 

sistema, atuação profissional e experiência do paciente ao ser cuidado 

(GIOVANELLA, 2009, p. 784).  

 

 Dentre as proposições de Silva Júnior e Mascarenhas para a compreensão da 

Integralidade, destacamos as noções de acesso, de discriminação de riscos, de um dispositivo 

de gestão para ordenamento dos serviços oferecidos, da instituição de referências terapêuticas, 

e da longitudinalidade (grifos nossos).  

Para entendermos melhor os conceitos de Longitudinalidade e Continuidade do 

Cuidado, utilizamos o artigo de revisão bibliográfica sobre esses termos, de Cunha e 

Giovanella (2011). No texto, as autoras destacam não ser o termo Longitudinalidade habitual 

na literatura brasileira e que os artigos internacionais utilizam o termo Continuidade do 

Cuidado com sentido semelhante. 

As autoras ressaltam, porém, que apesar da semelhança entre os termos, algumas de 

suas dimensões não coincidem totalmente. E cita Starfield, para quem Longitudinalidade
8
 se 

relaciona ao acompanhamento do paciente ao longo do tempo por médico generalista ou 

equipe de APS, independentemente do tipo de problemas de saúde. Nesse contexto, a relação 

terapêutica se caracteriza por responsabilidade, por parte do profissional de saúde, e por 

confiança, por parte do paciente (STARFIELD, 2002, p. 248). 

 Para Starfield, a Continuidade do Cuidado se relaciona a um problema de saúde 

específico e à sucessão de eventos entre uma consulta e outra; inclui os mecanismos de 

transferência de informação, para subsidiar decisões com relação ao tratamento do paciente; e 

não implica o estabelecimento de uma relação terapêutica ao longo do tempo (STARFIELD, 

2002, p. 249). 

                                                 
8
 Termo cunhado por Alpert e Charney em 1974, sobre a característica que é uma parte crucial da Atenção 

Primária (STARFIELD, 2002, p. 247). 
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No artigo de revisão, Cunha e Giovanella citam outros autores que também 

diferenciam esses termos. De modo semelhante a Starfield, Pastor-Sánchez et al. 

compreendem a longitudinalidade como o acompanhamento dos distintos problemas de saúde 

por um mesmo médico, e a continuidade do cuidado como o acompanhamento, por um 

mesmo médico ou não, de um problema específico do paciente (PASTOR-SÁNCHEZ et al., 

1997, apud Cunha e Giovanella, 2011, p. 1030). 

Nessa pesquisa, vamos utilizar o conceito de Continuidade do Cuidado citado por 

Starfield e Pastor-Sánchez et al.: o acompanhamento, por um mesmo médico ou não, de um 

problema específico do paciente, nas unidades de saúde para as quais os pacientes foram 

encaminhados. 

Em relação ao termo “Cuidado”, utilizamos a contribuição de Silva Junior, Alves & 

Alves (2005), que no artigo: “Entre Tramas e Redes: Cuidado e Integralidade”, aprofundam o 

significado do termo. Para tanto, valem-se da visão de Boff, que cita os clássicos dicionários 

de filologia, segundo os quais, a palavra “cuidado” deriva do latim cura: 

 

Em sua forma mais antiga, cura em latim se escrevia coera e era usada num 

contexto de relações de amor e de amizade. Expressava a atitude de cuidado, 

de desvelo, de preocupação e de inquietação pela pessoa amada ou por um 

objeto de estimação (BOFF, 1999, p.91).  

 

 

E ainda Boff:  

 

Cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, 

respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com, 

auscultar-lhes o ritmo e afinar-se com ele. [...] A centralidade não é mais 

ocupada pelo logos-razão, mas pelo pathos-sentimento (BOFF, 1999, p.96). 

 

No mesmo artigo, Silva Junior, Alves & Alves (2005) discutem a Integralidade na 

atenção à saúde e destacam a organização de malhas de cuidado ininterrupto e progressivo. E 

acentuam a necessidade de negociações e pactuações no âmbito da gestão e do cuidado, para 

garantir os fluxos efetivos dos pacientes na busca de recursos para solução de seus problemas 

nos diversos níveis de atenção (grifos nossos). 

No tocante à construção de Redes de Cuidados, os autores salientam  

 

[...] a necessidade da sensibilização das equipes que trabalham nos serviços 

de referência às unidades básicas de saúde ou módulos de saúde da família, 

quanto ao acolhimento, o estabelecimento de vínculos e a responsabilização 

para com os usuários (SILVA JÚNIOR; ALVES & ALVES, 2005, p. 85).  
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Entre os vários aspectos do termo “Integralidade”, nós nos concentraremos naquele 

que diz respeito à organização dos serviços e à prática dos profissionais de saúde. E, de modo 

específico, à análise do acesso e da continuidade do cuidado aos pacientes com Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus contrarreferenciados do HMCT para outras unidades de saúde da 

rede municipal de Niterói. 

Quanto à análise do Acesso, começamos pela definição dessa palavra do Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa: “ato de ingressar, entrada, possibilidade de chegar a”. 

Quanto aos pacientes encaminhados do Hospital Municipal Carlos Tortelly para outras 

unidades de saúde de menor complexidade da rede municipal de Niterói, um dos nossos 

objetivos foi analisar a entrada na outra Unidade de Saúde, e a possibilidade de terem esses 

pacientes uma consulta na unidade referenciada. 

Para especificar a dimensão do “Acesso” usada na pesquisa, utilizamos um artigo de 

Jesus & Assis (2010) que fazem uma revisão e análise dos conceitos de acesso aos serviços de 

saúde, com a intenção de estabelecer ligações entre a discussão teórica e a prática do 

planejamento no campo da saúde coletiva.  

Nesse artigo, os autores relacionaram a definição da palavra acesso do dicionário 

Houaiss com os serviços de saúde, e a entenderam  

 

[...] como “porta de entrada”, como o local de acolhimento do usuário no 

momento de expressão de sua necessidade e, de certa forma, os caminhos 

percorridos por ele no sistema na busca da resolução dessa necessidade 

(JESUS & ASSIS, 2010, p. 162).  

 

Jesus & Assis (2010) aprofundaram o modelo analítico desenvolvido por Giovanella e 

Fleury, em 1996, e ampliado por Assis et al., em 2003. E o complementaram com uma 

interpretação, para a qual se utilizaram do referencial teórico de Santos e Albuquerque, e 

apresentaram uma síntese das “dimensões analíticas da categoria acesso aos serviços de 

saúde”, as dimensões econômica, técnica, política e simbólica.  

A dimensão econômica diz respeito à relação entre oferta e demanda; a dimensão 

técnica se relaciona a organização, regionalização, hierarquização, definição de fluxos, 

qualidade, resolubilidadade dos serviços de saúde; a dimensão política se refere a políticas de 

saúde, conformação histórica do modelo de atenção à saúde e a dimensão simbólica inclui, 

dentre outras, as representações sociais do processo saúde-doença e da forma como o sistema 

de saúde se organiza para atender às necessidades das pessoas (JESUS & ASSIS, 2010, p. 

164). 
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Em relação à análise do Acesso, em nossa pesquisa, inicialmente demos primazia à 

dimensão técnica, que abarca o aspecto da organização e da definição dos fluxos. 

Constatamos, no entanto, que todas as dimensões se relacionam, influenciam na atenção à 

saúde oferecida nas unidades de saúde, estão presentes nas discussões das dificuldades 

enfrentadas pelos pacientes nas unidades para as quais foram encaminhados.  

 

2.4.  Políticas Nacionais para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

 

O Ministério da Saúde considera a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus como 

fatores de risco importantes associados às doenças do Sistema Cardiovascular, grupo de 

causas responsável pelo maior número de óbitos na população total de nosso país.  

Em 1988, publicou o “Manual de Normas Técnicas para o Programa Nacional de 

Educação e Controle da Hipertensão Arterial (PNECHA)”. Nesse documento destacava o 

aumento do percentual de mortalidade proporcional pelas Doenças Cardiovasculares, que no 

ano de 1930 representava 11,8% das mortes nas capitais do país e que, em 1980, eram 

responsáveis por 30,8% de todos os óbitos, sendo a maior causa de mortalidade proporcional 

(BRASIL, 1988b, p. 10). 

Considerando a Hipertensão Arterial como um dos mais importantes fatores de risco 

para as Doenças Cardiovasculares, a Divisão Nacional de Doenças Crônico-Degenerativas 

(DNDCD) da Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde (SNPES) do Ministério 

da Saúde, resolveu desenvolver o PNECHA, que teve como um de seus objetivos, estabelecer 

as normas técnicas para a detecção e controle dos hipertensos. 

Em 1993, o Ministério da Saúde firmou convênio com o Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde (NUTES) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

publicou o manual “Controle da Hipertensão Arterial – Uma Proposta de Integração 

Ensino-Serviço”, onde destacava a importância do conhecimento epidemiológico para a 

prática clínica e para a prevenção e promoção da saúde da população. Nesse manual 

encontramos uma crítica ao uso excessivo da tecnologia em detrimento do exame clínico 

realizado pelo médico. Outro dado interessante é a referência ao novo sistema de saúde: “[...] 

as mudanças incorporadas à Constituição Brasileira e progressivamente implementadas a 

partir da aprovação da Lei Orgânica, exigem dos profissionais de saúde uma reflexão crítica 

sobre sua prática e sobre o conhecimento que lhes é transmitido” (BRASIL, 1993, p. 1). 
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 Em 1997, o Ministério da Saúde publicou o manual “Diabetes Mellitus: Guia básico 

para diagnóstico e tratamento” e em 2000, “Abordagem nutricional em Diabetes 

Mellitus”.  

 Em 2001, passou a abordar a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus, de forma 

conjunta, em função da presença de fatores comuns a essas duas doenças, como etiopatogenia, 

fatores de risco, cronicidade, necessidade de controle permanente, tratamento não-

medicamentoso, com propostas semelhantes de mudanças nos hábitos de vida, entre outros. 

 Além disso, essas duas doenças representam dois dos principais fatores de risco para 

as Doenças Cardiovasculares, que são a principal causa de mortalidade e morbidade na 

população brasileira (BRASIL, 2001a, p. 5). 

Nesse ano de 2001, publicou na série Cadernos de Atenção Básica, “Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) / Protocolo”, que aborda a prevenção e 

o tratamento dessas duas doenças, com o objetivo de capacitar tecnicamente os profissionais 

de saúde da Atenção Básica.  

 Em fevereiro de 2001, por meio da portaria nº 235/GM, de 20/02/2001, desencadeou a 

Campanha Nacional de Detecção de Casos Suspeitos de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus, no período de 6 a 30 de março de 2001.  Essa campanha teve entre os seus 

objetivos a vinculação dos usuários do Sistema Único de Saúde – portadores de Hipertensão 

Arterial e Diabetes – a Unidades Básicas de Saúde e o estímulo à reorganização dos serviços 

de atenção especializada e hospitalar para o atendimento dos casos que exigissem assistência 

de maior complexidade (grifos nossos) (BRASIL, 2001b).  

Em janeiro de 2002, o Ministério da Saúde, com o propósito de reduzir a morbidade e 

a mortalidade associadas a essas duas doenças, publicou a portaria nº 16/GM, de 03/01/2002 

(BRASIL, 2002a) e assumiu o compromisso de executar ações com vistas a reorganizar a rede 

de saúde, e melhorar a atenção aos pacientes, por meio do Plano de Reorganização da 

Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Esse plano estabeleceu a 

organização da assistência, prevenção e promoção à saúde, a vinculação dos usuários à rede, a 

implementação de programa de educação permanente em Hipertensão Arterial, Diabetes 

Mellitus, e em demais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Para tanto, o Ministério 

estabeleceu parcerias com Estados; Municípios; Sociedades Brasileiras de Cardiologia, 

Hipertensão, Nefrologia e Diabetes; Federações Nacionais de Portadores de Hipertensão 

Arterial e Diabetes; CONASS e CONASEMS (BRASIL, 2002b). 

Em março de 2002, como parte integrante desse plano, o Ministério instituiu o 

Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes 
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Mellitus, por meio da portaria nº 371/GM, de 04/03/2002, com uma proposta de 

financiamento solidário, pactuado entre União, Estados e Municípios. Esse Programa teve os 

seguintes objetivos: 1) Implantar o cadastramento dos portadores de Hipertensão e Diabetes 

mediante a instituição do Cadastro Nacional de Portadores de Hipertensão e Diabetes; 2) 

Oferecer à rede básica de saúde, de maneira contínua, os medicamentos pactuados pelo 

Comitê Assessor para Hipertensão e Diabetes; 3) Acompanhar e avaliar os impactos da 

implementação do Programa Nacional na morbidade e na mortalidade dessas doenças 

(BRASIL, 2002c). 

Com esses objetivos, a Secretaria Executiva e a Secretaria de Políticas de Saúde 

apresentaram aos municípios – por meio da Portaria Conjunta nº 02, de 05/03/2002 – um 

instrumento de cadastro e acompanhamento dos portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus – o Sishiperdia –, instrumento a ser usado no nível da atenção básica. 

No Art. 5º dessa portaria, lê-se: 

 

O gestor municipal para integrar o Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus deverá assinar o 

Termo de Adesão, responsabilizando-se por integrar o Programa de 

Assistência Farmacêutica, cadastrar e acompanhar os portadores dessas 

doenças, de forma a assegurar aos pacientes o recebimento dos 

medicamentos padronizados prescritos (Brasil, 2002d).  

 

 

A legislação abaixo está relacionada à política de medicamentos no âmbito do SUS e à 

criação do Programa Farmácia Popular do Brasil, que trouxe benefícios relevantes para o 

acompanhamento dos pacientes com doenças crônicas, em especial HAS e DM.  

 Em 13 de abril de 2004, o presidente da república publicou a Lei nº 10.858, que em 

seu artigo 1º “trata da disponibilização de medicamentos pela Fundação Oswaldo Cruz - 

Fiocruz, mediante ressarcimento, visando a assegurar à população o acesso a produtos 

básicos e essenciais à saúde a baixo custo” (BRASIL, 2004a).  

 Com o objetivo de promover a universalização do acesso da população aos 

medicamentos, em 20 de maio de 2004, o presidente da república publicou o decreto nº 

5.090, que “regulamenta a Lei no 10.858, de 13 de abril de 2004, e institui o programa 

"Farmácia Popular do Brasil", e dá outras providências” (BRASIL, 2004b). 

 A lista de medicamentos desse programa foi definida pelo Ministério da Saúde 

tomando como base as evidências epidemiológicas e as prevalências de doenças e agravos. 

Foram firmados convênios com Estados, Distrito Federal, Municípios e hospitais filantrópicos 

e os medicamentos passaram a ser disponibilizados em uma rede própria de Farmácias 
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Populares.  Foram feitos convênios também com a rede privada de farmácias e drogarias 

formando uma rede chamada de “Aqui tem Farmácia Popular”, onde o preço dos 

medicamentos passou a ser subsidiado pelo governo.  

 Algumas portarias do Ministério da Saúde não se relacionam especificamente às 

políticas para HAS e DM, mas tem relação estreita com o atendimento a esses pacientes, pois 

traçam critérios de organização do sistema com definição de parâmetros a serem usados na 

assistência à saúde.  

 Em 22 de fevereiro de 2006, a Portaria nº 399/GM publica o Pacto pela Saúde e 

aprova as Diretrizes Operacionais desse Pacto (BRASIL, 2006d). 

 Em 22 de maio de 2006, a Portaria nº 1.097 define que o processo da programação 

pactuada e integrada da assistência em saúde seja instituído no âmbito do sistema único de 

saúde,  

 

[...] onde em consonância com o processo de planejamento, são definidas e 

quantificadas as ações de saúde para a população residente em cada 

território, bem como efetuados os pactos intergestores para garantia de 

acesso da população aos serviços de saúde (BRASIL, 2006f). 

 

 Essa portaria define que a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde 

se oriente pelo Manual “Diretrizes para a Programação Pactuada e Integrada da 

Assistência em Saúde”, que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde nesse mesmo ano, 

como o 5º volume da série Pactos Pela Saúde (BRASIL, 2006g). 

 Nesse manual, encontramos as recomendações do número necessário de consultas 

anuais a serem realizadas pela equipe multiprofissioal, bem como a periodicidade dos exames 

para o acompanhamento dos pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.  

 A legislação abaixo trouxe importante contribuição para o tratamento dos pacientes 

com Diabetes Mellitus. 

 Em setembro de 2006, a Lei nº 11.347, de 27/09/2006,  

 

[...] dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais 

necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar aos 

portadores de Diabetes inscritos em programas de educação para diabéticos 

(BRASIL,2006h). 

  

 Em 2007, a Portaria nº 2.583 MS/GM, de 10/10/2007,  
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[...] define elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema 

Único de Saúde, nos termos da Lei nº 11.347, de 2006, aos usuários 

portadores de Diabetes Mellitus (BRASIL, 2007c). 

 

 Cabe destacar a portaria abaixo no sentido de organização da assistência à saúde. 

 Em 2011, a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21/10/2011,  

 

[...] aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a 

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

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS) (BRASIL, 2011c). 

 

 Em 2012, as doenças crônicas são incluídas nas linhas de cuidado prioritárias do 

Ministério da Saúde, que disponibiliza por meio do sítio eletrônico www.saude.gov.br/sas, o 

Documento de diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas Redes de 

Atenção à Saúde.  

 Recentemente, em fevereiro de 2013, com o objetivo de reorganizar a atenção à saúde 

das pessoas com doenças crônicas, o Ministério da Saúde publicou a portaria nº 252, de 

19/02/2013, que “institui a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 2013). 

 

2.5.  Estudos selecionados: 

 

Para realizar nossa pesquisa bibliográfica, utilizamos o site da Biblioteca Virtual em 

Saúde (Ministério da Saúde) – BVS Brasil
9
 – htpp://bvsms.saude.gov.br.  

Com o uso do descritor: Rede de atenção à Saúde, encontramos 1603 publicações – da 

base de dados LILACS
10

 – e 274 publicações – da base de dados SciELO
11

 Brasil; dentre 

essas, selecionamos
12

 13 artigos, 3 dissertações de Mestrado e 1 tese de Doutorado.  

                                                 
9
 BVS Brasil - Como parte integrante da Biblioteca Virtual em Saúde para América Latina e Caribe, a BVS 

Brasil é um Portal Nacional que tem por objetivo reunir as iniciativas brasileiras de desenvolvimento da BVS e 

integrar suas redes de fontes de informação em saúde, fortalecendo-as e dando visibilidade às mesmas. As fontes 

de informação da BVS Brasil são oriundas das BVS Temáticas Nacionais e obedecem a seus controles de 

qualidade e metodologias (htpp://bvsms.saude.gov.br). 
10

 LILACS – Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde. É um índice e repositório 

bibliográfico da produção científica e técnica em Ciências da Saúde publicada na América Latina e no Caribe a 

partir do ano de 1982. Reúne artigos, teses, dissertações, livros, anais de congressos e outros 

(http://lilacs.bvsalud.org).  
11

 SciELO Brasil –Scientific Electronic  Library Online (Biblioteca Eletrônica de Periódicos Científicos 

Brasileiros). A SciELO é o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo, em parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde. A partir de 2002, o Projeto conta com o apoio do CNPq - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (http://www.scielo.br). 
12

 htpp://bvsms.saude.gov.br: com o uso do descritor Rede de Atenção à Saúde, último acesso em 26/02/2012. 

http://www.saude.gov.br/sas
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Os seguintes temas orientaram a seleção dos artigos: Rede de Atenção à Saúde aos 

pacientes com Hipertensão Arterial e/ou Diabetes Mellitus, no Brasil; Rede de Atenção à 

Saúde em Niterói; e Integração da Rede e a Coordenação do Cuidado.  

Com o uso do descritor Acesso a serviços de saúde no Brasil, encontramos 788 

publicações
13

, da base de dados LILACS, e selecionamos 1 tese de doutorado que utilizei 

como base da discussão sobre Acesso; e 1 artigo que fará parte da discussão.  

Com o uso do descritor Referência e Contrarreferência, encontramos  – na Base de 

Dados LILACS – 86 publicações
14

, e selecionamos 6 artigos. 

 

2.5.1. Estudos sobre Rede de Atenção à Saúde dos pacientes com HAS e DM 

No que diz respeito à Rede de Atenção à Saúde aos pacientes com Hipertensão 

Arterial e/ou Diabetes Mellitus, no Brasil, selecionamos sete artigos.    

Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, pesquisadores realizaram – de maio de 1998 a 

janeiro de 1999 –, um estudo transversal e coletaram informações sobre o atendimento dos 

pacientes diabéticos, em todos os 32 postos da rede de atenção primária à saúde da zona 

urbana, da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar. Nesse estudo, os autores concluíram 

que  

 

[...] a rede pública de saúde está deficiente, mas existe potencial de melhoria 

dos três aspectos (estrutura, processo e resultado) através de treinamento em 

serviço e seguimento de normas-padrão (ASSUNÇÃO e col. 2001, p. 88).  

 

Em Minas Gerais, um grupo de técnicos da área de saúde estudou a implantação de um 

centro de atenção secundária aos portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes. Os autores 

relataram que o delineamento deste centro de atenção se relaciona:  

 

[...] à busca de implantação de uma rede de atenção integral em saúde, que 

garanta um fluxo de atendimento adequado, com a agilidade requerida pela 

situação apresentada pelos indivíduos e grupos específicos da população que 

residem em espaços territoriais distintos (FONSECA et al. 2008, p.26).  

 

Dentre as principais dificuldades para a implantação desse centro, destacamos: a 

dificuldade de acesso da atenção primária às tecnologias necessárias para acompanhamento 

dos agravos; a necessidade de capacitação permanente de profissionais da rede básica; a 

                                                 
13

 htpp://bvsms.saude.gov.br: com o uso do descritor Acesso, último acesso em 08/05/2012. 
14

htpp://bvsms.saude.gov.br: com o uso do descritor Referência e Contra-referência, último acesso em 

16/02/2013. 
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dificuldade de acesso a serviços diagnósticos e terapêuticos não oferecidos no Centro 

Secundário e a demora no atendimento de questões consideradas de urgência; as inadequações 

da política de assistência farmacêutica, as interrupções no fornecimento de medicamentos e 

insumos; o funcionamento inadequado da atenção primária que agrava os gargalos entre os 

níveis primário, secundário e terciário; a assistência inadequada ou insuficiente nos níveis 

secundários e terciários, que compromete o trabalho na atenção primária (grifos nossos). 

Os autores concluíram:  

 

O centro de referência poderá ser um observador privilegiado sobre a 

necessidade de ajustes na atenção prestada e deverão ser criados mecanismos 

para que essas intervenções ocorram (FONSECA e col. 2008, p.29). 

 

No Paraná, nos anos de 2004 e 2005, pesquisadores valeram-se de dados do Datasus e 

da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, para avaliar a Atenção Básica ao paciente 

diabético nos três municípios paranaenses de maior população.   

A pesquisa teve como base o cadastro de pacientes no Hiperdia, número de dias de 

internação em hospital – devidos à doença –, capacidade instalada da atenção primária e 

prescrição mensal de hipoglicemiantes orais e insulina. E os autores concluíram que  

 

[...] a capacidade instalada da Atenção Primária nos municípios de Londrina, 

Maringá e Curitiba não é suficiente para atender a demanda atual de 

pacientes diabéticos, onde se observa um déficit de 25% (PEREIRA e col. 

2008, p.13). 

 

No Rio de Janeiro, em 2008, foi realizada uma pesquisa para avaliar os serviços 

hospitalares de emergência do Estado do Rio de Janeiro, por meio da aplicação de 

questionário para os chefes de serviços, em uma amostra de 30 hospitais. Os autores 

observaram uma falta de integralidade das ações de saúde, devida tanto à prática da 

assistência como à insuficiência de estrutura dos serviços (grifos nossos).  

Quanto à superlotação – presente em 80% das emergências – todos os entrevistados 

destacaram como principal causa o atendimento a pacientes com problemas que poderiam ser 

resolvidos nos ambulatórios. E em 60% dos relatos houve referência, de forma espontânea, à 

falência da rede básica como determinante da superlotação. Cabe destacar que o déficit de 

recursos humanos encontrado nesse estudo foi maior que o tecnológico (O’DWYER et al. 

2008, p.1641).  
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Em São Paulo, em 2006, foi feito um estudo sobre a Integralidade da atenção às 

Doenças Cardiovasculares e Diabetes Mellitus, onde os autores relacionaram o termo “linha 

de cuidado”, presente na Política de Atenção à HAS e ao DM, ao caminho a ser percorrido 

por um usuário pelos diferentes serviços, com o intuito de obter os cuidados necessários à 

resolução de seu problema de saúde (grifos nossos).  

Essa pesquisa demonstrou haver fragmentação dos serviços em diferentes graus, nas 

cinco regionais de saúde estudadas, fragmentação contrária a de um sistema capaz de 

assegurar a continuidade e a integralidade dos serviços.  

Os autores concluíram que  

 

[...] a integralidade da atenção nesta linha de cuidado parece depender de um 

desenho tecnicamente adequado para a efetividade do referenciamento dos 

serviços e de práticas adequadas de gestão e de cuidado (ROSA et al. 2009, 

p.158).  

 

Um outro estudo realizado em São Paulo, e publicado em 2010 teve como objetivo a 

análise do acesso do paciente portador de HAS e/ou DM à rede de assistência à saúde, e a 

medicamentos, nos municípios da Baixada Santista (grifos nossos), objetivo semelhante à 

nossa pesquisa.  

Nesse estudo, foi realizado um inquérito domiciliar em cinco municípios da Baixada 

Santista com mais de 100 mil habitantes, com diferentes coberturas de Estratégia Saúde da 

Família.  Os autores entrevistaram 6815 pessoas e pesquisaram a prevalência da mensuração 

da pressão arterial e do teste de glicemia nos últimos seis meses, com o intuito de analisar a 

qualidade da atenção à saúde prestada a esses pacientes. Os autores enfatizaram a necessidade 

de ser a Atenção Básica o enfoque central do cuidado aos portadores de HAS e/ou DM. 

(BERSUSA, 2010, p.513). 

Um estudo da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais comparou os trabalhos 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata – MG e pelo Centro 

Hiperdia Minas de Santo Antônio do Monte – MG.  

Esse estudo baseou-se no Modelo de Atenção às Condições Crônicas para o SUS 

elaborado por Mendes (2011) e adotado pela SES/MG. Nesse modelo, o cuidado seguiu a 

linha da atenção diferenciada por risco e compartilhada entre a APS e a atenção especializada, 

por meio de interconsultas programadas. 

De acordo com o modelo descrito acima:   
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[...] os hipertensos de baixo e moderado grau de risco cardiovascular 

(segundo estratificação de risco de Framinghan modificada), os diabéticos 

com bom e regular controle metabólico (conforme critérios técnicos 

estabelecidos pela SES/MG) e os usuários com DRC até o estágio 3ª foram 

manejados integralmente sob os cuidados da APS de Lagoa da Prata 

(ALVES JÚNIOR. 2011, p. 12).  
 

 

Segundo o desenho proposto pela Rede Hiperdia Minas: 

 

[...] os hipertensos de alto grau de risco cardiovascular, os diabéticos tipo 1 e 

os tipo 2 com controle metabólico ruim foram encaminhados ao centro de 

referência secundária em HAS e DM de sua microrregião de saúde, 

localizado em Santo Antônio do Monte - MG, para o compartilhamento do 

seu cuidado entre a APS e a atenção especializada, por meio de 

interconsultas programadas (ALVES JÚNIOR. 2011, p. 12).  

 

O atendimento diferenciado por riscos descrito acima é semelhante à classificação de 

risco que realizamos no HMCT, Niterói, com encaminhamento dos casos menos graves para a 

Atenção Primária em Saúde. 

Alves Júnior (2011) descreveu a configuração da Rede de assistência aos portadores 

de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus em Minas Gerais, tendo como centro a Unidade 

de Atenção Primária à Saúde, integrada às Unidades Especializadas, Postos de Atendimento 

de Urgência e Hospitais.   

Esse estudo evidencia a importância da implementação de redes de atenção aos 

pacientes com condições crônicas para se enfrentar a alta das prevalências dessas doenças, 

alta relacionada ao aumento da expectativa de vida e aos hábitos da vida moderna. 

 

2.5.2. Estudos sobre a Rede de Atenção à Saúde em Niterói  

 

Na nossa pesquisa bibliográfica, em relação à Rede de Atenção à Saúde em Niterói, 

encontramos três dissertações de Mestrado, uma tese de Doutorado e um artigo.  

Em 2001, Cohen discutiu o objetivo do Programa Médico de Família de Niterói/ RJ de 

(re) orientação do modelo assistencial e analisou as dificuldades de integralidade da atenção 

no sistema de saúde do município (COHEN, 2001, 294p.). 

Sá (2003) analisou a integração entre o PMF e os demais níveis de atenção à saúde, 

com vistas a se garantir a atenção contínua. Para tanto, valeu-se de entrevistas semi-

estruturadas e utilizou dados quantitativos a fim de estudar o acesso dos usuários desse 

programa aos demais serviços e níveis de saúde. A amostra do estudo incluiu crianças 
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menores de cinco anos desnutridas com baixo peso, gestantes e diabéticos não-dependentes de 

insulina.  

 Mascarenhas (2003) pesquisou uma Unidade Básica de Saúde e um Módulo do 

Programa Médico de Família e utilizou como condições traçadoras para avaliação da atenção 

à saúde, os programas de Pré-natal e o de controle da Hipertensão Arterial. A autora destacou 

que o grau de implementação do Programa de Pré-natal e de algumas dimensões do controle 

da Hipertensão Arterial era mais adequado no módulo do PMF de Niterói do que na UBS. 

Em 2005, Cunha pesquisou a Atenção Integral à Saúde com base no Território e 

relatou que Niterói organizou sua Rede de Saúde  

 

[...] com base territorial, de forma hierarquizada, com mecanismo de 

referência e contrarreferência, visando o acesso a todos os níveis da 

assistência, com resolubilidade e controle popular (CUNHA, 2005, p. 96).  

 

A dissertação de Cunha também pode contribuir para a nossa pesquisa, pois discute os 

níveis de complexidade de atenção à saúde e sua integração no município de Niterói.   

Em 2007, Hübner e Franco fizeram uma revisão histórica da implantação do modelo 

do Programa Médico de Família, no município de Niterói.  

Em relação aos encaminhamentos dos pacientes, destacaram que a equipe de 

supervisão do PMF busca maior resolubilidade, pois promove discussão dos casos clínicos, 

antes do referenciamento aos níveis de maior complexidade do sistema. E que os profissionais 

encaminham às Policlínicas Regionais os casos que necessitam de especialidades que exigem 

menor aparato tecnológico – cardiologia, dermatologia, endocrinologia, nutrição, odontologia, 

etc. – e encaminham os casos mais complexos às Policlínicas de Especialidades.  

 

2.5.3. Estudos sobre a Integração da Rede e a Coordenação do Cuidado 

 

 Sobre esse tema, selecionamos cinco artigos para complementar a discussão sobre a 

atenção à saúde e a continuidade do cuidado aos portadores de Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus.  

Giovanella e col. (2009) realizaram quatro estudos de caso de municípios com elevada 

cobertura de Saúde da Família: Aracaju, Belo Horizonte, Florianópolis e Vitória. Utilizaram 

entrevistas semi-estruturadas – com gestores – e inquéritos – com profissionais de saúde e 

com famílias cadastradas. Essa pesquisa teve como objetivo:  
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[...] analisar a implementação da SF com foco na integração à rede 

assistencial e à atuação intersetorial em quatro capitais, para discutir as 

potencialidades da SF como estratégia de atenção primária em saúde 

abrangente (GIOVANELLA e col., 2009, p. 784). 

 

Como parte da pesquisa citada acima, Almeida et al. (2010) analisaram a dimensão 

“integração entre níveis assistenciais”, destacaram a importância dos instrumentos de 

referência e contrarreferência para a integração da atenção básica e da atenção especializada e 

relataram a existência de mecanismos formais desse processo nos quatro municípios. 

Essas autoras assinalaram o avanço na informatização das unidades básicas e 

especializadas com a implantação do prontuário eletrônico, em Belo Horizonte e 

Florianópolis.  E, embora os fluxos tenham sido estabelecidos, a maioria dos gestores e 

gerentes dos municípios afirmou não ser comum a prática da contrarreferência. Pois, “o 

percentual de médicos que (sempre/na maioria das vezes) recebem a contrarreferência após a 

consulta do usuário com o especialista” foi de 2,8% (Belo Horizonte), 5,4% (Aracaju), 11,5% 

(Florianópolis) e 11,4% (Vitória).   

Mendonça et al. (2010) participaram da pesquisa acima, mas se voltaram para a gestão 

do trabalho na ESF. A metodologia incluiu questionários com trabalhadores das categorias 

profissionais da ESF e entrevistas com gestores e representantes das entidades profissionais.  

Cunha e Giovanella (2011) trouxeram importante contribuição à discussão sobre os 

conceitos de Longitudinalidade e Continuidade do cuidado, que constam do item 3.3, sobre 

Integralidade.  

O artigo de revisão sobre Redes de atenção à saúde, de Kuschnir e Chorny (2010), 

contribuiu para a discussão sobre os fundamentos da Rede de Atenção à Saúde (item 3.2).  

 

2.5.4. Estudos sobre Referência e Contrarreferência 

 

Em relação aos estudos sobre Referência e Contrarreferência, selecionamos 6 artigos. 

Inicialmente, precisamos assinalar que utilizamos os conceitos de referência e 

contrarreferência baseados no sistema hierarquizado de saúde, que ainda vivemos na prática, 

apesar das críticas a esse modelo.   

No modelo hierarquizado, a referência significa o encaminhamento dos usuários da 

Atenção Primária para os serviços especializados, ou de maior grau de complexidade, no 

sentido de maior densidade tecnológica, os hospitais e as clínicas especializadas.  
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De forma inversa, a contrarreferência denota o encaminhamento dos usuários desses 

serviços mais especializados para a Atenção primária, em unidades de saúde localizadas, de 

preferência, próximas de sua residência (BRASIL, 2003, p. 11). 

Em 1997, Cecílio publicou o artigo “Modelos tecno-assistenciais em saúde: da 

pirâmide ao círculo, uma possibilidade a ser explorada”, que teve grandes repercussões ao 

apresentar uma crítica ao modelo hierarquizado do SUS. Nesse artigo, o autor rompe com a 

ideia de “pirâmide” para organizar o sistema brasileiro de saúde pública e propõe organizá-lo 

sob a forma de um “círculo”.  

Segundo Cecílio:  

 

[...] O modelo tecno-assistencial que pensa o sistema de saúde como uma 

pirâmide, com fluxos ascendentes e descendentes de usuários acessando 

níveis diferenciados de complexidade tecnológica, em processos articulados 

de referência e contra-referência, tem se apresentado como uma perspectiva 

racionalizadora, cujo maior mérito seria o de garantir a maior eficiência na 

utilização dos recursos e a universalização do acesso e a eqüidade 

(CECÍLIO,1997, p.469 ).   
 

 

Nesse artigo, Cecílio defende a ideia da organização do sistema de saúde como um 

círculo, com várias “portas de entrada” em vários pontos do sistema a fim de “oferecer a 

tecnologia certa, no espaço certo e na ocasião mais adequada”. 

Juliani e Ciampone (1999) fizeram uma pesquisa qualitativa a fim de compreender a 

percepção de enfermeiros sobre o sistema de referência e contrarreferência, no município de 

Botucatu, São Paulo. Elas entrevistaram 13 enfermeiras (8 de Unidades Municipais, 4 de 

Unidades ligadas à Universidade e 1 de Unidade Estadual Municipalizada) sobre suas 

vivências em relação ao sistema de referência e contrarreferência daquele município.  

O estudo mostrou haver falta de comunicação e de integração entre os diversos níveis 

de atenção à saúde. A análise das entrevistas possibilitou o agrupamento das mesmas em três 

categorias principais: o funcionamento do sistema de referência e contrarreferência; as 

possibilidades de encaminhamento da clientela e os fatores estruturais do sistema de saúde de 

Botucatu.  

Monnerat et al. (2002) analisaram respostas de governos locais à descentralização do 

estado brasileiro e estudaram o impacto do processo de descentralização na reorganização da 

rede de serviços de saúde, em São Gonçalo, na região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro. Com vistas a isso, tomaram como base a estrutura da rede e o modelo de referência e 

contrarreferência entre os níveis de assistência do município. 
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Os autores destacaram a importância para São Gonçalo da expansão do Programa de 

Saúde da Família, que se deu no ano de 2000, quando assumiu a secretaria de saúde, uma 

médica comprometida com a Saúde Pública. Ressaltaram, porém, a necessidade de haver 

integração entre o PSF e os serviços de média e alta complexidades tecnológicas. E relataram, 

ainda, que nesse município, as unidades de saúde não se organizam como um sistema 

hierarquizado de saúde e salientaram que:  

 

[...] o setor privado responde por 87% do total de leitos do município, mas, a 

exemplo do setor público, são de baixa complexidade, o que confirma que o 

município ainda carece de uma unidade de grande porte. O déficit de oferta 

de serviços mais especializados faz com que a população continue a buscar 

atendimento nos municípios de Niterói e Rio de Janeiro (grifos nossos) 

(MONNERAT, SENNA e SOUZA, 2002, p. 518).   
 

 

Fratini et al. (2008) descreveram uma experiência desenvolvida, em uma instituição 

hospitalar de Santa Catarina, de janeiro a outubro de 2005, o programa denominado de “Altas 

Especiais”, que teve início com a análise dos pacientes, que de acordo com o diagnóstico, 

tinham ultrapassado o tempo de permanência estipulado pelo SUS. A equipe de saúde 

observou que, além da necessidade de permanecerem internados por indicação clínica, muitos 

pacientes – que poderiam ter alta – permaneciam internados a fim de garantir terapêutica 

medicamentosa, acompanhamento da equipe multiprofissional, entre outros.  

Os profissionais da equipe de saúde faziam contato prévio com a equipe da Atenção 

Básica antes dos encaminhamentos, a fim de garantir o acompanhamento dos pacientes na 

Unidade Básica ou em domicílio; e no caso de necessidades especiais, esse acompanhamento 

cabia à equipe multidisciplinar do hospital.  

Azevedo e Costa (2010) realizaram, de agosto a dezembro de 2006, uma pesquisa 

qualitativa no distrito Sanitário IV do município de Recife e analisaram a percepção de 24 

usuários de duas equipes de saúde da família, 8 profissionais e 1 gestor, sobre as dimensões 

geográfica, organizacional, sociocultural e econômica do acesso às unidades da Estratégia de 

Saúde da Família.  

A deficiência no sistema de referência e contrarreferência (grifo nosso); a demora no 

retorno dos resultados dos exames laboratoriais; o excesso no número de famílias por equipe, 

dificuldades para marcar consultas; e as despesas com medicamentos estiveram entre os 

principais problemas encontrados. E as facilidades se referiram à relação profissional-usuário 

e à proximidade entre a residência do usuário e a unidade de saúde. 
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Em 2012, no estado do Paraná, foi realizada uma pesquisa qualitativa sobre a 

longitudinalidade do cuidado, na perspectiva de 20 enfermeiros atuantes na Estratégia Saúde 

da Família na 10ª regional de saúde desse estado, que tem como sede o município de 

Cascavel.  Os autores evidenciaram a necessidade de melhorias em vários aspectos, dentre os 

quais as propostas da Estratégia Saúde da Família, os investimentos nas unidades de saúde, o 

estabelecimento de vínculos entre profissionais e usuários, a acessibilidade e o sistema de 

referência e contrarreferência.  

E salientaram que  

 

A reorganização da APS pressupõe o funcionamento de um sistema de 

referência e contrarreferência eficiente, assim como o estabelecimento de 

parcerias entre instituições públicas e conveniadas e entre os diversos níveis 

assistenciais (BARATIERI e MARCON, 2012, p.555).  

 

A pesquisa bibliográfica mostrou que em vários estados do Brasil, existem 

dificuldades no atendimento aos pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes.  

Alguns municípios apresentam falta de estrutura mesmo no nível de atenção primária. 

Outros conseguem ter uma rede de atenção primária efetiva, mas quando dependem da 

atenção especializada, a continuidade do tratamento fica comprometida, principalmente pelos 

problemas encontrados nos sistemas de referência e contrarreferência.  

É necessário compreender as dificuldades encontradas pelos pacientes no acesso e na 

continuidade de seus tratamentos para buscar a resolução dos problemas que comprometem a 

Integralidade, no sentido da integração entre os diversos níveis de assistência à saúde.    
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3. A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI  

 

Niterói é um município do Estado do Rio de Janeiro, tem área de 133,9 Km² e 

população de 487.562 habitantes, sendo 100% urbana (IBGE – Censo 2010). Faz parte da 

região Metropolitana II, junto com os municípios de São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, 

Rio Bonito e Silva Jardim e se constitui no município Polo, sendo sede da Central de 

Regulação Estadual. 

O município foi habilitado na condição de gestão Plena do Sistema Municipal de 

Saúde, de acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde do SUS (NOAS SUS / 

2002), por meio da portaria PT GM 353
15

, de 15/03/04.  

O perfil epidemiológico do município reflete o envelhecimento da população e os 

hábitos da vida moderna, que por sua vez, refletem o desenvolvimento da cidade. Quanto à 

mortalidade geral – segundo dados do DATASUS, de 2009 – as Doenças do Aparelho 

Circulatório estão em primeiro lugar entre as grandes causas de mortalidade, e correspondem 

a 25,95% das mesmas. Seguem-nas as Neoplasias – 19,43% –, as Doenças do Aparelho 

Respiratório – 13,46% –, e as Causas Externas – 9,51%.  Quanto à maior causa de 

mortalidade, o município acompanha o perfil do Brasil – 29,01% –, da Região Sudeste – 

29,52% – e do Estado do Rio de Janeiro – 29,70% (Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de 

Informações sobre Mortalidade – SIM– 2009).  

A pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, com base nos dados do Censo do 

IBGE, de 2010, mostrou que Niterói é a cidade brasileira com mais famílias pertencentes à 

classe A, com 30,7% das famílias na elite econômica (NERI, 2011, p. 51). Observa-se no 

quadro 1, os cinco municípios brasileiros com maior percentual na classe A. 

 

Quadro 1. Ranking nacional do percentual da classe A por municípios brasileiros 

 

Posição Estado Município 

Parcela de famílias na classe 

A 

1º Rio de Janeiro Niterói 30,7% 

2º Santa Catarina Florianópolis 27,7% 

3º Espírito Santo Vitória 26,9% 

4º São Paulo São Caetano do Sul 26,5% 

5º 

Rio Grande do 

Sul Porto Alegre 25,3% 

Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos dados do Censo 2010/IBGE 

                                                 
15

 Fonte: Secretaria Técnica-Comissão Intergestores Tripartite/Departamento de Apoio à Descentralização/ 

Secretaria Executiva/Ministério da Saúde. Maio de 2006. 
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Ao juntar as classes A e B, Niterói continua liderando com 42,9% das famílias nessa 

faixa (NERI, 2011, p. 54). O quadro 2 mostra os cinco municípios brasileiros com maior 

percentual nas classes AB.  

 

Quadro 2. Ranking nacional do percentual das classes AB por municípios brasileiros 

 

Posição Estado Município 

Parcela de famílias nas 

classes AB 

1º Rio de Janeiro Niterói 42,9% 

2º São Paulo São Caetano do Sul 42,6% 

3º Santa Catarina Florianópolis 41,6% 

4º São Paulo Santos 39,3% 

5º Espírito Santo Vitória 39,2% 

    Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos dados do Censo 2010/IBGE 

 

É interessante observar que quando se acrescenta a classe C, ocorre uma grande 

mudança na posição de Niterói, que passa a ocupar o 227º no ranking nacional, com 82,8% de 

famílias na classe ABC (NERI, 2011, Anexos, p.104).  

A pesquisa mostra que o município gaúcho de Westfália lidera com 94,2% nas classes 

ABC, e que da lista dos primeiros 50 municípios com maior percentual das classes ABC no 

país, 2 pertencem ao estado de São Paulo, e os outros 48 municípios estão na região Sul do 

país (29 no Rio Grande do Sul e 19 em Santa Catarina), o que expressa a menor desigualdade 

de renda dessa região (NERI, 2011, p. 62).   

O alto percentual das classes A e B em Niterói pode explicar o fato de 56% de sua 

população ter plano de saúde, segundo pesquisa feita por Constâncio (2006), com base no 

sistema de Informações de Beneficiários – ANS/MS – 2005. 

No que se refere ao Programa Médico de Família, criado em Niterói, em 1992, foi 

reconhecido pelo Ministério da Saúde como Programa Saúde da Família, desde 2006, e está 

gradativamente sofrendo modificações em direção aos parâmetros usados pelo Ministério da 

Saúde
16

. 

Nesse sentido, o PMF de Niterói, que iniciou com a equipe composta por 1 médico e 1 

auxiliar de enfermagem para cerca de 1000 pessoas; atualmente incorporou 1 enfermeira e 2 

agentes comunitários na equipe, e ampliou a relação de 1 equipe para 2.000 pessoas. Esse 

                                                 
16

 Informações disponibilizadas pela Coordenadora de Documentação e Informação do PMF/VIPACAF/FMS – 

Niterói - Rozidaili dos S. Santana Penido, em Março de 2013. 
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programa está em processo de transformação, pois tem setores menores que contam com 1 

enfermeira para 2 equipes.  

Por outro lado, a Estratégia Saúde da Família tem uma relação de 1 equipe para uma 

média de 3.000, podendo chegar até 4.000 pessoas. 

De acordo com Sá, “[...] ao final de 2002 o número de equipes básicas implantadas 

totalizava 86, trabalhando em 31 módulos, oferecendo uma cobertura populacional de 

aproximadamente 90.000 habitantes” (SÁ, 2003, p.29). 

Segundo o Censo de 2000, esse número correspondia a cerca de 20% da população 

total do município. 

Esse autor ressalta que o Programa Médico de Família de Niterói tinha como 

prioridade a população composta por 120.000 pessoas que moravam em áreas de risco social e 

epidemiológico, mapeadas em 1992, por um estudo interinstitucional feito pela prefeitura 

Municipal de Niterói e denominado “Diagnóstico Ambiental” (SILVA & LIMA, 1999, apud 

SÁ, 2003, p. 29). Assim, em 2002, o programa cobria cerca de 75% da população vulnerável. 

O município possui, atualmente, 30 Unidades de Programa Saúde da Família, com 89 

equipes, com uma cobertura de 178.000 hab., o que corresponde a 36% da população total de 

Niterói.  

Sá (2003) apresentou a rede de saúde de Niterói, dividida por níveis de atenção.   

A Rede Básica é composta por: Unidades Básicas de Saúde, Unidades do PMF e 

Policlínicas Comunitárias. Ele relata que duas das Policlínicas possuem também Serviço de 

Pronto Atendimento. 

 Segundo Sá, 

 

A Rede Secundária é composta pelos ambulatórios de especialidades, que 

ofertam assistência especializada assim como procedimentos e alguns 

exames de média complexidade, como exames por imagens, broncoscopias, 

endoscopias, etc... (SÁ, 2003, p.29). 

 

Nesse nível de atenção estão a Policlínica de Especialidades Sílvio Picanço e a 

Policlínica de Especialidade da Mulher Malu Sampaio.   

 Esse autor relatou, em 2003, que a Rede Terciária era composta pelas seguintes 

unidades: o Hospital Orêncio de Freitas, o Hospital CPN, e o Serviço de Pronto Atendimento 

de Piratininga. 
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 O mapa “Equipamentos Públicos Municipais de Saúde de Niterói/RJ” 
17

, publicado 

em Janeiro de 2012, mostra a Rede Municipal de Saúde Niterói dividida da seguinte forma: 

 Programa Médico de Família : 32 Unidades do PMF; 

 Unidades Básicas de Saúde: 8 UBS; 

 Policlínicas: 6 Regionais, 4 Comunitárias e 2 de Especialidades; 

 Nesse mapa constam 4 Policlínicas Comunitárias, mas a Policlínica Comunitária do 

Caramujo, atualmente mudou para Unidade do PMF Caramujo.  

 Unidades Avançadas de Suporte: 5 Hospitais, 1 Maternidade, 2 Serviços de Pronto 

Atendimento e 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA)/ Estadual. 

 Laboratórios: Região Norte, Santa Rosa e Região Leste-Oceânica. 

 No mapa constam 32 Unidades do PMF e 4 Policlínicas Comunitárias, mas ocorreram 

mudanças, e assim, temos atualmente, 30 Unidades do PMF e 3 Policlínicas Comunitárias, 

segundo a Coordenação de Documentação e Informação do PMF/VIPACAF da FMS de 

Niterói (em março de 2013). 

 

3.1.  As Regionais de Saúde:  

 

 Atualmente, o município é dividido em 6 regionais de saúde e cada uma delas tem 

uma Policlínica. O quadro 3 apresenta as regionais de saúde e as respectivas populações. 

 

Quadro 3. População de Niterói, por Regiões de Saúde, segundo o Censo de 2000 e de 

2010 – IBGE 

 

Regiões de Saúde Censo 2000 Censo 2010 

Regional Norte I 82.184 76.068 

Regional Norte II 45.461 45.891 

Regional Praias da Baía I 69.521 71.893 

Regional Praias da Baía II 148.145 159.239 

Regional Pendotiba 52.769 59.499 

Regional Leste Oceânica 61.371 74.972 

Total 459.451 487.562 

 

Fonte
18

: COOBS, 2000; IBGE, 2010. 

                                                 
17

 “Equipamentos Públicos Municipais de Saúde de Niterói/RJ”- Rozidaili dos S. Santana Penido 

(Coordenadora de Documentação e Informação do PMF/VIPACAF/FMS - Niterói); Giselle Mansur (Geógrafa 

do PMF de Niterói). FMS – Niterói. Jan/2012. 
18

 Os dados de 2000 foram consolidados a partir das informações disponibilizadas pela Coordenação do 

Observatório de Saúde (COOBS) da FMS – Niterói, baseadas no Censo de 2000 (IBGE). Os dados de 2010 

foram consolidados a partir de pesquisa feita pela autora no site do IBGE / Censo de 2010 (IBGE). 
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A população de Niterói aumentou 6% em 10 anos. O Censo de 2010 mostra uma 

redução de 39% da população do bairro do Caramujo e um aumento de 48% da população do 

bairro do Sapê em relação ao Censo de 2000 (Apêndice 4, Quadro 1, p.187-188).  

A análise da variação da população nos bairros é importante para o planejamento e 

organização dos serviços de saúde.   

O quadro 4 apresenta a constituição da Rede Municipal de Atenção Básica à Saúde, 

composta pelas Unidades do PMF, as Unidades Básicas de Saúde, as Policlínicas 

Comunitárias e as Policlínicas Regionais, segundo as regionais de saúde. 

 

Quadro 4. Rede Municipal de Atenção Básica à Saúde, por regionais de saúde 

 

Regionais Bairros 
Unidades do 

PMF 
UBS Pol. Regionais 

Pol. 

Comunitárias 

Norte I 
Fonseca, Cubango, 3 

 
P. do Fonseca 

 
Viçoso Jardim e Caramujo. 

    

Norte II 
Engenhoca, Barreto, 5 UBS Barreto P. Engenhoca 

 
Tenente Jardim e Baldeador. 

 
UBS Engenhoca 

  

Praias da Baía 

I 

  
UBS Baldeador 

  
Centro, Ponta d’Areia, I. da 

Conceição 
1 UBS M. Estado P. C. A. Silva 

P. I. da 

Conceição 

Santana, S. Lourenço, Fátima, 
 

UBS Centro 
  

M. do Estado, S. Domingos, 

Gragoatá,  
UBS S. Bárbara 

  

Boa Viagem e Santa Bárbara. 
    

Praias da Baía 

II 

Santa Rosa, Viradouro, Vital 

Brasil, 
9 

 

P. de Santa 

Rosa 
P. de Jurujuba 

Pé Pequeno, Icaraí, Ingá, 
    

São Francisco, Charitas e 

Jurujuba.     

Pendotiba 

Largo da Batalha, Cachoeira, 

Maceió, 
7 

 
P. L. da Batalha 

P. de 

Cantagalo 

Ititioca, Cantagalo, Badu, Sapê, 
    

Vila Progresso, Matapaca, 
    

Muriqui e Maria Paula 
    

Leste Oceânica 

Itaipu, Itacoatiara, Camboinhas, 5 UBS Piratininga P. Itaipu 
 

Piratininga, Jardim Imbui, 

Cafubá,  

UBS V. das 

Moças   

Jacaré, Santo Antonio, Maravista, 
    

Serra Grande, Engenho do Mato, 
    

Rio do Ouro e V. das Moças. 
    
 

Fonte: Mapa das Unidades de Saúde de Niterói/RJ e  Mapa dos Equipamentos Públicos Municipais de Saúde de 

Niterói/RJ – FMS- Niterói. Jan/ 2012 
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É importante destacar que houve mudanças nas Unidades de Saúde. Assim, em 2006, a 

UBS Vila Ipiranga se transformou em Unidade do PMF e foi criada a Policlínica do Fonseca.  

As Unidades Básicas da Ilha da Conceição e de Cantagalo se transformaram em Policlínicas 

Comunitárias.  

De acordo com a divisão de Sá (2003) e de Cunha (2005), a atual rede municipal de 

saúde estaria assim dividida, segundo os níveis de atenção à saúde:  

 Rede de Atenção Primária à Saúde: 

- 30 Unidades do Programa Médico de Família; 

- 8 Unidades Básicas de Saúde; 

- 6 Policlínicas Regionais (uma em cada regional de saúde); 

- 3 Policlínicas Comunitárias (Cantagalo, Jurujuba e Ilha da Conceição); 

- 2 Serviços de Pronto Atendimento (1 na P. da Engenhoca, 1 na P.L.Batalha). 

 Rede de Atenção Secundária de Saúde: 

- Policlínica de Especialidades Sílvio Picanço; 

- Policlínica de Especialidades em Atenção à Saúde da Mulher Malu Sampaio. 

 Rede de Atenção Terciária de Saúde: os Hospitais Municipais. 

 ▪ Barreto: 

- Hospital Orêncio de Freitas (Emergência Referenciada / predominantemente cirúrgico); 

▪ Centro: 

- Hospital Municipal Carlos Tortelly (Emergência para Adultos); 

▪ Fonseca: 

- Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (Emergência Infantil); 

▪ Jurujuba: 

- Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (Emergência Psiquiátrica); 

▪ Charitas: 

- Maternidade Municipal Alzira Reis; 

▪ Piratininga: 

- Unidade Municipal Mário Monteiro (Emergência). 

 No mapa “Equipamentos Públicos Municipais de Saúde de Niterói/RJ”, 

encontramos a denominação de “Serviços de Suporte Avançado” para as seguintes unidades 

de saúde: 5 Hospitais; 1 Maternidade; 2 Serviços de Pronto Atendimento (1 na P. da 

Engenhoca, 1 na P.L.Batalha); Unidade de Pronto Atendimento (UPA / Estadual; no 

Fonseca). 
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Figura 1. Mapa com as Unidades Municipais de Saúde de Niterói/RJ.  
Fonte: Fundação Municipal de Saúde e de Urbanismo de Niterói                        
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4. HISTÓRICO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA PESQUISA 

 

4.1.  Histórico da Unidade de Saúde  

 

Em 1982, foi erguido, em Niterói, o Posto de Assistência Médica do Centro 

Previdenciário de Niterói (PAM-CPN). Essa unidade de saúde seguiu a lógica assistencialista 

do antigo INAMPS, nessa época, o responsável pela assistência médica previdenciária. O 

PAM-CPN era constituído por Ambulatório e Posto de Urgência, e atendia a demanda 

espontânea. Sua equipe médica era composta por médicos da área básica (Clínica Geral, 

Pediatria, Ginecologia, Cirurgia Geral), das especialidades clínicas (Dermatologia, 

Cardiologia, Pneumologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Neurologia, 

Reumatologia, Psiquiatria) e das especialidades cirúrgicas (Urologia, Angiologia, Cirurgia 

Plástica, Cirurgia Infantil, Ortopedia). Além de atendimento médico, o PAM oferecia 

atendimento de Odontologia Básica, de Odontologia Especializada e de Cirurgia 

Odontológica, para pacientes especiais. A equipe de profissionais de saúde contava também 

com psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e assistentes sociais. 

Essa unidade, assim como toda a rede do antigo INAMPS, atendia apenas os 

trabalhadores com cobertura previdenciária. Em Niterói, os que não tinham a carteira do 

Instituto eram atendidos nos postos de saúde estaduais, municipais, no Hospital Azevedo 

Lima ou no Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Com a implantação do SUS, o PAM-CPN foi municipalizado, em 1991. A 

municipalização trouxe à unidade, bem como aos outros postos de atendimento do antigo 

INAMPS, problemas relacionados ao atendimento dos municípios vizinhos, visto que a verba 

para a assistência à saúde era municipal e o atendimento, regional. Isso acarretou a 

necessidade de encaminhar os pacientes para seus municípios de origem.  

Os profissionais de saúde lotados nas unidades federais municipalizadas foram 

transferidos do INAMPS para o Ministério da Saúde e cedidos à Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói. 

Com a Regionalização e a Hierarquização do novo sistema de saúde, a unidade 

gradativamente passou a ter o perfil de uma Policlínica de Especialidades e passou a atender 

os pacientes referenciados pela Rede Básica (Unidades Básicas, Programa Médico de Família 

e Policlínicas Comunitárias). 
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Em 1996, a unidade passou a ser chamada de “Policlínica de Especialidades do 

Centro Previdenciário de Niterói” (PE-CPN) e os clínicos, pediatras e ginecologistas foram 

transferidos para a Rede Básica. 

A realidade do atendimento da PE-CPN – com a internação dos pacientes com AIDS, 

o aumento da demanda de pacientes para o Serviço de Urgência e a consequente criação da 

Unidade de Pacientes Graves (UPG), que veio a se transformar no Centro de Tratamento 

Intensivo (CTI) – levou a que, em 2001, a Policlínica passasse a ser o Hospital CPN. 

Ao longo desse período, aposentaram-se muitos profissionais de saúde do Ministério 

da Saúde e a Fundação Municipal de Saúde não os substituiu por outros. 

Devido à redução do número de médicos e à mudança da unidade de saúde para 

Hospital, foi preciso adequar o perfil de atendimento do ambulatório. Assim, em 2003, teve 

início, nos ambulatórios de Cardiologia e Endocrinologia, o processo de contrarreferência dos 

casos de menor complexidade para as Policlínicas ou para as Unidades Básicas. 

Em 22 de setembro de 2005, o Hospital CPN passou a se chamar “Hospital 

Municipal Carlos Tortelly” (HMCT).  

Em 2006, houve transferência das especialidades de Dermatologia, Pneumologia, 

Angiologia, Reumatologia e Neurologia para as Policlínicas, e permaneceram no HMCT as 

seguintes especialidades clínicas: Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, Gastroenterologia, 

Psiquiatria e as seguintes especialidades cirúrgicas: Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, 

Cirurgia Plástica, Urologia e Ortopedia.  

 

4.2.  Histórico do Programa de Hipertensão Arterial e de Diabetes Mellitus na 

Unidade de Saúde 

 

O Programa de Hipertensão Arterial teve início na unidade em 1991, e seguiu a 

lógica – do Ministério da Saúde – de organizar a assistência em Programas. O Programa 

oferecia, além das consultas médicas, grupos de orientação sobre a doença, com equipe 

multiprofissional. Abria-se, ainda, um cadastro dos pacientes atendidos no ambulatório da 

unidade e se fornecia medicação para os cadastrados, segundo um planejamento para a 

solicitação e dispensação dos anti-hipertensivos.  

Em 1998, o município criou a Coordenação do Programa e organizou o atendimento 

aos hipertensos em outras unidades. Em 2000 foi escrito o primeiro documento do Programa 

de Hipertensão Arterial de Niterói, em que se apresentava um protocolo de atendimento. 

Em abril de 1999, a participação dos pacientes em grupos possibilitou a criação da 

Associação de Hipertensos de Niterói, com sede na unidade. A organização por meio dessa 
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Associação permitiu que os hipertensos se vissem representados na IV Conferência Municipal 

de Saúde, e a integrar, a partir dessa conferência, o Conselho Municipal de Saúde. Assim, os 

pacientes conseguiram um espaço de articulação política para reivindicar os seus direitos, 

principalmente quanto ao fornecimento regular dos medicamentos. 

Em março de 2001, a farmácia da unidade deu início a um cadastramento dos 

diabéticos, com o propósito de vir a lhes fornecer os medicamentos. Essa iniciativa 

transformou-se, em 2002, no Programa de Diabetes com atendimento médico e 

multidisciplinar em grupo e planejamento para a dispensação de medicamentos para os 

pacientes cadastrados.  

Em março de 2002, o Ministério da Saúde, por meio das Secretarias, Executiva e de 

Políticas de Saúde, apresentou às unidades de saúde um instrumento de cadastro e 

acompanhamento dos portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus - o Sishiperdia.    

Em Setembro de 2003 iniciamos o recadastramento dos hipertensos e diabéticos 

atendidos em nossa unidade de saúde, utilizando o instrumento de cadastro do Hiperdia.  

 

4.3.  Histórico da Pesquisa 

 

Com a mudança do perfil do atendimento do ambulatório da Policlínica de 

Especialidades CPN para ambulatório do Hospital CPN, passamos a atender apenas casos de 

média e alta complexidade. Assim, foi necessário reestruturar os Programas de Hipertensão 

Arterial e Diabetes, segundo o novo perfil de Hospital. E a partir de setembro de 2003, no 

momento do cadastramento dos pacientes no Hiperdia, passamos a avaliá-los e a classificá-los 

segundo o grau de complexidade de suas doenças.  

Em consequência, iniciamos a contrarreferência de pacientes com casos clínicos 

menos complexos para a rede primária – Unidades Básicas, Unidades do Programa Médico de 

Família e Policlínicas – ou para unidade secundária de saúde – a Policlínica de Especialidades 

–, segundo a área de residência das pessoas. E fizemos o recadastramento dos pacientes com 

casos clínicos de maior complexidade, que julgamos serem do perfil de atendimento em 

ambulatório de hospital.   

De Setembro de 2003 a Julho de 2005 utilizamos o instrumento do Hiperdia para 

coleta dos dados (esse período constituiu a 1ª fase do processo de contrarreferência).  

Em Agosto de 2005, aprimoramos o instrumento de cadastro do Hiperdia e o 

transformamos em instrumento do Hiperdia modificado, a fim de dar mais subsídios ao 

profissional para o processo de decisão clínica de recadastramento. Resolvemos, ainda, 
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reavaliar todos os pacientes que haviam sido recadastrados de Setembro de 2003 a julho de 

2005.  

Assim, reiniciamos o processo de recadastramento com uma mudança de corte no 

processo de decisão clínica para casos mais complexos. Em consequência, alguns pacientes 

recadastrados, no período de Setembro de 2003 a julho de 2005, foram contrarreferenciados 

para outras unidades. Isso se deu porque nossos critérios clínicos para o recadastramento 

passaram a guiar-se pela mudança do perfil de atendimento do hospital. 

De Agosto de 2005 a Julho de 2010, utilizamos o instrumento do Hiperdia 

modificado (esse período constituiu a 2ª fase do processo de contrarreferência). 

Em resumo, iniciamos a avaliação clínica em Setembro de 2003, desencadeando o 

processo de contrarreferência dos casos que poderiam ser tratados em Unidades Básicas ou 

Policlínicas; o processo de recadastramento foi feito em 2 fases: a primeira, de Setembro de 

2003 a Julho de 2005; e a segunda, depois de uma mudança no corte de avaliação clínica, de 

Agosto de 2005 a Julho de 2010. 

Nessa pesquisa foram incluídos apenas os dados referentes ao período de Agosto de 

2005 a Julho de 2010 e aplicamos o questionário apenas aos pacientes contrarreferenciados 

nesse período. 

Em Agosto de 2005, a unidade contava, no ambulatório, com 5 cardiologistas e 5 

endocrinologistas e no final da avaliação, em Julho de 2010, contava com 2 cardiologistas e 2 

endocrinologistas; essa diferença gerou uma maior necessidade de encaminhamento dos 

pacientes desses ambulatórios. A partir de 2010, a entrada de novos pacientes nos 

ambulatórios dependia das altas das enfermarias do HMCT.  

A avaliação clínica dos pacientes deu-se da seguinte forma: 

• Avaliação Clínica com análise de prontuário por um pesquisador (Coordenadora dos 

Programas) com o objetivo de classificar os pacientes de acordo com grau de complexidade 

da doença de base e associação com Doença Cardiovascular ou outras doenças associadas.  

• Para a aferição da Pressão Arterial e Frequência Cardíaca utilizamos 

esfignomanômetro da marca ONROM; a forma da aferição seguiu as normas do Programa 

Nacional de Educação e Controle da Hipertensão Arterial do Ministério da Saúde. (Normas e 

Manuais Técnicos, 15. Brasília, 2006, p. 11-13). 

 • Aplicação de Questionário do Hiperdia – Ministério da Saúde (1ª fase), contendo 

dados de Anamnese, Exame Físico e Exames Laboratoriais. 

• Aplicação de Questionário do Hiperdia – Ministério da Saúde modificado (2ª fase), 

contendo mais dados clínicos.  
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Após a avaliação clínica, os pacientes podiam ser contrarreferenciados para outras 

unidades da rede de saúde, ou recadastrados no Hiperdia, para continuar seus tratamentos no 

HMCT.  

Os critérios para a tomada de decisão foram os seguintes:  

 

4.3.1.  Critérios para Contrarreferências de Pacientes para outras Unidades de Saúde, 

de acordo com a Complexidade dos Casos Clínicos.  

 

 a) Encaminhados para os Clínicos das Unidades Básicas ou Unidades do 

Programa Médico de Família: 

• Hipertensos leves (estágio I) e moderados (estágio II), de fácil controle e sem outras 

doenças associadas à doença de base.  

• Diabéticos em uso de hipoglicemiantes orais, de fácil controle e sem outras doenças 

associadas à doença de base.  

  

b) Encaminhados para os Cardiologistas ou Endocrinologistas das Policlínicas 

Comunitárias ou Regionais:  

• Hipertensos moderados (estágio II) de difícil controle, ou hipertensos severos 

(estágio III) ou os que tinham outras doenças associadas à doença de base, cujos tratamentos 

necessitariam da experiência de cardiologistas, mas não exigiriam acompanhamento em 

ambulatório de hospital.  

• Diabéticos em uso de hipoglicemiantes orais, de difícil controle ou os que tinham 

outras doenças associadas à doença de base, cujos tratamentos necessitariam da experiência 

de endocrinologistas, mas não exigiriam acompanhamento em ambulatório de hospital.  

 

4.3.2. Critérios para Recadastramento dos Pacientes  

 

Esses critérios foram aplicados no momento do preenchimento do questionário do 

Hiperdia modificado, para os casos mais graves ou mais complexos, que permaneceram em 

atendimento no Hospital.  

 a) Hipertensos estágio III; hipertensos estágio II, de difícil controle, ou com 

doenças associadas à doença de base; hipertensos estágio I, com comorbidade. 

As doenças associadas à doença de base incluíam Doença Coronariana, Doença 

Cérebro-vascular, Doença Vascular de Extremidades, Doença Renal Crônica ou associação 

com Diabetes Mellitus.  
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b) Diabéticos insulino-dependentes ou em uso de hipoglicemiantes, com doenças 

associadas à doença de base.  

As doenças associadas à doença de base incluíam, além das citadas acima, aquelas 

relacionadas ao Diabetes (Polineuropatia, Retinopatia, Nefropatia). 

 O processo de avaliação clínica, e de tomada de decisão quanto a recadastrar ou 

contrarreferenciar os pacientes, coube à pesquisadora, que tem a função de Coordenadora dos 

Programas no HMCT.  

 A decisão quanto à contrarreferência dos pacientes para o tratamento com os clínicos 

nas unidades da Rede Básica ou do Programa Médico de Família teve como base o Plano de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Nesse plano não 

encontramos diferença no perfil de atendimento – dos pacientes portadores de Hipertensão 

Arterial e Diabetes – entre as unidades secundárias e as terciárias, mas apenas entre a Atenção 

Primária e os outros dois níveis (Brasil, 2002b, p.87).  

São as seguintes as indicações de encaminhamento para as unidades secundárias e 

terciárias: 

  Nos casos de HA:  

  • Hipertensão Arterial grave e refratária ao tratamento, com lesões importantes em órgãos-

alvo, com suspeita de causas secundárias, estado de urgência e emergência hipertensiva. 

Nos casos de DM:  

• Encaminhar à unidade de referência secundária, uma vez ao ano, todos os diabéticos, para 

rastreamento de complicações crônicas (quando não for possível realizar o rastreamento na 

unidade básica); 

 • Encaminhar à unidade de referência secundária os pacientes diabéticos com dificuldade 

de controle metabólico, e as pacientes com diabetes gestacional, as gestantes diabéticas e os 

que necessitarem de uma consulta especializada (cardiologia, oftalmologia, etc.) 

 O Plano de reorganização informa que 

 

Com a finalidade de garantir a atenção integral ao portador de DM ou HA, 

faz-se necessária uma normatização para acompanhamento, mesmo na 

unidade básica de saúde.   Em algumas situações, haverá necessidade de uma 

consulta especializada em unidades de referência secundária ou terciária, 

devendo-se, nesses casos, ser estabelecida uma rede de referência e 

contrarreferência (Brasil, 2002b, p.89).  
 

 

Nesse mesmo documento encontramos os critérios de encaminhamento para 

unidades de referência: Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC); Insuficiência Renal 
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Crônica (IRC); suspeita de HA e Diabetes, secundários; HA resistente ou grave; HA e DM em 

gestantes; HA e DM em crianças e adolescentes; Edema Agudo de Pulmão prévio; 

complicações oculares, lesões vasculares das extremidades, incluindo o pé diabético; AVE 

prévio, com déficit sensitivo e/ou motor; Infarto Agudo do Miocárdio prévio; diabéticos de 

difícil controle, diabéticos para rastreamento de complicações crônicas (se isso não for 

possível na unidade básica).  

 

4.3.3. O Processo de Contrarreferência 

 

A contrarreferência dos pacientes do HMCT para outras unidades de saúde foi um 

processo bastante difícil. A maioria dos pacientes eram tratados na unidade há muito tempo, 

tinham vínculo com os médicos, tinham garantia de reagendamento de consultas, e achavam 

que necessitavam do acompanhamento por especialistas (cardiologistas e endocrinologistas) – 

pois anteriormente tinham sido encaminhados para esses médicos –, e desvalorizavam os 

clínicos gerais e os generalistas. Tudo isso dificultava a aceitação da indicação do retorno às 

unidades de saúde em que tinham sido atendidos inicialmente, ou a contrarreferência para as 

unidades de saúde mais próximas de suas residências.  

A valorização dos especialistas se dava tanto da parte dos profissionais de saúde – que 

passaram a desacreditar dos clínicos para tratar HAS e/ou DM – quanto da parte dos pacientes 

– que entendiam que precisavam ser tratados pelos especialistas.  

O uso de critérios técnicos – avaliação clínica baseada em critérios de risco – não 

acalmava em mim a angústia nascida da necessidade de comunicar ao paciente a indicação da 

contrarreferência. Tratava-se de dar-lhe uma “boa” e uma “má” notícia: “a boa notícia é que 

seu caso não é grave” e “a má notícia é que eu preciso enviar você para outra unidade de 

saúde”.   

Eu dizia “má notícia” por saber que aquele paciente se tratava há muito tempo com um 

determinado médico e que para ele seria difícil mudar de médico. Assim, a maioria dos 

pacientes respondia: “mas na unidade básica, não tem cardiologista” ou “na unidade básica 

não tem endocrinologista” e “eu me trato há muito tempo aqui com esse médico”. Eu lhes 

explicava, então, que cerca de 80% dos pacientes com Hipertensão Arterial e dos pacientes 

com Diabetes podiam ser tratados por um clínico, e em unidades básicas. E que se, por acaso, 

esse clínico julgasse necessário o acompanhamento com cardiologista ou endocrinologista, ele 

encaminharia o paciente para uma Policlínica. Eu explicava, ainda, que o paciente não 

voltaria para o ambulatório do HMCT porque nós estávamos com um número menor de 
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médicos – pois muitos tinham se aposentado – e a prioridade era atender os pacientes mais 

graves e os que estavam saindo de internação desse hospital. Explicava, ainda, que se eu não 

fizesse a contrarreferência dos casos menos graves, os que mais precisavam não conseguiriam 

o atendimento necessário aos seus tratamentos.  

A resistência dos pacientes em aceitar a contrarreferência trazia-me dúvidas quanto à 

eficácia desse processo. Trazia-me, também, um grande desgaste emocional. No meu 

processo de trabalho, no entanto, eu tinha que dizer “não”, dizer “Você não pode continuar a 

se tratar aqui nessa unidade”, dizer “preciso fazer a sua contrarreferência para outra 

unidade de saúde”. Não é fácil dizer “não”, mas só consegui dar continuidade a esse processo 

à medida que percebi que o “não” – que eu dava aos pacientes com casos menos complexos – 

era necessário para eu dizer “sim” aos pacientes com casos clínicos mais graves.  

Em face dessa situação, e de um percentual significativo dos pacientes da nossa 

unidade vir de São Gonçalo, percebemos a importância de manter um contato com esse 

município, a fim de conhecermos as unidades que poderiam recebê-los. 

Assim, antes de dar início ao processo de contrarreferência, procuramos a 

Coordenação de Programas de Hipertensão Arterial e Diabetes do município de São Gonçalo. 

E no dia 4 de setembro de 2003, reunimo-nos eu e duas assistentes sociais – do Hospital 

CPN–, e uma enfermeira e uma assistente social – da Coordenação de Programas de São 

Gonçalo. 

A reunião teve dois objetivos: explicar o processo de avaliação de risco e a 

consequente contrarreferência dos pacientes portadores de HAS e DM para unidades de saúde 

da rede municipal de Niterói, ou de outros municípios; e obter uma lista das unidades de 

saúde de São Gonçalo que pudessem receber os pacientes.  

No que diz respeito ao município de Niterói, também no final de 2003 marcamos uma 

reunião com a Coordenadora de Programas de HAS e DM da FMS Niterói, com o mesmo 

objetivo de explicar o processo de contrarreferência dos pacientes. A Coordenadora disse-nos 

estar a rede preparada para recebê-los. E disse, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde de 

Niterói pensava em extinguir o ambulatório de tratamento aos hipertensos e diabéticos no 

Hospital CPN. 

No final de 2003, uma paciente que tinha sido contrarreferenciada, em setembro de 

2003, para a UBS Ititioca, voltou ao Hospital CPN e me relatou que a médica que a atendera 

havia rasgado o papel da contrarreferência e dissera “[...] se ela estava se tratando no CPN, 

era para ela continuar o seu tratamento lá”.  
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Em decorrência desse acontecimento, encaminhei um documento à Vice-Presidência 

de Atenção Coletiva Ambulatorial e de Família (VIPACAF). E lhe solicitei providências no 

sentido de esclarecer, junto aos médicos, o processo de contrarreferência dos pacientes do 

HMCT, e a importância da “Ficha de Referência”, instrumento criado, pela Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói.  

Em 2004, outra paciente, encaminhada ao PAM Alcântara, no município de São 

Gonçalo, retornou ao Hospital CPN e me relatou que o cardiologista que a atendera havia 

rasgado a ficha de encaminhamento. 

Em 2006, assumiu a secretaria de saúde de São Gonçalo um médico que havia 

trabalhado no Hospital CPN, que me convidou para uma reunião no dia 7 de abril desse ano. 

Nessa ocasião, apresentei ao grupo técnico dessa secretaria de saúde, o processo de 

contrarreferência dos pacientes do HMCT para outras unidades de saúde da rede de Niterói e 

de outros municípios. E, apresentei, ainda, algumas dificuldades que os pacientes 

encontravam no acesso às unidades de saúde para as quais haviam sido encaminhados.    

Em Niterói, também em 2006, apresentei à Coordenadora de Programas da secretaria 

de Saúde as dificuldades que os pacientes estavam tendo para marcar consulta nas unidades 

de saúde do município; e a coordenadora se prontificou a falar sobre essa situação com os 

diretores das Unidades de Saúde. 

Apesar dessas iniciativas, a situação não melhorou muito, e muitos pacientes 

continuaram a voltar ao ambulatório do HMCT. 

Em face dessa realidade, em dezembro de 2007, foi preciso criar um instrumento de 

gestão administrativa – a carteira do recadastramento – a fim de organizar a marcação das 

consultas para as especialidades de Cardiologia, Endocrinologia e Nefrologia. Daí em diante 

só puderam marcar consultas os pacientes que tivessem passado pelo processo de avaliação 

clínica, tivessem sido recadastrados e trouxessem a carteira de recadastramento com a minha 

autorização – como Coordenadora de Programas – para marcar consulta para o ano de 2008. 

Assim, o HMCT voltou a receber vários pacientes que tinham sido contrarreferenciados para 

outras unidades de saúde.  

Em junho de 2008, a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói promoveu uma série de 

reuniões, no HMCT, para analisar com os profissionais da rede de saúde os problemas 

vivenciados no atendimento aos pacientes no SUS. 

Os dados apresentados pelos gestores mostravam existir um problema de recursos 

humanos na rede de saúde de Niterói, devido à insuficiência do número de profissionais de 
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saúde e à contratação por regime de autonomia, que acarretava uma grande rotatividade dos 

profissionais.   

Numa reunião – no dia 7 de agosto de 2008 – apresentei o processo de avaliação 

clínica com recadastramento ou contrarreferência dos pacientes para a rede de Niterói ou para 

os municípios vizinhos. E listei os principais problemas que tinham aparecido no processo de 

contrarreferência de 2005 a 2008: corte do vínculo entre pacientes e os médicos; os pacientes 

preferiam ser atendidos pelos especialistas; dificuldade de inserção dos pacientes na Rede 

Básica (número de médicos insuficientes diante da demanda, falta de agendamento dos 

pacientes atendidos, irregularidade no fornecimento dos medicamentos da lista básica). 

Nessa reunião, uma assessora da Secretária de Saúde disse que eu deveria ter feito 

contato com cada unidade de saúde no momento da contrarreferência dos pacientes. Em 

resposta, argumentei que não o tinha feito porque precisávamos ter uma rede de atenção às 

doenças crônicas e não uma rede de contatos, que dependesse dos profissionais para resolver, 

a cada momento, as necessidades de acesso dos pacientes atendidos nos serviços de saúde. 

Expliquei, ainda, que nos casos mais graves, nós, profissionais de saúde, estabelecíamos uma 

rede de “contatos” para resolver os problemas dos pacientes.  

Desde 2008, e até hoje em dia, a cada início de ano, quando se abrem as agendas dos 

dois cardiologistas, da endocrinologista e da nefrologista, uma nova leva de pacientes ainda 

procura a Coordenação de Programas do HMCT, a fim de conseguir autorização para a 

marcação de consultas com esses especialistas. 

Na prática, ao longo dos anos, apesar de terem sido contrarreferenciados, muitos 

procuram os funcionários da marcação, que se sensibilizam com as dificuldades relatadas 

pelos pacientes e acabam marcando a consulta com os especialistas. Esses funcionários não 

percebem que a entrada desses pacientes – que poderiam ser atendidos na rede básica – 

acarreta dificuldades no acompanhamento dos casos mais graves no ambulatório do HMCT. 

Lembro-me de um médico especialista que, no início desse processo de 

encaminhamento dos pacientes, me procurou reclamando que eu tinha contrarreferenciado um 

paciente hipertenso que ele atendia e que o paciente voltara dizendo que não tinha conseguido 

marcar na Policlínica do Largo da Batalha. Expliquei que ele poderia ser tratado na rede e que 

eu precisava abrir vaga para casos mais graves, que não estavam conseguindo vaga no nosso 

ambulatório. Ele falou: “não quero saber dessa história de rede”. Expliquei que com a 

implantação do SUS, a unidade havia sido municipalizada e que ele precisava conhecer as 

mudanças. O médico, então, bateu no peito e disse: “A unidade se municipalizou, mas eu sou 

médico federal. Não quero saber disso”.  
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Esse episódio mostra a resistência que muitos médicos do antigo INAMPS tiveram 

com a implantação do Sistema Único de Saúde. 

Em relação ao paciente, o médico o atendeu até se aposentar. 

Alguns anos mais tarde, eu novamente contrarreferenciei o paciente para a Policlínica 

do Largo da Batalha, mas ele já voltou ao HMCT cerca de três vezes.  

Nesse caso, percebo que a resistência do paciente está ligada à dificuldade da rede de 

marcar a consulta. No mês de fevereiro desse ano (2013), mais uma vez atendi esse paciente e 

sua esposa, solicitei alguns exames e remarquei para o próximo mês.  Orientei o paciente e 

sua esposa sobre os seus direitos de reivindicar junto à direção da P. Largo da Batalha a 

marcação de consulta para a Cardiologia. Essa orientação tem um caráter de discussão da 

cidadania, que todos devemos exercer. Nesse sentido, orientei-os também, sobre os próximos 

passos que eles poderiam dar e os lugares que poderiam procurar na Secretaria de Saúde de 

Niterói, no sentido de reclamar sobre a dificuldade de marcação de suas consultas.   

Por várias vezes, tive a informação de que a secretaria de saúde de Niterói pensava em 

acabar com o ambulatório do HMCT, entendendo que um hospital não necessita de 

ambulatório. Em maio de 2009, quando havia a possibilidade de se concretizar essa mudança, 

solicitei uma reunião com o diretor do HMCT, a presidente da Vice-Presidência de Atenção 

Coletiva Ambulatorial e de Família (VIPACAF) e a presidente da Vice-Presidência de 

Atenção Hospitalar e de Emergência (VIPAHE). Nessa reunião, apresentei alguns casos 

clínicos, mostrei a gravidade dos mesmos e a necessidade desses pacientes serem 

acompanhados em ambulatório de hospital, pois em muitas ocasiões de consultas com os 

especialistas havia a necessidade de um atendimento de urgência, com consequente internação 

no hospital. 

Assim, argumentei, se o ambulatório fosse extinto, seria comprometido o 

acompanhamento clínico desses pacientes.  

Nessa ocasião, a presidente da VIPACAF disse que seria difícil oferecer esse 

atendimento nas Policlínicas, que não dispunham de número suficiente de cardiologistas. E 

que estava tomando ciência, naquela reunião, da gravidade dos casos clínicos atendidos no 

ambulatório desse hospital. 

Em consequência, ficou decidido que o ambulatório do HMCT continuaria a oferecer 

o atendimento dos casos mais complexos, nas especialidades de Cardiologia, Endocrinologia 

e de Nefrologia, e seriam admitidos apenas novos pacientes procedentes de internação nesse 

hospital, moradores de Niterói. 
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Em 2012, houve necessidade de referenciar, por serem pacientes de São Gonçalo, 44 

pacientes hipertensos e com doença coronariana – que faziam tratamento por longo tempo no 

HMCT.  

Como temos conhecimento das dificuldades de marcação de consultas nesse município 

e preocupada com a gravidade dos casos clínicos, procurei a assessoria da direção do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), para tentar marcar consulta no ambulatório de 

Cardiologia.   

Expliquei que esses pacientes já tinham passado por uma gestão clínica de risco e 

foram classificados como do perfil de hospital. E que, principalmente por serem pacientes 

graves e moradores de São Gonçalo, onde não podem contar com uma rede para 

acompanhamento de seus problemas, necessitariam ser atendidos no HUAP, que além de ser 

um hospital universitário, é um hospital da região metropolitana II.  

Argumentei, ainda, que eu sabia, graças a um contato com um cardiologista do 

ambulatório do HUAP, que muitos pacientes acompanhados nesse ambulatório deveriam ser 

atendidos na rede básica de Niterói, mas que os médicos por saberem das dificuldades 

encontradas pelos pacientes na rede básica, acabavam marcando novas consultas no HUAP. 

 Recebi a informação que o HUAP distribuía as suas vagas de consultas do ambulatório 

pelos municípios, e que esses pacientes deveriam ser marcados por seu município de origem.  

Assim, fiz a referência desses 44 pacientes para o HUAP, encaminhando-os à 

Secretaria de Saúde de São Gonçalo para que conseguissem a marcação da consulta no 

ambulatório de Cardiologia desse hospital. 

Não tenho conhecimento se esses pacientes conseguiram marcar as consultas. Um 

deles voltou no final de 2012 para me comunicar que, em virtude de conhecer um político de 

São Gonçalo, esteve na Secretaria de Saúde e conseguiu marcar para o HUAP.   

Recentemente – fevereiro de 2013 – uma paciente com um caso clínico complexo 

voltou no HMCT e me disse não ter conseguido marcar a consulta. Em vista dessa situação, 

eu fiz um documento encaminhando-a ao Ministério Público desse município.  

Hoje em dia, continuo avaliando os pacientes que são atendidos na emergência do 

HMCT e que me procuram para tentar marcar consultas na Cardiologia e Endocrinologia. 

Continuo, também, fazendo avaliação clínica com classificação de risco para recadastramento 

ou contrarreferência de novos e velhos casos para a rede de Niterói e de outros municípios.  

Nesse momento contamos com dois cardiologistas, uma endocrinologista e uma 

nefrologista, no ambulatório desse hospital. 
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4.3.4. Resultados da Fase de Decisão Clínica com Recadastramento no HMCT ou 

Contrareferência dos Pacientes para outras Unidades de Saúde.  

 

A fase de avaliação clínica compõe minha monografia do Curso de Especialização em 

Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública: “Classificação 

de Risco nos Programas de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus do Hospital Municipal 

Carlos Tortelly, em Niterói/RJ - Uma Contribuição para a discussão de Rede”.  

Nesse estudo, avaliei clinicamente 2321 pacientes, recadastrei 1618 no HMCT e 

contrarreferenciei 703 para as Unidades Básicas de Saúde, Unidades do PMF ou Policlínicas 

de Niterói, e unidades de saúde de outros municípios (Apêndice 3, Tabela 1, p. 177). 

 

4.3.5. Desdobramento do Processo de Classificação de Risco nos Programas de 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus do HMCT para a Pesquisa atual. 

 

No processo de encaminhamento dos pacientes com Hipertensão Arterial e/ou 

Diabetes Mellitus do HMCT para outras unidades de saúde, pude observar vários problemas 

relacionados à rede de atenção aos portadores dessas doenças, em Niterói e nos municípios 

vizinhos.  

Vários pacientes, por exemplo, voltaram querendo marcar consultas nas especialidades 

de Cardiologia e Endocrinologia, relatando que não conseguiam marcá-las nas unidades de 

saúde para onde foram encaminhados. Ou, quando as conseguiam marcar, não havia o 

reagendamento das consultas, como ocorria no HMCT. 

 Em virtude dessas dificuldades, resolvi elaborar essa pesquisa. Minha intenção foi 

analisar o acesso e a continuidade do tratamento dos pacientes com Hipertensão Arterial e 

Diabetes contrarreferenciados pelo HMCT para as unidades de saúde da rede municipal de 

Niterói. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1.  Objetivo Geral 

 

Analisar o acesso e a continuidade do cuidado dos pacientes com Hipertensão Arterial 

e Diabetes Mellitus contrarreferenciados do Hospital Municipal Carlos Tortelly para outras 

unidades da rede municipal de saúde de Niterói, no período de Agosto de 2005 a Julho de 

2010. 

 

5.2.  Objetivos Específicos  

 

1) Identificar o percentual de pacientes que marcaram a primeira consulta nas unidades 

de saúde, para onde foram contrarreferenciados, ou em outras unidades da rede municipal de 

saúde de Niterói; 

2) Identificar as dificuldades na marcação da primeira consulta nas unidades de saúde da 

rede municipal de Niterói, para onde foram contrarreferenciados;  

3) Identificar o percentual de pacientes que tiveram agendamento de uma nova consulta, 

após a primeira consulta, nas unidades da rede municipal de saúde de Niterói, para onde 

foram contrarreferenciados;  

4) Identificar as formas de acesso aos medicamentos para Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus dos pacientes encaminhados do HMCT e acompanhados nas unidades da rede 

municipal de saúde de Niterói, para onde foram contrarreferenciados. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1.  Abordagem Geral 

 

Estudo de caso de caráter exploratório. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa.  

Segundo Yin (2010, p. 24), o estudo de caso é utilizado como método de pesquisa 

quando se pretende estudar fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos 

e relacionados. Ele contribui para se entender os fenômenos sociais complexos. 

Nesse sentido, ele se enquadra bem como método de pesquisa, pois os nossos 

objetivos se relacionam à forma de organização da rede de atenção à saúde para responder às 

necessidades de continuidade de tratamento de um determinado grupo de pacientes 

hipertensos e diabéticos. E isso implica em uma análise complexa dos dados. 

O mesmo autor define o estudo de caso em duas partes: 

 

[...] 1ª parte: O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes (YIN, 2010, p.39).  

 

[...] 2ª parte: A investigação do estudo de caso enfrenta a situação 

tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais variáveis de interesse 

do que pontos de dados, e, como resultado conta com múltiplas fontes de 

evidência, com os dados precisando convergir de maneira triangular, e como 

outro resultado beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições 

teóricas para orientar a coleta e a análise dos dados. (YIN, 2010, p.40).  

 

Yin destaca ainda que, embora o estudo de caso seja reconhecido como método da 

pesquisa qualitativa, existem situações em que temos uma combinação de pesquisa qualitativa 

e quantitativa, como é o caso da nossa pesquisa. 

Ele alerta que existem quatro tipos de estudo de caso: explicativo, descritivo, 

ilustrativo e exploratório. 

A nossa pesquisa se enquadra no tipo de estudo de caso exploratório, pois segundo o 

autor, esse tipo de estudo “[...] explora situações em que a intervenção sendo avaliada não 

possui um único e claro conjunto de resultados” (Yin, 2010, p. 41).  

Em nossa pesquisa, escolhemos o estudo de caso por se tratar de pesquisa que implica a 

triangulação de alguns métodos, tais como: 

a) estudo documental: revisão de prontuários nos casos em que detectamos o retorno do 

paciente ao HMCT após a referência para as outras unidades de saúde e pesquisa sobre a cor 
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do paciente; revisão das fichas dos pacientes cadastrados no programa de Hipertensão Arterial 

para pesquisa de cor, escolaridade e ocupação; revisão das fichas de contrarreferência 

arquivadas na Coordenação de Programas do HMCT; 

b) estudo em base de dados (base de dados do Excel, onde estavam registrados os dados 

dos pacientes contrarreferenciados no período de agosto de 2005 a julho de 2010); 

c) inquérito telefônico (contato telefônico com a população da pesquisa);  

d) entrevista semi-estruturada (no momento do contato telefônico, tendo como base um 

questionário, com o grupo com o qual conseguimos esse contato).  

 

6.2.  Cenário do Estudo 

 

Coordenação de Programas de Hipertensão Arterial e Diabetes, Hospital Municipal 

Carlos Tortelly, unidade de saúde de nível terciário, ligada à rede do Sistema Único de Saúde 

de Niterói.  

 

6.3.  População da Pesquisa (Linha de Base) 

 

No processo inicial de avaliação clínica no HMCT, foram avaliados 2321 pacientes: 

- 1618 pacientes foram recadastrados 

- 703 pacientes foram contrarreferenciados para as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de 

Médicos de Família ou Policlínicas. 

 

6.3.1. Critérios de Inclusão / Exclusão 

 

Dos pacientes contrarreferenciados no período de Setembro de 2003 a Julho de 2010, 

para outras Unidades de Saúde - 703 pacientes – foi estabelecido que os pacientes que seriam 

entrevistados na pesquisa, seriam aqueles encaminhados para unidades da rede municipal de 

saúde de Niterói, no período de agosto de 2005 a julho de 2010. Portanto foram excluídos 259 

pacientes, conforme discriminado abaixo: 

a) Contrarreferenciados para outros municípios: 156 pacientes (129 de São Gonçalo, 13 

de Itaboraí, 6 do Rio de Janeiro, 4 de Maricá, 1 de Cabo Frio, 1 de Campos, 1 de Macaé e 1 de 

São Pedro d’Aldeia). 

b) Contrarreferenciados no período de Setembro de 2003 a Julho de 2005: 93 pacientes. 

c) Referenciados para Hospitais: 6 pacientes 
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d) Contrarreferenciados para Unidades de Saúde do Sistema de Saúde Suplementar: 4 

pacientes  

Dos 703 pacientes contrarreferenciados, 77,8% pertenciam ao município de Niterói, e 

dos pacientes de outros municípios, a maioria pertencia a São Gonçalo, com 18,4%  

(Apêndice 3, Tabela 2, p. 177).  

Assim, a população da pesquisa se constituiu dos 444 pacientes contrarreferenciados 

para outras Unidades de Saúde da Rede Municipal de Niterói, no período de Agosto de 

2005 a Julho de 2010. 

Em relação a esses 444 pacientes, o maior percentual de encaminhamentos ocorreu no 

período de agosto de 2005 a julho de 2006 (38,3%) e o menor percentual no período de agosto 

de 2009 a julho de 2010 (1,4%) (Apêndice 3, Tabela 3, p. 177).  

 

6.4.  Coleta de Dados 

 

Foram utilizados quatro instrumentos para coleta dos dados: 

a) Prontuários; 

b) Fichas de cadastro no Programa de Hipertensão Arterial; 

c) Fichas de Referências;  

d) Entrevistas semi-estruturadas. 

As fichas dos 703 pacientes contrarreferenciados do HMCT se encontram arquivadas 

na Coordenação de Programas dessa unidade de saúde.  

 

6.4.1. Estudo Piloto 

Inicialmente, em Abril de 2012, fizemos um teste piloto do questionário com 10 

pacientes que tinham sido contrarreferenciados antes de 2005, portanto fora do período a ser 

analisado por essa pesquisa.  

Procurei fazer a escolha dos pacientes de forma diversificada para ampliar as 

possibilidades de resposta e assim ver se o questionário estava claro ou se havia necessidade 

de alteração nas perguntas. O grupo de 10 pacientes foi constituído por 5 homens e 5 

mulheres, com idades entre 47 e 87 anos, dos seguintes bairros: Barreto, Icaraí, Ingá, Itaipu, 

Ititioca, Sapê, Santa Bárbara , Santa Rosa e 2 pacientes do Fonseca.  

O teste piloto possibilitou a alteração das perguntas do questionário que serviu de base 

para as entrevistas, de tal forma, que as perguntas fossem mais elucidativas para a análise 

posterior. Antes da aplicação do teste piloto pensava em seguir o questionário aplicando as 
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perguntas fechadas e as abertas. Após a aplicação, percebi a importância da condução da 

entrevista de forma mais livre, usando o questionário apenas como um roteiro, pois na fase do 

piloto, esse modo de conduzir a entrevista propiciou respostas mais livres que trouxe muita 

riqueza de informação. 

Após as alterações necessárias no questionário, foi feita a tentativa de contato 

telefônico com os pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, 

contrarreferenciados no período de Agosto de 2005 a Julho de 2010, do HMCT para as 

Unidades Básicas, Unidades do Programa Médico de Família e Policlínicas de Niterói.  

 

6.4.2. Entrevista semi-estruturada 

 

No momento do contato telefônico, após a minha identificação como a médica do 

HMCT que fez o encaminhamento para as outras unidades de saúde, expliquei os objetivos da 

pesquisa de conhecer as dificuldades encontradas na busca pela continuidade do tratamento de 

Hipertensão Arterial e/ou Diabetes nas unidades de saúde para onde eles foram 

encaminhados. 

Logo após, perguntei se eles concordavam em responder a algumas perguntas sobre o 

tratamento nas unidades para onde foram encaminhados, para a obtenção do consentimento 

verbal, que nessa pesquisa, substituiu a assinatura do consentimento livre e esclarecido. 

Quando eu percebia que os pacientes tinham mais disponibilidade em responder as 

perguntas, eu perguntava se poderia gravar a entrevista. Se a pessoa concordasse, eu 

combinava de ligar novamente para poder gravar e procedia a ligação pelo Skype.  Nessa 

segunda ligação, eu explicava outra vez sobre a pesquisa e perguntava novamente se a pessoa 

autorizava a gravação. 

Assim, perguntei a 43 pacientes se poderia gravar a entrevista e somente 3 não 

concordaram em gravar.  

Dessa forma, na ocasião do contato telefônico, foi feita uma entrevista semi-

estruturada, tendo como base o roteiro de um questionário, com perguntas abertas e fechadas 

– sobre o acesso às unidades referenciadas e a continuidade do tratamento – elaborado, 

especialmente, para essa pesquisa (Apêndice 1, p. 170). 

Os telefonemas foram dados no período de 25/07/2012 a 1/10/2012, sendo feitas, no 

máximo, 3 tentativas de contato telefônico para cada pessoa do grupo de pesquisa, em 3 

períodos diferentes do dia: manhã, tarde ou noite. De modo geral, se não fosse possível o 

contato telefônico no horário da manhã, o 2º telefonema seria à tarde, e à noite, se houvesse 
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necessidade de um terceiro contato telefônico. Caso outra pessoa atendesse o telefonema, 

combinávamos o melhor horário para ligar para aquela pertencente ao grupo da pesquisa.  

O grupo de 444 contrarreferenciados foi subdividido em 9 subgrupos, 8 de 50 

pacientes e 1 de 44 pacientes, segundo a ordem cronológica das referências dos pacientes. A 

1ª referência foi a de 29/08/2005 e a última, a de 27/07/2010.  

 

6.4.3. Análise dos dados 

 

Considerando o acesso e a continuidade do cuidado, as variáveis de desfecho foram: 

marcação de 1ª consulta na unidade de saúde para onde foram contrarreferenciados ou em 

outras unidades da rede municipal de saúde de Niterói; agendamento de nova consulta nas 

unidades referenciadas; forma de acesso aos medicamentos da lista básica da Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói para a HAS e DM, nas unidades de saúde para onde foram 

contrarreferenciados. 

As variáveis independentes para o estudo foram: idade, sexo, cor/raça, escolaridade, 

ocupação, bairro de residência, morbidades e tipos de unidades de saúde. 

Os dados coletados foram analisados por meio do Programa Microsoft Office Excel 

2007.  

Como se trata de estudo exploratório, não foram feitas avaliações estatísticas dos 

resultados. 

Considerando como um dos objetivos específicos, identificar as dificuldades 

apresentadas pelos pacientes na marcação da primeira consulta nas unidades de saúde 

referenciadas, sistematizamos as respostas às perguntas abertas, separamos por categorias e 

procedemos a análise de conteúdo de acordo com Bardin.   

Segundo essa autora, o termo “análise de conteúdo” significa: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42).  

 

Além disso, das 40 entrevistas gravadas, separei algumas falas, com dados mais 

significativos, para a análise relacionada aos objetivos dessa pesquisa, a fim de complementar 

a análise qualitativa. 
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6.4.4. Considerações Éticas 

 

Essa pesquisa teve como base a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, e foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense, vinculado à Plataforma Brasil – Ministério da Saúde e foi 

aprovada, em Maio de 2012, com o nº CAAE – 01773012.0.0000.5243.  

O consentimento livre e esclarecido foi substituído pelo consentimento verbal, obtido 

no momento do contato telefônico com os entrevistados, (Apêndice 2, p. 176).  

           Em relação a essa substituição, tomamos como referência a pesquisa desenvolvida 

anualmente, pelo Ministério da Saúde, desde 2006, sobre “Vigilância de fatores de risco para 

Doenças Crônicas, por inquérito telefônico”, o VIGITEL, o projeto aprovado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa para Seres Humanos do Ministério da Saúde. Segundo o 

documento VIGITEL 2011:  

 

[...] por se tratar de entrevista por telefone, o consentimento livre e 

esclarecido foi substituído pelo consentimento verbal obtido por ocasião dos 

contatos telefônicos com os entrevistados (BRASIL, 2012a, p. 30). 

 

 O estudo não envolveu qualquer tipo de riscos para os pacientes que participaram da 

pesquisa. Embora não traga benefícios diretos aos participantes, eles foram informados de que 

um dos objetivos do estudo é que através da discussão sobre a linha de cuidado dos pacientes 

com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, na rede municipal de saúde de Niterói, pode ser 

possível melhorar a atenção a outros pacientes. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1.  Características da População da Pesquisa na linha de base (Grupo 

Contrarreferenciado) 

 

As características dos 444 pacientes contrarreferenciados estão apresentadas de forma 

descritiva (Apêndice 3, Tabela 4, p. 178).  

Em relação ao sexo, 74,1% (329) eram do Sexo Feminino, e em relação à idade, a 

maior frequência foi a da faixa de 60 a 69 anos, com 34,7% (154). 

Os dados encontrados reforçam o que a literatura aponta, ou seja, o predomínio de 

mulheres em tratamento nos serviços de saúde porque o horário de funcionamento desses 

serviços (de segunda a sexta-feira de 8 às 17 hs.) dificulta, ou mesmo, inviabiliza o acesso dos 

homens e das mulheres – que trabalham fora de casa – a esses serviços (TRAVASSOS et al., 

2002; MOREIRA et al., 2011).  

O predomínio da faixa etária de 60 a 69 anos também está de acordo com a literatura 

nacional que aponta a prevalência maior de doenças crônicas a partir dessa faixa etária 

(MENDES et al., 2012).  

Em relação à cor, 49,6% eram da cor branca, 15,3% da cor preta, 11% da cor parda e 

em 24,1% dos pacientes não encontramos anotações da cor nos prontuários. 

Apesar de ser um problema a caracterização da cor dos pacientes, o predomínio da cor 

branca encontra-se de acordo com os dados de distribuição de cor pela população total do 

Censo do IBGE, de 2010, de Niterói, que mostraram 63,5% da cor branca, 9,4% da cor preta, 

26,3% da cor parda e 0,6% da cor amarela.  

Do total de 444 pacientes contrarreferenciados, 215 eram cadastrados e 229 não eram 

cadastrados no Programa de Hipertensão Arterial. E, só conseguimos os dados de 

escolaridade e ocupação dos pacientes que tinham fichas de cadastro no Programa de 

Hipertensão Arterial, o que corresponde a 40% da população da pesquisa. Assim, utilizamos 

esses dados apenas para conhecer as características de parte da população da pesquisa.  

Nesse sentido, no grupo em que conseguimos a coleta da informação de Ocupação, ou 

seja, em 185 de 444 referenciados, observamos o predomínio da ocupação “do Lar”, seguida 

por “empregada doméstica” e “costureira”; e a soma dessas três categorias representa mais da 

metade do grupo com a informação desse dado (Apêndice 3, Tabela 5, p. 179). 

Em relação ao grupo em que conseguimos a coleta da informação de Escolaridade, ou 

seja, em 179 de 444 referenciados, observamos que a maioria (113) tinha “Fundamental 

incompleto” (Apêndice 3, Tabela 6, p. 179).  
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 O Gráfico 1 mostra os percentuais dos diagnósticos na população da pesquisa. 

Observa-se o predomínio de Hipertensão Arterial estágio II, seguida pelos estágios I e III 

(Apêndice 3, Tabela 7, p. 180). 

 

 

Gráfico 1. Percentual dos Diagnósticos na População da Pesquisa 

. 

 

O gráfico 2 mostra a distribuição dos bairros na população da pesquisa, onde se 

observa o predomínio do bairro do Fonseca, seguido de Santa Rosa, Barreto, Centro, 

Engenhoca, Icaraí, Caramujo, Largo da Batalha e outros (Apêndice 3, Tabela 8, p. 180). 

 

 

Gráfico 2. Distribuição dos Bairros na População da Pesquisa 

 

Em relação aos tipos de unidades de saúde da população da pesquisa, o gráfico 3 

mostra o predomínio das Policlínicas, seguidas pelas Unidades Básicas de Saúde e pelas 

Unidades do PMF. 
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Gráfico 3. Tipos de Unidades de Saúde na População da Pesquisa 

. 

 

 

7.2.  Resultados do Inquérito Telefônico  

 

Do grupo de 444 pacientes contrarreferenciados (população da pesquisa) para 

outras unidades da rede municipal de saúde de Niterói, no período de Agosto de 2005 a Julho 

de 2010, podemos observar na tabela 1 que 93,7% tinham telefone fixo, (2,7%) tinham 

telefone celular e 3,6% não tinham telefone. 

 

Tabela 1. Nº de pessoas com telefone na população da pesquisa 

 
 

Tipo de telefone 

  

Período de Referência % 

Telefone fixo 416 93,7% 

Telefone Celular 12 2,7% 

Sem telefone 16 3,6% 

Total 444 100,0% 

 

Nessa pesquisa, realizamos tentativas de contato telefônico com os 428 (96,4%) 

pacientes que tinham telefone, no período de 25/07/2012 a 1/10/2012; do total de 444 

pacientes contrarreferenciados, conseguimos contato telefônico com 254 pacientes e todos 

aceitaram responder a entrevista (57,2%). Assim, temos: 

População da Pesquisa: 444 pacientes referenciados. 

Grupo final da pesquisa: 254 pacientes entrevistados. 

Nos contatos telefônicos, o percentual de entrevistas foi maior no grupo de pacientes 

contrarreferenciados nos períodos mais recentes. No grupo de 50 pacientes encaminhados 

entre agosto e novembro de 2005 o percentual foi de 42%, enquanto que no grupo de 50 

pacientes encaminhados entre dezembro de 2008 a julho de 2010 o percentual de entrevistas 

foi de 75% (Apêndice 3, Tabela 9, p. 181).  
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Da população da pesquisa, conseguimos contato telefônico com 254 pacientes – 

57,2% de percentual de resposta à pesquisa.  

Para analisar se esse percentual de resposta era adequado para responder aos objetivos 

da pesquisa, recorremos à publicação de Babbie (1999) sobre “Métodos de Pesquisas de 

Survey”, em que há uma discussão sobre as taxas aceitáveis de resposta.  

Em uma rápida revisão da literatura de Survey (ou “inquérito”), Babbie encontrou 

uma ampla variação de taxas de resposta e discutiu as taxas de resposta que inquéritos feitos 

através do correio precisam alcançar. Ele afirma que:  

 

Uma taxa de resposta de pelo menos 50% é geralmente considerada 

adequada para análise e relatório. Uma taxa de resposta de pelo menos 60% 

é considerada boa e uma taxa de 70% ou mais é muito boa (BABBIE, 1999, 

p.253).  

 

Ele alerta, ainda, que essas regras são rudimentares, não têm base estatística. E que 

mais importante do que uma alta taxa de resposta é a demonstração de falta de viés de 

resposta.  O autor enfatiza que nos inquéritos pelo correio – na dependência das taxas de 

resposta – o viés de resposta passa a ser uma preocupação e que o pesquisador deve torcer 

para que os respondentes representem uma amostra aleatória da amostra inicial. 

Sobre representatividade e probabilidade de seleção, Babbie (1999, p. 119) destaca 

que amostras de Surveys devem representar as populações das quais são retiradas, se devem 

fornecer estimativas úteis quanto às características daquela população. Não necessitam, 

contudo, ser representativas. 

Na pesquisa, usamos como procedimento metodológico o inquérito por telefone. E a 

referência que encontramos, no Brasil, foi a utilização desse método num grande inquérito por 

telefone, o VIGITEL (“Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico”).  

Pesquisas com esse método têm sido desenvolvidas, desde 2006, pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, com o objetivo de acompanhar a frequência e a 

distribuição dos principais determinantes das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) 

em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal (BRASIL, 2012a).  

A pesquisa é feita por meio de entrevistas telefônicas com amostras probabilísticas da 

população adulta, residente em domicílios servidos por linhas fixas de telefone, em cada 

cidade. 
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Na pesquisa do Vigitel, de 2006, foram realizadas 76.330 ligações, 54.369 entrevistas 

completas (71,1%), e se encontraram taxas de resposta entre 64,4% (Porto Alegre, RS) e 

81,0% (Palmas, TO). As ligações sem resposta se relacionaram a linhas permanentemente 

ocupadas, com sinal de fax ou conectadas à secretária eletrônica, ou à impossibilidade de 

encontrar o indivíduo sorteado no domicílio, após dez tentativas (BARRETO, 2009, p. 40). 

Em nossa pesquisa, não utilizamos amostra probabilística, pois procuramos fazer 

contato com todos os pacientes contrarreferenciados do HMCT para as unidades de saúde da 

rede municipal de Niterói. Nossa intenção era a de conseguir resposta de todos os pacientes 

(reproduzindo um seguimento dos pacientes na sua trajetória na rede de saúde). No entanto, 

como não conseguimos contato telefônico com 42,8% da população da pesquisa, tornou-se 

importante comparar os dois grupos, a fim de saber se o grupo dos entrevistados era 

semelhante ao dos não entrevistados (“perdidos para o estudo”). Optamos por esta 

comparação, porque consideramos mais importante comparar se estes dois subgrupos 

constituíram populações diferentes.  

Em termos quantitativos, nossa taxa de resposta – 57,2% – se situa na faixa 

considerada “adequada”, segundo Babbie (1999, p. 253), e próxima da taxa de resposta – 

64,4% – obtida na pesquisa do Vigitel, em 2006, em Porto Alegre (BARRETO, 2009, p. 40).  

As principais razões para a falta de contato – 42,8% – estão na Tabela 2, sendo que em 

5,18% não poderíamos obter informações, pois se relacionavam às categorias “sem telefone” 

ou “óbitos”.  

 

Tabela 2. Resultado final das ligações telefônicas 

 

Período de Referência 29/08/2005 a 27/07/2010 % 

Sem telefone 16 3,6% 

O telefone não confere 49 11,0% 

Mensagem da Telemar 65 14,6% 

O telefone não atende 53 11,9% 

Óbito 7 1,6 

Total de Entrevistas 254 57,2% 

Total de Contrarreferenciados 444 100,0% 

 

Em 25,6% das ligações, tivemos as categorias “Mensagem da Operadora Telefônica” 

ou  “O telefone não conferia”. Para procurar entender esses motivos de  falta de contato, 

levamos em consideração três questões. 
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A primeira diz respeito à lacuna de tempo entre as referências e o período da pesquisa. 

Ou seja, a pesquisa foi realizada em 2012, sete anos após as primeiras referências – agosto de 

2005 – e dois anos após as últimas referências – Julho de 2010; as pessoas podem ter mudado 

de residência e de telefone, nesse período.  

A segunda questão se relaciona à observação de que a população que frequenta a nossa 

unidade de saúde tem passado a usar nos últimos tempos, não mais o telefone fixo, mas o 

telefone celular de cartão, e essa mudança poderia explicar a falta de contato com o telefone 

anotado na ficha de referência. 

A terceira questão se refere à possível mudança de endereço e à observação de vários 

endereços fornecidos pelos pacientes serem de seus empregos, ou de parentes, para tentar 

continuar o tratamento em Niterói. Em alguns casos em que fizemos o contato telefônico, 

vimos que os telefones eram de casas em que as pessoas referenciadas trabalhavam como 

empregadas domésticas.  

Das 254 entrevistas, 131 (52%) foram realizadas na primeira ligação telefônica e 123 

(48%) com o acréscimo da segunda e da terceira ligações (Apêndice 3, tabela 10, p. 181).  

 

7.3.  Comparação entre o Grupo dos Entrevistados e o Grupo dos Não 

entrevistados 

 

Passamos a comparar o grupo entrevistado com o grupo não entrevistado (perdas) 

avaliando se são semelhantes entre si, ou seja, se não temos viés de resposta com a perda de 

42,8% da população da linha de base (grupo contrarreferenciado).  

Na comparação entre o grupo entrevistado e o grupo não entrevistado, não observamos 

diferença expressiva na faixa etária, nem no sexo.  

Em relação ao sexo, 72,0% (183) e 76,3% (145) eram do Sexo Feminino, e em 

relação à idade, a maior frequência foi a da faixa de 60 a 69 anos, com 37,0% e 31,6% no 

grupo entrevistado e no grupo não entrevistado, respectivamente (Apêndice 3, Tabelas 11 e 

12, p. 181).  

No que diz respeito à Raça/Cor, utilizamos os dados dos prontuários e das fichas de 

cadastro do programa de Hipertensão Arterial, e conseguimos coletar essa informação de 78% 

do grupo entrevistado e de 73% do grupo não entrevistado. As anotações nos prontuários 

eram feitas pelo atendente administrativo e as anotações nas fichas de cadastro eram feitas 

pela enfermeira do Programa de Hipertensão Arterial. É sempre discutível a confiabilidade 



89 

dos dados de raça/cor, que não foram autodeclarados, mas já foi mostrado que a diferença não 

costuma ser muito importante (TRAVASSOS et al., 2011). 

Em relação a essa variável, observamos no grupo entrevistado, o predomínio da cor 

branca (55,1%), seguida da cor preta (12,2%) e da cor parda (10,6%); e no grupo não 

entrevistado, a mesma sequência, cor branca (42,1%), cor preta (19,0%) e cor parda (12,1%). 

Em 22,1% e 26,8% dos casos, não encontramos anotação dessa variável nos prontuários, no 

grupo entrevistado e no grupo não entrevistado, respectivamente (Apêndice 3, Tabela 13, p. 

182). 

Assim, observamos que no grupo não entrevistado houve redução da cor branca e 

aumento da cor preta. Podemos levantar algumas hipóteses para esse aumento da cor preta no 

grupo não entrevistado, tais como, esse grupo ser constituído por: empregadas domésticas que 

deram o telefone de seus trabalhos e com a mudança de emprego não termos conseguido 

contato; pessoas que mudaram de endereço ou por pessoas que deram o telefone de 

conhecidos.   

Não utilizamos os dados de Escolaridade nem de Ocupação para a comparação entre 

os dois grupos porque só conseguimos os dados de Escolaridade de 40% e os dados de 

ocupação de 41,7% do grupo total dos contrarreferenciados. 

Em relação aos diagnósticos, a tabela 3 apresenta a comparação entre os dois grupos. 

Observa-se o predomínio de Hipertensão Arterial estágio II, seguida do estágio I nos dois 

grupos, porém, o grupo dos entrevistados apresentou um percentual do estágio III maior do 

que no grupo não entrevistado.  

 

Tabela 3. Diagnósticos no Grupo Entrevistado e no Grupo Não Entrevistado 
 

Diagnóstico Grupo Entrevistado Grupo Não Entrevistado 

 
Nº Percentual Nº Percentual 

HAS I 56 22,1% 55 29,0% 

HAS II 105 41,3% 85 44,7% 

HAS III 39 15,4% 14 7,4% 

DM II 17 6,7% 9 4,7% 

HAS I/ DM II 11 4,3% 6 3,2% 

HAS II/ DM II 20 7,9% 18 9,5% 

HAS III/ DM II 6 2,4% 3 1,6% 

TOTAL 254 100,0% 190 100,0% 
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No que se refere à distribuição dos bairros, encontramos a maior diferença entre 

entrevistados e não entrevistados no bairro do Fonseca, que ficou sub-representado na 

população de entrevistados, com 14,2% enquanto, entre os pacientes perdidos, este percentual 

foi de 23,7% (Apêndice 3, Tabela 14, p. 182).  

Em relação aos tipos de Unidades de Saúde para as quais os pacientes foram 

contrarreferenciados do HMCT, houve predomínio das Policlínicas – 70,5% – no grupo 

entrevistado e 65,8% no grupo não entrevistado, e em seguida, de forma semelhante, as 

Unidades Básicas e as Unidades do Programa Médico de Família (Apêndice 3, Tabela 15, p. 

183, Apêndice 5, gráficos 1 e 2, p. 195).  

 Os dois grupos apresentaram semelhanças nas distribuições dos tipos de unidades de 

saúde e no percentual das Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Unidades do Programa 

Médico de Família (Apêndice 3, Tabelas 16 a 18, p. 183-185, Apêndice 5, Gráficos 3 a 6, p. 

195-196). O predomínio das referências para as Policlínicas de Santa Rosa e do Fonseca nos 

grupos pode ser explicado por serem bairros com maior população  

Em suma, apesar de algumas diferenças entre o grupo entrevistado e o grupo de 

pacientes não contactados, consideramos que o potencial viés não comprometeu a análise 

pretendida nos objetivos da pesquisa.   

 

7.4.  Análise dos Resultados das Entrevistas 

  

Na análise inicial das entrevistas com os pacientes contrarreferenciados do HMCT, no 

período de Agosto de 2005 a Julho de 2010, para outras unidades de saúde da rede pública de 

Niterói, foi possível detectar vários caminhos na procura pelo acompanhamento dos seus 

problemas de saúde.  

Como realizamos a pesquisa de julho a outubro de 2012, ou seja, 7 anos após o 

período inicial das referências e 2 anos após o período final das mesmas, é possível que a 

memória possa ter influenciado nas respostas às entrevistas, principalmente naquelas 

relacionadas aos primeiros anos da referência, ainda mais pelo fato da maioria dos 

entrevistados ser composta por pessoas idosas (76,8% tinham mais de 60 anos).  

Outra limitação importante se refere ao método da aplicação de entrevistas, por 

telefone. Se por um lado, esse método facilita a aquisição de dados para a pesquisa – não há 

necessidade de deslocamento do pesquisador nem dos pacientes – por outro, pode acarretar 

respostas mais breves do que aquelas que são obtidas com as entrevistas feitas pessoalmente.  
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A análise das dificuldades encontradas pelos pacientes na marcação das consultas nos 

levou à descoberta de pacientes com residência atual em outros municípios.  

Após as 254 entrevistas, evidenciamos que 38 pacientes apresentavam outro município 

como local de residência atual. Do total dos 254 pacientes, 85,0% continuam morando em 

Niterói, 12,6% residem atualmente em São Gonçalo e 2,4% em outros municípios (2 

pacientes em Maricá, 1 em Cachoeiras de Macacu, 1 em Itaboraí, 1 em Duque de Caxias e 1 

em São Pedro d’Aldeia) (Tabela 4). Em relação aos dois últimos municípios, descobrimos que 

os pacientes, de fato, se mudaram para lá, mas no que diz respeito aos outros 36 pacientes, a 

nossa observação no decorrer das entrevistas é de que deram endereços de seus trabalhos ou 

de parentes para tentarem continuar se tratando em Niterói, em virtude das dificuldades 

encontradas em seus municípios de origem. 

Nesse sentido, dificilmente um paciente fala que deu o endereço de outra pessoa ou 

que o endereço era do seu trabalho; o mais comum é a seguinte fala: “agora estou morando 

em São Gonçalo”. Mas à medida que a entrevista seguia, ficava claro que as dificuldades de 

marcação da primeira consultam se relacionaram à impossibilidade de comprovar o endereço 

de Niterói. 

Tabela 4. Municípios atuais do Grupo Entrevistado 
 

Município Nº dos Entrevistados Percentual 

Niterói 216 85,0% 

São Gonçalo 32 12,6% 

Outros 6 2,4% 

Total 254 100,0% 

 

Assim, experimentamos 3 formas de análise dos dados, seguindo o roteiro das 

perguntas do Questionário:: 

1ª) Com os 254 entrevistados; 

2ª) Excluindo os 38 pacientes residentes, atualmente, em outros municípios; 

3ª) Após a exclusão dos 38 pacientes residentes em outros  municípios, separando por 

tipos de unidades de saúde. 

Resolvemos pela terceira forma de análise, excluindo, inicialmente, os pacientes com 

residência atual em outros municípios (38) e depois separando por tipos de unidades de saúde.  

A exclusão dos pacientes com residência atual em outros municípios decorreu da 

observação de que a análise deles junto com os residentes em Niterói acarretaria uma 
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superestimação dos problemas de organização das unidades de saúde de Niterói para 

responder às necessidades de sua população. 

Por outro lado, a análise por tipos de unidades de saúde possibilitou uma compreensão 

melhor das dificuldades encontradas pelos pacientes, pois percebemos que existem diferenças 

entre elas que podem estar relacionadas aos tipos de unidades de saúde, ou seja, ao modelo de 

atenção à saúde.  

Portanto, após a exclusão dos pacientes de outros municípios, ficamos com 216 

pacientes residentes em Niterói.  

No tocante ao objetivo de analisar o acesso às unidades de saúde referenciadas da rede 

municipal de Niterói, dividimos o grupo dos entrevistados em 3 subgrupos, referentes à 

tentativa de marcar a 1ª consulta nas Unidades de Saúde referenciadas. 

O Fluxograma descritor, composto pelas Figuras 2, 3 e 4, mostra os caminhos 

percorridos pelos pacientes na busca de atendimento médico: 

- Figura 2 – Fluxo dos pacientes que tentaram marcar a consulta; 

- Figura 3 – Fluxo dos pacientes que não tentaram marcar a consulta; 

- Figura 4 – Fluxo dos pacientes que não se lembram se tentaram marcar a consulta. 

 A primeira divisão dos pacientes se relaciona à tentativa de marcar a consulta nas 

unidades de saúde referenciadas. 

Para os que tentaram marcar consulta nas unidades de saúde referenciadas (Fig. 2, p. 

93), prosseguimos perguntando se conseguiram, e se tiveram dificuldades na marcação. 

Para os que tentaram marcar consulta nas unidades de saúde referenciadas e não 

conseguiram, prosseguimos perguntando se conseguiram marcar consulta em outra unidade de 

saúde, e se tiveram dificuldades na marcação. 

Para os que não tentaram marcar consulta nas unidades de saúde referenciadas (Fig. 3, 

p. 94), prosseguimos perguntando se continuam o tratamento e de que forma. 

Para os que não se lembraram se tentaram marcar consulta nas unidades de saúde 

referenciadas (Fig. 4, p. 95), prosseguimos perguntando se continuam o tratamento e de que 

forma. 
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Figura 2. Fluxo dos Pacientes que tentaram marcar consulta na U. Saúde referenciada
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Figura 3. Fluxo dos Pacientes que não tentaram marcar consulta na U. Saúde referenciada. 
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Figura 4. Fluxo dos pacientes que não se lembraram se tentaram marcar consulta na U. Saúde referenciada 
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Dos 216 pacientes residentes, atualmente, em Niterói: 

- 189 tentaram marcar consulta nas unidades de saúde referenciadas;  

- 25 não tentaram marcar consulta nas unidades de saúde referenciadas;  

- 2 não se lembraram se tentaram marcar consulta nas unidades de saúde referenciadas. 

 

A) Tentaram marcar consulta nas unidades referenciadas: 189. 

A.1) Tentaram e conseguiram: 159.  

A.2)  Tentaram e não conseguiram: 30. 

A.2.1) Tentaram e conseguiram marcar em outra Unidade de Saúde: 20. 

A.2.2) Tentaram e não conseguiram marcar em outra unidade de saúde: 10. 

 

B) Não tentaram marcar consulta nas unidades referenciadas: 25.  

B.1) Continuam o tratamento: 25. 

B.1.1) Procuraram outra unidade de saúde:  23. 

B.1.2) Tomam remédio por conta própria: 2. 

 

C) Não se lembraram se tentaram marcar consulta nas unidades referenciadas: 2. 

C.1) Continuam o tratamento: 2. 

C.1.1) Marcou consulta em Plano de Saúde:  1. 

C.1.2) Toma remédio por conta própria: 1. 

  

Para podermos ter uma melhor compreensão da análise das dificuldades encontradas, 

separamos os 216 pacientes segundo os tipos de Unidades de Saúde para onde foram 

contrarreferenciados. Assim, temos: 

- 20 contrarreferenciados para as Unidades do PMF; 

- 44 contrarreferenciados para as Unidades Básicas de Saúde;  

- 152 contrarreferenciados para as Policlínicas. 

Passamos a fazer a análise dos dados de acordo com os objetivos propostos. 
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7.4.1. Pacientes que marcaram a primeira consulta nas unidades de saúde, para onde 

foram contrarreferenciados, ou em outras unidades da rede municipal de saúde de 

Niterói: 

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades do PMF (N=20): 

- 18 tentaram marcar consulta nas Unidades do PMF referenciadas; 

- 2 não tentaram marcar consulta nas Unidades do PMF referenciadas. 

 

a) Dos 18 pacientes que tentaram marcar consulta nas Unidades do PMF 

referenciadas: 

- 18 conseguiram marcar consulta nas unidades do PMF referenciadas. 

b) Dos 2 pacientes que não tentaram marcar consulta nas Unidades do PMF 

referenciadas: 

- 1 marcou em outra unidade da rede municipal de saúde de Niterói (PESP); 

- 1 marcou em Plano de Saúde. 

 

 Assim, desse grupo de 20 pacientes contrarreferenciados para as Unidades do PMF: 

 - 100% (18/18) dos pacientes que tentaram, conseguiram marcar consulta nas 

Unidades do PMF referenciadas;  

- 95% (19/20) dos pacientes marcaram consulta em alguma unidade de saúde da rede 

municipal de Niterói. 

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades Básicas de Saúde (N=44): 

- 41 tentaram marcar consulta nas Unidades Básicas de Saúde referenciadas; 

- 3 não tentaram marcar consulta nas Unidades Básicas de Saúde referenciadas. 

 

a) Dos 41 pacientes que tentaram marcar consulta nas UBS referenciadas:  

- 32 conseguiram marcar consulta nas Unidades Básicas de Saúde referenciadas. 

Dentre as Unidades Básicas de Saúde referenciadas que receberam esses pacientes, 

observa-se que a UBS Centro se destacou (9 pessoas), seguida pela UBS Barreto (4 pessoas) e 

pelas unidades do Caramujo, Várzea das Moças e Vila Ipiranga com 3 pessoas cada uma, 

dentre as outras (Apêndice 4, Quadro 2, p. 189).  

- 9 não conseguiram marcar consulta nas Unidades Básicas de Saúde referenciadas. 
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Dentre as Unidades Básicas referenciadas nas quais os pacientes não conseguiram 

marcar, também a UBS Centro se destacou (5 pessoas), seguida pela UBS Barreto (2 

pessoas); e pelas unidades de Cantagalo e da Engenhoca, com 1 pessoa para cada uma 

(Apêndice 4, Quadro 3, p. 189).  

Desses 9 pacientes que não conseguiram marcar consulta nas UBS referenciadas: 

- 6 marcaram em outra unidade de saúde da rede municipal de Niterói; 

- 2 não tentaram marcar em outra unidade de saúde; continuam tomando os remédios, 

por conta própria, seguindo a última receita do HMCT, do dia da referência;  

- 1 voltou e marcou consulta no HMCT. 

 

b) Dos 3 pacientes que não tentaram marcar consulta nas UBS referenciadas: 

- 1 marcou em outra unidade da rede municipal de saúde de Niterói (PESP); 

- 1 marcou consulta em Plano de Saúde. 

- 1 voltou e marcou consulta no HMCT. 

 

Assim, desse grupo de 44 pacientes contrarreferenciados para as Unidades Básicas de 

Saúde: 

 - 78% (32/41) dos pacientes que tentaram, conseguiram marcar consulta nas UBSs 

referenciadas;  

- 89% (39/44) dos pacientes marcaram consulta em alguma unidade de saúde da rede 

municipal de Niterói. 

 

Grupo contrarreferenciado para as Policlínicas Comunitárias ou de Especialidades 

(N=152): 

- 130 tentaram marcar consulta nas Policlínicas referenciadas; 

- 20 não tentaram marcar consulta nas Policlínicas referenciadas; 

- 2 não se lembraram se tentaram marcar consulta nas Policlínicas referenciadas. 

 

a) Dos 130 pacientes que tentaram marcar consulta nas Policlínicas referenciadas:  

- 109 conseguiram marcar consulta nas Policlínicas referenciadas; 

- 21 não conseguiram marcar consulta nas Policlínicas referenciadas. 
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No grupo de 109 pacientes que conseguiram marcar a primeira consulta, as 

Policlínicas que receberam o maior número de pacientes foram as do Fonseca, Engenhoca e 

Itaipu, dentre as outras (Apêndice 4, Quadro 4, p. 190). 

No grupo de 21 pacientes que não conseguiram marcar a primeira consulta, as 

Policlínicas que apresentaram o maior número desses pacientes  foram as do Largo da Batalha 

(6 pessoas), Carlos Antônio da Silva (4 pessoas), Santa Rosa (3 pessoas) e Policlínica de 

Especialidades Sylvio Picanço (PESP) (3 pessoas), dentre as outras (Apêndice 4, Quadro 5, p. 

190). 

 Desses 21 pacientes que tentaram e não conseguiram marcar consulta nas Policlínicas 

referenciadas: 

- 13 marcaram em outra unidade de saúde da rede municipal de Niterói;  

- 2 marcaram com médico particular;  

- 2 marcaram em Plano de Saúde; 

- 1 marcou no Instituto Nacional de Cardiologia (INC); 

- 1 não tentou marcar em outra unidade de saúde; continua tomando os remédios, por 

conta própria, seguindo a última receita do HMCT, do dia da referência;  

- 2 voltaram e marcaram consulta no HMCT.  

 

A análise da marcação da primeira consulta nas unidades de saúde sofre influência de 

muitos fatores, pois um grupo de pacientes não tentou marcar nas unidades às quais foram 

encaminhados, como discutiremos posteriormente.  

Na comparação das Policlínicas em relação à marcação da primeira consulta, é 

importante levarmos em consideração o número de pacientes encaminhados, assim como o 

número dos que tentaram marcar essa consulta. Na Policlínica do Fonseca, 25 pacientes  

tentaram e 24 conseguiram marcar a primeira consulta, porém 5 não tentaram marcá-la. Por 

outro lado, na Policlínica do Largo da Batalha, 25 pacientes tentaram e somente 19 

conseguiram marcar a primeira consulta, porém apenas 1 paciente não tentou marcá-la 

(Apêndice 4, Quadro 6, p. 191). 

Essa comparação fica comprometida também pela diferença no número de 

encaminhamentos entre as várias unidades de saúde.  

 

b) Dos 20 pacientes que não tentaram marcar consulta nas Policlínicas 

referenciadas: 

- 11 marcaram em outra unidade da rede municipal de saúde de Niterói; 
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- 4 marcaram no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP); 

- 1 marcou no ambulatório da Marinha;  

- 1 marcou com médico particular; 

- 2 não tentaram marcar em outra unidade de saúde; continuam tomando remédio, por 

conta própria, seguindo a última receita do HMCT, do dia da referência.  

- 1 voltou e marcou no HMCT. 

 

c) Dos 2 pacientes que não se lembraram se tentaram marcar consulta nas 

Policlínicas referenciadas: 

- 1 marcou em outra unidade de saúde da rede municipal de Niterói (PESP); 

- 1 marcou em Plano de Saúde. 

 

Assim, desse grupo de 152 pacientes contrarreferenciados para as Policlínicas: 

- 84% (109/130) dos pacientes que tentaram, conseguiram marcar consulta nas 

Policlínicas referenciadas; 

- 88% (134/152) dos pacientes marcaram consulta em alguma unidade de saúde da 

rede municipal de Niterói.  

 

Do total dos 216 pacientes contrarreferenciados e residentes em Niterói:  

- 74% (159/216) dos pacientes residentes em Niterói marcaram a primeira consulta 

nas unidades de saúde para as quais foram contrarreferenciados; 

- 89% (192/216) dos pacientes residentes em Niterói marcaram a primeira consulta 

nas unidades de saúde para onde foram contrarreferenciados, ou em outras unidades da rede 

municipal de saúde de Niterói.  

 

Quando fizemos as contrarreferências, pensamos que todos os pacientes iriam tentar 

marcar a primeira consulta nas unidades de saúde para onde foram contrarreferenciados, por 

isso não incluímos como um dos objetivos específicos, a identificação dos motivos pelos 

quais eles não tentaram marcar a consulta nessas unidades de saúde. No entanto, como 

detectamos um grupo de pacientes que não tentou marcar a primeira consulta nas unidades 

para onde foram encaminhados, resolvemos identificar os motivos para a falta de tentativa de 

marcação nessas unidades de saúde.  

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades do PMF (N=20): 
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- 2 pacientes não tentaram marcar consulta nas unidades do PMF referenciadas.  

Desses 2 pacientes:  

→ 1 encaminhado para o PMF Caramujo, marcou na PESP (Endocrinologia). 

→ 1 encaminhado para o PMF Barreto, marcou no Plano de Saúde (Cardiologia). 

Esses 2 pacientes nos remetem à seguinte categoria: “cultura do especialista”.  

Essa categoria se relaciona à desvalorização do clínico e do generalista pelos pacientes 

para o tratamento de suas doenças, levando à procura do especialista.  

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades Básicas de Saúde (N=44): 

- 3 pacientes não tentaram marcar consulta nas Unidades Básicas de Saúde 

referenciadas. 

Desses 3 pacientes:  

→ 2 encaminhados para a UBS Barreto, para a Clínica Médica: 

  1 marcou em Plano de Saúde, com cardiologista; 

  1 voltou e marcou no  HMCT com cardiologista. 

 → 1 encaminhado para a UBS Centro (Clínica Médica), marcou na PESP, com 

Endocrinologista. 

O paciente encaminhado para a UBS Barreto que voltou e marcou no HMCT, relatou 

saber que tinha fila e que era difícil marcar na UBS Barreto. Apesar do relato desse paciente 

se relacionar à dificuldade de marcação por causa da fila, ele voltou a marcar no HMCT com 

especialista, embora tenha sido encaminhado para a Clínica Médica. Assim, percebemos 2 

fatores e não sabemos até que ponto a procura pelo especialista pesou no fato de não tentar 

marcar na UBS referenciada. 

Assim, 2 pacientes nos remetem à categoria: “cultura do especialista” e 1 paciente  

nos remete  a 2 categorias: “cultura do especialista” e “desequilíbrio entre oferta e demanda 

de consulta médica”.   

 

Grupo contrarreferenciado para as Policlínicas (N=152): 

- 2 pacientes não se lembraram se tentaram marcar consulta nas Policlínicas 

referenciadas: 

→ 1 encaminhado para o Fonseca, marcou em Plano de Saúde (Clínico); 

→ 1 encaminhado para a Engenhoca, marcou na PESP (Endocrinologista). 

As categorias encontradas nesses casos foram: 

- “facilidade de acesso no Plano de Saúde”: 1 caso;  
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- “cultura do especialista”: 1 caso. 

 

- 20 pacientes não tentaram marcar consulta nas Policlínicas referenciadas. 

Desses casos, a Policlínica referenciada com maior número de pacientes foi a de Santa 

Rosa (6); seguida pelas Policlínicas Carlos Antônio da Silva (5); Fonseca (4); Engenhoca (3); 

Largo da Batalha (1) e PESP (1).  

Observa-se no quadro 5, os motivos pelos quais os 20 pacientes não tentaram marcar 

consulta nas Policlínicas referenciadas. 

 

Quadro 5. Motivos pelos quais os pacientes não tentaram marcar a 1ª consulta nas 

Policlínicas referenciadas. 

 

Pol. Refer. Motivos pelos quais os pacientes não tentaram marcar nas Policlínicas referenciadas. 

P.S.Rosa 

 

 

 

 

 

"Procurei outra Unidade de Saúde. Marquei na UBS Barreto porque me mudei para o 

Barreto." 

Obs: Deu o endereço inicial da patroa em Santa Rosa, mas mora em Maria Paula. Marcou na 

P. Itaipu. 

"Não tentei marcar na P.S.Rosa. Procurei o Hospital da Marinha porque tenho direito." 

"Marquei na P. Itaipu porque me mudei para Itaipu."  

"Meu marido trata com cardiologista do CPN e continuei lá." 

"Não tentei marcar na P.S.Rosa porque é difícil, tem fila. Marquei no PMF S. Rosa." 

P.C.A.Silva 

 

 

 

 

"Não lembro porque não tentei. Marquei médico particular." 

"Marquei na PESP porque tinha carteirinha de lá." 

"Marquei na UBS Centro porque eu tinha o cartão de lá." 

"Há 15 anos que eu me trato no HUAP." 

"Marquei no HUAP porque já fazia tratamento com Pneumologista." 

P.Fonseca 

 

 

 

"Marquei no HUAP porque já fazia tratamento na Psiquiatria há 20 anos lá e tratava também 

com Gastro." 

"Marquei na P.C.A.Silva porque tinha carteira de lá." 

"Marquei na P.C.A.Silva porque eu descia do ônibus na frente deste posto e já tinha carteira 

de lá." 

"Eu não queria sair do CPN e não fui procurar a P. Fonseca porque falam que lá é ruim. 

Marquei na PESP." 

P.Engenhoca 

 

 

"Não me lembro porque não tentei marcar na P. Engenhoca. Fiquei tomando remédio por 

conta própria." 

"Marquei na UBS Barreto porque é mais perto de minha casa." 

"Porque no HUAP eu faço todos os exames". 

P.L.Batalha “Na época não deu para ir lá.Sigo a receita que me deram no CPN”. 

PESP 

"Marquei na P.I.Conceição com Clínico, mas eu já tratava com cardiologista particular há 

30 anos." 
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O quadro 6 apresenta as categorias pelas quais os pacientes não tentaram marcar nas 

Policlínicas referenciadas. A análise dessas categorias mostra o predomínio da “cultura do 

especialista” e da “cultura do hospital”, com 4 casos cada categoria.  Em um desses casos 

houve a sobreposição das duas categorias, por isso encontramos um total de 21 casos, apesar 

de terem sido 20 pacientes. 

 

Quadro 6. Categorias pelas quais os pacientes não tentaram marcar a 1ª consulta nas 

Policlínicas referenciadas 

 

Categorias 

Nº de 

pacientes 

Cultura do Especialista 4 

Cultura do Hospital 4 

Tinha carteira de outra unidade da rede de Niterói 3 

Facilidade em outra unidade da rede de Niterói por acesso geográfico 2 

Facilidade de marcar fora da rede municipal de Niterói 2 

Mudança de endereço 2 

Não se lembram 2 

Artifício de dar outro endereço 1 

Desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica 1 

Total 21 

 

 

 

7.4.2. Dificuldades na marcação da primeira consulta nas unidades de saúde da rede 

municipal de Niterói, para onde foram contrarreferenciados: 

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades do PMF (N=20): 

 18 tentaram e conseguiram marcar a primeira consulta nas unidades referenciadas. 

Em relação à dificuldade de marcar a consulta nas unidades referenciadas, desse grupo 

de 18 pacientes: 

- 1 que foi encaminhado e marcou no PMF Badu, relatou dificuldade (fila grande).  

- 1 que foi encaminhado e marcou no PMF J. Botelho (Cubango), relatou “demora 

para marcar a consulta”. 

A categoria encontrada nesses casos foi “desequilíbrio entre oferta e demanda de 

consulta médica”. 

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades Básicas de Saúde (N=44): 
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 Dos 41 pacientes que tentaram marcar a primeira consulta nas Unidades Básicas de 

Saúde referenciadas: 

- 32 pacientes conseguiram marcar a primeira consulta nas Unidades Básicas de Saúde 

referenciadas; 

- 9 pacientes não conseguiram marcar a primeira consulta nas Unidades Básicas de 

Saúde referenciadas.  

 

 Do grupo de 32 pacientes que conseguiram marcar a primeira consulta: 

25 não relataram dificuldade; 2 não se lembraram se tiveram dificuldade e 5 relataram 

dificuldade na marcação da 1ª consulta. 

O quadro 7 apresenta as dificuldades relatadas na marcação da consulta nas Unidades 

Básicas de Saúde referenciadas. 

 

Quadro 7. Dificuldades na marcação da 1ª consulta nas UBS referenciadas 

 
UBS 

Referenciada Esp. Refer.  UBS Atendida Esp. Atendida Dificuldades na marcação 

UBS Centro Clínica UBS Centro Clínica “Fila grande”  

UBS Centro Clínica UBS Centro Clínica “Fila grande”  

UBS Engenhoca Clínica UBS Engenhoca Clínica 

“Fila grande e chegar de 

madrugada” 

UBS S. Bárbara Clínica UBS S. Bárbara Clínica “Fila grande”  

UBS V. Ipiranga Clínica  UBS V. Ipiranga Clínica “Fila grande”  

 

 

Nos 5 casos que apresentaram dificuldades, encontramos em todos os casos a 

categoria “desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica”.  

Cabe destaque a fala de um paciente relacionada à UBS Engenhoca: “fila grande e ter 

que chegar de madrugada para marcar consulta”. 

 

 Do grupo de 9 pacientes que não conseguiram marcar a primeira consulta: 

 O quadro 8 apresenta os motivos pelos quais os pacientes que tentaram, não 

conseguiram marcar consulta nas Unidades Básicas de Saúde referenciadas. 
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Quadro 8. Motivos pelos quais os pacientes tentaram e não conseguiram marcar a 1ª 

consulta nas UBS referenciadas 

 

UBS Referenciada UBS Atendida Motivos pelos quais não conseguiram marcar nas UBS referenciadas. 

UBS Centro P. Itaipu Sem comprovante de endereço  

UBS Centro UBS M. Castro Sem comprovante de endereço  

UBS Centro PESP "Funcionário falou que eu era da área do Posto São Lourenço".  

UBS Centro HMCT "Não consegui marcar para Endocrino, por isso voltei para marcar no CPN". 

UBS Centro P.C.A.Silva 

"Funcionário foi grosso. Ele falou: a senhora tem que ir pro Posto São 

Lourenço".  

UBS Barreto UBS Centro "Difícil marcar na UBS Barreto. Tinha carteira da UBS Centro, marquei lá". 

UBS Barreto PMF Maruí "Funcionário falou que eu era da área do PMF Buraco do Boi (PMF Maruí)".  

UBS Cantagalo 0 

"A fila é muito grande; tem que chegar na fila de madrugada e esse horário é 

perigoso". 

UBS Engenhoca 0 "Fui várias vezes e não consegui marcar; fiquei nervoso e desisti". 

 

 

O quadro 9 apresenta as categorias pelas quais os pacientes que tentaram, não 

conseguiram marcar consulta nas Policlínicas referenciadas. A análise dessas categorias 

mostrou 3 casos relacionados à categoria “desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta 

médica” e 3 casos à “ área de abrangência diferente da unidade referenciada”.   

 

 

Quadro 9. Categorias pelas quais os pacientes que tentaram, não conseguiram marcar a 

1ª consulta nas UBS referenciadas 

 

Categorias Nº de pacientes 

Desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica 3 

Área de abrangência diferente da unidade referenciada 3 

Artifício de dar outro endereço 2 

Cultura do especialista 1 

Total 9 

 

 

Vale ressaltar os relatos de 2 pacientes. O paciente que tentou marcar na UBS 

Cantagalo: “A fila é muito grande; tem que chegar na fila de madrugada e esse horário é 

perigoso". O paciente que tentou marcar na UBS Engenhoca: “Fui várias vezes e não 

consegui marcar; fiquei nervoso e desisti". 

Nessas duas situações, os pacientes não tentaram marcar em outra unidade de saúde, 

continuam tomando remédio seguindo a última receita do HMCT da data da referência. 
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Grupo contrarreferenciado para as Policlínicas (N=152): 

 Dos 130 pacientes que tentaram marcar a primeira consulta nas Policlínicas 

referenciadas: 

- 109 pacientes conseguiram marcar a primeira consulta nas Policlínicas referenciadas; 

- 21 pacientes não conseguiram marcar a primeira consulta nas Policlínicas 

referenciadas. 

 

 Do grupo de 109 pacientes que conseguiram marcar a primeira consulta: 

 79 não relataram dificuldade; 1 não se lembrou se teve dificuldade e 29 relataram 

dificuldade na marcação da 1ª consulta. 

 Em todos os 29 casos que tiveram dificuldades, a categoria encontrada foi 

“desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica”. 

A Policlínica que teve o maior número de relatos de dificuldades pelos pacientes na 

marcação da primeira consulta foi a do Fonseca, seguida pelas Policlínicas de Santa Rosa e do 

Largo da Batalha (Quadro 10).  

   

Quadro 10. Policlínicas em que os pacientes tiveram dificuldades na marcação da 1ª 

consulta 

 

Policlínicas Nº de pacientes  

Fonseca 9 

Santa Rosa 7 

Largo da Batalha 5 

Engenhoca 4 

Sylvio Picanço (PESP) 3 

Carlos Antonio da Silva 1 

Total 29 

 

 

As dificuldades que os pacientes encontraram na marcação da primeira consulta nas 

Policlínicas referenciadas se relacionaram ao problema das filas e do horário de marcação 

(Quadro 11).  
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Quadro 11. Dificuldades na marcação da 1ª consulta nas Policlínicas referenciadas 

 

Pol. Refer. Dificuldades na marcação 

Nº de 

pacientes  

P. Fonseca 

“Fila grande” 5 

"Fila grande; Nº insuficiente de médicos para atender a demanda" 1 

"Tive que ir várias vezes para conseguir marcar" 1 

“Fila grande; chegar de madrugada” 1 

Foi encaminhada p/ Cardiologista Relata: “Fila grande. Não consegui p/ 

Cardiologista, só p/ Clínico” 1 

P.S.Rosa “Fila grande” 7 

P.L.Batalha 

“Fila grande” 3 

“Fila grande; chegar de madrugada” 1 

"Fila grande; poucas vagas" 1 

P.Engenhoca 

“Fila grande; chegar de madrugada” 2 

“Fila grande” 1 

"Vai um dia, acaba a marcação" 1 

PESP 

"Levei 1 ano para conseguir Endocrino. Tem 5 anos que dei o encaminhamento para 

Cardiologia" 1 

“Fila grande” 1 

"Tive que ir várias vezes para conseguir marcar" 1 

P.C.A.Silva “Fila grande; chegar de madrugada” 1 

 

Cabe destacar dois relatos de dificuldades na marcação da primeira consulta. 

Na Policlínica do Fonseca: "Fila grande; número insuficiente de médicos para atender 

a demanda". 

Na PESP: "Levei 1 ano para conseguir Endocrino. Tem 5 anos que dei o 

encaminhamento para o Cardiologista”. 

 

Dos 21 pacientes, que tentaram e não conseguiram marcar consulta nas Policlínicas 

referenciadas: o quadro 12 apresenta os motivos pelos quais os esses pacientes não 

conseguiram marcar nas Policlínicas referenciadas. 
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Quadro 12. Motivos pelos quais os pacientes não conseguiram marcar a 1ª consulta nas 

Policlínicas Referenciadas 

 

Pol. Refer. Unidade Atend. 

Motivos pelos quais os pacientes não conseguiram marcar nas Policlínicas 

Referenciadas 

P.L.Batalha UBS Cantagalo “O funcionário falou que eu era da área da UBS Cantagalo” 

P.L.Batalha P.Cantagalo "Marquei na P.Cantagalo" 

P.L.Batalha P.Itaipu 

"O funcionário falou pra eu procurar a UBS V. Moças. Procurei e fui encaminhado 

pra  P. Itaipu" 

P.L.Batalha UBS Cantagalo "Marquei na UBS Cantagalo, Clínica Médica. Pelo SUS tudo é difícil” 

P.L.Batalha 

Médico 

Particular “A fila é muito grande. Não tinha Cardiologista” 

P.L.Batalha 0 

“A fila é muito grande. Tem que chegar na fila de madrugada e esse horário é 

perigoso” 

P.C.A.Silva  

Médico 

particular “A fila é muito grande” 

P.C.A.Silva  UBS Barreto "Marquei na UBS Barreto com cardiologista" 

P.C.A.Silva UBS Centro “O funcionário falou para eu procurar a UBS Centro” 

P.C.A.Silva  Plano de Saúde “Não tinha vaga; não tinha médico” 

P.S.Rosa Plano de Saúde “A fila é muito grande” 

P.S.Rosa P.Fonseca “O funcionário falou que eu era da área da P. Fonseca” 

P.S.Rosa PMF S.Rosa 

“O funcionário falou que o papel que a senhora me deu não servia; que não é assim 

que funciona” 

PESP HMCT “A fila é muito grande” 

PESP INC* “Não consegui com o papel que a senhora me deu” 

PESP P.C.A.Silva “O funcionário falou que eu era da área do Posto São Lourenço” 

P.Engenhoca HMCT “A fila é muito grande” 

P.Engenhoca UBS Engenhoca “Fila grande; não tinha Cardiologista” 

P.Itaipu UBS V. Moças 

“O funcionário falou que só poderia marcar para P. Itaipu com encaminhamento da 

UBS V. Moças” 

P.Itaipu PMF Itaipu "Marquei no PMF Itaipu" 

P.Fonseca  P.Jurujuba “A fila é muito grande. Não consegui marcar clínico nem cardiologista” 

 

O quadro 13 apresenta as categorias pelas quais os pacientes que tentaram, não 

conseguiram marcar nas Policlínicas referenciadas.  

A análise dessas categorias mostra que o maior número estava relacionado ao 

“desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica” (9 casos); seguido pela categoria 

“marcou em outra unidade de saúde” (5 casos), “área de abrangência diferente da unidade 

referenciada” (4 casos), dentre outras. 
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Quadro 13. Categorias pelas quais os pacientes que tentaram, não conseguiram marcar 

a 1ª consulta nas Policlínicas referenciadas 

 

Categorias Nº de pacientes 

Desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica 9 

Marcou em outra unidade de saúde 5 

Área de abrangência diferente da unidade referenciada 4 

Negação do fluxo administrativo de referência 2 

Fluxo administrativo burocrático 1 

Total 21 

 

 

Vale ressaltar alguns relatos dos pacientes: 

Na Policlínica do Largo da Batalha: “A fila é muito grande. Tem que chegar na fila de 

madrugada e esse horário é perigoso”. 

Seguem os relatos dos 2 casos de “negação do fluxo administrativo”. 

Na Policlínica em Santa Rosa: “O funcionário falou que o papel que a senhora me 

deu não servia; que não é assim que funciona”. 

Na PESP: “Não consegui marcar a consulta com o papel que a senhora me deu”. 

Segue o relato do caso de “fluxo administrativo burocrático”: “O funcionário falou 

que só poderia marcar para a Policlínica de Itaipu com encaminhamento da UBS Várzea das 

Moças”. 

É importante assinalar que no último caso, apesar do paciente ter sido 

contrarreferenciado de uma unidade de maior complexidade para a uma de menor 

complexidade, já tendo sido feita a avaliação clínica e dado o encaminhamento para o 

especialista, o funcionário seguiu a lógica burocrática. Ele disse ao paciente que o mesmo só 

poderia marcar a consulta naquela Policlínica com o encaminhamento da UBS, onde temos 

conhecimento de que o paciente tem dificuldade de marcar por desequilíbrio entre oferta e 

demanda de consulta médica. 

 

 

7.4.3. Pacientes que tiveram agendamento de uma nova consulta, após a primeira 

consulta, nas unidades da rede municipal de saúde de Niterói, para onde foram 

contrarreferenciados:  
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Grupo contrarreferenciado para as Unidades do PMF (N=20): 

 18 pacientes tentaram e conseguiram marcar a primeira consulta nas unidades do PMF 

referenciadas.  

Desse grupo de 18 pacientes: 

- 50% (9) tiveram agendamento de uma nova consulta; 

- 50% (9) não tiveram agendamento de uma nova consulta. 

Do grupo de 9 pacientes que não conseguiram agendamento de nova consulta, apenas 

1 paciente relatou dificuldade na marcação de nova consulta, e a unidade de saúde foi o PMF 

Badu. 

O período de remarcação da consulta ficou entre 1 e 2 meses, para 5 pacientes; entre 2 

e 4 meses, para 3 pacientes e 1 paciente não se lembra para quanto tempo depois foi marcada 

a consulta seguinte. 

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades Básicas de Saúde (N=44): 

 41 pacientes tentaram e 32 conseguiram marcar a primeira consulta nas Unidades 

Básicas de Saúde referenciadas. 

Desse grupo de 32 pacientes: 

- 9% (3) tiveram agendamento de uma nova consulta;  

- 84% (27) não tiveram agendamento de uma nova consulta; 

- 2 não se lembraram se tiveram agendamento de uma nova consulta.    

O período de remarcação da consulta ficou entre 2 e 4 meses. 

Os 3 pacientes que tiveram agendamento de uma nova consulta foram atendidos nas 

seguintes Unidades Básicas de Saúde: 2 na UBS Várzea das Moças e 1 na UBS Barreto.  

 

Dos 27 pacientes que não tiveram agendamento de uma nova consulta: 

- 44% (12) relataram dificuldade na marcação de uma nova consulta. Eles foram 

atendidos nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: 3 na UBS Centro, 2 na UBS Cantagalo, 2 

na UBS Engenhoca, 2 na UBS Santa Bárbara, 2 na UBS Vila Ipiranga e 1 na UBS Barreto.   

- 44% (12) relataram não ter tido dificuldade na marcação de uma nova consulta. Eles 

foram atendidos nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: 3 na UBS Caramujo, 2 na UBS 

Centro, 2 na UBS Piratininga, 1 na UBS Ilha da Conceição, 1 na UBS Ititioca, 1 na UBS 

Barreto, 1 na UBS Várzea das Moças e 1 na UBS Vila Ipiranga.   

- 3 não se lembraram se foi difícil marcar uma nova consulta.  
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É interessante notar que a UBS Centro apareceu no relato de 3 pacientes que tiveram 

dificuldade de marcar nova consulta, mas também no relato de 2 pacientes que não tiveram 

dificuldade nessa marcação. Da mesma forma, a UBS Vila Ipiranga apareceu em 2 casos com 

dificuldade de marcação e em 1 caso em que não houve dificuldade de marcação de nova 

consulta.  

 

Grupo contrarreferenciado para as Policlínicas (N=152): 

 130 pacientes tentaram e 109 conseguiram marcar a primeira consulta nas Policlínicas 

referenciadas. 

Desse grupo de 109 pacientes:  

- 10% (11) tiveram agendamento de uma nova consulta. Eles foram atendidos nas 

seguintes Policlínicas: 4 na Engenhoca, 4 no Fonseca, 2 em Itaipu, e 1 na Policlínica Carlos 

Antônio da Silva.  

O período de remarcação da consulta ficou entre 1 e 2 meses, para 1 paciente; entre 2 e 

4 meses, para 8 pacientes, e entre 4 e 6 meses, para 2 pacientes.  

- 89% (97) não tiveram agendamento de uma nova consulta.  

- 1 não se lembrou se teve agendamento de uma nova consulta.  

 

Dos 97 pacientes que não tiveram agendamento de uma nova consulta: 

- 2 pacientes foram encaminhados para o PMF de sua área de abrangência. Os dois 

pacientes foram atendidos na Policlínica do Largo da Batalha; um foi encaminhado para o 

PMF Maria Paula e o outro para o PMF Ititioca. 

- 68% (66) relataram dificuldade na marcação de uma nova consulta. Eles foram 

atendidos nas seguintes Policlínicas: 18 no Fonseca, 17 em Santa Rosa, 14 no Largo da 

Batalha, 7 na Engenhoca, 6 na PESP e 4 na Policlínica Carlos Antônio da Silva.  

- 29% (28) relataram não ter tido dificuldade na marcação de uma nova consulta. Eles 

foram atendidos nas seguintes Policlínicas: 9 na Policlínica Carlos Antônio da Silva, 6 em 

Santa Rosa,  4 em Itaipu, 3 na Engenhoca, 3 no Largo da Batalha, 2 no Fonseca e 1 na Ilha da 

Conceição.  

- 1 não se lembrou se teve dificuldade na marcação de uma nova consulta.  

Cabe destacar que as Policlínicas do Fonseca, de Santa Rosa e do Largo da Batalha 

foram as relacionadas pela maioria dos pacientes nos relatos de dificuldades na marcação de 

uma nova consulta, embora um pequeno número de pacientes não tenha relatado dificuldade 

para marcação de nova consulta nessas Policlínicas.  
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Apenas as Policlínicas de Itaipu (4 pacientes) e da Ilha da conceição (1 paciente) 

apareceram na lista dos que não tiveram dificuldades sem aparecer na lista dos relatos de 

dificuldades.   

A tabela 5 mostra a comparação entre os tipos de unidades de saúde, no que diz 

respeito ao número de pacientes que tentaram, que conseguiram marcar a primeira consulta 

nas unidades de saúde para onde foram encaminhados e o número de pacientes que tiveram 

agendamento de uma nova consulta nessas unidades de saúde.  

 

Tabela 5. Nº de pacientes contrarreferenciados que tentaram, conseguiram marcar a 

primeira consulta e que tiveram agendamento de nova consulta, por Tipos de Unidades 

de Saúde 

 

Unidades de 

Saúde 

Nº de pacientes 

contrarreferenciados 

Nº de pacientes 

que tentaram 

Nº de pacientes que 

conseguiram 

Nº de pacientes que 

tiveram 

agendamento 

Unidades do PMF 20 18 18 9 

UBS 44 41 32 3 

Policlínicas 152 130 109 11 

Total 216 189 159 23 

 

 

7.4.4. Continuidade do Cuidado: Unidade de Saúde e data da última consulta; e 

número de consultas na unidade para onde foram contrarreferenciados, no último ano 

 

Com o intuito de analisar a continuidade do cuidado, procedemos à análise das 

unidades, as datas das últimas consultas e o número de consultas no último ano, nos casos em 

que a última consulta foi realizada nas unidades referenciadas.  

Em relação ao período de acompanhamento, não encontramos a definição de 

intervalos entre as consultas médicas no Plano de Reorganização de HAS e DM do Ministério 

da Saúde, de 2002. Assim, utilizamos os parâmetros de acompanhamento para essas doenças 

que constam do documento “Diretrizes para a Programação Pactuada e Integrada da 

Assistência à Saúde”, do Ministério da Saúde, de 2006.   

Nesse documento, encontramos as seguintes recomendações: para os pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus, 4 consultas médicas por ano, 6 de enfermagem e 4 de 

nutrição; e para os pacientes portadores de Hipertensão Arterial, 2 consultas médicas por ano, 

6 de enfermagem e 2 de nutrição (BRASIL, 2006g, p. 101-103).  

No caso da Hipertensão Arterial esse documento não contempla as diferenças entre os 

estágios I, II e III, que merecem intervalos de acompanhamento diferenciados, e não 
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encontramos o período de acompanhamento por estágios da HAS no documento “VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial”, de 2010, nem em sua versão anterior, de 2007. 

Consideramos como sendo adequado, o número de 2 consultas médicas por ano, para 

o estágio I, e 3 ou mais consultas médicas por ano, para os estágios II e III de Hipertensão 

Arterial.  

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades do PMF (N=20): 

 Do grupo de 18 pacientes que conseguiram marcar a primeira consulta nas unidades 

do PMF referenciadas. 

A) Em relação à Unidade de Saúde da última consulta: 

Em 89% (16/18) casos, a Unidade de Saúde da última consulta foi a mesma unidade 

do PMF atendida. Em 2 casos, os pacientes marcaram com Médico Particular, Cardiologista. 

Na tabela 6 podemos observar esses dados. 

 

Tabela 6. Unidades da última consulta para os pacientes contrarreferenciados para as 

Unidades do PMF 

 

Unidades de Saúde Nº de pacientes 

PMF 14 

UBS 0 

Policlínicas  1 

PMF e Policlínica 1 

PMF e HUAP 1 

Plano de Saúde 1 

Médico particular 2 

Total 20 

 

 

B) Em relação à data da última consulta: 

Os dois casos, em que a última consulta foi fora da rede municipal de Niterói, foram 

excluídos dessa análise. Considerando os 16 que tiveram a última consulta em unidade do 

PMF, podemos observar na tabela 7 que em 87% (14/16) dos casos, a data da última consulta 

está de acordo com um acompanhamento adequado para os casos menos complexos (até 6 

meses), como são esses casos acompanhados pelas unidades do PMF. Dois pacientes não 

estão com o acompanhamento adequado, pois a data da última consulta em 1 caso foi há mais 

de 6 meses e no outro, há mais de 1 ano.   
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Tabela 7. Tempo da última consulta para os pacientes que tiveram essa consulta nas 

Unidades do PMF referenciadas 

 

Data da Última consulta Nº de pacientes 

Menos de 1 mês 4 

Entre 1 e 2 meses 5 

Entre 2 e 4 meses 5 

Mais de 6 meses 1 

Mais de 1 ano 1 

Total 16 

 

 

C) Em relação ao número de consultas no último ano: 

Considerando os 16 que tiveram a última consulta em unidade do PMF, observa-se na 

tabela 8, que 87% (14/16) tiveram um número adequado de consultas e somente 1 paciente 

não teve consulta no ano passado, o que não confere um acompanhamento adequado.  

 

Tabela 8. Nº de consultas no último ano nas Unidades do PMF referenciadas 

 

Nº consultas / último ano Nº pacientes  

0 1 

1 0 

2 2 

3 ou mais 12 

Não se lembra 1 

Total 16 

 

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades Básicas de Saúde (N=44): 

 

 Do grupo de 32 pacientes que conseguiram marcar a primeira consulta nas Unidades 

Básicas de Saúde referenciadas. 

A) Em relação à Unidade de Saúde da última consulta: 

- Em 50% (16) casos, a Unidade de Saúde da última consulta foi a mesma da UBS 

atendida. 

- Em 50% (16) casos, a Unidade de Saúde da última consulta foi diferente da UBS 

atendida. 
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Nos 16 casos em que a última consulta foi realizada em unidade diferente da UBS da 

1ª consulta, em 5 deles, a última consulta foi em unidades fora da rede municipal de Niterói (2 

com médico particular, 1 em Plano de Saúde, 1 em ambulatório da Igreja metodista e 1 no 

HUAP). Em 11 casos, a unidade da última consulta foi na rede municipal de Niterói (9 em 

Policlínicas e 2 em Unidades do PMF). 

Dentre aqueles que tiveram sua última consulta num lugar diferente da UBS 

referenciada, cabe destacar que a UBS Centro apresentou 5 pessoas nessa situação; a UBS 

Vila Ipiranga, 3 pessoas; a UBS Engenhoca, 2 pessoas; e outras unidades apresentaram 1 

pessoa cada uma (Apêndice 4, Quadro 7, p. 191).  

Nesse grupo dos 16 pacientes que tiveram a última consulta em Unidade de Saúde 

diferente da UBS atendida, analisamos os motivos da mudança. 

As categorias encontradas nesses casos foram: 

- Cultura do especialista: 12 casos (8 em Policlínicas, 1 na Igreja Metodista, 1 no 

HUAP, 1 com médico particular e 1 em Plano de Saúde). 

- Mudança do perfil da Unidade de Saúde para PMF: 2 casos. 

- Encaminhamento da UBS para a unidade do PMF: 1 caso (estava na UBS 

Piratininga, mas foi encaminhado para o PMF Cafubá). 

- “Fila grande” / Desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica: 1 caso. 

 

A análise dos motivos da unidade da última consulta ser diferente da UBS 

referenciada mostrou que a maioria das categorias estavam relacionadas à “cultura do 

especialista”, com 12 em 16 casos (Apêndice 4, quadro 8, p.192).  

Na tabela 9 observam-se as Unidades de Saúde em que as pessoas tiveram a última 

consulta na mesma UBS em que foram atendidas inicialmente. A UBS Centro apresenta 4 

casos; seguida pela UBS Barreto, com 3 casos. 
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Tabela 9. Unidade da última consulta igual à UBS referenciada 

 

UBS Nº de Pessoas 

UBS Centro 4 

UBS Barreto 3 

UBS Cantagalo 2 

UBS Caramujo 2 

UBS V. Moças 2 

UBS Ititioca 1 

UBS Piratininga 1 

UBS S.Bárbara 1 

 

É interessante destacar que dentre  as Unidades Básicas em que os pacientes marcaram 

a primeira consulta, a UBS Centro apresentou 5 casos, no grupo em que a unidade de saúde da 

última consulta foi diferente da unidade referenciada, mas também apresentou o maior 

número, 4 casos, no grupo em que a unidade da última consulta foi igual à unidade 

referenciada (Tabela 9).  

A análise das unidades em que os pacientes tiveram a última consulta permite observar 

que do total de 44 pacientes encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde, 34% (15/44) 

tiveram a última consulta nesse tipo de unidade e também 34% referiram as Policlínicas como 

as unidades da última consulta (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Unidades da última consulta para os pacientes contrarreferenciados para as 

Unidades Básicas de Saúde 

 

Unidades de Saúde Nº de pacientes 

UBS 15 

PMF 3 

Policlínicas  15 

UBS e Policlínica 2 

Plano de Saúde 2 

Médico particular 2 

Ambul. da Marinha 1 

HUAP 1 

HMCT 1 

Nenhuma 2 

Total 44 
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B) Em relação à data da última consulta nas UBSs referenciadas: 

 

Analisamos a data da última consulta e o número de consultas no último ano, nos 16 

casos em que a unidade da última consulta foi igual à UBS referenciada. 

Cabe ressaltar que somente 50% (16/32) dos pacientes, que marcaram nas UBSs 

referenciadas, tiveram a última consulta nessas unidades de saúde. 

A tabela 11 mostra o tempo da última consulta para os 16 pacientes que tiveram essa 

consulta nas Unidades Básicas de Saúde para as quais foram contrarreferenciados. 

 Observamos que nesses casos, para os 14 pacientes o tempo da última consulta estava 

adequado (até 4 meses) e 2 pacientes tiveram a última consulta no período de 4 a 6 meses. 

Analisando esses 2 casos, observamos que em 1 deles, o tempo estava adequado, pois o seu 

diagnóstico era HAS estágio I e no outro caso, o tempo não era adequado, pois o diagnóstico 

era HAS estágio II; e consideramos como adequado o período máximo de 4 meses para o 

intervalo entre as consultas médicas. 

 

Tabela 11. Tempo da Última Consulta para os pacientes que tiveram essa consulta nas 

UBSs para onde foram contrarreferenciados 

 

Intervalo de tempo Nº de pacientes 

Menos de 1 mês 2 

Entre 1 e 2 meses 4 

Entre 2 e 4 meses 8 

Entre 4 e 6 meses 2 

Total 16 

 

 

C) Em relação ao número de consultas no último ano nas UBSs referenciadas: 

 

Considerando os 16 pacientes que tiveram a última consulta nas UBSs referenciadas, 

observamos na tabela 12, que 81% (13/16) tiveram 3 ou mais consultas no último ano, o que 

é considerado um número adequado para esses pacientes, em acompanhamento nesse nível de 

atenção à saúde. 
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Tabela 12. Nº de consultas no último ano nas UBS referenciadas 

 

Nº consultas / último ano Nº pacientes  

1 0 

2 2 

3 ou mais 13 

Não se lembra 1 

Total 16 

 

Grupo contrarreferenciado para as Policlínicas (N=152): 

 Do grupo de 109 pacientes que conseguiram marcar a primeira consulta nas 

Policlínicas referenciadas. 

A) Em relação à Unidade de Saúde da última consulta: 

- Em 78% (85/109) dos casos, a Unidade de Saúde da última consulta foi a mesma da 

Policlínica referenciada. 

- Em 22% (24/109) casos, a Unidade de Saúde da última consulta foi diferente da 

Policlínica referenciada. 

A tabela 13 apresenta a comparação entre o número de pacientes que marcaram a 1ª 

consulta nas Policlínicas referenciadas e o número de pacientes que tiveram a última consulta 

na mesma unidade. Cabe destacar que na Policlínica de Itaipu, todos os 6 pacientes que 

marcaram a primeira consulta tiveram a última consulta na mesma unidade; o que ocorreu 

também com a da Ilha da Conceição, embora com apenas 1 paciente nessa situação. 

 

Tabela 13. Policlínicas referenciadas e Nº de pacientes que tiveram a última consulta nas 

mesmas Unidades de Saúde 

 

Policlínicas 

Nº de pacientes 

contrarreferenciados 

Nº de pacientes que marcaram a 1ª 

consulta na Policlínica referenciada 

Nº de pacientes que tiveram a 

última consulta na mesma 

Policlínica 

P.S.Rosa 32 23 19 

P. Fonseca 30 24 15 

P.L.Batalha 26 19 13 

P.C.A.Silva 24 15 13 

P. Engenhoca 20 14 13 

PESP 11 7 5 

P.Itaipu 8 6 6 

P. 

I.Conceição 1 1 1 

Total 152 109 85 
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A Policlínica de Santa Rosa teve 1 caso, em que a última consulta foi nessa unidade, 

com clínico, mas o paciente marcou também com médico particular (Cardiologia).  

A Policlínica do Fonseca apresentou 2 casos, em que a última consulta foi nessa 

unidade, com clínico, mas os pacientes marcaram também na PESP (Cardiologia) e com 

médico particular (Endocrinologia). 

A Policlínica Carlos Antônio da Silva teve 1 caso, em que a última consulta foi nessa 

unidade, com endocrinologista, mas o paciente marcou também na Policlínica da Ilha da 

Conceição (Cardiologia) e depois no HUAP (Cardiologia).  

A Policlínica da Engenhoca apresentou 1 caso, em que a última consulta foi nessa 

unidade, com endocrinologista, mas o paciente marcou também na PESP (Cardiologia). Esse 

paciente tinha sido contrarreferenciado para a Policlínica da Engenhoca para a Clínica. 

A Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço (PESP) teve 1 caso, em que a última 

consulta foi nessa unidade, com endocrinologista, mas o paciente marcou também em Plano 

de Saúde (Cardiologia). 

A Policlínica de Itaipu apresentou 1 caso, em que a última consulta foi nessa  unidade, 

com endocrinologista, mas o paciente marcou também  no Instituto Nacional de Cardiologia.  

Em relação aos 24 casos em que a última consulta foi em unidade diferente da 

referenciada, podemos observar a relação com as seguintes Policlínicas: Fonseca (9 casos), 

Largo da Batalha (6 casos), Santa Rosa (4 casos), Carlos Antônio da Silva (2 casos), PESP (2 

casos) e Engenhoca (1 caso) (Apêndice 4, Quadro 9, p. 193). 

Cabe destacar que a maioria dos casos em que os pacientes tiveram a última consulta 

em unidade de saúde diferente da Policlínica referenciada, e na qual marcaram a primeira 

consulta, se relacionou à Policlínica do Fonseca, seguida das Policínicas do Largo da Batalha 

e de Santa Rosa. 

Desse grupo de 24 pacientes, em 10 casos, a última consulta foi em unidade de saúde 

da rede municipal de Niterói (Apêndice 4, Quadro 10, p.194); e em 14 casos, a última 

consulta foi fora dessa rede (Apêndice 4, Quadro 11, p. 194). 

Dos 152 pacientes encaminhados para as Policlínicas, 64% (98/152) deles relataram a 

unidade da última consulta como Policlínicas, e 14% (21/152) deles tiveram a última consulta 

com médico particular ou por meio de Plano de Saúde (Apêndice 3, tabela 19, p.186). 

 

B) Em relação à data da última consulta nas Policlínicas referenciadas: 
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A tabela 14 apresenta o tempo decorrido da última consulta nos 85 casos, em que essa 

consulta foi realizada nas Policlínicas referenciadas. Observamos que em 68% o tempo 

decorrido da última consulta foi até 4 meses, o que seria adequado para os casos 

encaminhados para esse nível de atenção.  

 

 

Tabela 14. Tempo da última consulta para os pacientes que tiveram essa consulta nas 

Policlínicas referenciadas 

 
Data da Última 

consulta Nº de pacientes Percentual 

Menos de 1 mês 17 20,0% 

Entre 1 e 2 meses 16 18,8% 

Entre 2 e 4 meses 25 29,4% 

Entre 4 e 6 meses 13 15,3% 

Mais de 6 meses 8 9,4% 

Mais de 1 ano 4 4,7% 

Não se lembram 2 2,4% 

Total 85 100,0% 

 

C) Em relação ao número de consultas no último ano nas Policlínicas referenciadas: 

Considerando os 85 pacientes que tiveram a última consulta nas Policlínicas 

referenciadas, observamos na tabela 15, que 62% (53/85) tiveram 3 ou mais consultas no 

último ano, o que é considerado um número adequado para esses pacientes, em 

acompanhamento nesse nível de atenção à saúde.  Cabe destacar que 4 pacientes não tiveram 

consultas e que 5 pacientes tiveram apenas 1 consulta no último ano nas Policlínicas 

referenciadas.  

 

Tabela 15. Nº de consultas no último ano nas Policlínicas Referenciadas 

 

Nº consultas / último ano Nº pacientes  

0 4 

1 5 

2 19 

3 ou mais 53 

Não se lembra 4 

Total 85 
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7.4.5. Formas de acesso aos medicamentos para Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus dos pacientes encaminhados do HMCT e acompanhados nas unidades da rede 

municipal de saúde de Niterói, para onde foram contrarreferenciados. 

 

 

Grupo contrarreferenciado para as Unidades do PMF (N=20): 

 18 tentaram e conseguiram marcar a 1ª consulta nas unidades referenciadas. 

Desses 18 pacientes, 2 passaram a se tratar com médico particular. 

 Dos 16 pacientes em tratamento nas unidades do PMF referenciadas: 

- 15 pacientes conseguem pegar os remédios nessas unidades;  

- 1 paciente não vai à unidade para pegar os remédios; compra na Farmácia da UFF.  

 Dos 15 pacientes que pegam os remédios nas unidades do PMF referenciadas: 

Em relação aos tipos de remédios: 

- 12 pacientes conseguem pegar todos os remédios; 

- 3 pacientes conseguem pegar alguns remédios (em 2 casos, os remédios fazem parte 

da lista da FMS de Niterói; e em 1 caso, não faz parte da lista). 

Em relação à frequência com que conseguem pegar os remédios: 

- 14 pacientes “sempre” conseguem pegar; 

- 1 paciente “às vezes” consegue pegar. 

 

A tabela 16 mostra as formas de acesso dos pacientes em tratamento nas Unidades do 

PMF referenciadas. 

Dos 16 pacientes em tratamento nessas Unidades de Saúde, 63% utilizam somente a 

Unidade de Saúde para pegar os remédios.  

 

Tabela 16. Formas de Acesso aos medicamentos dos pacientes em tratamento nas 

Unidades do PMF referenciadas 

 

Formas de Acesso aos Medicamentos Nº de Pacientes 

Pegam remédio na Farmácia da Unidade de Saúde 10 

Compra na Farmácia da UFF 1 

Pegam na Unidade de Saúde e na Farmácia Popular 2 

Pegam remédio na Farmácia da Unidade de Saúde e compram em Farmácia 

comum 3 

Total 16 
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Grupo contrarreferenciado para as Unidades Básicas de Saúde (N=44): 

 41 pacientes tentaram e 32 conseguiram marcar a 1ª consulta nas Unidades Básicas de 

Saúde referenciadas. 

Desses 32 pacientes, 5 pacientes passaram a se tratar fora da rede municipal de saúde 

de Niterói (2 com médico particular, 1 em plano de saúde, 1 no HUAP e 1 em ambulatório de 

Igreja). 

 Dos 27 pacientes restantes, 9 passaram a se tratar em Policlínicas e 2 em unidades do 

PMF. 

 Dos 16 pacientes em tratamento nas UBS referenciadas: 

Em relação aos tipos de remédios: 

- 11 pacientes conseguem pegar todos os remédios nessas unidades; 

- 4 pacientes conseguem pegar alguns remédios nessas unidades (em 3 casos, os 

remédios fazem parte da lista da FMS de Niterói; e em 1 caso, não faz parte da lista).  

- 1 não consegue pegar o remédio na UBS referenciada (esse remédio está na lista da 

FMS Niterói). 

Em relação à frequência com que conseguem pegar os remédios: 

- 8 pacientes “sempre” conseguem pegar; 

- 7 pacientes “às vezes” conseguem pegar. 

- 1 paciente “nunca” consegue pegar. 

 

A tabela 17 mostra as formas de acesso dos pacientes em tratamento nas Unidades 

Básicas de Saúde referenciadas. Dos 16 pacientes em tratamento nessas Unidades de Saúde, 

50% utilizam somente a Unidade de Saúde para pegar os remédios.  

 

Tabela 17. Formas de acesso aos medicamentos dos pacientes em tratamento nas UBS 

referenciadas 

 

Formas de Acesso aos Medicamentos Nº de Pacientes 

Pegam remédio na Farmácia da Unidade de Saúde 8 

Pegam na Farmácia Popular 1 

Pegam na Unidade de Saúde e na Farmácia Popular 3 

Pegam remédio na Farmácia da Unidade de Saúde e compram em Farmácia 

comum 2 

Pegam na Farmácia Popular e compram em Farmácia comum 1 

Pega na Farmácia do HMCT ou na Policlínica do Largo da Batalha 1 

Total 16 
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Grupo contrarreferenciado para as Policlínicas (N=152): 

 130 pacientes tentaram e 109 conseguiram marcar a 1ª consulta nas Policlínicas 

referenciadas.  

Desses 109 pacientes, 14 pacientes passaram a se tratar fora da rede municipal de 

saúde de Niterói (6 com médico particular, 5 em plano de saúde, 1 no HUAP, 1 no Hospital 

da UFRJ e 1 no Instituto Fernandes Figueira - IFF). 

 Dos 95 pacientes restantes, 3 passaram a se tratar em unidades do PMF, 1 em UBS, 5 

em outras Policlínicas e 1 voltou para o HMCT.  

 Dos 85 pacientes em tratamento nas Policlínicas referenciadas: 

 

Em relação aos tipos de remédios: 

- 42 pacientes conseguem pegar todos os remédios nessas unidades; 

- 26 pacientes conseguem pegar alguns remédios nessas unidades (em 20 casos, os 

remédios fazem parte da lista da FMS de Niterói; em 4 casos, não fazem parte da lista; e 2 

pacientes não se lembraram dos nomes dos remédios que não conseguem pegar).  

- 5 pacientes não conseguem pegar os remédios nessas unidades (em 3 casos, os 

remédios fazem parte da lista da FMS Niterói; e em 2 casos, não fazem parte da lista).  

- 8 pacientes não vão à unidade de saúde para pegar os remédios; 

- 4 pacientes não estão tomando remédio; 

 

Em relação à frequência com que conseguem pegar os remédios: 

- 32 pacientes “sempre” conseguem pegar; 

- 36 pacientes “às vezes” conseguem pegar. 

- 5 pacientes “nunca” conseguem pegar. 

- 8 pacientes não vão à unidade de saúde para pegar os remédios. 

- 4 pacientes não estão tomando remédio. 

  

 A tabela 18 mostra as formas de acesso aos medicamentos dos pacientes em 

tratamento nas Policlínicas referenciadas.  

Dos 85 pacientes em tratamento nessas Unidades de Saúde, 27% utilizam somente a 

Unidade de Saúde para pegar os remédios.  
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Tabela 18. Formas de Acesso aos medicamentos dos pacientes em tratamento nas 

Policlínicas referenciadas 

 

Formas de Acesso aos Medicamentos Nº de Pacientes 

Pegam remédio na Farmácia da Unidade de Saúde 23 

Pegam na Farmácia Popular 6 

Compram em Farmácia comum 7 

Pegam na U. de Saúde e na Farmácia Popular 25 

Pegam na U. de Saúde e na Farmácia Popular e compram em Farmácia comum 5 

Pegam remédio na Farmácia da Unidade de Saúde e compram em Farmácia 

comum 10 

Pegam remédio na Farmácia da Unidade de Saúde e compram na farmácia da UFF 1 

Pegam na Farmácia Popular, compram na Farmácia da UFF e em Farmácia 

comum 1 

Pegam na Farmácia Popular e compram em Farmácia comum 2 

Pega no Centro Espírita 1 

Não estão tomando remédios 4 

Total 85 

 

 

7.4.6. Contribuições da análise qualitativa: relatos de algumas entrevistas. 

 

 Grupo contrarreferenciado para as Unidades do PMF (N=20): 

Desse grupo, 2 pacientes tiveram a última consulta com médico particular. 

Destacamos os dois relatos para compreender os motivos para a procura do atendimento fora 

das unidades do PMF.  

Uma paciente de 77 anos, encaminhada em 18/11/2005, com diagnóstico de HAS I, 

para o PMF do Cubango (PMF Jonathas Botelho), relatou dificuldade na marcação da 1ª 

consulta por “demora para marcar consulta”. Teve agendamento de uma nova consulta, mas 

não se lembra para quanto tempo depois. A paciente relata que não voltou mais ao PMF. 

Segue seu relato: 

 

“[...] Ah, eu não fui mais lá não, porque inclusive eu fui uma vez lá, 

cansada, subi aquele morrareu, tinha marcado pra de manhã o médico. Isso 

já tem uns 3 ou 4 anos. Cheguei lá, o médico disse que não ia atender, pra 

voltar à tarde. Ah, não voltei mais não. Ah, não voltei mais”. “[...] Mandam 

tudo pro Posto de saúde, mas o Posto de Saúde, não vejo nada, não tem 

recurso. Então, a gente pra fazer um exame, pra procurar um médico, eles 

mandam pra fazer lá fora né, na Amaral Peixoto, mas demora muito, é uma 

dificuldade. Então, eu tive várias vezes lá e eu desisti porque era muito 

difícil e eu não conseguia. Fiquei com a vista com princípio de Glaucoma, tô 

tratando... Olha, tô pagando tudo, meus filhos tá pagando. Tá pagando 
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médico, tá pagando fisioterapia, porque é muito difícil, porque aquele 

negócio de espera, a gente não dá pra esperar, não é isso”? 

 

“[...] Então eu tava me tratando no Posto do Cubango, aqui, ah esqueci o 

nome, em frente ao Dr. Memória. Eu sei que tudo manda pra lá, mas nem 

sempre a gente pode ser atendido, e sempre demora pra fazer exame, pra 

fazer tudo, tá a maior dificuldade, então eu desisti. Aí eu fui tratar no 

ASPERJ. [...] Eu desisti porque andei com muito problema nos ossos, de 

labirintite, tive muito problema mesmo, aí meu filho paga pra mim lá 

R$60,00 por mês, e eu passei a ir a médico lá. [...] Eu não vou dizer que os 

médicos que estão agora lá no Posto são ruim porque eu não tenho ido lá, 

mas no tempo que eu ia era o Dr. R., era um médico muito bom, muito bom. 

[...] Logo assim que começou o Posto era uma beleza, mas depois, a doença 

não espera não é? [...] O tempo de espera é muito, é muita espera, é muita 

espera. [...] Lá no ASPERJ meu filho paga R$60,00 por mês e tem direito a 

médico, não paga o médico e tem direito a fisioterapia também, não paga. 

[...] Pode ter 3 consultas por mês de médico fora a fisioterapia.” (E- 22).  

 

No final quando perguntei se tinha sugestões para melhorar o atendimento no Posto, 

ela falou:  

 

“[...] Se a gente depende do posto, a gente tem que ter mais assistência, por 

exemplo, se depende de um exame, se depende de um médico, tem que ter 

mais médico e os exames não podem demorar tanto também, não é? E 

demora muito”. 

 

“[...] Eu acho que tem que melhorar não é só pra mim não, porque tem 

muita gente esperando, inclusive visita de médico que não vem, como tem 

essa minha vizinha esperando há 8 dias. [...] Se for depender disso, é por 

isso que eu digo, não é que a gente possa, mas é que a saúde da gente não 

pode esperar do jeito que tá acontecendo né?”     

 

“[...] A senhora pode fazer em nome de todos porque tem muita gente 

necessitada que eu conheço e que também tá precisando.” (E-22). 

 

Outra paciente encaminhada em 24/03/2006, para o PMF de Maria Paula, na marcação 

da 1ª consulta, não relatou dificuldade. Não teve agendamento de uma nova consulta, mas 

relatou não ter tido dificuldade para remarcar. Como não estava se sentindo bem com o 

remédio passado pelo médico do posto (Captopril), tentou marcar cardiologista, mas falou que 

geralmente leva mais de 1 ano para conseguir marcar. Assim, marcou com cardiologista 

particular. 

Cabe destacar que nesses 2 casos, em que a última consulta foi diferente da unidade 

referenciada, a última consulta foi com médico particular, na Cardiologia.  

Pelos relatos desses dois pacientes, observamos que em um caso houve dificuldade de 

remarcação de consulta na unidade do PMF, além de demora na realização de exames, o que 
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fez com que os filhos da paciente passassem a pagar o ASPERJ. E, então, a paciente marcou 

com cardiologista.  

No outro caso, por não ter se sentido bem com o remédio passado no Posto de Saúde, 

a paciente resolveu marcar cardiologista. E, pela dificuldade de marcar o especialista na rede, 

a paciente marcou com médico particular. 

 

 Grupo contrarreferenciado para as Unidades Básicas de Saúde (N=44): 

Para embasar a análise da continuidade do cuidado, vamos incluir alguns relatos 

significativos, do momento das entrevistas, dos casos em que a última consulta foi realizada 

em UBS diferente da UBS para onde foram contrarreferenciados. Cabe destacar o relato de 

uma paciente atendido inicialmente na UBS Vila Ipiranga e que passou a se tratar na 

Policlínica do Fonseca, mas teve sua última consulta com médico particular. Ela relatou, no 

momento da entrevista:  

 

“Não vou mais ao Posto do Fonseca, porque tem que ir para a fila muito 

cedo. O remédio da pressão, às vezes eu tomo quando a pressão sobe; eu 

tenho aparelho de pressão em casa" (E-2). 

 

Outro caso foi o de uma paciente atendida na UBS Vila Ipiranga e que teve a última 

consulta com cardiologista, na PESP:  

 

“Na Policlínica do Fonseca, quando tinha cardiologista, tinha que voltar e 

passar pela triagem para poder marcar para o cardiologista. Para clínico 

geral é difícil. Neste ano tentei marcar pro meu pai, chegamos às 6:40 hs., 

deu senha às 8 hs., mas não consegui. Em 2010 quando eu estava pegando 

risco cirúrgico pra cirurgia de catarata, infartei e fui internada no Hospital 

Estadual Azevedo Lima. Depois fui encaminhada para a PESP, porque a 

cardiologista da P. Fonseca saiu de lá. Em março/12, lá na PESP, como eu 

só consegui marcar pra Outubro/12, procurei cardiologista particular 

(Clube Saúde Fonseca). A gente  paga R$ 25,00 por consulta” (E-3). 

 

Uma paciente atendida na UBS (Engenhoca) e encaminhada para a Policlínica da 

Engenhoca, para Cardiologista relatou:  

 

“Na Policlínica da Engenhoca para marcar cardiologista, é difícil. Tem um 

dia certo no mês para marcar pro mês todo. Faço ginástica do Gugu todo 

dia mais ou menos às 7 hs. É a minha maior alegria” (E-6). 
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O relato de outra paciente demonstra a dificuldade do acesso e a falta de integralidade 

no acompanhamento. A paciente foi encaminhada para a UBS Barreto, mas foi atendida na 

UBS Centro: "Difícil marcar na UBS do Barreto.  Tinha carteira da UBS Centro, marquei 

lá".  Depois, da UBS Centro, foi encaminhada para a PESP (para tratar HAS) e para a PCAS 

(para tratar DM). Apesar de fazer tratamento em outra Unidade de Saúde, pega remédio na 

que foi encaminhada (UBS Barreto). 

Observamos no decorrer das entrevistas que alguns pacientes, que tiveram dificuldades 

de marcar consultas com especialistas na rede, procuraram clínicas com consultas a preços 

populares. Os relatos demonstraram que os preços dessas consultas variavam de R$ 25,00 a 

R$ 40,00. 

 

 Grupo contrarreferenciado para as Policlínicas (N=152): 

Uma senhora de 74 anos, com diagnóstico de HAS I, encaminhada, em 23/02/2006, 

para o clínico na Policlínica Carlos Antônio da Silva, relatou que tentou marcar a primeira 

consulta, mas não conseguiu por causa da fila grande; não tentou marcar em outra unidade da 

rede de saúde de Niterói. Marcou para médico particular, cardiologista. Segue seu relato:  

 

“Não consegui marcar porque tem que chegar muito cedo na fila mais ou 

menos às 6 horas e é difícil atravessar aquela rua nessa hora.Quando passo 

mal, vou na Emergência do CPN. Vou na consulta com cardiologista de 3 

em 3 meses, pago R$ 80,00 a consulta”( E-27). 

 

Quando perguntei sobre sugestões para solucionar esse problema, respondeu: “não 

precisasse ir tão cedo para marcar a consulta e sair da consulta com nova consulta 

marcada”. 

 

Um senhor de 72 anos, com diagnóstico de HAS II, encaminhado, em 10/02/2006, 

para a Policlínica do Fonseca, para o clínico e atendido nessa unidade, por cardiologista, 

falou:  

 

"Este centro de atendimento é uma porcaria, ele é uma droga e passei a me 

tratar no SESI. Para marcar consulta tem que chegar às 4 hs. da manhã, 

numa ponta de uma favela para  marcar pra daqui a 3 meses porque 

dificilmente se consegue. Abre às 7 hs. e quando chega às 7:15 hs. não tem 

mais. Às vezes chega cedo e não consegue pegar número O cardiologista 

desapareceu desde 2007-2008. Até 2007 ainda conseguia consulta com Dr. 

M.  e ele marcava para 2 meses na dependência da necessidade. De 2007 

pra cá não fui mais. Para clínico, até 2009, tinha Dr. P., mas ele entrou de 
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licença médica e saiu também. Tive um problema urológico e fui 

encaminhado para o Hospital Orêncio de Freitas. Eu estava com inflamação 

no testículo e encaminharam para o Posto (Urgente/urgentíssimo). Isso tem 

3 anos, até hoje este P. Saúde (P. Fonseca) não marcou . Meu protocolo é 

175 de 2005 e até hoje nem resposta. Todas as vezes que eu procurei, eu 

desisti de procurar por causa de fila grande”. "Número insuficiente de 

médicos para atender a demanda". (E-38) 

 

Esse paciente relatou que já telefonou para o serviço de atendimento do SUS, nº 136, 

para reclamar do atendimento de Niterói, mas até agora não adiantou. Quando perguntei sobre 

sugestões para a Policlínica do Fonseca, ele afirmou que na recepção, os funcionários não 

eram cordiais; o número de médicos deveria aumentar; disse também que alguns médicos não 

tinham o menor interesse. Disse ainda:  

 

“Na 1ª vez pode ser fila, mas a partir daí o próprio médico deveria marcar a 

sua consulta de acordo com a sua necessidade. O médico é que é a pessoa 

indicada para avaliar a necessidade da volta e não o atendente. Na P. 

Fonseca a maioria que procura é de idosos e fica complicado ir para a fila. 

Atualmente eu vou no SESI no cardiologista de 3 em 3 meses e pago R$ 

30,00 a consulta”. (E-38) 

 

Uma paciente de 64 anos, com diagnóstico de HAS II, encaminhada, em 29/10/2005, 

para a Policlínica do Largo da Batalha para o clínico e atendida nessa Policlínica por clínico, 

relatou:  

 

“Tem 3 anos que pediram Ecodoppler de Carótidas e ainda não consegui 

fazer. Tinha conseguido cardiologista na Policlínica do Largo da Batalha. 

Quando o médico saiu, fui procurar na Policlínica de Itaipu, mas não fui 

atendida. Falaram que eu tenho que tratar no Largo da Batalha, só que aqui 

neste posto as filas são imensas. Tem que chegar mais ou menos às 5hs. da 

manhã. Há 6 anos estava na Bahia, eu estava subindo em uma duna no 

Carnaval e eu infartei. No dia 20/4/12 estava sentindo fraqueza e procurei 

clínico no Largo da Batalha e ele falou que eu tava com Bico de Papagaio. 

Fui no médico particular no Centrocárdio. O médico falou que ia fazer 

Teste de Esforço. Na semana seguinte, passei mal “estou sufocando", "estou 

morrendo". Fui para o HUAP e fiquei internada por 1 mês e pouco. Fiz 

Cateterismo e coloquei stent no dia 28/5/12 e em 5/6/12 coloquei novo 

stent” (E-41). 

 

Uma paciente de 52 anos, com diagnóstico de DM tipo 2, encaminhada, em 

19/08/2008, para a Policlínica Santa Rosa e atendida nessa unidade pelo clínico, deu a 

seguinte sugestão para melhorar o atendimento:   
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“Quando o paciente saísse deixava a consulta marcada. Seria mais simples. 

O certo era agendar. Quando você volta já está certa a consulta. Muita 

gente desiste. Você desanima quando não consegue” (E-193). 
 

Uma senhora de 76 anos, com diagnóstico de HAS III, encaminhada, em 17/04/2009, 

para a Policlínica Carlos Antônio da Silva e atendida nessa unidade de saúde, disse:  

 

“Dotora, às vezes os médicos pensam que a gente vai pro posto e não 

precisa, mas a gente vai porque tá doente. e é uma dificuldade danada para 

marcar consulta. Poderia agendar para as doenças crônicas e nos casos de 

doenças agudas, o paciente pegaria número para ser atendido” (E- 234).  

 

 

 

7.4.7. A título de uma revisão dos achados da pesquisa  

 

 Do grupo de 254 pacientes contrarreferenciados, excluímos os que moram 

“atualmente” em outros municípios e ficamos com 216 pacientes residentes em Niterói. 

 Desse último grupo, apesar de 89% (192/216) dos pacientes contrarreferenciados 

terem marcado a primeira consulta nas unidades para onde foram contrarreferenciados, ou em 

outras unidades de saúde da rede municipal de Niterói, apenas um pequeno percentual 

conseguiu o agendamento de uma nova consulta; a maioria teve que retornar para a fila, a fim 

de marcar nova consulta. Isso prejudica sobremaneira o tratamento continuado e a linha de 

cuidado aos pacientes com doenças crônicas, tais como, Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus.  

Os resultados da pesquisa foram muito diferentes segundo os tipos de unidades de 

saúde.  

No grupo contrarreferenciado para as Unidades do PMF, 100% (18/18) dos pacientes 

que tentaram, conseguiram marcar a primeira consulta; no grupo encaminhado para as 

Unidades Básicas de Saúde, esse percentual ficou em 78% (32/41); e naquele 

contrarreferenciado para as Policlínicas chegou a 84% (109/130). 

Houve, portanto, uma diferença expressiva e favorável para o grupo das Unidades do 

PMF e os outros dois grupos apresentaram uma discreta diferença no percentual.    

Como não tínhamos pensado, inicialmente, na possibilidade de os pacientes não 

tentarem marcar a primeira consulta nas unidades referenciadas, não tínhamos como objetivo 

específico identificar os motivos para eles não tentarem marcá-la. Mas, como isso ocorreu, 

levantamos esses motivos. E a análise qualitativa – por meio da separação dos motivos em 
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categorias – contribuiu para melhor compreender porque os pacientes não tentaram marcar a 

primeira consulta nas unidades referenciadas.   

Observamos que tanto no grupo encaminhado para as Unidades do PMF (2 pacientes), 

quanto no grupo encaminhado para as Unidades Básicas de Saúde (3 pacientes),  a análise de 

categorias mostrou a presença da “cultura do especialista”. Por conseguinte, o problema não 

estava relacionado às unidades de saúde, mas à crença, dos pacientes, de que seriam melhor 

atendidos por médicos especialistas. 

No grupo contrarreferenciado para as Policlínicas, a análise de categorias se referia em 

8 casos à crença dos pacientes de que teriam melhor tratamento com especialistas (4 casos) ou 

no hospital (4 casos); e, em 5 casos se referia à facilidade de marcar em outra unidade; apenas 

1 caso estava relacionado a problemas da unidade de saúde, a um desequilíbrio entre a oferta e 

a demanda de consulta médica. 

Assim, em relação à falta de tentativa de marcar a primeira consulta, a categoria 

“cultura do especialista” apareceu nos três tipos de unidades, e a “cultura do hospital” 

apareceu no grupo das Policlínicas.  

Em relação às dificuldades na marcação da primeira consulta nas unidades 

referenciadas, no grupo encaminhado para as Unidades do PMF, dos 18 pacientes que 

marcaram a primeira consulta nessas unidades, 2 relataram dificuldades, que a análise das 

categorias nos remeteu à categoria “desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica”. 

Não esperávamos encontrar esse tipo de dificuldade nas unidades do PMF, que 

trabalham com adscrição da clientela.  

Quanto às Unidades Básicas de Saúde, dos 32 pacientes que marcaram a primeira 

consulta nessas unidades, 5 relataram dificuldades. E a análise das mesmas levou-nos a incluí-

las na categoria “desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica”, caracterizada por 

“fila grande” e “ter que chegar de madrugada para marcar consulta”.  

Dos 9 pacientes desse grupo que não conseguiram marcar a primeira consulta nas 

unidades referenciadas,  a análise das dificuldades nos remeteu, dentre outras, às categorias 

“desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta médica”, em 3 casos; e  “área de 

abrangência diferente da unidade referenciada”, em 3 casos. Essa última categoria está 

relacionada a áreas limítrofes entre duas unidades de saúde e somente a própria unidade de 

saúde consegue definir se aquela área de residência pertence ou não a sua área de 

abrangência.  

Do grupo contrarreferenciado para as Policlínicas, dos 109 pacientes que marcaram a 

primeira consulta nessas unidades, 29 relataram dificuldades para marcá-la; a análise das 
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mesmas nos levou a incluí-las na categoria “desequilíbrio entre oferta e demanda de consulta 

médica”.  

A fala de um paciente nos chama atenção pela clareza: “[...] fila grande; número 

insuficiente de médicos para atender a demanda". 

Dos 21 pacientes desse grupo que tentaram e não conseguiram marcar consulta nas 

Policlínicas referenciadas, a análise das dificuldades nos remeteu às categorias “desequilíbrio 

entre oferta e demanda de consulta médica”, em 9 casos, – sendo que em 3 desses casos, 

encontramos a sobreposição da categoria “cultura do especialista” –; “área de abrangência 

diferente da unidade referenciada”, em 4 casos; “marcou em outra unidade de saúde”, em 4 

casos; “negação do fluxo administrativo”, em 2 casos; “fluxo administrativo burocrático”, em 

1 caso; “marcou em outra unidade de saúde”, em 1 caso. 

Assim, a segunda diferença observada entre os tipos de unidades de saúde foi em 

relação às dificuldades apresentadas na marcação da primeira consulta. O grupo 

contrarreferenciado para as unidades do PMF apresentou uma diferença favorável (11%), em 

relação ao grupo referenciado para as Unidades Básicas de Saúde (16%) e ao grupo das 

Policlínicas (27%). 

Estes resultados, embora trabalhando com números pequenos, sugerem que quanto 

maior a densidade tecnológica das unidades de saúde, maiores dificuldades os pacientes 

encontraram na marcação das consultas.  

A terceira diferença entre os tipos de unidades de saúde deu-se quanto ao agendamento 

de uma consulta após a primeira consulta.  

Saíram com uma nova consulta marcada 50% (9/18) dos pacientes atendidos nas 

Unidades do PMF, 9% (3/32) daqueles atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e 10% 

(11/109) dos atendidos nas Policlínicas. 

Encontramos, mais uma vez uma diferença expressiva a favor das Unidades do PMF e 

nesse caso, os outros dois grupos não apresentaram diferenças. 

A quarta diferença entre os tipos de unidades de saúde manifestou-se nas formas de 

acesso dos medicamentos necessários aos tratamentos de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus.  

No grupo contrarreferenciado para as Unidades do PMF, dos 16 pacientes em 

tratamento nessas unidades de saúde, 15 vão à unidade para pegar os remédios, e desses, 80% 

(12/15) conseguem pegar todos os remédios; 3 pacientes conseguem pegar alguns remédios 

(os remédios que faltam para dois desses pacientes, fazem parte da lista da FMS, de Niterói). 

Em relação à frequência, 93% (14/15) dos pacientes “sempre” conseguem pegar os remédios. 
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No grupo contrarreferenciado para as Unidades Básicas de Saúde, dos 16 pacientes em 

tratamento nessas unidades de saúde, todos vão à unidade para pegar os remédios, e desses, 

69% (11/16) conseguem pegar todos os remédios, 4 conseguem pegar alguns remédios (os 

remédios que faltam para 3 desses pacientes, fazem parte da lista da FMS, de Niterói) e 1 

paciente não consegue pegar o remédio (que faz parte dessa lista). Quanto à frequência, 50% 

(8/16) dos pacientes “sempre” conseguem pegar os remédios. 

No grupo contrarreferenciado para as Policlínicas, dos 85 pacientes em tratamento 

nessas unidades de saúde, 77 vão à unidade para pegar os remédios, e desses, 55% (42/77) 

conseguem pegar todos os remédios; 26 pacientes conseguem pegar alguns remédios (os 

remédios que faltam para 20 desses pacientes, fazem parte da lista da FMS, de Niterói) e 5 

pacientes não conseguem pegar os remédios nessas unidades (os remédios que faltam para 3 

desses pacientes, fazem parte dessa lista). Em relação à frequência, 42% (32/77) dos 

pacientes “sempre” conseguem pegar os remédios. 

No que diz respeito ao fornecimento dos medicamentos que fazem parte da lista básica 

da FMS de Niterói para o tratamento da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, as Unidades 

do PMF também apresentaram melhores resultados. 

Esses resultados apontam para uma diferença expressiva e favorável para o grupo 

encaminhado para as Unidades do PMF, no acesso à primeira consulta, no agendamento de 

uma nova consulta e nas formas de acesso aos medicamentos necessários ao tratamento da 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Os melhores resultados para o grupo encaminhado 

para essas unidades podem ser explicados pelo modelo de atenção à saúde desse programa
19

, 

com adscrição da clientela e responsabilização sanitária pelo atendimento. 

Em pesquisa feita nos serviços de Volta Redonda, Pinheiro afirma:  

 

[...] são as filas o que mais afeta o acesso aos serviços ofertados pelo 

sistema. Portanto, ao esperar um determinado tempo para ser atendido, já se 

parte do pressuposto que o acesso efetivo está garantido – o problema está 

em “ficar na fila”, esperar, para talvez não ser atendido (PINHEIRO, 2001, 

p. 71).  

 

Sobre a “cultura do hospital”, a autora discorre:  

 

[...] a preferência pelo atendimento hospitalar faz parte da história passada e 

presente das políticas de saúde no país, que tem no itinerário da busca da 

população pela cura a representação de que o hospital é o lugar que reúne 

                                                 
19

 Em Niterói, o Programa Médico de Família está em processo de transformação para o Programa Saúde da 

Família (PSF), atualmente denominado pelo Ministério da Saúde de Estratégia Saúde da Família (ESF). 



133 

todas as possibilidades de solucionar seu problema de saúde (PINHEIRO, 

2001, p. 72)  

 

Na nossa pesquisa, as dificuldades dos pacientes para marcar as consultas 

evidenciaram a falta de integração entre os níveis de assistência, nesse caso, do nível de maior 

para o de menor densidade tecnológica.  

Sá (2003) ressaltou que os municípios enfrentam dificuldades na integração do 

sistema, pois o processo de trabalho nas unidades de saúde se realiza de forma separada dos 

demais serviços, não se constitui parte de uma rede de atenção à saúde local ou regional.  

Segundo esse autor, houve alguma dificuldade no acesso dos pacientes aos demais 

níveis e serviços em algumas áreas específicas. E ressaltou: 

 

[...] Todos os entrevistados relataram que a deficiência no funcionamento do 

sistema de referência e contra-referência, seja por fatores administrativos, 

seja por dimensionamento inadequado da rede frente às necessidades da 

população ou por fatores históricos e culturais no desenvolvimento do 

sistema municipal, seria um dos problemas mais sérios enfrentados pelos 

diversos profissionais do programa (SÁ, 2003, p.73).     

 

 Ele cita que uma das estratégias utilizadas pelos supervisores do PMF é o contato com 

profissionais dos outros níveis de atenção a fim de garantir o acesso por meio da interferência 

pessoal. E afirma a necessidade de um sistema de referência e contrarreferência estruturado, 

com articulação entre os diversos serviços e níveis de assistência a fim de garantir a 

integralidade das ações de saúde. 

 Segundo o mesmo autor, os entrevistados, especialmente, os supervisores  

 

[...] atribuíram algumas dificuldades no sistema de referência e contra-

referência a falhas na programação da oferta nos demais níveis do sistema e 

ao perfil inadequado dos profissionais desses níveis para trabalhar na lógica 

sistêmica (SÁ, 2003, p. 96).  

 

Os entrevistados relacionaram o perfil inadequado dos profissionais à cultura histórica 

de serviços herdados de outras esferas de governo, federal e estadual, no processo de 

municipalização, como a unidade na qual realizamos nossa pesquisa – o HMCT – 

inicialmente uma unidade ligada ao antigo INAMPS. Eles salientaram ainda, que essas 

unidades de saúde ofereciam a assistência médica sem articulação com outros serviços (SÁ, 

2003). 



134 

Essa falta de articulação entre os serviços de saúde nos remete à reflexão sobre o papel 

do médico nesse sistema. Essa discussão me lembrou o caso de um cardiologista do HMCT, 

que uma vez procurei porque os pacientes contrarreferenciados estavam voltando e 

remarcando para seu ambulatório e ele os atendia e os encaminhava para marcar nova 

consulta, mesmo se eles já tivessem sido encaminhados para a rede básica. Nesse contato, lhe 

expliquei ser necessário contrarreferenciar os pacientes menos graves porque precisava dar 

vaga para outros, mais graves, que necessitavam do acompanhamento com o especialista. E 

ele me respondeu: “Eu não tenho nada a ver com essa rede. Se marcar para mim, eu 

atendo”. 

Corrobora os resultados do estudo de Sá, uma pesquisa desenvolvida e publicada por 

Nascimento & Nascimento (2005), no Município de Jequié, Bahia, que entrevistou 

enfermeiras quanto às suas concepções sobre o PSF. Segundo elas, o PSF possibilita a 

reorientação do Modelo de Atenção e contribui para a consolidação dos princípios do SUS. 

Mas, as enfermeiras apontaram como “limite” do PSF, “[...] a dificuldade de estabelecer o 

mecanismo da referência e contra-referência para os serviços especializados de média e alta 

complexidade” (NASCIMENTO & NASCIMENTO, 2005, p.338). 

Em Niterói, Mascarenhas (2003) comparou o atendimento em uma unidade básica e 

uma unidade do PMF. Em relação à frequência das consultas, observou que 

independentemente da gravidade da Hipertensão Arterial, 75,5% das consultas na UBS foram 

bimestrais e 17% foram, pelo menos, mensais, enquanto que no módulo do PMF, 93,6% 

foram consultas bimestrais e 4,8%, pelo menos, mensais. 

A pesquisa de Mascarenhas contou com a análise de prontuários para analisar o 

número de consultas anuais o que permite maior qualidade dessa informação. Em 

contrapartida, em nossa pesquisa, a coleta desse dado foi feita pela entrevista por telefone, que 

depende da lembrança do paciente em relação ao número e frequência das consultas no último 

ano, o que confere uma limitação a essa análise. 

Nesse contexto, identificamos em nossa pesquisa, em relação aos pacientes que 

tiveram a última consulta nas unidades para onde foram encaminhados, que 56% (9/16) do 

grupo do PMF,  38% (6/16) do grupo das UBSs e 39% (33/85) do grupo das Policlínicas 

tiveram a última consulta no período máximo de 2 meses.   

Quanto ao número de consultas no último ano, observamos que 75% (12/16) do grupo 

do PMF,  81% (13/16) do grupo das UBSs e 63% (53/85) do grupo das Policlínicas  tiveram 3 

consultas ou mais no último ano.  
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Essa é uma das limitações do nosso estudo, pois a coleta desses dados – na 

dependência da lembrança dos pacientes – diminui a qualidade da informação.   

Apesar da limitação de nossa análise, no que se refere ao último dado – 3 consultas ou 

mais no último ano – chama-nos atenção que o grupo das Policlínicas teve um percentual 

menor de pacientes com esse número de consultas em comparação aos outros dois grupos. E, 

esse grupo de pacientes, que são acompanhados por especialistas deveriam ter uma frequência 

maior de consultas anuais que os pacientes do PMF e das UBS.   

Em relação aos medicamentos, os resultados da pesquisa de Mascarenhas (2003) 

mostraram a gratuidade do fornecimento de medicamentos para 81,1% dos usuários da UBS e 

para 87,7% dos usuários do modulo do PMF, não havendo registro no restante dos 

prontuários.  

Na nossa pesquisa, em relação aos pacientes em tratamento nas unidades para onde 

foram encaminhados e que procuram essas unidades para pegar os remédios, 80% (12/15) do 

grupo do PMF,  69% (11/16) do grupo das UBSs e 55% (32/77) do grupo das Policlínicas 

conseguem pegar todos os remédios. Assim, nossos resultados apontam para uma diferença 

expressiva no fornecimento dos medicamentos aos pacientes para o grupo atendido nas 

Unidades do PMF. 

Cabe destacar que do grupo de 18 pacientes que marcaram consulta nas unidades do 

PMF para onde foram encaminhados, 89% (16/18) continuam o tratamento nessas unidades, 

enquanto que no grupo das UBSs, esse percentual foi de 50% (16/32) e no grupo das 

Policlínicas foi de 78% (85/109). 

Mascarenhas (2003) observou, ainda, que 62,3% dos pacientes da UBS e 32,3% dos 

pacientes do módulo do PMF foram encaminhados a consultas com especialistas, o que a 

levou a considerar que há maior resolubilidade no módulo do PMF.   

A autora concluiu que no módulo do PMF a assistência à saúde responde melhor à 

demanda dos usuários do que a UBS. Entretanto, essa assistência não é resolutiva quando 

depende de níveis de maior densidade tecnológica para o diagnóstico e tratamento de doenças 

como Hipertensão Arterial e Diabetes. Ela afirma: 

 

[...] Constatou-se, nas duas modalidades de atenção (módulo do PMFN em 

Cascarejo e UBS de Santa Bárbara), que existe ainda um estrangulamento da 

atenção com grandes filas de espera, seja para exames complementares, seja 

para atendimento especializado nos níveis secundário e terciário de atenção 

(MASCARENHAS, 2003, p.150).   
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Nossos resultados corroboram os da pesquisa de Mascarenhas, no que diz respeito à 

melhor resposta das unidades do PMF para a marcação da primeira consulta, para o 

agendamento da segunda consulta e quanto ao fornecimento dos medicamentos necessário ao 

tratamento de HAS e DM. Mas, no grupo do PMF (20 pacientes), 2 pacientes relataram 

dificuldades na primeira consulta e dos 50% dos pacientes que não tiveram agendamento de 

uma segunda consulta, 1 relatou dificuldades nessa marcação. 

Em função do modelo do PMF, com adscrição de clientela e responsabilidade 

sanitária, embora seja um número pequeno, não esperávamos encontrar essas dificuldades.   

Baratieri & Marcon (2012) buscaram conhecer as dificuldades e possibilidades 

relacionadas à longitudinalidade do cuidado, sob o ponto de vista de 20 enfermeiros de 

unidades da Saúde da Família, em pesquisa realizada em sete municípios do Paraná, em 2010.   

Para essas pesquisadoras, o sistema de contrarreferência não funciona de forma 

adequada, em virtude da ausência de informações do atendimento realizado ao usuário em 

outro nível de assistência. Elas relataram que isso acontece na maioria dos casos, e 

ressaltaram a importância dessas informações para promover maior resolubilidade e 

longitudinalidade do cuidado. 

 A respeito do sistema de referência e contrarreferência, no município de Botucatu/SP, 

Juliani & Ciampone (1999) tomaram como base a experiência de enfermeiros, que destacaram 

a falta de contrarreferências dos atendimentos realizados pelos especialistas para os clínicos 

da Atenção Primária. Essa falta deixava o médico da Atenção Básica dependente dos relatos 

dos pacientes, segundo os próprios entendimentos da consulta com o especialista.   

 A falta de importância que alguns médicos davam à ficha de contrarreferência foi 

evidenciada por um dos enfermeiros, que relatou ter presenciado um médico rasgar o papel da 

interconsulta. Caso semelhante aconteceu, em 2003, com uma paciente que eu tinha 

contrarreferenciado para uma Unidade Básica e que voltou ao HMCT relatando que a médica 

que a atendera havia rasgado a sua ficha de encaminhamento.   

 Nessa pesquisa, as autoras relataram que além da insuficiência de profissionais em 

algumas unidades, a desorganização do sistema acarretava o uso inadequado das vagas dos 

especialistas.   

 Os enfermeiros entrevistados consideraram esse sistema de referência e 

contrarreferência incapaz de garantir a continuidade da assistência. 

 As autoras salientaram:  
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[...] Um ponto importante desvelado no estudo é que o sucesso e agilidade 

dos encaminhamentos dependem, em grande parte, dos relacionamentos 

interpessoais e da informalidade, mais do que de um fluxo sistematizado 

entre os níveis de complexidade, indicando que as "vias formais" de acesso 

não funcionam adequadamente (JULIANI e CIAMPONE, 1999, p. 329). 

 

 Outros problemas citados pelas autoras foram o dilema entre organizar o sistema por 

área geográfica e respeitar a escolha do paciente; dificuldades de integração e comunicação 

entre os serviços, a relação com o hospital universitário, dificultada pela falta de entendimento 

dos alunos sobre o sistema de referência e contrarreferência e pela repetição de exames, que 

traziam mais problemas para os pacientes e mais custos para o sistema de saúde. 

 Dentre os problemas citados acima, encontramos também na nossa pesquisa, 

dificuldade de integração entre os serviços e a organização do atendimento de saúde por área 

geográfica, em detrimento das escolhas dos pacientes. 

 Nesse sentido, a experiência que tivemos na contrarreferência dos pacientes para 

outras unidades de saúde da rede de Niterói acarretou corte do vínculo com os médicos que 

faziam o acompanhamento dos pacientes, mas na maioria dos casos, os médicos haviam se 

aposentado, sem reposição por outros profissionais, e assim, havia a necessidade de 

redistribuir esses pacientes para outras unidades de saúde.  

 No entanto, existiram casos em que tivemos que fazer a contrarreferência, mesmo com 

a permanência do médico no ambulatório da unidade, em função da necessidade de priorizar 

os casos mais graves. Esse foi um dilema que tivemos que enfrentar. 

 De um modo geral, o ideal seria respeitar a escolha dos pacientes em detrimento da 

organização por áreas geográficas, e no nosso hospital, o ideal seria manter o vínculo com o 

médico que fazia o acompanhamento. Mas, na maioria das situações o ideal está muito longe 

do possível.  

 Na nossa pesquisa, em relação aos pacientes que deram os endereços de Niterói (do 

trabalho ou de parentes) para tentarem receber tratamento nessa cidade, a maioria vinha de 

São Gonçalo.  

Há muitos anos, Niterói vem recebendo muitos pacientes moradores de municípios 

vizinhos, pois o município por ter sido a capital do estado, dispõe de uma rede de serviços de 

saúde maior do que a média nacional. E também porque vários dos serviços existentes na 

cidade eram ligados ao estado ou ao antigo INAMPS, e assim, os munícipes vizinhos tinham 

direito ao atendimento.  

A partir da municipalização dessas unidades de saúde e após o município de São 

Gonçalo ter passado para gestão plena, cada município passou a se responsabilizar pelo 
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atendimento de seus munícipes, em nível de Atenção primária e especializada, com exceção 

para os casos pactuados pela Programação Pactuada e Integrada (PPI)
20

 ou para os casos de 

atendimento de urgência/emergência.   

Na pesquisa de Sá (2003), os entrevistados chamaram atenção para a ocupação 

expressiva de vagas oferecidas pelos diversos serviços de saúde de Niterói por usuários 

residentes em municípios vizinhos.   

Em um artigo publicado por Monnerat et al. (2002) sobre o município de São 

Gonçalo, baseado na pesquisa desenvolvida por Senna a respeito da composição dos serviços 

de saúde, os autores ressaltaram a importância da resolubilidade dos serviços de média e alta 

complexidade tecnológica para complementar o processo de assistência à saúde iniciado nas 

Unidades do PSF. E, relataram “[...] em São Gonçalo, esta é uma tarefa extremamente 

complexa, dada a notória fragilidade gerencial dessas unidades, que não se organizam como 

um sistema hierarquizado de saúde” (MONNERAT et al., 2002, p. 520). 

Em nossa pesquisa, observamos que mesmo após a exclusão dos pacientes 

contrarreferenciados para São Gonçalo, ainda encontramos 38 pacientes que deram o 

endereço de Niterói – do trabalho ou de parentes – para tentarem continuar os seus 

tratamentos na cidade.  

Assim, esses artigos confirmam o que experimentamos em nossa prática de 

atendimento aos hipertensos e diabéticos no HMCT, ou seja, as dificuldades encontradas por 

esses pacientes residentes em São Gonçalo de acesso aos serviços de saúde desse município. 

O planejamento da atenção à saúde aos pacientes com doenças crônicas deve levar em 

consideração os estudos de prevalência no país. 

Um estudo realizado na cidade de Bambuí, Minas Gerais, mostrou uma prevalência de 

62% na população idosa, e que apenas 63% desses hipertensos estavam sendo tratados. Os 

autores salientaram a alta porcentagem de idosos que desconheciam ser hipertensos e 

acentuaram a importância do acesso dos idosos aos serviços de saúde, para se ampliar o 

diagnóstico e o tratamento dessas pessoas.  

Em relação aos serviços de saúde, os autores destacaram: 

 

[...] O uso de serviços de saúde (número de consultas médicas no último ano 

e tempo decorrido após a última medida de pressão arterial) foi o fator 

                                                 
20

 A portaria GM 1097, de 22 de maio de 2006, define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em 

Saúde como um processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde onde, em consonância com o processo 

de planejamento, são definidas e quantificadas as ações de saúde para a população residente em cada território, 

bem como efetuados os pactos intergestores para garantia de acesso da população aos serviços de saúde 

(M.SAÚDE, 2006f, p.2). 
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modificável mais fortemente associado a este desconhecimento. Este 

resultado chama a atenção para a importância: (1) do acesso do idoso aos 

serviços de saúde para que a sua condição de hipertenso possa ser 

diagnosticada e tratada e (2) da informação prestada por este serviço ao 

idoso para que este, sabendo ser hipertenso, possa aderir satisfatoriamente ao 

tratamento (FIRMO et al., 2004, p. 519).  

 

Bersusa et al. (2010) encontraram, em relação à prevalência referida, 26,3% para HA e 

8,8% para DM. E utilizaram, para a avaliação do acesso, se nos últimos seis meses foram 

medidas a pressão arterial – de portadores de HA – e a glicemia de portadores de DM; o 

acesso aos medicamentos específicos; a participação em grupos educativos; a visita domiciliar 

aos cadastrados no ESF ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e a 

regularidade da consulta médica. 

Nessa pesquisa, nos últimos 6 meses, 85,3% dos entrevistados que referiram HA 

tiveram medida a pressão, e  49,6% dos que referiram ter Diabetes se submeteram a pelo 

menos um exame de sangue.  

 Para analisar os resultados, os pesquisadores utilizaram como referência o documento 

publicado pelo Ministério da Saúde, em 2006, “Diretrizes para a Programação Pactuada e 

Integrada da Assistência à Saúde”. De acordo com esse documento, os resultados estão abaixo 

do preconizado pelo Ministério da Saúde e os autores afirmam: 

 

[...] Esta é uma manifestação da grande distância entre o que está 

normatizado e o “executar a ação”, pois consideramos que a aferição da 

pressão arterial e a mensuração da glicemia são procedimentos fundamentais 

para o acompanhamento desses agravos; portanto, há uma necessidade 

iminente de adequação rigorosa dos serviços de atenção básica no 

cumprimento dessa atividade (BERSUSA et al., 2010, p. 520).   

 

 

 Quanto aos medicamentos, 99,4% dos pacientes tinham a prescrição médica, 62,8% 

dos hipertensos relataram adquirir os medicamentos em farmácia privada, e 57,9% dos 

diabéticos relataram adquiri-los no posto de saúde.  

Sobre o fornecimento dos medicamentos, Assunção (2001), em seu estudo, em todos 

os 32 postos da rede de atenção primária à saúde, em Pelotas, sobre o tratamento dos 

pacientes com Diabetes, mostrou que 70% das unidades de saúde forneciam aos pacientes 

hipoglicemiantes orais e somente 9,3% forneciam Insulina; as outras unidades os 

encaminhavam para a Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar para que eles pudessem 

obter a Insulina.  
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Na nossa pesquisa, vimos que todas as unidades de saúde forneciam os medicamentos, 

embora tenhamos observado uma diferença, favorável às unidades do PMF, no tocante ao 

número de medicamentos fornecidos; nessas unidades, 80% dos pacientes relataram pegar 

todos os remédios, enquanto nas Unidades Básicas, esse percentual foi de 69% e nas 

Policlínicas de 55%.  

No estudo “Prevalência, reconhecimento e controle da hipertensão arterial sistêmica 

no estado do Rio Grande do Sul”, de 1999 a 2000, Gus e col  encontraram uma prevalência de 

HAS de 33,7%, usando o critério de pressão arterial ≥140/90 mmHg. ou uso de anti-

hipertensivos na época da pesquisa. Desse grupo de hipertensos:  

 

[...] 49,2% desconheciam ser hipertensos; 10,4% tinham conhecimento de 

ser hipertensos, mas não seguiam o tratamento; 30,1% seguiam o tratamento, 

mas não apresentavam controle adequado e 10,4% seguiam tratamento anti-

hipertensivo com bom controle (GUS, 2004, p. 424). 

 

Outro estudo tem interesse particular por pesquisar a prevalência da HAS associada ao 

DM. Nesse estudo – realizado em Catanduva/São Paulo – Freitas e col (2001) encontraram 

uma prevalência de 31,5% de Hipertensão Arterial e assinalaram que 

 

[...] entre os pacientes que relataram não ter Diabetes, a prevalência da HAS 

foi de 27,8%. Entre aqueles com Diabetes tipo I ou II, a prevalência foi de 

66,9%. Entre aqueles que não sabiam se tinham a doença e eram 

hipertensos, a prevalência foi 19,5% (FREITAS e col., 2001, p. 19).  

 

Em relação à estrutura da rede de saúde, o estudo realizado por Assunção e col. e 

publicado, em 2001, trouxe contribuições ao avaliar as condições da estrutura, do processo e 

do resultado do cuidado oferecido pela rede de postos de saúde da cidade de Pelotas, RS aos 

pacientes diabéticos.  

É interessante destacar que, no tocante à estrutura, os autores não encontraram 

informações a respeito da demanda de atendimento de diabéticos em nenhuma das unidades. 

 Em relação ao acompanhamento desses pacientes, 47% das unidades trabalhavam com 

agendamento de consultas, sendo que 88% dos entrevistados relataram consultar sempre com 

o mesmo profissional no posto de saúde, e 41% deles informaram sair da consulta com 

retorno marcado. 

 Cabe destacar que na nossa pesquisa, 50% dos pacientes atendidos nas unidades do 

PMF saíram com agendamento, enquanto que as Unidades Básicas e as Policlínicas 
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apresentaram baixos percentuais de agendamento de novas consultas (9% e 10%, 

respectivamente). 

Assunção e col.(2001) destacaram, ainda, que os pacientes que frequentaram a unidade 

por mais de seis meses, em média, tiveram três consultas nos últimos seis meses. Os autores 

ressaltaram que  

 

[...] a média de três consultas dos pacientes diabéticos nos últimos seis meses 

foi superior à recomendação. Esse achado pode ter sido devido à idade 

avançada dos pacientes e à comorbidade por outras doenças crônicas 

prevalentes nessa faixa etária (ASSUNÇÃO, 2001, p. 92). 

 

Apesar dos esforços dos municípios para priorizar a Atenção Básica, Oliveira et al. 

(2009) afirmam que os usuários ainda preferem procurar os serviços de pronto-atendimento 

em prontos-socorros e hospitais.  

 Segundo esses autores, os usuários avaliam informalmente os serviços de saúde, à 

medida que os utilizam, e levam em consideração as imagens resultantes desse processo de 

avaliação, quando buscam a assistência à saúde. 

 Eles relatam: 

 

[...] “dissecamos” essa imagem analiticamente em três aspectos intimamente 

interligados – a acessibilidade, a confiabilidade e a resolubilidade. E 

verificamos que ela tem sido melhor em relação a prontos-socorros e 

hospitais se comparada com a imagem que eles possuem em relação às 

unidades básicas de saúde. Não tanto porque a imagem sobre o pronto-

socorro ou hospital seja ideal, mas porque a imagem sobre a atenção básica 

tem sido muito desfavorável (OLIVEIRA, 2009, p.1932).     

  

 Esses autores se valeram das concepções de Donabedian e relacionaram acessibilidade 

ao processo de busca e obtenção da assistência; confiabilidade à estrutura dos serviços de 

saúde (recursos físicos e humanos); e resolubilidade ao resultado, ao grau de satisfação do 

usuário pelo serviço recebido. 

 Quanto à acessibilidade – segundo Oliveira et al. – os usuários identificaram o 

processo de organização dos serviços básicos de saúde como barreiras ao acesso; e a 

confiabilidade se mostrou vinculada aos recursos tecnológicos e à capacidade técnico-

científica dos profissionais, em especial dos médicos. 

 Para os autores, algumas vezes os usuários resolvem pagar por um serviço particular 

por o julgarem mais confiável e por não terem dificuldade no acesso ao mesmo. 
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 Em relação à procura por serviços particulares, encontramos na nossa pesquisa motivo 

semelhante ao da pesquisa de Oliveira e col. (2009), a facilidade de acesso ao mesmo. 

 Esses autores consideram a importância da base territorial como referência para ações 

de promoção e prevenção da saúde, para a formação de vínculos entre a equipe de saúde e a 

população, e para haver a participação popular. Por outro lado, defendem a ideia de existirem 

no sistema de saúde múltiplas portas de entrada para a “demanda espontânea”, para os 

usuários poderem ter o acesso adequado aos seus problemas de saúde com a tecnologia 

necessária, no lugar mais apropriado – seja na UBS, em um pronto-socorro ou em um 

hospital.  

Oliveira e col. (2009) alertam que para a Atenção Básica se configurar como porta de 

entrada principal do sistema de saúde, é necessário que os gestores resgatem a credibilidade 

desse nível de atenção, inclusive para o pronto atendimento médico e para receber a 

“demanda espontânea” dos usuários de sua área de abrangência. E para tanto, seria preciso 

aumentar a resolubilidade e melhorar o acesso e o acolhimento a esses usuários.  

 Chagas (2010) também relatou que a comunidade não identifica a Unidade de Saúde 

da Família como um serviço capaz de resolver seus problemas de saúde, e, assim, procura 

outros serviços.  

 Essa autora fez uma pesquisa sobre a “porta de entrada na Atenção Básica”, em quatro 

Unidades de Saúde da Família, no município de Rio Branco / Acre, entre os anos de 2008 e 

2009. Dentre os problemas encontrados, ela citou o acesso e o acolhimento, os recursos 

humanos, a gerência e organização das unidades.  

 Cecílio (1997) criticou o modelo hierarquizado sob a forma de pirâmide. Segundo ele 

essa pirâmide, apesar dos princípios que representa, não tem sido uma realidade com a qual a 

população possa contar.  

Em relação a essa crítica feita por Cecílio, Fratini e col. (2008) concordam com a 

crítica aos fluxos ascendentes e descendentes para os usuários poderem ter acesso aos 

diferentes níveis de complexidade tecnológica. Mas, assinalam que para alcançarmos o 

modelo circular concebido por Cecílio, talvez tenhamos que vivenciar o modelo piramidal em 

suas possibilidades e fragilidades. Elas apontam que precisamos esgotar as possibilidades de 

efetivação do modelo hierarquizado, enfrentando os desafios de implementação das ações de 

saúde inerentes a essa proposta de organização do sistema.  

 Cecílio afirma  
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[...] O acesso aos serviços especializados é bastante difícil, mesmo quando 

são implantadas medidas mais rigorosas de exigência da referência 

(marcação de consulta) pelas unidades básicas. Em geral, as esperas são tão 

demoradas, que resultam em desistência da consulta agendada (CECÍLIO, 

1997, p.471). 

 

Ele afirma ainda ser comum uma parcela pequena da população adscrita se beneficiar 

de ótimos programas, e outras parcelas se verem “perdidas” no sistema, buscando portas de 

entrada não “preparadas” para acolhê-los.  Para o autor:  

 

[...] as pessoas, mesmo aquelas consideradas de risco, entram e saem do 

sistema repetidas vezes e não são ‘capturadas’. O atual modo de 

funcionamento do sistema não propicia isto (CECÍLIO,1997, p. 477).  

 

Nesse sentido, considero valioso citar o exemplo de um paciente que veio à 

Coordenação de Programas, em 2010, para marcar cardiologista no HMCT e tinha história de 

HAS há muito tempo. Eu lhe perguntei: onde o senhor tem feito o seu tratamento? E ele 

respondeu: 

 

“Tenho vindo ao Pronto Socorro daqui, de 15 em 15 dias. Encontrei uma 

médica boa que me atende. Eu tava com dificuldade de me tratar no Posto 

de Saúde porque tem que ir para a fila muito cedo e tava tomando remédio 

por conta própria pela última receita até que tive uma “crise de pressão 

alta” e vim parar no Pronto Socorro. Aí a médica começou a me tratar e me 

encaminhou para o cardiologista, mas tem que marcar primeiro o clínico no 

Posto para depois marcar com o cardiologista. Só que para pegar número 

para o clínico, eu tenho que ir muito cedo para a fila e eu não aguento. 

Assim, vim tentar marcar aqui para o cardiologista”(E-0). 
 

 

 Cecílio salienta que a população dependente do SUS tenta o acesso por múltiplas 

entradas, busca onde for possível o atendimento de que necessita. E isso mostra que o sistema 

de saúde – da forma como está organizado – não tem conseguido responder às necessidades 

de atendimento à saúde da população. 

O autor relata que a população entende que a unidade básica de saúde serve para o 

atendimento em situações específicas, em horários rígidos. Em consequência, a mesma 

procura os prontos-socorros para o atendimento de casos que poderiam ser resolvidos na 

atenção primária, à qual não tiveram acesso quando precisaram. Por conseguinte, os hospitais 

passam a ter um grande volume de atendimentos de “nível primário”, tanto nos prontos-

socorros quanto nos ambulatórios. 
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Ele pondera que isso acarreta um problema para os serviços de urgência que acabam 

não conseguindo atender adequadamente os casos agudos. Pois atendem também um grande 

número de pacientes com quadros descompensados de doenças crônicas, que não 

conseguiram o tratamento no nível primário de atenção à saúde.  

Cecílio considera, ainda, que os ambulatórios de especialidades ficam desarticulados 

do sistema, visto que não se relacionam de forma adequada com a rede básica e com os 

hospitais. Essas unidades deveriam dar o suporte especializado para os encaminhamentos da 

rede básica e ainda funcionar como “ambulatório de egressos” para os pacientes em alta 

hospitalar, mas que ainda necessitam de cuidados especializados. O autor afirma: 

 

[...] O número de consultas em especialidades é insuficiente perante as 

necessidades da população usuária do sistema. Os serviços ambulatoriais 

especializados mantêm certas “clientelas cativas”, que poderiam muito bem 

estar sendo acompanhadas em nível de rede básica. A contrapartida disto é 

que os médicos da rede frequentemente se “livram” dos pacientes, 

encaminhando-os para os especialistas, quando poderiam fazer o seguimento 

no centro de saúde mesmo. (CECÍLIO, 1997, p. 471).   

 

A experiência que tive – na avaliação de risco dos pacientes com Hipertensão Arterial 

e Diabetes, no ambulatório do HMCT –, corrobora as afirmações de Cecílio, pois observei 

que muitos dos pacientes atendidos por especialistas nesse ambulatório do hospital poderiam 

ser atendidos pelos clínicos na Atenção Primária.  

Os pacientes contrarreferenciados do HMCT para as unidades básicas de saúde ou 

para as Policlínicas tiveram, porém, muitas dificuldades de acesso nessas unidades. 

Uma pesquisa realizada em Santa Catarina mostrou a importância do contato de uma 

instituição hospitalar com a rede básica antes do encaminhamento de pacientes com doenças 

crônicas após a alta hospitalar. 

Nessa pesquisa, Fratini e col (2008) analisaram os pacientes que estavam internados, 

por precisarem de algum tipo de acompanhamento.  Essa análise mostrou que a maioria 

necessitava de acompanhamento com a equipe de saúde (51%); enquanto outros precisavam 

de administração de medicamentos (32%); curativos (16%); e oxigenioterapia (1%).  

A equipe interdisciplinar do hospital fazia contato com a Atenção Básica, antes da alta 

hospitalar  

 

[...] pela certeza de que o usuário espera que a relação com o profissional de 

saúde seja capaz de promover resolutividade ou encaminhamento, gerando a 

segurança de que, ao receber alta hospitalar, não ficará sem o suporte de que 

porventura ainda necessite (FRATINI et al., 2008, p. 67) (grifos nossos). 
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É interessante assinalar que as reinternações estavam relacionadas à falta de cobertura 

da área de residência do usuário pelo Programa Saúde da Família ou a problemas sociais dos 

usuários que não conseguiam se deslocar até as unidades de Atenção Básica para receber o 

tratamento. 

Fratini e col. afirmam: 

 

[...] Entendemos que a busca por mecanismos facilitadores do 

estabelecimento de processos de referência e contra-referência pode ser 

considerada fundamental para a concretização do princípio da integralidade; 

mas é evidente também que as experiências para viabilizar este modelo 

técnico-assistencial ainda são muito isoladas e frágeis, não permitindo 

generalizações, mesmo ao nível de políticas públicas municipais (FRATINI 

et al., 2008, p. 67). 

 

As autoras destacam a importância de se apresentar aos serviços de saúde as 

conclusões das pesquisas realizadas, para que essas conclusões não sejam apenas ações 

pontuais de diagnósticos, ou propostas de mudanças, mas possam ser incorporadas pelos 

serviços.  

Essa pesquisa de Fratini e col. (2008) evidenciou a importância do contato estreito 

entre o hospital e a atenção Básica no encaminhamento dos pacientes com alta hospitalar para 

serem acompanhados pelos profissionais de saúde das unidades básicas.  

Cabe ressaltar que na fase anterior de nossa pesquisa, no processo de avaliação clínica 

e contrarreferência dos pacientes atendidos no ambulatório do HMCT para a rede básica de 

saúde, não foi possível garantir a marcação de consultas nas unidades de saúde de Niterói 

devido à falta de estrutura da rede de saúde.  

Nesse sentido, podemos citar o exemplo da Policlínica Regional de Santa Rosa, que 

tem em sua área de abrangência cerca de 150.000 pessoas, sendo responsável pelo 

atendimento especializado dessa população e, que nesse período de encaminhamento dos 

pacientes para as unidades de saúde, contava com 1 cardiologista para atender essa população.  

Mesmo levando em consideração que 56% da população de Niterói possuem planos de 

saúde, fica evidente a insuficiência de médicos nas Unidades Básicas de Saúde e nas 

Policlínicas. E, esse não é um caso isolado, pois nossa pesquisa mostrou dificuldades de 

acesso em várias unidades de saúde, nas quais os pacientes apontavam falta de médicos. 

Isso “explica” os motivos pelos quais os pacientes relataram, nas entrevistas por 

telefone, tantas dificuldades de acesso às consultas médicas e não tiveram garantia de 

agendamento de retorno, ou seja, não tiveram garantia de continuidade de tratamento. 
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O número insuficiente de profissionais nas unidades da rede de saúde de Niterói é um 

sério problema a ser enfrentado pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói, que tem 

assinalado, ao longo dos últimos anos, uma dificuldade na reposição dos profissionais de 

saúde aposentados, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal 
21

. Porém, dados fornecidos 

pela Subsecretaria de Saúde de Niterói
22

 apontam, no ano de 2012, 44,3% do orçamento da 

saúde em gastos com pessoal. 

Em 2005, Cunha já apontava o problema dos recursos humanos na área de saúde. 

A autora fez uma revisão do processo histórico de implantação do SUS nesse 

município. E salientou a necessidade de definição de uma política de recursos humanos frente 

à municipalização da saúde, tanto quanto à gestão de servidores com diferentes vínculos 

(federal, estadual e municipal), quanto à formação desses profissionais para trabalharem no 

novo modelo de assistência à saúde.   

Quanto aos recursos humanos, ela destaca que em 1990 os servidores municipais 

correspondiam a 21% da força de trabalho em saúde, e em 1994, a 44,6%. E cita O’Dwyer 

(1993): 

 

[...] a necessidade de formulação de uma política de recursos humanos única 

no SUS, com vistas a viabilizar a condução do processo de municipalização 

e evitar uma política de baixos salários e grande evasão e insatisfação por 

parte dos profissionais de saúde (O’DWYER
23

 apud CUNHA, 2005 p. 93). 

 

Outro dado interessante apontado por Cunha (2005, p. 95) diz respeito ao 

cumprimento da Emenda Constitucional nº 29/2000
24

, pois Niterói gastou com a área da 

saúde, em 2002, 17,9% do orçamento, e 20,8%, no ano de 2003.  

Segundo dados fornecidos pela Subsecretaria de Saúde de Niterói, o município gastou, 

em 2012, 17,92% do seu orçamento na área de saúde. 

                                                 
21

 Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Artigo 19: “a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 

percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% ; II - Estados: 60% ; III - 

Municípios: 60%” (Brasil. Presidência da República, 2000b, Seção II, Subseção I, art. 19).   
22

 Dados fornecidos pela Subsecretaria de Saúde de Niterói, em abril de 2013. 
23

 O’DWYER, G.C. A Crise de Financiamento na Saúde. Niterói, mimeo, 1993. 
24

 Emenda Constitucional nº 29 de 13/09/2000. “[...] os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços 

públicos de saúde serão equivalentes:  no caso da União: [...] o valor apurado no ano anterior, corrigido pela 

variação nominal do Produto Interno Bruto; [...] no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do 

produto da arrecadação dos impostos [...]; no caso dos Municípios, quinze por cento do produto da arrecadação 

dos impostos [...]”. (BRASIL. Presidência da República, 2000c, 7º art., art. 77).    
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Dessa forma, o município de Niterói tem cumprido a Emenda Constitucional nº 

29/2000, que define o percentual de 15% como recurso mínimo a ser aplicado pelos 

municípios nas ações e serviços públicos de saúde.   

Cunha discutiu o papel ordenador das Policlínicas Comunitárias no SUS de Niterói, 

tomando como base o território e as suas implicações no planejamento e gestão das ações de 

saúde. Segundo a autora, os serviços do Sistema de Saúde do município se organizam nos 

seguintes níveis de complexidade: 

 

[...] No primeiro nível encontram-se as Unidades Básicas de Saúde, os 

Módulos do Programa Médico de Família e as Policlínicas Comunitárias, 

que funcionam com estreito contato com a população, se constituindo como 

“porta de entrada” preferencial do Sistema. A demanda ambulatorial 

especializada é orientada às Policlínicas de Especialidades e o tratamento 

hospitalar ao terceiro nível da assistência (CUNHA, 2005, p. 98).    

 

 

 Diferente dos resultados de nossa pesquisa, que apontaram muitas dificuldades no 

acesso, ou seja, na marcação das consultas, tanto nas Unidades Básicas quanto nas 

Policlínicas, Cunha (2005) relatou que, ao menos na regional estudada, os usuários contavam 

com a marcação de consultas pelo telefone no Serviço de Atendimento ao Usuário da 

Policlínica Comunitária e isso evitava o deslocamento dos mesmos e as filas para a marcação 

das consultas. 

 Essa autora relatou, ainda, que de forma semelhante, a Policlínica estudada poderia 

encaminhar os usuários para a Atenção Básica, de acordo com a adscrição da clientela, por 

meio de agendamento telefônico com a unidade de origem.   

 Considerando que a pesquisa de Cunha ocorreu em 2005, chama-nos atenção ela ter 

mencionado não haver demanda reprimida nas especialidades que ofereciam consultas na 

regional estudada e, além disso, haver uma preocupação para a marcação para o mesmo 

médico, com um prazo de no máximo 15 dias.  

 Em nossa pesquisa, apenas na Policlínica de Itaipu encontramos relatos de pacientes 

que conseguiam marcar suas consultas por telefone. 

 A marcação de consultas por telefone é um instrumento de gerência facilitador para os 

pacientes com doenças crônicas poderem manter seus tratamentos, mas insuficiente se não 

houver um número adequado de profissionais para atender a demanda de determinada região 

ou área de abrangência.  

 Cunha (2005) alertou, também, que dentre os obstáculos para o desempenho de seu 

papel ordenador, as Policlínicas enfrentavam o problema de recursos humanos, tanto quanto 
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ao dimensionamento desses recursos para o atendimento da população, nos diferentes níveis 

de atenção, quanto à formação dos profissionais de saúde, ainda baseada no modelo 

flexneriano, inadequada para o novo modelo de assistência à saúde.  

 Essa autora chamou atenção para a falta de preenchimento das fichas de 

contrarreferência dos pacientes atendidos nas Policlínicas para as Unidades Básicas. Essa 

ausência de dados afeta negativamente a integração e a continuidade da assistência e é 

identificado como um problema de vários sistemas municipais de saúde.  

No que diz respeito à função das Policlínicas Comunitárias de ordenar as ações no 

Sistema de Saúde, a autora incluiu entre os principais obstáculos para o desempenho desse 

papel:  

 

[...] a organização de rede numa lógica ainda bastante hierarquizada com um 

distanciamento da gestão das unidades hospitalares e a falta de organização 

da atenção especializada no âmbito das Policlínicas de Especialidades de 

forma a compatibilizar a oferta dessas unidades com as necessidades 

regionais, provocando um estrangulamento do acesso a esses níveis 

(CUNHA, 2005, p. 141) (grifo nosso). 

 

A dificuldade de marcação de consultas para os especialistas – apontada por Cunha – 

nos remete à insuficiência de profissionais de saúde na rede, mas também ao excesso de 

encaminhamentos feitos pelos clínicos da atenção básica.  

Para enfrentar esse problema é necessário um processo de educação permanente para 

esses médicos, no sentido de aumentar a resolubilidade nesse nível de atenção e diminuir os 

encaminhamentos para os especialistas; bem como, mecanismos de gerência nas unidades de 

saúde para analisar os encaminhamentos desnecessários.  

A ficha de referência e contrarreferência é um instrumento adequado de gerência, pois 

contém um campo para a especificação das opções de parecer ou de encaminhamento, além 

da parte de resumo do caso clínico. Na maioria das vezes, no entanto, observamos na análise 

das fichas de encaminhamento dos clínicos para os especialistas do HMCT, que os médicos 

não assinalavam se estavam fazendo um pedido de parecer ou se estavam encaminhando os 

pacientes para acompanhamento com o especialista, além de preencherem de forma 

incompleta os dados clínicos. 

Muitos encaminhamentos para os especialistas seriam, na realidade, pedidos de 

parecer. Os especialistas poderiam dar os pareceres, preencher a ficha de contrarreferência e 

devolver o paciente para que o clínico da rede básica pudesse continuar o acompanhamento 

do paciente, e solicitar novo parecer ao especialista, sempre que necessário. 
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  Em nossa pesquisa encontramos, principalmente, no grupo de pacientes que não tentou 

marcar as consultas nas unidades às quais os encaminhamos, a “cultura do especialista”.   

 Essa “cultura” leva os pacientes e médicos a desvalorizarem a capacidade do clínico 

ou do generalista para tratar, por exemplo, os pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes. 

Entendemos que essa cultura tem origem na formação médica, que em virtude do advento da 

tecnologia, passou a enaltecer o especialista e a subestimar o clínico; e sofre grande influência 

da mídia – as propagandas de planos de saúde, por exemplo, que estimulam as especialidades 

e os exames.  

Na formação médica passamos a ter a especialização, a fragmentação do cuidado das 

pessoas. E, na prática, muitos médicos do antigo INAMPS não tinham, mesmo, preparo para 

tratar pacientes com doenças crônicas. E essa realidade acarretava uma desconfiança nas 

pessoas encaminhadas para os clínicos.  

Nesse sentido, cabe destacar um estudo realizado por Alves Júnior, em 2011, sobre a 

rede de atenção aos pacientes com HAS e DM, baseado no Modelo de Atenção às Doenças 

Crônicas para o SUS 
25

, seguido pela rede da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

(SES/MG).  

Nesse estudo, a atenção foi diferenciada por risco, cabendo à Atenção Primária – do 

município de Lagoa da Prata/MG – os hipertensos de baixo e moderado grau de risco 

cardiovascular (segundo estratificação de risco de Framinghan modificada), os diabéticos com 

bom e regular controle metabólico (conforme critérios técnicos estabelecidos pela SES/MG) e  

os pacientes com Doença Renal Crônica até o estágio 3A. 

 O Centro Hiperdia Minas de Santo Antônio do Monte/MG se incumbiu do 

atendimento dos hipertensos de alto grau de risco cardiovascular, dos diabéticos tipo 1 e tipo 

2 com controle metabólico ruim.  

O atendimento foi feito de forma compartilhada entre a APS e a atenção especializada, 

segundo o modelo de rede de atenção aos hipertensos e diabéticos, em Minas Gerais. 

Os resultados desse estudo foram especificados, de modo especial, em relação ao 

impacto financeiro do modelo de organização do atendimento, que se realizou de forma 

partilhada entre os dois níveis de assistência.   

 Segundo o autor do estudo,  

 

                                                 
25

 MENDES, Eugênio Vilaça. Os Modelos de Atenção à Saúde. In: _______. As Redes de Atenção à Saúde. 

Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. p 244 – 292. 
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[...] o percentual de usuários hipertensos que alcançaram redução da pressão 

arterial para níveis ótimos foi de 87% e o percentual de diabéticos que 

apresentaram redução da hemoglobina glicada para os níveis ideais foi de 

71%, após 3 interconsultas no Centro (ALVES JÚNIOR, 2011, p. 17). 

 

 É essencial a continuidade de tratamento para os pacientes com HAS e DM. Nesse 

sentido, em relação à Linha de Cuidado das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Malta & 

Merhy (2010) afirmam: 

 

[...] É fundamental se processarem mudanças no processo de trabalho em 

saúde, buscando a qualidade dos serviços, capacitação dos profissionais, 

insumos estratégicos. Cabe ainda, aos gestores, a organização dos serviços 

de saúde de forma a integrar os diversos níveis de atenção do sistema de 

saúde, onde acesso e resolutividade são palavras-chave e onde ganham 

espaço para o equacionamento das Linhas de Cuidado (MALTA e MERHY, 

2010, p. 597).    

 

É importante superarmos a fragmentação da assistência aos pacientes com Hipertensão 

Arterial e Diabetes. Nesse sentido, tem importância, a recente portaria GM/MS nº 252, 

publicada em fevereiro deste ano, sobre a atenção aos pacientes com doenças crônicas. 

Em seu art. 3º, lê-se:   

 

A finalidade da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas é realizar a atenção de forma integral aos usuários com doenças 

crônicas, em todos os pontos de atenção, com realização de ações e serviços 

de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde (BRASIL, 

2013). 

 

As portarias são dispositivos importantes para a o planejamento das ações de saúde, 

mas é fundamental analisarmos os problemas relacionados à organização do sistema público 

de saúde. 

No artigo “Reforma política e sanitária: a sustentabilidade do SUS em questão?”, 

Campos chamou atenção para impasses na implantação do SUS: financiamento insuficiente; 

qualidade da atenção primária abaixo da necessária; insuficiência no processo de 

regionalização e integração entre municípios; insuficientes eficácia e eficiência de hospitais e 

serviços especializados.   

Segundo ele,  

 

[...] as forças interessadas no avanço do SUS estão, pois, obrigadas a 

enfrentar estes obstáculos políticos, de gestão e de reorganização do modelo 
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de atenção, cuidando, ao mesmo tempo, de demonstrar a viabilidade da 

universalidade e da integralidade da atenção à saúde (CAMPOS, 2007, p. 

302). 

 

O autor salientou, ainda, a necessidade de mudança do modelo de atenção, a 

importância estratégica da atenção primária, da redefinição do papel do hospital e das 

especialidades, da regionalização e da hierarquização da atenção, da integralidade sanitária 

com atuação clínica e preventiva, do planejamento baseado nas necessidades de saúde.   

Esse autor ressaltou uma diretriz, que segundo ele  

 

[...] teria grande possibilidade de ampliar a eficiência, eficácia e 

humanização do Sistema. Trata-se da criação de mecanismos 

organizacionais, que torne clara e bem estabelecida a responsabilidade 

sanitária dos entes federados, dos serviços e das equipes de saúde 

(CAMPOS, 2007, p. 303).  

 

No mesmo artigo, ele abordou, ainda, a responsabilidade micro-sanitária, que se 

relaciona ao processo de reorganização do trabalho em saúde, nos vários níveis da assistência 

(atenção primária, enfermarias, ambulatórios ou centros de especialidades). As pessoas seriam 

atendidas por uma equipe de referência comprometida com a abordagem integral e 

preocupada com a busca de soluções para os problemas de acesso aos serviços de saúde 

necessários a cada caso.  

No tocante aos problemas enfrentados pelo SUS, Cecílio, em 1997, já destacava como 

algumas explicações para as dificuldades de construção desse sistema, a insuficiência dos 

recursos destinados ao setor saúde, e o modo como era gerenciado o sistema. 

Quanto ao financiamento, foi muito importante para o sistema público de saúde, a 

aprovação da Lei Complementar nº141 de 13/01/2012, que define os valores mínimos a 

serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e 

serviços públicos de saúde. 

Cabe destacar a contribuição dessa lei ao especificar que sejam consideradas como 

despesas em saúde aquelas que  

 

sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a 

despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre 

determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições 

de saúde da população (BRASIL, 2012b. Lei complementar nº 141, Cap. II, 

artigo 2º).  
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No entanto, nessa lei, não foi aprovado o valor percentual mínimo a ser repassado pela 

União, o que levou ao Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, iniciado em março 

de 2012, por várias entidades nacionais ligadas à saúde, como o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), Associação Médica do Brasil (AMB), Conselho Federal de Medicina (CFM), 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outras entidades. 

A campanha foi lançada em abril de 2012, na sede da OAB, e foi intitulada de “Saúde 

+10”, com o objetivo de recolher 1,5 milhões de assinaturas – mínimo necessário para enviar 

ao Congresso Nacional – o “Projeto de Lei de Iniciativa Popular sobre o repasse de 10% das 

receitas correntes brutas da União para a Saúde Pública Brasileira
26

. 

O Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública – Saúde+10, com acesso por 

meio do sítio eletrônico “WWW.saudemaisdez.com.br”, instituiu o dia 10 de Julho de 2013, 

como o Dia Nacional da Mobilização pela Coleta de Assinaturas e o prazo de 23 de julho 

deste ano para o envio dos formulários com as assinaturas para o Conselho Nacional de 

Saúde.  

É fundamental a participação da sociedade na luta em defesa do sistema público de 

saúde.  

  

                                                 
26

 A solicitação é para que o repasse de 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública 

brasileira seja efetivo, alterando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Atualmente, a União 

investe na saúde o montante do ano anterior mais a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Os estados 

precisam aplicar 12% do que arrecadam anualmente em impostos, enquanto os municípios investem 15% de sua 

receita. 

http://www.saudemaisdez.com.br/
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8. CONCLUSÕES  

 

Esta pesquisa teve o objetivo de analisar o acesso e a continuidade do cuidado dos 

pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus contrarreferenciados do HMCT para 

outras unidades da rede municipal de saúde de Niterói, no período de agosto de 2005 a julho 

de 2010.  

Fizemos a tentativa de contato telefônico com os 444 pacientes contrarreferenciados, 

conseguimos contato com 254 pacientes e todos concordaram em responder às entrevistas.  

Segundo Babbie (1999, p. 253), esse percentual de resposta de 57,2 % é considerado 

adequado, e apesar de algumas diferenças entre o grupo entrevistado e o grupo de pacientes 

não contactados, consideramos que o potencial viés não comprometeu a análise dos objetivos 

da pesquisa.   

Após as entrevistas, evidenciamos que desses 254 pacientes entrevistados, 85% 

residem atualmente em Niterói, 12,6% em São Gonçalo e 2,4% em outros municípios. A 

grande maioria desses pacientes – com residência atual em outros municípios – deram o 

endereço de Niterói (de seus trabalhos ou de parentes), para tentar continuar a se tratar nesse 

município, em virtude das dificuldades encontradas para manter os seus tratamentos, nos seus 

municípios de origem. 

Após procedermos três tipos de análise, escolhemos o terceiro tipo, que constava da 

exclusão inicial dos 38 pacientes moradores “atualmente” em outros municípios, e da 

separação por tipos de unidades de saúde (Unidades do PMF, Unidades Básicas de Saúde e 

Policlínicas). 

Em relação ao acesso, ou seja, à marcação da primeira consulta nas unidades de saúde 

para onde foram encaminhados, a análise dos dados mostrou uma diferença expressiva e 

favorável para o grupo contrarreferenciado para as unidades do PMF, com 90% (18/20); não 

houve diferença entre o grupo de pacientes encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde, 

73% (32/44) e o grupo de pacientes encaminhados para as Policlínicas, 72% (109/152). 

Alguns pacientes não tentaram marcar a primeira consulta nas unidades de saúde às 

quais foram encaminhados. E a análise dos motivos para não o fazerem mostrou a categoria 

“cultura do especialista” nos 2 casos do grupo do PMF, nos 3 casos do grupo das UBSs  e em 

4 casos do grupo das Policlínicas, em que identificamos também, a categoria “cultura do 

hospital”, em 4 casos. 

Por conseguinte, para esse grupo que não tentou marcar a primeira consulta nas 

unidades referenciadas, percebemos que o problema não estava relacionado às unidades de 
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saúde, mas à crença dos pacientes de que seriam melhor atendidos por médicos especialistas, 

ou no hospital (no caso do grupo das Policlínicas). 

Quanto aos que tentaram marcar a primeira consulta nas unidades às quais foram 

encaminhados, do grupo do PMF, 100% (18/18) dos pacientes o conseguiram, enquanto esse 

percentual foi de 78% (32/41) para o grupo das UBSs, e de 84% (109/130) para o grupo das 

Policlínicas.  

Desse grupo de pacientes que tentaram e conseguiram marcar a primeira consulta nas 

unidades para onde foram encaminhados, perguntamos se apresentaram dificuldades na 

marcação da mesma e os resultados mostraram que do grupo do PMF, 11% dos pacientes 

apresentaram dificuldades, enquanto no grupo das UBSs esse percentual foi de 16%, e no 

grupo das Policlínicas foi de 27%.  

Essas dificuldades apresentadas estavam relacionadas à categoria “desequilíbrio entre 

oferta e demanda de consulta médica” em todos os tipos de unidades de saúde, nos 2 casos 

das unidades do PMF,  nos 5 casos das UBSs e nos 29 casos das Policlínicas. 

A análise desses dados sugere que quanto maior a densidade tecnológica das unidades 

de saúde, mais dificuldades os pacientes apresentaram na marcação de consultas. 

No que diz respeito ao grupo que tentou e não conseguiu marcar a primeira consulta, 

isso não aconteceu nas unidades do PMF, enquanto no grupo ds UBSs, 22% (9/41) não o 

conseguiram, e no grupo das Policlínicas, esse percentual foi de 16% (21/130).  

Nesse aspecto, o grupo das Unidades Básicas apresentou maior percentual de 

pacientes que não conseguiram marcar a primeira consulta do que o grupo das Policlínicas. E, 

os motivos apontados se relacionaram, na maioria dos casos, à categoria “desequilíbrio entre 

oferta e demanda de consulta médica”, e, em seguida, à categoria “área de abrangência 

diferente da unidade referenciada”.  

Em relação à última categoria, é importante haver uma melhor descrição da área de 

abrangência das unidades de saúde, com divulgação para as outras unidades, a fim de tornar o 

processo de referência e contrarreferência mais efetivo. 

No que se refere ao agendamento de uma segunda consulta após a primeira, 50% 

(9/18) do grupo do PMF, 9% (3/32) do grupo das UBSs e 10% (11/109) do grupo das 

Policlínicas conseguiram agendá-la. 

Quanto à continuidade do cuidado, analisamos as unidades da última consulta em 

relação às unidades para onde os pacientes foram encaminhados, o tempo da última consulta e 

o número de consultas no último ano.  
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No grupo do PMF, 89% (16/18) dos pacientes tiveram a última consulta na mesma 

unidade em que foram contrarreferenciados e atendidos; em 87% (14/16) desse grupo, o 

tempo da última consulta foi adequado, e 87% (14/16) tiveram um número adequado de 

consultas no último ano. 

No grupo das UBSs, 50% (16/32) dos pacientes tiveram a última consulta na mesma 

unidade em que foram contrarreferenciados e atendidos; em 87% (14/16) desse grupo, o 

tempo da última consulta foi adequado, e 81% (13/16) tiveram 3 ou mais consultas no último 

ano. 

No grupo das Policlínicas, 78% (85/109) dos pacientes tiveram a última consulta na 

mesma unidade em que foram contrarreferenciados e atendidos; em 68% (58/85) desse grupo, 

o tempo da última consulta foi adequado, e 62% (53/85) tiveram 3 ou mais consultas no 

último ano. 

Cabe destacar que do grupo das UBSs, apenas 50% teve a última consulta na mesma 

unidade de saúde em que foi atendido, ou seja, metade dos pacientes que conseguiram 

atendimento nas UBSs para onde foram encaminhados, não teve continuidade de tratamento 

nessas unidades de saúde. 

No que diz respeito aos pacientes que vão pegar os remédios nas unidades de saúde às 

quais foram encaminhados, 80% do grupo do PMF, 69% do grupo das UBSs e 55% do 

grupo das Policlínicas relataram que conseguem pegar todos os remédios.  

Quanto à frequência com que esses pacientes conseguem pegar os remédios, 93% no 

grupo do PMF, 50% no grupo das UBSs e 42% no grupo das Policlínicas relataram que 

“sempre” o conseguem. 

A análise qualitativa trouxe importantes contribuições para a nossa análise, pois as 

falas dos pacientes revelaram dificuldades que não poderíamos ver se usássemos somente os 

dados quantitativos. 

 Ao analisarmos apenas os números, poderíamos subestimar os problemas dos 

pacientes. Quando os escutamos, porém, percebemos melhor a realidade. 

 Muitos pacientes, por exemplo, marcaram consultas e tiveram acesso ao atendimento 

médico, mas precisaram enfrentar filas, e tiveram que chegar de madrugada à unidade para 

conseguir uma senha. Diante dessa situação, muitos podem abandonar o tratamento, ou segui-

lo irregularmente.   

 Nas doenças crônicas, os pacientes têm muitas dificuldades de aderir ao tratamento, e 

isso acontece, em parte por causa de suas percepções sobre o processo saúde/doença, mas 

também em virtude do funcionamento insuficiente do sistema de saúde.  
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 No que se refere aos tipos de unidades de saúde, os melhores resultados apresentados 

pelo grupo encaminhado para as Unidades do PMF podem ser explicados pelo modelo de 

atenção à saúde desse programa, com adscrição da clientela e responsabilidade sanitária. 

 A pesquisa, em suma, apontou muitas dificuldades dos pacientes em relação ao acesso 

e à continuidade de tratamento nas unidades de saúde de Niterói. E assinalou vários motivos 

que diminuem a efetividade do sistema de referência e contrarreferência. 

 Dentre eles, destacamos o número insuficiente de profissionais, a “cultura do 

especialista” e a delimitação imprecisa das áreas de abrangência das unidades de saúde. 

Outros problemas incluem a falta de preenchimento adequado de pedido de parecer nas fichas 

de referência – o que ocasiona encaminhamentos desnecessários para a atenção especializada 

– e a falta de orientação dos funcionários das unidades de saúde sobre o fluxo administrativo 

dessas fichas na rede municipal de saúde de Niterói.   

 A meu ver, para sanar essas falhas é necessária uma mudança no planejamento da rede 

de atenção à saúde dos pacientes com HAS e DM e esse novo planejamento deve ter início 

com as estimativas da prevalência dessas doenças e a análise do número de pessoas cobertas 

pelo Programa Médico de Família, em Niterói. 

 Nesse planejamento, devemos considerar o número de 56% de usuários de Plano de 

Saúde, em nosso município. Pois, embora essas pessoas também tenham direito aos serviços 

públicos de saúde, nosso dever é de, pelo menos, oferecer o número suficiente de 

profissionais, para garantir o acesso aos 44% dependentes exclusivamente do SUS.  

 Nas áreas que não contam com as Unidades de Saúde da Família, é preciso compor as 

equipes das Unidades Básicas e das Policlínicas, com profissionais de saúde em número 

suficiente para prestar o atendimento continuado aos pacientes com HAS e DM.  

Nesse sentido, o município de Niterói tem apontado restrições para substituir os 

profissionais de saúde federais e estaduais que se aposentaram pelo limite da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. No entanto, dados fornecidos pela Subsecretaria de Saúde desse 

município apontam gastos de 44,3 % do orçamento da saúde com pessoal, em 2012. 

Em relação ao limite de gastos de 60% do orçamento do município com recursos 

humanos – definidos pela referida lei –, é necessário transparência na distribuição dos 

funcionários entre as várias secretarias do município, além da distribuição adequada, dentro 

da própria secretaria de saúde.   

Os problemas de acesso e de continuidade do cuidado – apontados nessa pesquisa – 

nos remetem às dificuldades encontradas no próprio SUS – insuficiências de financiamento e 
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de gerência do sistema –, assinaladas por vários autores, dentre eles, Campos (2007) e Cecílio 

(1997).   

 É fundamental enfrentarmos a insuficiência de recursos para a área de saúde no nosso 

país; além do problema de recursos humanos vivenciados pelos municípios brasileiros após a 

implantação do SUS, de modo especial, nos municípios que contavam com recursos humanos 

da esfera estadual e federal e que têm que enfrentar novos desafios para substituir esses 

profissionais de saúde.  

 É importante, ainda, enfrentar o problema de gestão dos profissionais de saúde no que 

se refere ao processo de trabalho; propiciar processos de educação permanente, a fim de 

aumentar a resolubilidade da atenção básica e diminuir os encaminhamentos para a rede 

especializada.  

 Em 2012, o Ministério da Saúde incluiu o cuidado das pessoas com doenças crônicas 

nas linhas prioritárias de cuidado e, em 19 de fevereiro de 2013, publicou a portaria GM/MS 

n. 252, que “Institui a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

 Após garantir o Acesso, é de suma importância garantir a continuidade do cuidado nos 

diversos níveis de atenção, para os pacientes com doenças crônicas, de modo especial, para os 

pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, doenças relacionadas às Doenças 

Cardiovasculares, que são a maior causa de mortalidade proporcional no mundo, no Brasil, no 

Estado do Rio de Janeiro e em Niterói. 

 Por fim, nossa pesquisa identificou que o acesso e a continuidade do cuidado dos 

pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus estão prejudicados na rede pública de 

saúde de Niterói.  Pois, embora as unidades do Programa Médico de Família tenham 

respondido melhor do que as Unidades Básicas de Saúde e as Policlínicas quanto ao acesso 

dos pacientes às consultas médicas, mesmo no PMF o agendamento de uma nova consulta se 

deu apenas em 50% dos casos.    

 Para planejar o atendimento dos pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus, estudos sobre a prevalência dessas doenças em vários estados brasileiros permitem 

estimar o número necessário de profissionais de saúde. Contudo, os municípios precisam 

enfrentar o problema dos recursos humanos. 

 Outros pontos importantes são a gestão do processo de trabalho, a educação 

permanente dos profissionais e o uso de indicadores de qualidade da atenção em saúde.  

 É fundamental enfrentarmos o problema da insuficiência de financiamento e de 

gerência do sistema de saúde brasileiro.  
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 O arcabouço jurídico do SUS, e muitos estudos acadêmicos, apontam caminhos para a 

melhoria da atenção à saúde. No entanto, ao menos em Niterói, e ao menos para os pacientes 

com Hipertesão Arterial e Diabetes Mellitus, o atendimento continua a ser insuficiente. 

 A implantação do SUS trouxe grandes avanços com ampliação da cobertura da 

assistência à saúde para pessoas antes excluídas dessa atenção, mas os pacientes com doenças 

crônicas, no caso de nossa pesquisa com HAS e DM, ainda encontraram muitas dificuldades 

no acesso e na continuidade do tratamento de suas doenças.  

 Apesar dos avanços obtidos com a implantação desse novo sistema de saúde, novos 

desafios precisam ser enfrentados por toda a sociedade brasileira, pois embora as diversas 

portarias publicadas pelo Ministério da Saúde contemplem a promoção, a prevenção e a 

recuperação da saúde, na prática estamos muito distantes de responder às necessidades de 

saúde de nossa população. 

 Precisamos enfrentar o abismo que separa o teórico e o prático; as discussões 

universitárias e a prática dos profissionais de saúde; o arcabouço jurídico e o acesso e a 

continuidade do cuidado das pessoas que necessitam do atendimento público de saúde, de 

modo especial, os pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, como evidenciou 

nossa pesquisa no município de Niterói/RJ.   
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10. APÊNDICES 

Apêndice 1: O Questionário 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                                    FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE                                   VICE-PRESIDÊNCIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR 

 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA                                               HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY 

 

PLANEJAMENTO, FORMAÇÃO E AVALIZAÇÃO EM SAÚDE    COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE HAS E DM 

 

 

QUESTIONÁRIO: 

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS  

 

CONTRA-REFERENCIADOS DO HMCT PARA UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DE NITERÓI 

 

 

DATA DA ENTREVISTA:                                HORA INÍCIO:                              HORA TÉRMINO: 

 

PESQUISADOR: 

 

NOME DO PACIENTE: 

 

D. NASCIMENTO:                                IDADE:                        SEXO:                  HOSPUB: 

 

ENDEREÇO NA DATA DE REFERÊNCIA:  

 

BAIRRO:                                           MUNICÍPIO:                                   CEP:                    TELEFONE: 

 

ENDEREÇO ATUAL: 

 

BAIRRO:                                           MUNICÍPIO:                                   CEP:                    TELEFONE: 

 

DATA DE REFERÊNCIA: 

 

DIAGNÓSTICO NA FICHA DE REFERÊNCIA:                                                                 CID: 

 

MEDICAÇÃO NA FICHA DE REFERÊNCIA:                                                                     Código: 

 

UNIDADE DE REFERÊNCIA:                                                                                               Código FMS: 

 

ESPECIALIDADE DE REFERÊNCIA:                                                                                  Código FMS: 

 

UNIDADE EM QUE FOI ATENDIDO:                                                                                 Código FMS: 

 

ESPECIALIDADE EM QUE FOI ATENDIDO:                                                                     Código FMS: 

 

 

1.  Tentou marcar consulta na Unidade de Saúde para onde você foi encaminhado? 

(    ) 1 SIM 

      (    ) 2 NÃO 1.A. Por que? 

    

   
(    ) 1 É longe de casa 

   

   
(    ) 2 Não tive tempo. 

   

   
(    ) 3 É difícil, tem fila. 

   

   
(    ) 4 Procurei outra Unidade de Saúde. 1.A.A. Qual? 

   
(    ) 7 Outros. Especificar. 1.A.B. Especificar. 

 

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

 (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 
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Se a resposta for SIM, siga para a pergunta nº 2. 

 

Se a resposta for NÃO, responda: 

 

1.1.Você continua o seu tratamento? 

(    ) 1 SIM 1.1.A. Como? De que forma? 

   

   
(    ) 1 Tomo remédio por conta própria. 

  

   
(    ) 2 Não tomo remédio. 

   

   
(    ) 7 Outros.  1.1.A.A. Especificar. 

 

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

 (    ) 2 NÃO 1.1.B. Por que? 

    

   
(    ) 1 Não tenho receita. 

   

   
(    ) 2 Não posso comprar. 

   

   
(    ) 3 Outro tipo de tratamento.  

 
1.1.B.A. Especificar. 

   
(    ) 7 Outros. Especificar. 

 
1.1.B.B. Especificar. 

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

 (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

    

 

2. Você conseguiu marcar consulta na Unidade de Saúde para onde foi encaminhado? 

(    ) 1 SIM 

      

 
2.A. Para quanto tempo depois de ter procurado a Unidade de Saúde? 

 

  
(    ) 1 Até 1 mês. 

    

  
(    ) 2 De 1 a 2 meses. 

   

  
(    ) 3 De 2 a 4 meses. 

   

  
(    ) 4 De 4 a 6 meses. 

   

  
(    ) 5 Mais de 6 meses. 

   

  
(    ) 6 Mais de 1 ano. 

   

  
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

  

        

 
2.A.A. O que você achou desse tempo de espera? 

   

  
(    ) 1 Demorou muito. 

   

  
(    ) 2 Não demorou muito. 

   

  
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

  

        (    ) 2 NÃO 

      

        

 
2.B. Por que? 

    

  
(    ) 1 Na hora que fui, não tinha marcação e não voltei. 

  

  
(    ) 2 Cheguei na hora da marcação, mas a senha tinha acabado e não voltei. 

  
(    ) 3 Tem que chegar na fila de madrugada e esse horário é perigoso. 

 

  
(    ) 4 A fila é muito grande. 

   

  
(    ) 5 Marquei em outra Unidade de Saúde.  

   

  
(    ) 7 Outros.  2.B.A. Especificar. 

   

  
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 
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(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

   Se a resposta for SIM, siga para a pergunta nº 3. 

Se a resposta for NÃO, responda: (Para os que tentaram marcar consulta na unidade referenciada e não conseguiram). 

 

2.1. Você conseguiu marcar consulta em outra unidade de saúde (excluindo o HMCT)? 

(    ) 1 SIM 2.1.A. Qual? código FMS 

    

         (    ) 2 NÃO 2.1.B. Por que? 

     

   
(    ) 1 Na hora que fui, não tinha marcação e não voltei. 

  

   
(    ) 2 Cheguei na hora da marcação, mas a senha tinha acabado e não voltei. 

   
(    ) 3 Tem que chegar na fila de madrugada e esse horário é perigoso. 

 

   
(    ) 4 A fila é muito grande. 

    

   
(    ) 7 Outros.  2.1.B.A. Especificar, 

  

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

  (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

     

Se a resposta for SIM, siga para a pergunta nº 3.1. 

Se a resposta for NÃO, responda: (Para os que tentaram marcar consulta em outra unidade de saúde e não conseguiram). 

 

2.2. Você continua o seu tratamento? 

(    ) 1 SIM 2.2.A. Como? De que forma? 

   

   
(    ) 1 Tomo remédio por conta própria. 

  

   
(    ) 2 Não tomo remédio. 

   

   
(    ) 7 Outros.  2.2.A.A. Especificar. 

 

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

 (    ) 2 NÃO 2.2.B. Por que? 

    

   
(    ) 1 Não tenho receita. 

   

   
(    ) 2 Não posso comprar. 

   

   
(    ) 3 Outro tipo de tratamento.  

 
2.2.B.A. Especificar. 

   
(    ) 7 Outros. Especificar. 

 
2.2.B.B. Especificar. 

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

 (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

    

3. Você teve dificuldades na marcação de consulta na Unidade de Saúde para onde foi encaminhado? 

(    ) 1 SIM 3.A. Quais? 

    

   
(    ) 1 Local distante. 

   

   
(    ) 2 Fila grande. 

   

   
(    ) 3 Chegar de madrugada. 

   

   
(    ) 7 Outros.  3.A.A. Especificar. 

 

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

 (    ) 2 NÃO 

      (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

    

3.1. Você teve dificuldades na marcação de consulta na unidade que procurou para marcar (excluindo o HMCT)? 

(    ) 1 SIM 3.1.A. Quais? 

   

   
(    ) 1 Local distante. 

  

   
(    ) 2 Fila grande. 

  

   
(    ) 3 Chegar de madrugada. 

  



173 

   
(    ) 7 Outros.  3.1.A.A. Especificar. 

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

(    ) 2 NÃO 

     (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

   

4. Após a primeira consulta, você teve marcação de uma nova consulta (excluindo o HMCT)? 

(    ) SIM 4.A. Para quanto tempo depois? 

    

   
(    ) 1 Até 1 mês. 

    

   
(    ) 2 De 1 a 2 meses. 

    

   
(    ) 3 De 2 a 4 meses. 

    

   
(    ) 4 De 4 a 6 meses. 

    

   
(    ) 5 Mais de 6 meses 

    

   
(    ) 6 Mais de 1 ano.  

    

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

  (    ) NÃO 4.B. Por que? 

     

   
(    ) 1 No posto não sai com marcação para nova consulta.  

 

    
4.B.A. É difícil marcar? 

    

    
(    ) 1 SIM 

   

    
(    ) 2 NÃO 

   

    
(    ) 3 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

   
(    ) 2 O médico não marcou. 

    

   
(    ) 3 O médico disse que não precisava. 

   

   
(    ) 7 Outros. Especificar. 4.B.B. Especificar. 

  

   
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

  (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

     

5. Em qual Unidade de Saúde foi a sua última consulta?                                                     Código: 

           5.A. Em qual especialidade?                                                                                         Código:  

 

5.1. Quando foi a sua última consulta? 

  
(    ) 1 Menos de  1 mês. 

 

  
(    ) 2 Entre 1 e 2 meses. 

 

  
(    ) 3 Entre 2 e 4 meses. 

 

  
(    ) 4 Entre 4 e 6 meses. 

 

  
(    ) 5 Mais de 6 meses. 

 

  
(    ) 6 Mais de 1 ano.  

 

  
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

      6. Quantas consultas você teve no ano passado na unidade para onde você foi encaminhado? 

  
(    ) 1 0 

  

  
(    ) 2 1 

  

  
(    ) 3 2 

  

  
(    ) 4 3 ou mais 

  

  
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

 

7. Quantas consultas você teve no ano passado na outra unidade de saúde que você marcou? 

  
(    ) 1 0 
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(    ) 2 1 

  

  
(    ) 3 2 

  

  
(    ) 4 3 ou mais 

  

  
(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

 

8. Você consegue pegar os remédios na Unidade de Saúde para onde foi encaminhado? 

(    ) 1 SIM 8.A. Quais remédios você consegue pegar? 

   

  

(    ) 1 Todos 

     

  

(    ) 2 Alguns.                           8.A.A. Quais faltam? (   ) 1 Está na lista da FMS-Nit. 

  

(    ) 4 Não vou lá pegar remédios. (   ) 2 Não está na lista da FMS-Nit. 

  

(    ) 8 Não estou tomando remédios. (   ) 3 Ambos.  

  

(    ) 9 Não sabe/ Não lembra/ Não quer responder. (   ) 9 Não sabe/ Não lembra/ Não quer reponder. 

(    ) 2 NÃO                                             

   

        

   (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

    

         
9. Você consegue pegar os remédios na Unidade de Saúde em que você marcou?  

  (    ) 1 SIM 9.A. Quais remédios você consegue pegar? 

   

  

(    ) 1 Todos 

     

  

(    ) 2 Alguns.                           9.A.A. Quais faltam? (   ) 1 Está na lista da FMS-Nit. 

  

(    ) 4 Não vou lá pegar remédios. (   ) 2 Não está na lista da FMS-Nit. 

  

(    ) 8 Não estou tomando remédios. (   ) 3 Ambos.  

  

(    ) 9 Não sabe/ Não lembra/ Não quer responder. (   ) 9 Não sabe/ Não lembra/ Não quer reponder. 

(    ) 2 NÃO 

       (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

    

         
10. Você consegue pegar os remédios na Unidade de Saúde, para onde foi encaminhado, quando vai buscá-los? 

  

(    ) 1 Sempre.  

     

  

(    ) 2 Às vezes. 

     

  

(    ) 3 Nunca 

     

  

(    ) 4 Não vou buscar 

    

  

(    ) 8 Não estou tomando remédios 

    

  

(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

   

         
11. Você consegue pegar os remédios na outra Unidade de Saúde em que você marcou, quando vai buscá-los? 

  

(    ) 1 Sempre.  

     

  

(    ) 2 Às vezes. 

     

  

(    ) 3 Nunca 

     

  

(    ) 4 Não vou buscar 

    

  

(    ) 8 Não estou tomando remédios 

    

  

(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

   
12. Você está tomando todos os remédios? 

    (    ) 1 SIM 

       (    ) 2 NÃO 12.A. Por que? 

     

   

(    ) 1 Não consegui pegar todos os remédios e não pude comprar os outros. 

   

(    ) 2 A minha pressão abaixou e suspendi alguns. 

  

   

(    ) 7 Outros. Especificar. 

    

   

(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

                                                                                   (    ) 8               Não estou tomando remédios. 
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(   ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

    
13. Como você está conseguindo pegar os remédios? 

    

  

 Pego na Farmácia do Posto de Saúde. 

    

(    ) 1 

  

(    ) 2 Compro / Pego na Farmácia Popular. 

    

  

(    ) 3 Compro na Farmácia do Estado. 

    

  

(    ) 4 Compro na Farmácia do LULA (Praça Quinze) 

   

  

(    ) 5 Compro na Farmácia da UFF (Antônio Pedro) 

   

  

(    ) 6 Compro em Farmácias Comuns. 

    

  

(    ) 7 Outros. Especificar. 

    

  

(    ) 8 Não estou tomando remédios 

    

  

(    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

   

         
14. Quais os remédios que você está tomando? 

    

 Está na Lista da FMS-Niterói. 

     

(    ) 1 

(    ) 2 Não está na lista da FMS-Niterói. 

     (    ) 3 Ambos 

       (    ) 8 Não estou tomando remédios 

     (    ) 9 Não sabe / Não lembra / Não quer responder 

    

         

           
15. Você gostaria de dar alguma sugestão para melhorar o seu atendimento na Unidade de Saúde? 
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Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de Identificação: 

 

Título do Projeto: ANÁLISE DO ACESSO E DA CONTINUIDADE DO CUIDAO AOS 

PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS: 

contribuições para uma discussão sobre rede de cuidados em saúde em Niterói – RJ.  

 

Pesquisador Responsável: Maria da Graça Guimarães Martins 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

 

Telefones para contato: (21) 2709-3508 / (21) 9635-2166 

 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Idade: ____________ anos                                                          

R.G:______________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ___________________________________________ 

R.G. do Responsável legal: __________________ 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ Análise do 

Acesso e da Continuidade do Cuidado aos portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus: contribuições para uma discussão sobre rede de cuidados em saúde em Niterói – 

RJ”, de responsabilidade do pesquisador Maria da Graça Guimarães Martins. 

No processo de mudança do perfil desta Unidade de Saúde de Policlínica CPN para 

Hospital CPN e depois para Hospital Municipal Carlos Tortelly, foi necessário avaliar os 

pacientes hipertensos e diabéticos que estavam em tratamento neste ambulatório. Após essa 

avaliação clínica, os pacientes sem complicações foram encaminhados para as Unidades 

Básicas, Unidades do Programa Médico de Família ou Policlínicas.  

Esta pesquisa tem o objetivo de levantar as dificuldades encontradas pelos pacientes 

na marcação de consultas e continuidade do tratamento nas unidades para as quais foram 

encaminhados.  

Para isso, precisamos contar com a sua colaboração fornecendo dados e informações 

para esclarecer possíveis dificuldades encontradas e contribuir para a melhoria do 

atendimento nessas unidades de saúde, mas a sua participação é voluntária. 

O estudo não envolve qualquer tipo de riscos para os pacientes que vão responder aos 

questionários ou participar das entrevistas.  

Os dados pessoais e as informações fornecidas ficarão sob a guarda do pesquisador e 

os resultados da pesquisa serão divulgados sem a identificação de qualquer pessoa. 

 

Niterói, ___/___/____ 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

Assinatura do responsável legal (quando for o caso): _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Apêndice 3: Tabelas 

 
 

Tabela Anexa 1. Contrarreferenciados e Recadastrados de Set/2003 (Hospital CPN) a Jul/2010 (HMCT). 

 

Avaliações 

22/9/03 a 

31/7/03 

1/8/04 a 

31/07/05 

1/8/05 a 

31/07/06 

1/8/06 a 

31/07/07 

1/8/07 a 

31/07/08 

1/8/08 a 

31/07/09 

1/8/09 a 

31/7/10 TOTAL 

Contrarreferenciados 80 35 204 94 121 156 13 703 

Recadastrados 0 0 668 257 412 238 43 1618 

Total 80 35 872 351 533 394 56 2321 

 

 

 

 

 
Tabela Anexa 2. Nº de Contrarreferenciados do HMCT, para outras unidades de saúde, de Set/2003 a 

Julho/2010, por municípios 

 

Municípios Nº % 

Niterói 547 77,8% 

São Gonçalo 129 18,4% 

Itaboraí 13 1,8 % 

Rio de Janeiro 6 0,9% 

Maricá 4 0,6% 

Outros municípios 4 0,6% 

Total 703 100,0% 

 

 

 

 

 

Tabela Anexa 3.  Nº de Contrarreferenciados do HMCT, para outras unidades da Rede Municipal de 

Saúde de Niterói, no período de Agosto de 2005 a Julho de 2010 

 

Período de 

referência 

01/08/05 a 

31/07/06 

01/08/06 a 

31/07/07 

01/08/07 a 

31/07/08  

01/08/08 a 

31/07/09  

01/08/09 a 

31/07/10  

01/08/05 a 

31/07/10  

Total 170 78 86 104 6 444 

Percentual 38,3% 17,6% 19,4% 23,4% 1,4% 100,0% 
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Tabela Anexa 4. Características da População da Pesquisa 

 

VARIÁVEL n (444) % 

SEXO 

  

Fem 329 74,1% 

Masc 115 25,9% 

IDADE 

  

20-29 1 0,2% 

30-39 1 0,2% 

40-49 25 5,6% 

50-59 89 20,1% 

60-69 154 34,7% 

70-79 115 25,9% 

80-89 55 12,4% 

90-99 4 0,9% 

COR 

  

Branca 220 49,6% 

Preta 68 15,3% 

Parda 49 11,0% 

Sem Informação  107 24,1% 

DIAGNÓSTICO 

  

HAS I 111 25,0% 

HAS II 190 42,8% 

HAS III 53 11,9% 

DM II 26 5,9% 

HAS I/ DM II 17 3,8% 

HAS II/ DM II 38 8,6% 

HAS III/ DM II 9 2,0% 

TIPOS DE UNIDADES DE SAUDE REFERENCIADAS 
 

PMF 35 7,9% 

UBS 105 23,7% 

POLICLINICAS 304 68,5% 
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Tabela Anexa 5. Ocupação na População da Pesquisa, no grupo com essa informação 

 

Ocupação População da  Pesquisa 

  Nº % 

Agente administrativo 2 1,1% 

Auxiliar de Enfermagem 6 3,2% 

Bombeiro hidráulico 2 1,1% 

Cobradora 2 1,1% 

Comerciário 3 1,6% 

Costureira 16 8,7% 

Cozinheira 3 1,6% 

Do Lar 45 24,3% 

Empregada Doméstica 33 17,8% 

Escriturário 4 2,2% 

Fábrica de Sardinhas 2 1,1% 

Lavadeira 2 1,1% 

Mecânico 3 1,6% 

Motorista 5 2,7% 

Passadeira 2 1,1% 

Pedreiro 4 2,2% 

Pintor 2 1,1% 

Porteiro 2 1,1% 

Professora  2 1,1% 

Outros 45 24,3% 

Total 185 100,0% 

 

 

Tabela Anexa 6. Escolaridade na População da Pesquisa, com essa informação 

 

Escolaridade 

População da Pesquisa 

Nº % 

Analfabeto 10 5,6% 

Alfabetizado 2 1,1% 

Fundamental (antigo 1º grau) incompleto  113 63,1% 

Fundamental (antigo 1º grau) completo 21 11,7% 

Médio (antigo 2º grau) incompleto 12 6,7% 

Médio (antigo 2º grau) completo 12 6,7% 

Superior incompleto 3 1,7% 

Superior completo 6 3,4% 

Total com informação 179 100,0% 
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Tabela Anexa 7. Diagnósticos na População da Pesquisa 

 

 

DIAGNÓSTICO N % 

HAS I 111 25,0% 

HAS II 190 42,8% 

HAS III 53 11,9% 

DM II 26 5,9% 

HAS I/ DM II 17 3,8% 

HAS II/ DM II 38 8,6% 

HAS III/ DM II 9 2,0% 

TOTAL 444 100,0% 

 
 

Tabela Anexa 8. Nº de pacientes por bairros, na população da pesquisa 

 

Bairros População da Pesquisa % 

FONSECA 81 18,2% 

SANTA ROSA 42 9,5% 

BARRETO 38 8,6% 

CENTRO 34 7,7% 

ENGENHOCA 29 6,5% 

ICARAÍ 22 5,0% 

CARAMUJO 19 4,3% 

LARGO DA BATALHA 16 3,6% 

CUBANGO 16 3,6% 

MARIA PAULA 16 3,6% 

FÁTIMA 12 2,7% 

SÃO LOURENÇO 11 2,5% 

PONTA D'AREIA 10 2,3% 

ITITIOCA 9 2,0% 

PIRATININGA 8 1,8% 

TENENTE JARDIM 8 1,8% 

OUTROS 73 16,4% 

TOTAL 444 100,0% 
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Tabela Anexa 9. Resultado das ligações telefônicas nos 9 grupos, por períodos de referência 

 

Fichas 1 a 50 51 a 100 101 a 150 151 a 200 201 a 250 251 a 300 301 a 350 351 a 400 401 a 444 

Período de Referência 

29/08/05 a 

11/11/05 

11/11/05 a 

20/03/06 

20/03/06 a 

26/06/06 

26/06/06 a 

20/10/06  

23/10/06 a 

30/08/07  

30/08/07 a 

30/05/08  

30/05/08 a 

15/08/08  

15/08/08 a 

01/12/08  

02/12/08 a 

27/07/10 

Sem tel. 4 5 1 2 1 1 1 1 0 

O telefone não confere 8 7 7 4 5 1 7 5 5 

Mensagem da Telemar 11 8 9 9 6 9 2 6 5 

O telefone não atende 5 7 4 6 8 7 8 7 1 

Óbito 1 2 1 1 1 0 0 1 0 

Entrevista na 1ª ligação 8 9 18 17 10 19 16 17 17 

Entrevista na 2ª ligação 6 5 9 6 8 9 11 9 10 

Entrevista na 3ª ligação 7 7 1 5 11 4 5 4 6 

Total de Entrevistas 21 21 28 28 29 32 32 30 33 

% de Resposta 42% 42% 56% 56% 58% 64% 64% 60% 75% 

 

 

Tabela Anexa 10. Nº de Entrevistas por ligação Telefônica 

 

 

Entrevistas por ligação N % 

1ª ligação 131 51,6% 

2ª ligação 73 28,7% 

3ª ligação 50 19,7% 

Nº Total de Entrevistas 254 100,0% 

 

 

Tabela Anexa 11. Distribuição de Sexo e Faixa Etária no Grupo Entrevistado 

 

Faixa Etária 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 99 Total % Sexo 

Sexo Feminino 1 0 5 35 71 47 23 1 183 72,0% 

Sexo Masculino 0 0 6 12 23 22 8 0 71 28,0% 

Total 1 0 11 47 94 69 31 1 254 100,0% 

% Faixa etária 0,4% 0,0% 4,3% 18,5% 37,0% 27,2% 12,2% 0,4% 100,0%   

 

 

Tabela Anexa 12. Distribuição de Sexo e Faixa Etária no Grupo Não Entrevistado 

 

Faixa Etária 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 99 Total % 

Sexo Feminino 0 1 8 32 45 38 19 2 145 76,3% 

Sexo Masculino 0 0 6 8 15 11 5 0 45 23,7% 

Total 0 1 14 40 60 49 24 2 190 100,0% 

% 0,0% 0,5% 7,4% 21,1% 31,6% 25,8% 12,6% 1,1% 100,0% 
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Tabela Anexa 13. Cor no Grupo Entrevistado e no Grupo Não Entrevistado 

 

COR 

 

Grupo Entrevistado Grupo Não Entrevistado 

Nº % Nº % 

Branca 140 55,1% 80 42,1% 

Preta 31 12,2% 36 19,0% 

Parda 27 10,6% 23 12,1% 

Sem Informação  56 22,1% 51 26,8% 

Total 254 100,0% 190 100,0% 

 

 

 

 

Tabela Anexa 14. Nº de Pacientes por Bairros, no Grupo Entrevistado e no Grupo Não Entrevistado 

 

Bairros Grupo Entrevistado Grupo Não Entrevistado 

  Nº Percentual Nº Percentual 

Fonseca 36 14,2% 45 23,7% 

Santa Rosa 25 9,8% 17 9,0% 

Barreto 23 9,1% 15 7,9% 

Centro 24 9,5% 10 5,3% 

Engenhoca 17 6,7% 12 6,3% 

Icaraí 13 5,1% 9 4,7% 

Caramujo 7 2,8% 13 6,8% 

Largo da Batalha 10 3,9% 6 3,2% 

Cubango 10 3,9% 5 2,6% 

Maria Paula 9 3,5% 7 3,7% 

Fátima 9 3,5% 3 1,6% 

São Lourenço 7 2,8% 4 2,1% 

Ponta D'Areia 5 2,0% 5 2,6% 

Ititioca 5 2,0% 4 2,1% 

Piratininga 5 2,0% 3 1,6% 

Tenente Jardim 5 2,0% 3 1,6% 

Outros 44 17,3% 29 15,3% 

Total 254 100,0% 190 100,0% 
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Tabela Anexa 15. Tipos de Unidades de Saúde no Grupo Entrevistado e no Grupo Não Entrevistado 

 

Unidades de Saúde 

 

Grupo Entrevistado Grupo Não Entrevistado 

Nº Percentual Nº Percentual 

Policlínicas 179 70,5% 125 65,8% 

Unidades Básicas de Saúde 53 20,9% 52 27,4% 

Programa  Médico de Família 22 8,7% 13 6,8% 

Total 254 100,0% 190 100,0% 

 
 

 

 

 

Tabela Anexa 16. Nº de Referências por Policlínicas no Grupo Entrevistado e no Grupo Não Entrevistado 

 

Policlínicas 

  

Grupo Entrevistado Grupo Não Entrevistado 

Nº Percentual Nº Percentual 

Santa Rosa 42 23,5% 29 23,2% 

Fonseca 36 20,1% 34 27,2% 

Largo da Batalha 27 15,1% 21 16,8% 

Carlos Antonio da Silva 26 14,5% 19 15,2% 

Engenhoca 22 12,3% 13 10,4% 

PESP 15 8,4% 6 4,8% 

Itaipu 9 5,0% 3 2,4% 

Ilha da Conceição 1 0,6% 0 0,0% 

Jurujuba 1 0,6% 0 0,0% 

TOTAL 179 100,0% 125 100,0% 
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Tabela Anexa 17. Nº de Referências por U. Básicas no Grupo Entrevistado e no Grupo Não Entrevistado 

 

Unidades Básicas de Saúde 

  

Grupo Entrevistado Grupo Não Entrevistado 

Nº Percentual Nº Percentual 

Centro 15 28,3% 7 13,5% 

Barreto 10 18,9% 8 15,4% 

Caramujo 5 9,4% 11 21,2% 

Engenhoca 4 7,6% 5 9,6% 

Santa Bárbara 4 7,6% 5 9,6% 

Vila Ipiranga 4 7,6% 4 7,7% 

Cantagalo 3 5,7% 2 3,9% 

Várzea das Moças 3 5,7% 0 0,0% 

Piratininga 2 3,8% 3 5,8% 

Morro do Castro 1 1,9% 3 5,8% 

Ilha da Conceição 1 1,9% 1 1,9% 

Ititioca 1 1,9% 1 1,9% 

Morro do Estado 0 0,0% 2 3,9% 

TOTAL 53 100,0% 52 100,0% 
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Tabela Anexa 18. Nº de Referências por Unidades do PMF na População da Pesquisa e no Grupo 

Entrevistado 

 

Unidades do Programa Médico de Família População Entrevistados 

Maria Paula 5 3 

Barreto 4 4 

Caramujo 3 2 

Cubango 3 1 

Matapaca 3 3 

Cafubá 2 2 

Engenhoca 2 0 

Jurujuba 2 1 

São Francisco 2 1 

Atalaia 1 0 

Badu 1 1 

Cantagalo 1 1 

Charitas 1 0 

Fonseca 1 1 

Ilha da Conceição 1 1 

Santa Rosa 1 1 

Vila Ipiranga 1 0 

Vital Brazil 1 0 

Total 35 22 
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Tabela Anexa 19. Unidades da última consulta para os pacientes contrarreferenciados para as Policlínicas 

 

Unidades de Saúde Nº de pacientes 

Policlínicas  98 

UBS 9 

PMF 5 

Policlínica e PMF 1 

Policlínica e HUAP 1 

Policlínica e Plano de Saúde 1 

Policlínica e Médico Particular 2 

Plano de Saúde 8 

Médico particular 9 

Ambulatório da Marinha 1 

Ambulatório na Região dos Lagos 1 

HUAP 6 

Policlínica e Instituto Nacional de Cardiologia  1 

HUAP e Instituto Nacional de Cardiologia 1 

Hospital da UFRJ 1 

Instituto Fernandes Figueiras 1 

HMCT  na referência 6 

Total 152 
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Apêndice 4: Quadros 

 
Quadro Anexo 1. População de Niterói, por bairros e por regionais de saúde, segundo o Censo de 2000 e 

de 2010 / IBGE 

 

 
Bairros População / Censo 2000 População / Censo 2010 

Regional Norte I 82.184 76.068 

Fonseca 54.984 52.629 

Cubango 10.643 11.374 

Viçoso Jardim 3.371 4.085 

Caramujo 13.186 7.980 

      

Regional Norte II 45.461 45.891 

Engenhoca 22.193 21.310 

Barreto 15.953 18.133 

Tenente Jardim 2.208 3.623 

Baldeador 5.107 2.825 

      

Regional Praias da Baía I 69.521 71.893 

Centro 18.487 19.349 

Ponta d'Areia 7.162 6.937 

Ilha da Conceição 6.438 5.766 

Santana 8.813 7.720 

São Lourenço 8.209 9.685 

Fátima 3.767 4.004 

Morro do Estado 3.811 4.073 

São Domingos  4.619 4.727 

Gragoatá 220 127 

Boa Viagem 2.104 2.088 

Santa Bárbara 5.891 7.417 

      

Regional Praias da Baía II 148.145 159.239 

Santa Rosa 27.038 30.701 

Viradouro 3.516 4.562 

Vital Brasil 3.064 3.299 

Pé Pequeno 3.841 4.112 

Icaraí 75.127 78.715 

Ingá 16.592 17.220 

São Francisco 9.654 9.712 

Charitas 6.353 8.121 

Jurujuba 2960 2.797 
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Regional Pendotiba 52.769 59.499 

Largo da Batalha 9.043 9.252 

Cachoeira 3.149 3.171 

Maceió 4.142 4.272 

Ititioca 7.642 8.592 

Cantagalo 7.829 8.556 

Badu 5.289 6.198 

Sapê 4.861 7.194 

Vila Progresso 2.942 3.751 

Matapaca 834 1037 

Muriqui 989 735 

Maria Paula 6.049 6.741 

Regional Leste Oceânica 61.371 74.972 

Itaipu 17.330 6.320 

Itacoatiara 1.334 1.354 

Camboinhas 2.863 3.138 

Piratininga 14.297 16.098 

Jardim Imbui 0 1.127 

Cafubá 3.593 3.289 

Jacaré 4.154 3.563 

Santo Antônio 0 4.758 

Maravista 0 10.056 

Serra Grande 0 9.246 

Engenho do Mato 12.219 10.038 

Rio do Ouro 3.579 3.085 

Várzea das Moças 2.002 2.900 

Fonte: COOBS/FMS (dados 2000); IBGE (2010) 
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Quadro Anexo 2. Pacientes que tentaram e conseguiram marcar a 1ª consulta nas UBS referenciadas 

 

 

UBS Referenciada Esp. Refer.  Nº de pacientes 

Centro Clínica 9 

Barreto Clínica 4 

Caramujo Clínica 3 

Várzea das Moças Clínica 3 

Vila Ipiranga Clínica  3 

Cantagalo Clínica 2 

Engenhoca Clínica 2 

Piratininga Clínica 2 

Santa Bárbara Clínica 2 

Ilha da Conceição Clínica 1 

Ititioca Clínica 1 

 

 
 

 

Quadro Anexo 3. Pacientes que tentaram e não conseguiram marcar a 1ª consulta nas UBS referenciadas 

 

 

UBS Referenciada Esp. Refer.  U. de Saúde Atendida Esp. Atendida 

Centro 

 

 

 

Clínica Policlínica de Itaipu Clínica 

Clínica UBS Morro do Castro Clínica 

Clínica PESP Cardiologia 

Clínica HMCT Endocrinologia 

Clínica 

Policlínica Carlos Antonio 

daSilva Clínica 

Barreto 

 

Clínica UBS Centro Clínica 

Clínica PMF Maruí Clínica 

Cantagalo Clínica 0 0 

Engenhoca Clínica 0 0 
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Quadro Anexo 4. Pacientes que tentaram e conseguiram marcar a 1ª consulta nas Policlínicas 

referenciadas 

 

Policlínicas Nº de pacientes que tentaram Nº de pacientes que conseguiram 

P. Fonseca 25 24 

P. Engenhoca 16 14 

P. Itaipu 8 6 

P.S.Rosa 26 23 

PESP 10 7 

P. C.A.Silva 19 15 

P. L. Batalha 25 19 

P. I. Conceição 1 1 

Total 130 109 

 

 

 
Quadro Anexo 5. Pacientes que tentaram e não conseguiram marcar a 1ª consulta nas Policlínicas 

referenciadas e as Unidades de Saúde em que foram atendidos 

 
Policlínica 

Referenciada. Especialidade Referenciada Policlínica Atendida Especialidade Atendida 

Policlínica do Largo da 

Batalha 

 

 

 

 

Clínica ou Cardiologia UBS Cantagalo Clínica 

Cardiologia Policlínica do Cantagalo Cardiologia 

Cardiologia Policlínica de Itaipu Cardiologia 

Endocrinologia UBS Cantagalo Clínica 

Clínica Méd. Particular Cardiologia 

Endocrinologia 0 0 

Policlínica Carlos 

Antonio da Silva 

 

 

Clínica Médico Particular Cardiologia 

Clínica UBS Barreto Cardiologia 

Clínica UBS Centro Clínica 

Clínica Plano de Saúde Cardiologia 

Policlínica Santa Rosa 

 

 

Clínica e Endocrinologia Plano de Saúde Clínica e Endocrinologia 

Cardiologia Policlínica do Fonseca Clínica 

Clínica PMF Santa Rosa Clínica 

PESP 

 

Cardiologia HMCT Cardiologia 

Cardiologia INC Cardiologia 

Cardiologia 

Policlínica Carlos Antonio 

da Silva Clínica 

Policlínica da Engenhoca 

 

Cardiologia HMCT Cardiologia 

Cardiologia UBS Engenhoca Clínica 

Policlínica de Itaipu 

 

Cardiologia UBS V. Moças Clínica 

Clínica PMF Itaipu Clínica 

Policlínica do Fonseca Clínica Policlínica de Jurujuba Cardiologia 
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Quadro Anexo 6. Pacientes contrarreferenciados, que tentaram e conseguiram marcar a 1ª consulta nas 

Policlínicas referenciadas 

 

        

Policlínicas   Nº de pacientes  Nº de pacientes que tentaram  Nº de pacientes que conseguiram  

  contrarreferenciados marcar a 1ª consulta marcar a 1ª consulta 

P.S.Rosa 32 26 23 

P. Fonseca 30 25 24 

P.L.Batalha 26 25 19 

P.C.A.Silva 24 19 15 

P. Engenhoca 20 16 14 

PESP 11 10 7 

P.Itaipu 8 8 6 

P. I.Conceição 1 1 1 

Total 152 130 109 

 

 

 

 

 

Quadro Anexo 7. Unidade da última consulta diferente da UBS referenciada 

 

UBS Atendida Esp. Atendida UBS - Última Consulta Esp. Últ. Cons. 

Centro 

 

 

 

Clínica PESP Cardiologia 

Clínica Plano de Saúde Cardiologia 

Clínica Igreja Metodista Cardiologia 

Clínica PESP Cardiologia 

Clínica Policlínica Carlos Antonio da Silva Cardiologia 

Vila Ipiranga 

 

 

Clínica Médico Particular Clínica 

Clínica PESP Cardiologia 

Clínica Policlínica do Fonseca Clínica 

Engenhoca 

 

Clínica Policlínica da Engenhoca Cardiologia 

Clínica Policlínica da Engenhoca Cardiologia 

Caramujo Clínica Policlínica do Fonseca Cardiologia 

Ilha da Conceição Clínica PMF Ilha da Conceição Clínica 

Barreto Clínica HUAP Cardiologia 

Piratininga Clínica PMF Cafubá Clínica 

Santa Bárbara Clínica Médico Particular Cardiologia 

Várzea das Moças Clínica Policlínica de Itaipu Cardiologia 
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Quadro Anexo 8. Relato dos pacientes que tiveram a última consulta em unidade diferente da UBS 

atendida 

 

UBS Atendida 

UBS/Última 

Consulta Relato 

UBS Centro PESP 

Atendida na UBS Centro (clínico). O médico saiu e depois ela marcou para cardiologia na PESP. 

Na PESP, marca consulta na fila, volta + ou - de 3/3 meses. "Agora a fila não está grande porque 

pegou fogo no lugar dos prontuários por causa de briga de mendigos por causa de papelão." 

UBS Centro 

 

Plano de Saúde 

 

"Quando fui atendida, o médico mudou meu remédio e minha pressão não ficou boa e eu saí de lá 

Paguei um médico particular em Itaboraí, que voltou para o Diovan. O síndico do trabalho do 

meu marido me colocou  no Plano da Unimed.". 

UBS Centro 

Ambulatório da 

Igreja Atendida na UBS Centro (Clínica Médica). Depois procurou Cardiologia na Igreja Metodista. 

UBS Centro PESP 

Encaminhada  e atendida na UBS Centro (Clínica), depois foi encaminhada para a PESP 

(Cardiologia).  

UBS Centro 

 

Policlínica 

Carlos Antonio 

da Silva 

Encaminhada e atendida na UBS Centro (Clínica). Em relação à remarcação de consulta, relata: 

"Era difícil". Depois marcou na Policlínica Carlos Antonio da Silva, na Cardiologia. Teve 1 

consulta. Compra os remédios em farmácia comum, porque diz que não está com a receita 

atualizada 

UBS 

Engenhoca 

Policlínica da 

Engenhoca 

Atendida na UBS Engenhoca (Clínica). Depois foi encaminhada para a P. Engenhoca 

(Cardiologia). "Na Policlínica da Engenhoca para marcar cardiologista, é difícil. Tem um dia 

certo no mês para marcar pro mês todo".   

UBS 

Engenhoca 

 

Policlínica da 

Engenhoca 

 

Atendida na UBS Engenhoca (Clínica). No ano passado foi encaminhada para a P. Engenhoca 

(Clínica). Relata: "Na UBS Engenhoca, não querem aceitar o pessoal do lado de cá da João 

Brasil." Sobre a remarcação de consulta, falou: "Você está mal, tem que esperar o dia de 

marcação. Depois tem que esperar o médico. Depois tem que esperar pra fazer exames. Na UBS 

Engenhoca, no ano passado,  rasgaram  minha carteira de Hipertensão. Falaram que eu não 

podia mais ser atendida naquele posto!" 

UBS Vila 

Ipiranga  

Médico 

Particular 

"Não vou  mais no Posto de Saúde do Fonseca porque tem que ir para a fila muito cedo.   O 

remédio da pressão às vezes eu tomo quando a pressão sobe; eu tenho aparelho de pressão em 

casa". 

UBS Vila 

Ipiranga  PESP 

 A UBS V. Ipiranga virou P. do Fonseca . "Na P. Fonseca, quando tinha cardiologista, tinha que 

voltar,  passar pela Triagem para poder marcar para o cardiologista. Para clínico geral é difícil. 

Neste ano tentei marcar pro meu pai, chegamos às 6:40 hs., deu senha às 8 hs., mas não 

consegui". 

UBS Vila 

Ipiranga 

Policlínica do 

Fonseca 

Encaminhada e atendida na UBS V. Ipiranga (Clínica Médica). Foi encaminhada da UBS V. 

Ipiranga para a P. Fonseca depois que a UBS V. Ipiranga virou PMF. 

UBS Barreto HUAP 

Atendida na UBS Barreto (Clínica). Sobre a remarcação de consulta, relata: "Não era difícil. 

Agora tô tratando com cardiologista no HUAP. Entrei lá porque meu marido operou o coração 

lá, aí eu consegui marcar o cardiologista”. 

UBS Caramujo 

Policlínica do 

Fonseca 

Atendido na UBS Caramujo e enc. para a Card. da P. Fonseca. "Vou na UBS Caramujo de ano em 

ano. Na P. Fonseca, a Cardiologista fica 1 ano e depois sai. Na UBS Caramujo para marcar a 

fila é pequena. Na P. Fonseca para cardiologista, fui 2 x para marcar, mas não consegui, a fila é 

grande". 

UBS Ilha da 

Conceição 

PMF I. da 

Conceição 

Encaminhada  e atendida na UBS I.Conceição. Depois o Posto mudou para PMF  I. Conceição.  

Em relação à remarcação de consulta, falou que: "Não é difícil, mas marca p/ mais ou menos daí a 

2 meses" 

UBS 

Piratininga PMF Cafubá 

Encaminhada e atendida na UBS Piratininga, depois foi encaminhada p/ PMF Cafubá. "Falaram 

que é pra eu me tratar aqui. Para a remarcação de consulta, no PMF Cafubá,  não é difícil. Eu 

volto e a auxiliar  de Enfermagem marca a consulta”. 

UBS Santa 

Bárbara 

Médico 

Particular 

Atendida na UBS S. Bárbara (Clínica). Relatou dificuldade de marcar Cardiologista, esperou mais 

de 1 ano. Por isso procurou o ASPERJ, paga R$ 60,00 / mês e tem direito a 4 consultas/ mês e o 

ECG sai de graça. 

UBS Várzea 

das Moças 

Policlínica de 

Itaipu 

Atendida na UBS V. Moças e depois encaminhada p/ Policlínica de Itaipu, onde trata atual/ com 

Cardiologista, Endocrinologista  e Neurologista.  Disse que na Policlínica de Itaipu a pessoa pode 

marcar por telefone. Às vezes a médica já deixa marcado. 
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Quadro Anexo 9. Comparação entre a Unidade da Última Consulta e a Policlínica referenciada 

 

 

Policlínica referenciada 

Especialidade 

referenciada Unidade da última consulta 

Especialidade da última 

consulta 

Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clínica Plano de Saúde Cardiologia 

Cardiologia Médico Particular Cardiologia 

Clínica IFF Cardiologia 

Cardiologia Médico Particular Cardiologia 

Cardiologia Médico Particular Cardiologia 

Clínica Plano de Saúde Cardiologia 

Clínica Plano de Saúde Clínica 

Clínica PESP Cardiologia 

Clínica Médico Particular Cardiologia 

Largo da Batalha 

 

 

 

 

Cardiologia Médico Particular Cardiologia 

Clínica Médico Particular Cardiologia 

Clínica Policlínica de Itaipu Endocrinologia 

Clínica PESP Cardiologia 

Clínica PMF Maria Paula Clínica 

Clínica PMF Ititioca Clínica 

Santa Rosa 

 

 

 

Clínica Hospital da UFRJ Clínica 

Clínica PMF Santa Rosa Clínica 

Cardiologia Plano de Saúde Cardiologia 

Clínica HMCT Cardiologia 

Carlos Antonio da Silva 

 

Clínica HUAP Geriatria 

Endocrinologia Plano de Saúde Endocrinologia 

PESP 

 

Endocrinologia Policlínica da Ilha da Conceição Endocrinologia 

Cardiologia Policlínica do Fonseca Cardiologia 

Engenhoca Clínica UBS Engenhoca Clínica 
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Quadro Anexo 10. Policlínicas referenciadas e as Unidades da última consulta na Rede Municipal de 

Saúde de Niterói 

 

Policlínicas referenciadas 

Unidade da última consulta     

PMF 

UBS 

Engenhoca PESP 

Policlínica 

do Fonseca 

Policlínica da 

Ilha da 

Conceição 

Policlínica 

de Itaipu HMCT Total 

Fonseca     1         1 

Largo da Batalha 2   1     1   4 

Santa Rosa 1           1 2 

PESP       1 1     2 

Engenhoca   1           1 

Total 3 1 2 1 1 1 1 10 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro Anexo 11. Policlínicas referenciadas e as Unidades da última consulta fora da rede municipal de 

Niterói 
 

 

Policlínicas referenciadas 
Unidade da última consulta  

Total 

 

Médico 

Particular Plano de Saúde HUAP 

Hospital da 

UFRJ IFF 

Fonseca 4 3     1 8 

Largo da Batalha 2         2 

Santa Rosa   1   1   2 

Carlos Antonio da Silva   1 1     2 

PESP           0 

Engenhoca           0 

Total 6 5 1 1 1 14 
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Apêndice 5: Gráficos 

 

 

Gráfico Anexo 1. Tipos de unidades de saúde no grupo entrevistado 

 

 

 

 

Gráfico Anexo 2. Tipos de Unidades de Saúde no Grupo Não Entrevistado 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Anexo 3. Policlínicas no Grupo Entrevistado 
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Gráfico Anexo 4. Policlínicas no Grupo Não Entrevistado 

 

 

 

 

 

Gráfico Anexo 5. UBS no Grupo Entrevistado 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico Anexo 6. UBS no Grupo Não Entrevistado 

 

 
 

 


