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Resumo: O acesso aos serviços de saúde tem se constituído ao longo dos anos um dos 

grandes desafios aos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desta pesquisa 

foi analisar as publicações em periódicos que tratam das ferramentas de acesso as ações e 

serviços de saúde de média e alta complexidade a partir do processo regulatório na atenção 

básica desde a instituição da Política Nacional de Regulação. Método: pesquisa de natureza 

descritiva que utilizou o método de revisão sistemática da literatura a partir da base de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Resultados: Foram selecionados 24 artigos. A análise 

demonstrou que apesar do aumento das políticas públicas de acesso à saúde destacando a 

importância da Atenção Básica para a efetivação do direito à saúde, ainda há muitos 

problemas quanto à efetivação dos mecanismos de acesso regulamentados através dessas 

políticas públicas como a falta de integração entre os entes federativos, baixos níveis de 

financiamento e baixa difusão do uso dos sistemas de informação. Conclusão: A evolução 

deste processo passa, necessariamente, pela regionalização dos serviços com efetiva 

articulação entre os entes, reconhecendo as especificidades de cada região, utilização dos 

sistemas de informação, participação dos gestores e população na definição das melhores 

práticas no SUS. 

Descritores: Acesso aos Serviços de Saúde, Atenção Primária à Saúde, Sistemas de 

Informação em Saúde, Políticas Públicas de Saúde, Sistema Único de Saúde. 

 

Introdução 

A regulação do acesso aos serviços em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

tem constituído um dos grandes desafios aos gestores do SUS. Atualmente, a nossa população 

é de mais de 204 milhões de habitantes. Diante desta demanda, tornou-se de grande 

importância a adoção de mecanismos que promovam a ordenação dos recursos garantindo a 

eficiência, eficácia e efetividade na oferta de cuidado à saúde da população.  

Segundo o Manual de Regulação em Saúde, produzido pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS), a Regulação do acesso é definido como o “estabelecimento 

de meios e ações para a garantia do direito constitucional de acesso universal, integral e 

equânime, independente de pactuação prévia estabelecida na PPI e/ou da disponibilidade de 

recursos financeiros” (BRASIL, 2007) 

Desde a instituição do SUS uma série de legislações vem sendo produzidas com o 

objetivo de aprimorar os mecanismos de gestão. Dentre essas políticas, cabe destacar o Pacto 

pela Saúde, publicado pela Portaria nº 687, de 30 de março de 2006. Este surgiu da 

necessidade de reformar os processos e instrumentos de gestão em saúde nas três esferas de 
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gestão (União, Estados e Municípios). Dentre suas prioridades estão: a promoção da saúde e o 

fortalecimento da atenção básica.  

O Pacto pela Saúde, instituído através da Portaria nº 687, de 30 de março de 2006 teve 

como objetivos reformar os processos e instrumentos de gestão em saúde nas três esferas de 

gestão (União, Estados e Municípios). Este pacto possui três diretrizes: Pacto pela vida, Pacto 

em defesa do SUS e Pacto pela Gestão. Em cada dimensão há temas que serão prioridades 

para o SUS. No que tange ao Pacto pela Gestão, objeto de discussão neste trabalho, são 

prioridades para o SUS:  

• DEFINIR DE FORMA INEQUÍVOCA A RESPONSABILIDADE SANITÁRIA DE 

CADA INSTÂNCIA GESTORA DO SUS: federal, estadual e municipal, superando o 

atual processo de habilitação. 

• ESTABELECER AS DIRETRIZES PARA A GESTÃO DO SUS, com ênfase na 

Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; 

Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde. 

O manual do Ministério da Saúde “Diretrizes para a implantação de Complexos 

reguladores” destaca que a Política Nacional de Regulação tem por finalidade implementar 

uma série de mecanismos cujo o objetivo é orientar as ações de saúde, contribuindo na 

melhoria do acesso, da integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da humanização dessas 

ações fortalecendo o processo de regionalização, hierarquização e integração das ações e 

serviços de saúde (BRASIL, 2006). 

De acordo com o manual de diretrizes do complexo regulador as Centrais de 

Regulação são classificadas em: Central de Regulação de urgência; Central de Regulação de 

Internações; e, Central de Regulação de Consultas e exames, sendo este “responsável pela 

regulação do acesso dos pacientes às consultas especializadas, aos Serviços de Apoio 

Diagnose e Terapia, bem como aos demais procedimentos ambulatoriais especializados ou 

não”, ou seja, é a meio que permite ao usuário da atenção básica ser inserido nas ações e 

serviços de média e alta complexidade de acordo com sua necessidade (BRASIL, 2006). 

O profissional responsável pela regulação desenvolve suas atividades baseadas nos 

protocolos de regulação. Esses protocolos são instrumentos de ordenação dos fluxos de 

encaminhamento que qualificam o acesso e viabilizam a atenção integral ao paciente. 
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A ação regulatória é realizada utilizando um sistema informatizado desenvolvido pelo 

DATASUS denominado Sistema Nacional de Regulação (SISREG), desenvolvido em 2001 

pela Secretaria de Atenção à Saúde em parceria com o Datasus. Trata-se de uma ferramenta 

utilizada para a gestão do acesso à saúde é o sistema de informação que se destina a regular as 

consultas ambulatoriais e exames. O SISREG é um programa (software) que funciona por 

meio de navegadores instalados em computadores conectados à Internet e é composto por dois 

módulos independentes: a Central de Marcação de Consultas (CMC) e a Central de Internação 

Hospitalar (CIH). Vem, ao longo dos anos, sendo atualizado. Atualmente, esse sistema está na 

versão SISREG III.  

Seguindo os esforços dos gestores do SUS no sentido de melhorar a gestão do acesso à 

saúde, tem-se ainda a Portaria nº 1559 de 2008 que estabelece a Política Nacional de 

Regulação do Sistema Único de Saúde, construída em parceria com o CONASS e o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). Esta portaria organiza-se em 

três dimensões de atuação que estão integradas entre si: Regulação de Sistemas de Saúde; 

Regulação da Atenção à Saúde; e, Regulação do Acesso à Assistência. Este último, foco de 

discussão neste trabalho.  

Diante do exposto, cabe destacar a relevância do processo de regulação para a gestão 

dos serviços de saúde que garantam a observação do princípio da integralidade e do acesso 

universal aos serviços de saúde.  

Diante da importância da regulação para a melhoria dos níveis de acesso da população 

aos serviços no Sistema Único de Saúde, esta pesquisa teve como objetivo analisar as 

publicações em periódicos que tratam das ferramentas de acesso as ações e serviços de saúde 

de média e alta complexidade a partir do processo regulatório na atenção básica desde a 

instituição da Política Nacional de Regulação. 

O que instigou a realizar esta pesquisa foi a experiência profissional da autora que 

acompanhou o início das consultas marcadas via sistema de regulação ambulatorial na rede 

hospitalar federal do Rio de Janeiro e constatou alguns problemas em sua operação como 

encaminhamentos mal direcionados e grande tempo de espera. Pacientes relataram que 

esperaram mais de dois meses pela consulta. Essa demora em alguns casos pode agravar a 

situação do paciente. 
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Procedimentos Metodológicos 

Este artigo é uma pesquisa de natureza descritiva no qual foi utilizado o método de 

revisão sistemática da literatura. Este método que tem como finalidade sintetizar resultados 

obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e 

abrangente. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um 

assunto/problema, constituindo, assim, um corpo de conhecimento (CROSSETI, 2008).  

Os artigos de revisão sistemática, assim como outras categorias de artigos científicos, 

são pesquisas que utilizam fontes de informações bibliográficas ou eletrônicas para obtenção 

de resultados de pesquisas de outros autores, com o objetivo de fundamentar teórica e 

cientificamente um determinado objetivo (GALVÃO, SAWADA, MENDES, 2003).  

Os artigos foram selecionados da base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

utilizando os seguintes descritores: Acesso aos Serviços de Saúde, Atenção Primária à Saúde, 

Sistemas de Informação em Saúde, Políticas Públicas de Saúde.  Determinou-se como 

critérios de inclusão/exclusão: estar indexado na base de dados da BVS; estar na íntegra em 

português; poder ter acesso ao texto completo; estar dentro do recorte temporal; e, adequar-se 

ao objeto de estudo. Além disso, dentre os descritores pesquisados, ao utilizar o termo 

“sistemas de informação em saúde” não foram encontrados artigos referentes ao tema. As 

obras idênticas repetidas em bases de dados diferentes foram eliminadas, considerando seu 

primeiro registro. Além do material encontrado na BVS, foi utilizado na pesquisa livros, 

legislações e periódicos da área, os quais funcionarão como alicerce conceitual para a 

discussão dos dados coletados. 

A seleção dos artigos ocorreu em três etapas, a saber: Primeira – seleção de todos os 

artigos a partir dos descritores; Segunda - leitura e interpretação dos títulos e respectivos 

resumos com posterior seleção/armazenamento dos arquivos em formato pdf; Terceira – 

leitura e análise dos artigos selecionados na íntegra.  

 

Resultados e Discussão 

A partir da coleta de dados na base BVS utilizando os descritores e os critérios de 

inclusão/exclusão foram encontrados 36 artigos, com a exclusão dos repetidos e após a leitura 

de seu conteúdo chegou-se ao número de 24 artigos selecionados para análise e discussão dos 

achados.  
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Quadro 1. Relação cronológica dos artigos selecionados 
Art Revista Autor Referência Ano Título 

1 Saúde Soc RIBEIRO, Patrícia 

Tavares 

24(2): 403-

412, 

2015 Perspectiva territorial, 

regionalização e redes: uma 

abordagem à política de saúde 

da República Federativa do 

Brasil 

2 Rev. 

direito 

sanit 

WERNER, Patrícia 

Ulson Pizarro 

16(2): 147-

159, 

2015 A construção das políticas 

públicas de saúde: 

competências administrativas, 

solidariedade processual e 

desafios para o fortalecimento 

do SUS. 

3 Cad Saude 

Publica 

NICKEL, Daniela Alba 

et al. 

30(4): 839-

850, abr. 

2014 Desenvolvimento da 

capacidade avaliativa na gestão 

da atenção básica: um estudo de 

caso exemplar em Santa 

Catarina, Brasil, de 2008 a 

2011 

4 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

GRANJA, Gabriela F.; 

ZOBOLI, Elma L.C.P.; 

FRACOLLI, Lislaine 

A.  

18(12): 

3759-3764, 

Dez. 

2013 O discurso dos gestores sobre a 

equidade: um desafio para o 

SUS 

5 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

VIEGAS, Selma M. da 

F.; PENNA, Cláudia M. 

de M. 

18(1): 181-

190, jan. 

2013 O SUS é universal, mas 

vivemos de cotas 

6 Epidemiol. 

serv. 

Saúde 

LEMÕES, Marcos 

Aurélio Matos et al 

22(4): 631-

640, dez. 

2013 Caracterização das ações de 

regulação assistencial articulada 

à Atenção Primária à Saúde em 

municípios do Sul e Nordeste 

do Brasil: 2001 a 2004 

7 HU Rev BRAGA, Maria Helena 39(3/4): 

xx-xx, jul.-

dez. 

2013 Políticas de saúde no Brasil: 

uma visão baseada nas normas 

reguladoras editadas no período 

de 1990 a 2010 

8 Saúde 

debate 

ALMEIDA, Patty 

Fidelis et al 

37(98): 

400-415, 

jul.-set. 

2013 Estratégias de integração entre 

atenção primária à saúde e 

atenção especializada: paralelos 

entre Brasil e Espanha 

9 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

PINHEIRO FILHO, 

Francisco Percival; 

MORI SARTI, Flávia 

17(11): 

2981-2990. 

2012 Falhas de mercado e redes em 

políticas públicas: desafios e 

possibilidades ao SUS 

10 Rev Saude 

Publica 

OLIVEIRA, Robson 

Rocha de et al. 

46(3): 571-

576, jun. 

2012 Conceitos de regulação em 

saúde no Brasil  

11 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

LIMA, Luciana Dias de, 

et al. 

17(11): 

2881-2892, 

nov. 

2012 Regionalização e acesso à 

saúde nos estados brasileiros: 

condicionantes históricos e 

político-institucionais 
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12 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

ASSIS, Marluce Maria 

A.; JESUS, Washington 

Luiz A. 

17(11): 

2865-2875, 

nov. 

2012 Acesso aos serviços de saúde: 

abordagens, conceitos, políticas 

e modelo de análise 

13 Cad Saude 

Publica 

VAZQUEZ, Daniel 

Arias 

27(6): 

1201-1212, 

2011 Efeitos da regulação federal 

sobre o financiamento da saúde 

14 Cad Saude 

Publica 

BADUY, Rossana 

Staevie et al 

27(2):295-

304, 

2011 A regulação assistencial e a 

produção do cuidado: um 

arranjo potente para qualificar a 

atenção 

15 Rev. 

enferm. 

UERJ 

CLARES, Jorge Wilker 

Bezerra et al. 

19(4): 604-

609, out.-

dez. 

2011 Regulação do acesso ao 

cuidado na atenção primária: 

percepção dos usuários 

16 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

FARIAS, Sidney 

Feitoza et al 

16(supl.1): 

1043-1053, 

2011 A regulação no setor público de 

saúde no Brasil: os (des) 

caminhos da assistência 

médico-hospitalar 

17 Cad Saude 

Publica 

CASTRO, Ana Luisa 

Barros de; MACHADO, 

Cristiani Vieira 

26(4): 693-

705, abr. 

2010 A política de atenção primária à 

saúde no Brasil: notas sobre a 

regulação e o financiamento 

federal 

18 Cad Saude 

Publica 

ALMEIDA, Patty 

Fidelis de et al 

26(2): 286-

298, fev. 

2010 Desafios à coordenação dos 

cuidados em saúde: estratégias 

de integração entre níveis 

assistenciais em grandes 

centros urbanos 

19 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

SERRA, Carlos G.; 

RODRIGUES, Paulo 

Henrique de A. 

15(supl.3): 

3579-3586, 

nov. 

2010 Avaliação da referência e 

contra referência no PSF na 

Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro 

20 Physis  

(Rio J.) 

SPEDO, Sandra Maria; 

PINTO, Nicanor R. da 

S.; TANAKA, Oswaldo 

20(3): 953-

972, 

2010 O difícil acesso a serviços de 

média complexidade do SUS: o 

caso da cidade de São Paulo. 

21 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

BAPTISTA, Tatiana W. 

de F.; MACHADO, 

Cristiani V.; LIMA, 

Luciana D. 

14(3): 829-

839, maio-

jun. 

2009 Responsabilidade do Estado e 

direito à saúde no Brasil: um 

balanço da atuação dos Poderes 

22 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

GIOVANELLA, Ligia 

et al 

14(3): 783-

794, maio-

jun. 

2009 Saúde da família: limites e 

possibilidades para uma 

abordagem integral de atenção 

primária à saúde no Brasil 

23 Ciênc. 

saúde 

coletiva 

SANTOS, Nelson R. 

dos 

13(supl.2): 

2009-2018. 

2008 Política pública de saúde no 

Brasil: encruzilhada, buscas e 

escolhas de rumos 

24 Cad Saude 

Publica 

ROCHA, Paulo de 

Medeiros, et al 

24(supl.1): 

s69-s78, 

2008 Avaliação do Programa Saúde 

da Família em municípios do 

Nordeste brasileiro: velhos e 

novos desafios 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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No quadro 1 listou-se os artigos selecionados destacando a revista, os autores, o ano de 

publicação e seu título. Quanto à abordagem de discussão da Política Nacional de Regulação 

foram encontrados nos artigos 5 tipos: análise qualitativa considerando os aspectos histórico, 

social, político e institucional (09); estudo de caso (08), estudo comparado entre localidades 

(03), revisão da literatura (03), pesquisa quantitativa prospectiva (01).  

Quanto aos temas evidencia-se que os mais abordados foram: visão jurídica e atuação 

dos três poderes; o PSF como objeto de estudo para reflexão sobre a reorientação do acesso 

aos serviços de Saúde do SUS; o financiamento do SUS; e, formas de acesso ao serviço de 

saúde.  

 

 

Gráfico 1. Percentual de publicação por Revista Científica 

25%

43%
4%

4%
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4%
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Rev Saude Publica

Rev. direito sanit

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

No percentual de publicações por revista apresentado no gráfico 1, o levantamento 

demonstrou que os 24 artigos estavam distribuídos em 10 revistas que possuíam pelo menos 

uma publicação (4%) acerca da temática. Observou-se que todas abordam temática de Saúde 

Pública com destaque para a ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva que 

abarcou 43% (10) das publicações e a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, 

Fundação Oswaldo Cruz com 25% (06) das publicações. Essas revistas de publicação mensal 

apresentam pesquisas na área de saúde e tem como objetivo fomentar discussões, novas ideias 

e análise das políticas públicas e os seus reflexos contribuindo para melhoria dos níveis de 

saúde da população. 

Os dados coletados foram trabalhados através de gráficos com o objetivo de 

demonstrar a incidência de artigos por revista, no qual podemos destacar a relevância das 

revistas Ciência & Saúde Coletiva e Cadernos de Saúde Pública. O alto índice de publicação 
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nestas revistas pode se justificar pelo alto fator de impacto das mesmas, parâmetro da 

cienciometria muito utilizado atualmente para avaliar o número de citações de um artigo 

(PINTO e ANDRADE, 1999; BARROS 2006). 

 

 

Gráfico 2. Número de artigos publicados sobre a temática a partir da implantação das 

Políticas de Regulação 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

O gráfico 2 analisa o quantitativo de publicações por ano a partir do ano em que a 

Política Nacional de Regulação foi publicada. Os anos de maior incidência de publicação foi o 

período de 2010 a 2013. Cabe destacar ainda que todos os quarto artigos publicados no ano de 

2011 trataram especificamente do tema sobre a regulação, inclusive traziam a palavra no 

título. Entretanto nenhum deles trata da regulação de vagas, mas traz uma reflexão acerca do 

conceito mais ampliado, a regulação em suas diferentes vertentes, do ambiente macro para o 

micro, individualizado.  

Outra característica histórica que pode ser considerada na análise deste fenômeno de 

aumento das publicações na primeira década do ano 2000 é o fato de ter-se passado 10 anos 

de cumprirem-se as demandas firmadas em acordo com vários países durante a Conferência 

de Alma Ata. O documento ficou conhecido como a Declaração de Alma Ata, em que se 

determinou como meta de “Saúde para Todos no Ano 2000”.  Entendendo que era preciso 

refletir a respeito do assunto, é hora de avaliar o progresso no sentido da consecução dos 

objetivos da atenção primária à saúde. 

Considerando a delimitação temporal do estudo, apresentamos a seguir uma análise 

cronológica dos artigos selecionados. Começando com as publicações de 2008, é possível 

observar que ambos buscaram analisar as políticas públicas de saúde no país e avaliação do 

Programa Saúde da Família em municípios do Nordeste. No que tange ao acesso aos serviços 
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de saúde, cabe destacar os apontamentos de Medeiros Rocha, et al. (2008) no qual destacam 

que: 

Na integração do PSF à rede de atenção, constatou-se na análise documental, a 

existência de central de exames e de consultas especializadas em cerca de 19 

municípios. Entretanto, depoimentos de todos os entrevistados (gestores, 

profissionais e usuários) no conjunto dos municípios revelaram que, em graus 

variados, havia dificuldades de referência e contra referência. (DE MEDEIROS 

ROCHA, et al, 2008, p. 5). 

 

Os autores sugerem como ações com vistas à efetividade do PSF a melhoria dos níveis 

de financiamento para atenção básica, adequação de estrutura dos serviços, processos de 

trabalho diversificado levando em conta risco social diferenciado.  

Ao analisar a situação dos modelos de gestão e atenção à saúde no país, Santos (2008) 

destaca que estes apresentam problemas quanto aos níveis de financiamento, pois não 

acompanham a evolução populacional e os níveis de inflação, sendo calculado apenas pela 

variação nominal do PIB, que é bem menor em relação a estes níveis.  Destaca, também, que 

desde a instituição do SUS, pouco foi mudado em relação ao modelo de gestão e isso tem 

prejudicando o modelo de atenção básica apesar de ser uma estratégia de atuação: 

A atenção básica expande-se às maiorias pobres da população, mas na média 

nacional estabiliza-se na baixa qualidade e resolutividade, não consegue constituir-

se na porta de entrada preferencial do sistema, nem reunir potência transformadora 

na estruturação do novo modelo de atenção preconizada pelos princípios 

constitucionais. (SANTOS, 2008, p.3). 

 

Giovanella et al (2009) analisam a contribuição da ESF para uma abordagem integral 

de atenção primária à saúde no Brasil.  No que tange a integralidade, destacam a importância 

dos sistemas de informação como ferramenta de suporte ao PSF, através da adoção de 

prontuário eletrônico e de sistema de regulação de vagas, no caso estudado o sistema de 

marcação de consultas e exames utilizado era o SISREG. Os gestores entrevistados pela 

autora destacaram que “A implantação do SISREG possibilitou a marcação imediata de 

exames e consultas especializadas, para procedimentos com oferta suficiente, a definição de 

prioridades clínicas e o monitoramento das filas de espera” (GIOVANELLA et al, 2009, p. 

788) , porém a efetividade dessa ferramenta de gestão está condicionada à oferta dos serviços 

e os gestores entrevistados relataram a baixa oferta da rede municipal para atender a demanda, 

ocasionando filas de espera. Houve, apesar das dificuldades, avanço na regulação das 
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referências e monitoramento das filas após a adoção das ferramentas informatizadas de 

regulação. 

Baptista et al (2009), faz uma análise das responsabilidades e atuação dos poderes no 

que diz respeito ao direito à saúde, neste sentido cabe destacar que: 

Na saúde, ainda que tenha havido avanços importantes - com mudanças político-

institucionais relacionados à construção de um arcabouço decisório para o SUS e a 

expansão das ações e serviços públicos de saúde no território nacionais – o percurso 

da política expressou com vigor as tensões entre o projeto da reforma sanitária e a 

agenda hegemônica de reforma do Estado. Tal agenda, de inspiração neoliberal, se 

mostrou adversa à expansão da atuação do Estado e impôs restrições do exercício de 

suas responsabilidades na garantia da saúde como direito da cidadania. (BAPTISTA 

et al, 2009, p. 3). 

 

Os autores consideram estes um dos grandes entraves para a melhoria dos serviços de 

saúde. Após o período de estabilização econômica, em 2003, durante o governo Lula, houve 

uma retomada das políticas de longo prazo com o objetivo de reduzir as desigualdades.  

Como contribuição à discussão, podemos perceber que foi a partir deste período a 

mudança do enfoque do poder executivo com o aumento das políticas de saúde, com destaque 

para o Pacto Pela Saúde (2006), Política Nacional de Regulação (2008), Política Nacional de 

Atenção Básica (2012) e a regulamentação do SUS, através do decreto 7508 de 28 de junho 

de 2011.  

Os artigos publicados em 2010, todos versam sobre o acesso aos serviços de saúde a 

partir da atenção básica promovendo uma reflexão das ferramentas usadas neste processo, no 

caso o sistema de referência e contra referência, o financiamento, a integração entre os níveis 

assistenciais. Cabe destacar que, dos quatro artigos publicados neste ano, três fazem estas 

reflexões a partir de estudos de caso o que nos permite materializar o funcionamento do SUS 

in loco, demonstrando a partir de experiências reais, em diferentes regiões do país, as 

possibilidades de sucesso em sua implementação e as limitações que o sistema possui.  

Serra e Rodrigues (2010, p. 3583) avaliaram o funcionamento das ferramentas de 

referência e contra referência no Programa de Saúde da família e identificaram os seguintes 

problemas: Inexistência ou precariedade da contra referência, limitada oferta de consultas e 

exames e a má organização das atividades de regulação “Os maiores problemas em relação ao 

acesso a consultas e exames especializados, entretanto, decorrem das deficiências de gestão, 

como a falta de planejamento da sua oferta e a pequena capacidade de regulação por parte dos 

gestores”. 
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Quanto aos sistemas de informação de apoio à gestão e regulação da rede, os autores 

destacam que em nenhuma das duas áreas tinham sido implantados o Cartão SUS, prontuário 

eletrônico e sistemas de marcação de consultas e exames especializados.  

Depreende-se que, apesar, da importância do Programa de Saúde da Família para a 

reorganização do SUS, este ainda apresentava problemas dificultando a efetivação da 

integralidade do atendimento aos usuários. Cabe destacar que neste ano já haviam sido 

publicados duas importantes legislações: O Pacto pela Saúde, 2006 e a Política Nacional de 

Regulação, 2008. 

Castro e Machado (2010) fazem uma análise das políticas de desenvolvimento à 

Atenção Primária desenvolvida pelo governo federal no período de 2003-2008 e destaca o 

grande número de portarias relevantes para a atenção básica neste período, reforçando a 

contribuição do Governo Lula para as políticas de saúde.  

O ano de 2011 foi um marco para o SUS, pois neste período houve a regulamentação 

do SUS, através do decreto 7508 de 28 de junho de 2011, contribuindo para o fortalecimento 

da Atenção Básica, através da definição das Regiões de Saúde e da Atenção Básica como 

“porta de entrada” para as ações e serviços de saúde. Neste sentido observamos que os quatro 

artigos publicados trazem em seu título a palavra regulação, cada uma enfatizando um tipo de 

regulação: financeira, assistencial, de acesso e de políticas de saúde.   

Dentre os artigos selecionado neste período, cabe analisar os publicados por Baduy et 

al (2011) e Clares et al (2011) por ter como foco de análise a perspectiva do acesso e do 

cuidado nos serviços de saúde. 

Baduy et al (2011) analisam os níveis de integralidade do SUS em Londrina no Paraná 

e buscam analisar os espaços e ferramentas utilizados pelos atores institucionais para a gestão 

do cuidado. Ressaltam que não basta apenas a publicação de normas, protocolos e diretrizes 

para avançar na melhoria dos serviços de saúde é necessário também efetivá-la no cotidiano 

através da interação entre os diversos atores: gestores, trabalhadores e usuários: “A 

integralidade não é garantida apenas com a organização dos recursos disponíveis, mas com a 

própria prática dos trabalhadores e com fluxos que garantam o acesso do usuário aos serviços 

de que necessitam” (BADUY, 2011, p.7).  

Clares et al (2011) ao avaliar os níveis de satisfação dos usuários em uma unidade 

básica de saúde de Fortaleza/CE apresentam contribuições quanto às perspectivas dos 

usuários relativos ao acesso aos serviços especializados. Houve ampliação do acesso às 
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consultas procedimento ambulatoriais especializados através da implantação da central de 

regulação denominada centrais de marcação de consultas (CMC). Apesar deste avanço os 

autores destacam que: 

A demanda excessiva dificulta o planejamento da assistência e uma execução 

efetiva; dificulta a manutenção de quantitativo e qualitativo de recursos humanos 

para atender pacientes com perfil assistencial diversificado; promove 

descentralização de recursos materiais para atendimento aos pacientes; gera uma 

situação de desconforto para pacientes e familiares; entre outros problemas. 
(CLARES et al., 2011, p.607). 

Os autores reforçam a necessidade da integração entre todos os níveis assistenciais 

através da formalização de fluxo que colaborem para o processo terapêutico de cada paciente 

de forma singular, considerando a necessidade e especificidade de cada caso. 

Assis e Jesus (2012) realizam uma revisão teórica das diferentes abordagens e políticas 

adotadas referentes ao termo acesso fazendo considerações importantes para a sua efetividade 

destacando que: 

As dimensões de análise da categoria acesso em busca de uma totalidade concreta, 

teriam que ser alicerçadas no princípio da equidade, no estabelecimento de caminhos 

para a universalização da atenção, regionalização, hierarquização e participação 

popular. (ASSIS; JESUS, 2012, p.2). 

Em sua análise, reforçam importância do ESF para a reestruturação da atenção à saúde 

do SUS, destacando a sua contribuição para a diminuição de iniquidades e ampliação do 

acesso a APS, porém ressalta que apesar da melhora ainda há alguns desafios como a baixa 

capacidade de integração entre as equipes da atenção básica e desintegração entre a atenção 

básica e os demais níveis de assistência. 

Lima et al (2012) discutem o processo de regionalização da saúde nos estados 

brasileiros no período de 2007 a 2010 com o objetivo de identificar condições que favorecem 

e dificultam esse processo para a compreensão de possíveis entraves à ampliação do acesso à 

saúde no país.   Os autores relatam entre as dificuldades para a efetivação deste processo estão 

os diferentes níveis de desenvolvimento de cada região, questões sobre articulação política 

entre outros fatores: 

Em síntese a regionalização se associa, em cada estado, às dinâmicas territoriais, às 

características do desenvolvimento econômico, às políticas de saúde anteriores, ao 

grau de articulação existente entre os representantes do Conselho de Representação 

das Secretarias Municipais de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, no sentido 
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de gerar consensos sobre a divisão de responsabilidades gestoras e os desenhos 

regionais adotados em cada estado (DIAS DE LIMA et al., 2012, p.10) 

Oliveira et al (2012) reforçam a importância do termo regulação e procura definir a 

regulação como a intervenção do Estado que direta ou indiretamente através das funções 

normativa, administrativa, econômica, política e de governança. Um dos grandes entraves do 

SUS no que tange ao acesso aos serviços de saúde está no fato do Estado ao exercer suas 

funções de regulação não considerar os diferentes níveis de desenvolvimento e complexidade 

das regiões do país ao criar leis e políticas padronizadas a todas as regiões do país. 

Ao longo desses anos, a efetividade da política de acesso tem se mostrado cada vez 

mais um grande desafio para os gestores devido ao tamanho e complexidade do Sistema 

Único de Saúde e a coordenação entre os entes públicos e privados é de grande importância 

para resolubilidade do acesso. 

Analisando os artigos produzidos no ano de 2013 ainda há a busca dos fatores que 

impedem e contribuem para a efetividade das políticas de acesso à saúde. Viegas e Penna 

(2013) questionam a universalidade do SUS, que apesar da saúde ser direito de todos a 

população ainda sofre com problemas como a limitação de vagas, dificuldade de acesso. Os 

autores buscam esclarecer o termo integralidade: 

A integralidade pressupõe acesso a bens e serviços, formulação, gestão e controle 

participativo de políticas públicas, interação usuário/profissional sem perder a 

perspectiva daquilo que é comum a todos e deve ser universal: o direito de viver e 

ser tratado com respeito à integridade e à dignidade da condição humana em 

situações de saúde, doença e morte (VIEGAS e PENNA, 2013 p.182). 

Ao analisar a definição de integralidade dos autores, percebemos que o SUS ainda está 

muito longe do ideal pois como podemos depreender dos artigos produzidos, o SUS apresenta 

grandes problemas de resolubilidade.  Quanto à limitação de vagas os autores ressaltam a 

importância da regulação para a mudança deste processo: “ Neste sentido, a regulação é 

fundamental para ordenar, orientar, definir, otimizar a utilização dos recursos disponíveis para 

a atenção à saúde e, ainda, garantir o acesso da população a ações e serviços em tempo 

oportuno e equânime ” (VIEGAS e PENNA, 2013 p.185). 

Lemões et al (2013) ao analisarem as ações de regulação assistencial em municípios 

das regiões sul e nordeste destaca que este é um tema novo e pouco estudado no país, porém 

afirma que a expansão da cobertura da estratégia da saúde da família é uma ferramenta 

importante para impulsionar a implantação das estruturas de regulação nos municípios 
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brasileiros. Apontam problemas quanto ao fluxo de aceso aos serviços, incipientes processos 

de informatização e estrutura física precária nos municípios que dificultam a regulação do 

acesso aos serviços de saúde. Reforçam a necessidade de investimentos nas estruturas e 

processos de trabalho, destacando também a importância da utilização dos sistemas 

informatizados para a melhoria do acesso aos serviços de saúde: 

A utilização do sistema de regulação informatizado (SISREG) e a implantação do 

Cartão Nacional de Saúde poderão subsidiar a avaliação das políticas públicas e 

qualificar o acesso aos serviços, garantindo a integralidade da atenção em tempo 

oportuno (Lemões et al., 2013, p. 8). 

Granja et al (2013) analisam os discursos dos gestores sobre o tema equidade e 

buscam a partir da experiência dos gestores apresentar conceitos para definir este princípio tão 

importante e de grande complexidade para a gestão do SUS. Ao realizar a pergunta “O que é 

equidade?” ’os autores dividem as respostas dos gestores em duas categorias centrais: Tratar 

todos de forma igualitária; a segunda categoria foi subdividida em dois subníveis: Tratar os 

desiguais de forma desigual, priorizando os mais necessitados segundo a condição 

socioeconômica e tratar os desiguais de forma desigual, priorizando os grupos específicos, 

segundo critério de risco. 

Depreende-se que essas definições de equidade no contexto da saúde pública precisam 

ser consideradas e contribuindo para que os formuladores das políticas de saúde possam 

compreender e melhorar o acesso aos serviços considerando os diversos aspectos do usuário. 

Seguindo para os últimos anos desta análise, observa-se a busca pela identificação e 

melhoria dos aspectos referentes à avaliação da gestão na atenção básica, construção das 

ferramentas de solidariedade das políticas de saúde e a análise da regionalização. 

Werner (2015) apresenta a judicialização do acesso aos serviços de saúde. Em virtude 

dos problemas de gestão e responsabilidades dos entes federativos destaca o grande número 

de ações civis públicas com vistas garantir o direito constitucional à saúde. Destaca a 

necessidade do diálogo entre as partes envolvidas com o objetivo de otimizar o acesso aos 

serviços de saúde devido aos problemas de limitação financeira e falha da federação quanto à 

distribuição de competências e com isso contribuir para a melhoria e eficiência das políticas 

públicas. 

Todos os atores que fazem parte da construção do projeto constitucional SUS devem 

conhecer bem seus preceitos e sua estrutura, de modo a construir decisões que levem 

a seu fortalecimento. Essas decisões precisam reconhecer e lidar claramente com os 
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temas da escassez de infraestrutura física, humana e orçamentária, segundo o 

binômio universalidade e igualdade, a fim de superar os padrões políticos e 

administrativos que impedem a eficácia e legitimidade da construção do SUS[...] 

(WERNER, 2015, p.11). 

A regionalização das ações e serviços de saúde é um tema recorrente nos artigos 

analisados, pois como já esclarecido esta é uma das ferramentas que contribuem para a 

efetivação do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis assistenciais. 

Ribeiro (2015) apresenta uma retrospectiva das medidas apresentadas sobre a 

regionalização nas últimas décadas. Destaca que houve transformação do tema regionalização 

nas últimas décadas, porém ressalta que é preciso superar a lógica atual de regionalização. A 

configuração dessas redes é homogênea no território nacional e não considera as 

especificidades de cada local e para isso é importante: 

Um planejamento territorial participativo, que tome como ponto de partida a 

situação de saúde que se quer alcançar no futuro de cada lugar, município, Estado, 

região e do país, a partir do reconhecimento da especificidade assumida pelo 

processo saúde-doença em cada localidade, encontrará diferentes configurações para 

as respostas governamentais, nas diferentes escalas de incidência das políticas 

públicas (RIBEIRO, 2015, p.411). 

 

Considerações Finais 

O presente artigo teve como objetivo analisar as publicações em periódicos que tratam 

das ferramentas de acesso as ações e serviços de saúde de média e alta complexidade desde a 

instituição da Política Nacional de Regulação.  

Os artigos analisados ressaltaram a importância da atenção básica para a efetivação do 

direito à saúde destacando o seu papel para as políticas de saúde.  

Podemos destacar, também, que apesar do aumento na produção de legislações que 

versam sobre a atenção básica como o Pacto Pela Saúde (2006), Política Nacional de 

Regulação (2008) e Política Nacional de Atenção Básica (2011). Todas elas propostas com o 

objetivo de reformular os processos de gestão do SUS e reforçar a importância da Atenção 

Básica através da Estratégia de Saúde da Família ainda apresenta grandes problemas na gestão 

neste nível de atenção. 

Os principais problemas identificados apontam a baixa qualidade e resolubilidade dos 

serviços, baixa integração entre os demais níveis de assistência, baixos níveis de 

financiamento. 
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No que tange a utilização das ferramentas que viabilizam o acesso da população aos 

serviços de saúde, constata-se que há falhas em sua utilização como problemas na utilização 

da referência e contra referência. Nos casos em que foram utilizados sistemas de marcação de 

consultas houve ampliação do acesso, porém com ressalvas visto que há baixa oferta de 

serviços e demanda excessiva, prejudicando a sua efetividade. 

Apesar dos avanços, existem problemas na gestão desta política como a falta de 

integração entre os entes o que influi e dificulta o acesso da população aos serviços 

especializados, baixos níveis de financiamento, fragilidade do modelo de gestão, pouca 

difusão do uso dos sistemas de informação como o Prontuário Eletrônico, Cartão do SUS e o 

SISREG. 

O fortalecimento da Atenção Básica passa principalmente pela Estratégia de Saúde da 

Família e pela integração entre seus entes. Integração é uma das palavras de ordem para a 

efetivação da atenção à saúde, não é apenas o estabelecimento de normas e protocolos, mas 

entender o processo e atuar de forma que garanta a integralidade do cuidado. O processo de 

regionalização é importante para a efetivação do acesso aos serviços de saúde, mas é preciso 

considerar também as especificidades e níveis de desenvolvimento de cada região. 

Ainda estamos caminhando a passos lentos, porém cabe destacar que houve melhora 

na gestão do acesso aos serviços de saúde. A evolução deste processo passa, necessariamente, 

pela regionalização dos serviços com a efetiva articulação entre os entes, reconhecendo as 

especificidades de cada região, utilização dos sistemas de informação, participação dos 

gestores e população na definição das melhores práticas no SUS.  

A regulação assistencial é uma ferramenta importante se, corretamente utilizada, pode 

melhorar os níveis de atendimento da população, pois permite orientar, ordenar, definir 

diretrizes e otimizar os recursos disponíveis. Este é um tema de grande relevância para gestão 

dos serviços em saúde e necessita um estudo mais aprofundado para que possa contribuir para 

a melhora dos níveis de gestão do SUS. 
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