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“E aprendi que se depende sempre  

De tanta, muita, diferente gente  

Toda pessoa sempre é as marcas  

Das lições diárias de outras tantas pessoas  

 

E é tão bonito quando a gente entende  

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá  

E é tão bonito quando a gente sente  

Que nunca está sozinho por mais que pense estar”  

 

 

Gonzaguinha – Caminhos do Coração
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RESUMO 

 

Este estudo orientou-se pelo objetivo de compreender, sob a ótica do 
usuário, o acesso e organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), assim 
como a função de coordenação do cuidado pela Atenção Primária à Saúde 
(APS). O estudo utilizou-se da abordagem qualitativa por meio da construção 
das Trajetórias Assistenciais de mulheres com lesão precursora do câncer do 
colo do útero no cenário de uma Região de Saúde no estado do Rio de Janeiro. 
Embora as usuárias tenham relatado que os serviços de APS sejam local de 
busca regular de cuidados, também referiram dificuldades de acesso devido à 
rotatividade de médicos e ao horário de funcionamento das unidades básicas de 
saúde, sem que estratégias de ajuste ou flexibilização de horários fossem 
identificadas. Ações de educação em saúde, de vigilância em saúde e 
assistência farmacêutica na região estudada estiveram ausentes ou insuficientes 
nas narrativas das usuárias. Como pontos positivos destacaram-se facilidade de 
acesso geográfico às unidades de primeiro contato, produção de vínculo e 
acolhimento dos diversos profissionais da APS e a presença de Agentes 
Comunitários de Saúde como mediadores da relação entre território, usuárias e 
sistema de saúde. O principal obstáculo à atenção especializada foi de 
acessibilidade geográfica para mulheres do município de médio porte. A maior 
dificuldade de acesso referida pelas mulheres foi em relação à atenção 
hospitalar. Na busca pelo cuidado adequado e em tempo oportuno, houve relatos 
de utilização de serviços privados para a realização de exames de rotina e 
confirmação diagnóstica. A comunicação estabelecida entre profissionais e 
usuários se mostrou significativamente frágil, nos diversos níveis assistenciais. 
Foi também evidenciada falta de integração assistencial e de coordenação 
informacional, que se apresentou, na experiência das mulheres, pela percepção 
de descontinuidade do cuidado. Apesar de todas as dificuldades os serviços 
foram bem avaliados pelas usuárias. Em síntese, os resultados do estudo 
revelaram o quanto ainda se faz necessário avançar na centralidade do usuário 
e de sua família e repensar os processos de trabalho em consonância com 
princípios doutrinários, humanitários e organizacionais do SUS, que permita a 
concretização da integralidade que se faz no real acesso às ações e serviços de 
saúde. 

 
 
Palavras chave: Avaliação em saúde; Acesso aos serviços de saúde; Integração 
de sistemas; Trajetórias assistenciais; Câncer do colo do útero. 
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ABSTRACT 

 

This study was guided by the objective of understanding the access and 
organization of the Health Care Networks (HCN), as well as the healthcare 
coordination by Primary Health Care (PHC). The study used the qualitative 
approach through the construction of the assistance pathway of women with 
cervical cancer precursor lesions in the setting of a Health Region in the state of 
Rio de Janeiro. Although the users reported that PHC services are a place for 
regular care seeking, they also reported access difficulties due to physicians' 
rotation and the opening hours of basic health units, without adjustment strategies 
or time flexibility being identified. Health education, health surveillance, and 
pharmaceutical assistance actions in the studied region were absent or 
insufficient in the users' narratives. Positive points were the geographical ease of 
access to the first contact units, linking and welcoming the various PHC 
professionals, and the presence of Communitary Health Agents as mediators of 
the relationship between territory, users and the health system. The main 
obstacle to specialized care was geographic accessibility for women in the 
medium-sized municipality. The greatest difficulty of access reported by women 
was in relation to hospital care. In the search for adequate and timely care, there 
were reports of use of private services to perform routine exams and diagnostic 
confirmation. The communication established between professionals and users 
proved to be significantly fragile at the various levels of care. It was also 
evidenced a lack of assistance integration and informational coordination, which 
was presented, in the experience of women, by the perception of discontinuity of 
care. Despite all the difficulties, the services were well evaluated by the users. In 
summary, the results of the study revealed how still it is necessary to advance in 
the centrality of the users and their family and to rethink the work processes in 
accordance with the doctrinal, humanitarian and organizational principles of the 
SUS, that allows the realization of the integrality that is made in real access to 
health services and actions. 
 
 
Keywords: Evaluation in health; Accessing to health services; System integration; 
Assistance trajectories; Cervical cancer. 
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MEU CAMINHAR 

 

Sou Fonoaudióloga de formação e há 11 anos trabalhadora do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A experiência com o sistema público de saúde, 

trabalhando na Atenção Especializada em uma rede temática – Rede de Cuidado 

à Pessoa com Deficiência – em dois municípios bastante diferentes, sempre me 

moveram a entender a queixa e o contexto de cada pessoa que atendia para 

saber como melhor cuidar do paciente e de sua família. Acho que o olhar da 

saúde coletiva era inerente às minhas práticas.  

Cheguei a iniciar uma pós-graduação em Saúde Pública em 2008, porém 

as intempéries da vida não me permitiram concluir. Entretanto, o desejo 

continuava latente e despertou após ter estudado e experimentado, como 

pesquisadora, o fluxo de usuários do SUS numa pesquisa-ação desenvolvida em 

uma especialização oportunizada pelo Programa de Apoio e Desenvolvimento 

Institucional do SUS - PROADI-SUS, em uma parceria entre o Ministério da 

Saúde, o Hospital Samaritano de São Paulo e a Universidade de São Paulo de 

Bauru (FOB-USP) entre os anos de 2015 e 2017. A experiência de ver o nosso 

sistema de saúde por outro ângulo transformou-me como profissional e 

cuidadora e deixou-me mais apaixonada e defensora do SUS. 

Assim, em 2017, arrisquei-me no mundo acadêmico stricto sensu. Não foi 

fácil, tamanha mudança de hábitos e rotinas! Em prol de um desejo maior, 

abdiquei de um emprego, abri mão de uma convocação de concurso, nada 

atrativa naquele momento, e me fiz ausente para aqueles que mais amo. Mas, 

adianto que valeu muito à pena! Outras experiências surgiram que me deram, 

acima de tudo, prazer e vontade de seguir em frente na imensidão da Saúde 

Coletiva. 

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense, fui convidada pela minha orientadora a fazer 

parte de sua pesquisa. Um projeto encantador de avaliação da coordenação do 

cuidado no SUS a partir de uma situação marcadora, sob diferentes 

perspectivas. Aceitei e veio a busca pelo objeto e desenho do meu projeto. A 

sugestão de analisar a Rede de Atenção à Saúde e a coordenação do cuidado 
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pela perspectiva dos usuários partiu da própria orientadora. A insegurança 

tomou conta de mim. Debrucei-me sobre muitas leituras para fundamentar o meu 

tema. Foram muitas coisas novas e muitos aprendizados, acadêmicos e de vida. 

Consequentemente, surgiam muitas dúvidas, indagações e vontade de achar 

respostas. Muitas!  

Os encontros com diferentes pessoas promovidos pelo mestrado, os 

momentos de orientação e as disciplinas cursadas ao longo do curso produziram 

diálogos que abriam portas e acenderam luzes. Dos mais importantes 

aprendizados, passei a entender que os usuários, nos quais hoje me incluo, não 

estão no SUS; eles são o SUS. Compreender como vivem o sistema, como 

acessam, percorrem os serviços e como experimentam o amargor dos agravos 

de saúde, dentro de suas realidades socioculturais, tornou-se um imperativo 

para mim.  

Nos dois últimos anos, vivi uma montanha russa de sentimentos e o meu 

caminho foi um tanto quanto tortuoso até aqui. A minha primeira produção stricto 

sensu foi realmente como ter um filho: foi padecer no paraíso! Padeci em muitos 

aspectos: na luta para conciliar a vida acadêmica, profissional, pessoal, 

materna/familiar, lutando com a ausência, com a saudade, com a distância e o 

deslocamento, na luta com as duras realidades que tive que experimentar e 

vivenciar um pouquinho em cada local visitado, lutando para aprender tantas 

coisas em tão pouco tempo. Mas foi também o paraíso... Ah! O paraíso!! Pois 

descobri que este era o lugar onde sempre quis estar, adiado por obra do 

destino, mas possível e oportuno. O prazer de estudar e fazer ciência superou 

absolutamente tudo!  

Como cresci! Como amadureci! Como aprendi!  

O que me transborda na conclusão deste meu caminhar é GRATIDÃO! 

Os últimos dois anos também foram turbulentos para o SUS e, sim, isso 

me assusta! Mas também motiva-me por saber que faço parte daqueles que 

podem fazer a diferença. A atualidade é de incertezas, eu sei que sempre é, mas 

nesse momento há necessidade de mais luta, dedicação e pesquisa. O que 

acalenta é acreditar que todos nós, incluindo você leitor deste estudo, estaremos 

juntos em defesa de uma saúde pública gratuita, de qualidade e universal. 
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Para finalizar, acho importante destacar a escolha do título: “Caminhar é 

preciso”.  

A frase “Navegare necesse, vivere non est necesse” (Navegar é 

necessário, viver não é necessário) é atribuída ao General Romano Pompeu, no 

Século I A.C., que a usava como forma de encorajar seus marinheiros. Trazia 

como significado o dilema enfrentado pelos navegadores: navegar e salvar a 

cidade de Roma que vivia uma grave crise de abastecimento ou fugir dos perigos 

aos quais ficavam expostos ao desbravar os mares. Remete a história que 

durante o Século XIV D.C., o poeta italiano Petrarca a transformou em “Navegar 

é preciso, viver não é preciso”. No início do Século XX, a frase tornou-se 

mundialmente conhecida pelas mãos do poeta português Fernando Pessoa, que 

dizia querer para si o espírito dessa frase. A interpretação dada ao famoso 

poema de Pessoa é de que a palavra preciso tem sentido de precisão, uma vez 

que a navegação é uma ciência exata que segue à risca a orientação dos 

instrumentos de navegação para se alcançar o objetivo nos mares; enquanto 

que viver, envolve toda subjetividade humana e não é, e nem nunca será, uma 

atividade precisa.  

Porquanto, no contexto desta pesquisa a palavra preciso assume a 

semântica de necessário. É preciso se mover! Ainda é possível fazer um 

paralelo com a imprecisão da vida destacada por Fernando Pessoa, ao 

reconhecer que os caminhos são produzidos por pessoas que possuem 

autonomia para decidir seus rumos, pessoas que criam. O usuário que adentra 

o sistema de saúde tem uma vida, repleta de experiências, de desejos, de 

inseguranças e persistências, que os movem pelos serviços que acessam em 

busca do adequado cuidado. As tramas das redes de atenção à saúde são os 

caminhos que os usuários escolhem percorrer, ou não, sempre levando em 

consideração suas relações com o ambiente, suas questões socioculturais, suas 

emoções e crenças particulares.  

Então, sigamos todos... caminhando! 
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INTRODUÇÃO 

 

A reforma sanitária que culminou na criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) pela Constituição Federal de 1988, buscava o ideal da saúde como direito 

de cidadania. O SUS instituiu-se como a principal ferramenta para alcançar este 

objetivo, delineando o modelo de atenção e demarcando a distribuição de 

funções entre os entes federativos (Mercadante et al., 2002).   

Em quase 30 anos de implementação do SUS, a busca por este ideário 

foi marcada por intensas mudanças jurídicas, legais e institucionais, que 

produziram reflexões sobre a forma de pensar, conceber e realizar a assistência 

à saúde no país (Pinheiro, Silva Júnior, 2011). Permitiu também estruturar em 

todo território nacional uma ampla e diversificada rede de serviços de saúde sob 

responsabilidade compartilhada das três esferas de governo (Lavras, 2011a). O 

desenho do sistema de saúde foi orientado pelos princípios doutrinários de 

universalidade, equidade e integralidade da assistência e pelas diretrizes 

organizativas de descentralização, regionalização, hierarquização e participação 

social.  

No contexto brasileiro, um país de dimensões continentais, há muitas 

iniquidades a serem enfrentadas. A descentralização, no âmbito da reforma 

sanitária, é entendida como uma estratégia de democratização e incorporação 

de novos atores, além de ser vista como o alicerce necessário para superar a 

fragmentação social, territorial e de comando no país (Duarte LS et al., 2015). 

Os municípios passaram a assumir responsabilidades de ações e serviços para 

a promoção da saúde e enfrentamento dos agravos existentes em sua 

população, o que promoveu a ampliação da cobertura do SUS (Lavras, 2011a). 

Tornou-se necessário o adequado planejamento, organização estratégica no 

emprego de recursos (insumos, serviços, humanos e financeiro) e a pactuação 

de metas para se enfrentar os desafios que surgiam com a nova forma de gestão 

(Fleury, Ouverney, 2012). 

Uma outra diretriz organizativa do SUS que se faz importante para a 

compreensão deste estudo é a regionalização. Configura-se como grande eixo 

norteador do sistema em relação às ações coordenadas dos três entes 
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federados envolvidos na constituição e na implantação de regiões sanitárias, nas 

quais devem ser organizadas as redes de atenção à saúde (Lavras, 2011a).  

Lima et al. (2012a) afirmam que os avanços no processo de 

regionalização tendem a interferir positivamente no acesso à saúde, pois 

permitem observar os determinantes sociais de saúde que se expressam em 

dado território, projetar necessidades de organização dos serviços de forma 

ampla por diversos níveis de atenção, atender a uma população que não 

necessariamente está restrita a limites municipais, estabelecer portas de entrada 

e hierarquia tecnológica com base em parâmetros de necessidades, utilizar 

recursos humanos e tecnológicos disponíveis na região assegurando o fluxo e a 

resolutividade da atenção, bem como disponibilizar recursos sociais e políticos 

que incentivem o compartilhamento de responsabilidades entre as esferas de 

governos no sistema de saúde.  

A região de saúde, por sua vez, deveria corresponder a uma base de 

delimitação territorial e populacional que possui certa autossuficiência de 

serviços, da atenção básica até a atenção especializada, sendo nas 

macrorregiões garantido o acesso ao mais alto nível de complexidade 

tecnológica. É essencial para o planejamento de uma rede de atenção à saúde 

em que haja coordenação político-administrativa bem definida. Em geral, possui 

uma população com características epidemiológicas e sociais singulares e 

necessidades próprias de atenção à saúde. Nela, deve-se formar uma rede 

regional de serviços, alicerçada em complementariedade e trocas acordadas 

entre os gestores municipais e estaduais, na qual o usuário transita para 

solucionar suas necessidades de saúde (Lavras, 2011a; Lima et al., 2012a). 

Organizar os serviços de saúde em redes regionalizadas tem como 

propósito promover o uso mais eficiente de recursos, diminuir as desigualdades 

em todo o território brasileiro, ampliar o acesso e melhorar a qualidade da 

atenção prestada (Kuschinir, Chorny, 2010; Dourado, Elias, 2011; Fleury, 

Ouverney, 2012). 

Para Mendes (2011), a organização da atenção à saúde em redes 

regionalizadas seria mais adequada para responder à prevalência dos agravos 

crônicos que surgem de forma mais intensa, devido a transição demográfica e 

epidemiológica que o país vivencia. O autor refere que há evidências de que as 
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redes de atenção à saúde constituem uma “saída para a crise contemporânea 

dos sistemas de saúde”, visto que são capazes de melhorar seus resultados 

sanitários e econômicos (Mendes, 2011, p.69). 

O estímulo institucional para a criação de redes de atenção à saúde, em 

uma perspectiva mais ampla de cooperação e integração interfederativa, veio 

com o Pacto Pela Saúde (Brasil, 2006a), marco normativo e operacional para a 

constituição das Redes de Atenção à Saúde (RAS) (Albuquerque, Viana, 2015). 

Em seguida, nesta mesma direção, foram publicados a Portaria 4.279/2010 e o 

Decreto 7.508/2011 que consolidaram a nova perspectiva das RAS na política 

nacional (Brasil, 2010; Brasil, 2011a; Albuquerque, Viana, 2015). 

O Decreto nº 7508 de 2011 propõe o redirecionamento da organização do 

sistema de ações e serviços de saúde no Brasil, na perspectiva de orientar as 

RAS. Além disso, regulamenta a Lei 8.080/90 acerca do planejamento, 

assistência e relações interfederativas no SUS (Pereira, 2014). Entre outras 

coisas, consolidou as Regiões de Saúde dentro de uma ótica mais dinâmica e 

flexível e determinou que as RAS estejam compreendidas no âmbito de uma 

região ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas 

Comissões Intergestores (Brasil, 2011a). 

A organização de uma RAS, em conformidade com as regiões de saúde, 

busca a integração de políticas e programas por meio da ação conjunta das três 

esferas de governo. Logo, tornam-se um recurso necessário para garantir a 

integralidade do cuidado dentro do SUS, em resposta à fragmentação 

assistencial (Santos, Campos, 2015). 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) afirma que a RAS é 

uma alternativa para superar a fragmentação dos sistemas de saúde e orienta 

que, nos sistemas de saúde estruturados em rede, a Atenção Primária à Saúde 

(APS) seja responsável por ordenar o fluxo e contrafluxo de pessoas e 

informações pelos pontos de atenção e sistemas de apoio (OPAS, 2011a). No 

Brasil, de acordo com as Diretrizes e Estratégias para a implantação da RAS, a 

APS deve representar o principal centro de comunicação e coordenação das 

redes regionalizadas; logo, seu fortalecimento torna-se um fator essencial na 

busca da integralidade da assistência em saúde (Almeida et al., 2011; Brasil, 

2011). 
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Nesta perspectiva, a APS deve representar a base estruturante das redes 

e tem o importante papel de consolidar os princípios do SUS de atendimento 

universal e integral, de acordo com as necessidades da população pela qual é 

responsável (Meira, 2013).   

Starfield (2002) estabeleceu atributos essenciais que caracterizam a APS: 

atenção ao primeiro contato do usuário com o sistema de saúde, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado; sendo este último 

fundamental para a obtenção dos demais atributos. 

A coordenação do cuidado é um importante instrumento de articulação e 

integração entre os serviços e níveis de atenção que compõem a RAS, cuja 

finalidade é assegurar a resolubilidade da assistência em saúde (Almeida et al., 

2010). Pesquisas apontam que a falta de coordenação entre os níveis 

assistenciais é o principal obstáculo para que os sistemas alcancem resultados 

eficazes nos cuidados de saúde (WHO, 2008; Almeida et al., 2010; Vázquez et 

al., 2015; Vargas et al., 2016). 

Na busca por cuidado e por solução para as suas necessidades de saúde, 

é necessário que o usuário caminhe pela rede, transite entre unidades e serviços 

dos diferentes níveis de atenção, de forma integrada. Este “caminhar” pode 

ocorrer dentro do fluxo formal das RAS, quando instituídos, como podem sofrer 

mudanças por circunstâncias diversas, que envolvem, entre outros, os desejos 

e anseios do paciente (Starfield, 2002). 

O percurso traçado pelo usuário na busca por cuidado em saúde produz 

o seu Itinerário Terapêutico (IT). Trata-se de um conjunto de planos e ações que 

se sucedem, mesclam-se ou sobrepõem-se para lidar com a enfermidade, dentro 

do contexto de cada indivíduo (Conill et al., 2008; Pinho, Pereira, 2012). 

Estudos apontam que, nas últimas décadas, muitos autores debruçaram-

se sobre a temática dos itinerários terapêuticos, com significativo aumento da 

produção científica no Brasil e revelaram o seu potencial para subsidiar a 

organização, a tomada de decisões e a formação em saúde que atendam aos 

princípios e diretrizes do SUS (Bellato et al., 2011; Cabral et al., 2011; Gerhardt 

et al., 2016).  
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O estudo dos IT tem sido utilizado, também, para compreender o modo 

como se organizam e funcionam as RAS (Peroni, 2013; Fausto et al., 2017). É, 

portanto, um analisador das trajetórias do cuidado que permite observar em 

quais espaços, inclusive no SUS, o usuário encontrou a resolução buscada, bem 

como apreender a produção de sentidos na experiência de adoecimento de 

pessoas e famílias. Logo, é considerado uma tecnologia avaliativa em saúde, 

centrada no usuário (Bellato et al., 2011). 

Delimitam-se, dentro dos itinerários terapêuticos, as Trajetórias 

Assistenciais (TA), que consistem nas escolhas e decisões do usuário no 

percurso de busca pelo cuidado frente aos serviços de saúde que lhe são 

disponibilizados (Pinheiro, Silva Junior; 2011). A construção das trajetórias 

assistenciais reflete como está organizada a atenção à saúde em determinado 

território. Permite compreender como a organização do sistema e as práticas 

assistenciais adotadas pelos profissionais e serviços atuam de modo a atender 

as necessidades de saúde dos usuários, bem como avaliar a qualidade da 

atenção no nível local (Lopes et al., 2004). Por meio desta estratégia, objetiva-

se compreender os atos praticados que fundamentaram os processos de 

escolhas e decisões em aderir ou não à determinada forma de tratamento/ 

cuidado que lhe foi proposta (Bellato et al.; 2008). 

Cabral et al. (2011), em levantamento bibliográfico acerca da produção 

científica nacional sobre IT, destacam que há poucos estudos que associem 

aspectos relativos à oferta e organização dos serviços de saúde e fatores 

relacionados ao ambiente e contextos no qual estão inseridos os sujeitos. 

Salientam a necessidade de aprofundar os estudos que utilizam o itinerário 

terapêutico como ferramenta metodológica no campo do cuidado em saúde. 

Nesta pesquisa, as TA foram traçadas a partir da narrativa de usuárias do 

Sistema Único de Saúde e permitiram analisar o acesso à Rede de Atenção à 

Saúde e a coordenação do cuidado em uma região de saúde do estado do Rio 

de Janeiro. Para tal, foi definido como evento traçador, referencial desta 

avaliação, o Câncer do Colo do Útero (CCU). 

A Linha de Cuidado (LC) do Câncer do Colo do Útero tem a finalidade de 

assegurar à mulher o acesso humanizado e integral às ações e aos serviços 

qualificados para promover a prevenção do câncer do colo do útero, acesso ao 
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rastreamento das lesões precursoras, ao diagnóstico precoce e ao tratamento 

adequado, qualificado e em tempo oportuno. Representa o terceiro mais 

incidente na população feminina brasileira, excetuando-se o câncer de pele não 

melanoma, sendo seu controle umas das prioridades estabelecidas no Pacto 

pela Saúde (INCA, 2015a). 

Embora ainda sejam elevadas as taxas de incidência e mortalidade por 

câncer do colo do útero no Brasil, também é reconhecido que a mortalidade por 

esta neoplasia é evitável, considerando-se que as ações para seu controle 

contam com tecnologias para o diagnóstico e tratamento de lesões precursoras, 

o que pode permitir a cura em aproximadamente 100% dos casos diagnosticados 

na fase inicial (INCA, 2010; 2016b). As mulheres com diagnóstico de lesões 

precursoras ao Câncer de Colo do Útero devem ter o seguimento realizado pela 

APS até a conclusão do caso, seja por cura ou óbito, e as informações 

repassadas com regularidade à coordenação municipal, segundo recomendação 

do Instituto Nacional de Câncer. Pelas razões apresentadas, o CCU foi tomado 

como uma condição marcadora das trajetórias assistenciais.  

Pesquisas que levam em consideração a narrativa e a experiência dos 

usuários podem ser de grande utilidade, pois trazem novos elementos que 

explicam o cotidiano da vida das pessoas e fornecem subsídios para a 

organização de políticas sociais. Traz à tona a ideia de que é preciso conhecer 

a experiência do adoecimento. 

Questões relacionadas à articulação dos serviços entre os níveis de 

atenção no sistema, referência e contrarreferência na perspectiva das regiões 

de saúde ainda são grandes nós críticos do SUS (Medeiros, Gerhardt, 2015). 

Para Pereira (2014), a regionalização avançou muito na última década, contudo, 

ainda não se mostra inteiramente capaz de promover a integração assistencial 

entre os níveis de atenção no âmbito das regiões. 

Para Viana e Lima (2011), o atraso na implantação da estratégia de 

regionalização e a fragilidade das experiências no âmbito do SUS requerem 

análises e, por isso, faz-se necessário discutir este processo. As autoras 

defendem a avaliação da regionalização por estudos de casos específicos, 

orientados por referenciais teóricos apropriados. Tal qual muito bem destacou 

Campos: 



21 

 

“Faltam-nos elementos para a tarefa concreta de planejar e gerir 

diretamente uma rede complexa, falta-nos política de pessoal, falta-nos 

incorporar avaliação à gestão e falta-nos subordinar a avaliação aos 

objetivos e metas do sistema” (Campos, 2007, p. 298) 

 

Posto isto, a realização deste estudo orientou-se na necessidade de 

compreender as barreiras e obstáculos no fluxo das redes de atenção à saúde, 

sob a ótica do usuário. Buscou-se compreender, em uma perspectiva regional, 

se a organização dos serviços assegura o acesso, a continuidade do cuidado e 

assistência integral, bem como se a APS desempenha seu papel de 

coordenadora do cuidado. Espera-se subsidiar e provocar reflexões acerca da 

arquitetura regional das redes sobre a busca pelo cuidado de sua população, de 

forma a auxiliar o planejamento e organização de seus serviços, viabilizando o 

percurso do usuário na direção do cuidado integral.  

Nesta perspectiva, a presente dissertação de mestrado tem como objetivo 

principal analisar o acesso aos serviços de saúde, a constituição da Rede de 

Atenção à Saúde e a coordenação do cuidado na Região de Saúde 

Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, a partir do ponto de vista daqueles 

que buscam o cuidado. Para se alcançar o objetivo principal, buscou-se analisar 

a conformação das RAS no contexto das regiões, na perspectiva das usuárias; 

identificar a atuação das Equipes de Atenção Primária na coordenação do 

cuidado na região de saúde; e identificar fatores que influenciaram o percurso 

das usuárias na busca pelo cuidado na rede regional.  

A partir das narrativas das usuárias do SUS selecionadas dentro da Linha 

de Cuidado do CCU, na região estudada, foram destacados quais recursos 

acessados, que tipo de atendimento foi realizado, que atitudes foram tomadas e 

se o tratamento ocorreu em tempo oportuno, dentro ou fora do SUS.  

Deste modo, o conjunto do estudo está estruturado em quatro capítulos e 

considerações finais. O primeiro capítulo fundamenta e instrumentaliza os 

objetivos desta pesquisa, estabelecendo uma breve revisão de conceitos a partir 

dos referenciais teóricos estudados. São trabalhados e problematizados os 

principais temas que envolvem os pressupostos que nortearam o estudo e que 

foram utilizados para analisar os resultados encontrados, tais como: 
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fragmentação do cuidado; os avanços organizativos do Sistema Único de Saúde; 

a APS e a coordenação do cuidado; o referencial metodológico das trajetórias 

assistenciais; e o evento traçador escolhido, o CCU. 

Em seguida, no segundo capítulo, é apresentado o referencial 

metodológico e o percurso percorrido para atingir os objetivos propostos.  São 

descritos o tipo da pesquisa, o referencial para utilização de evento traçador, o 

cenário onde o estudo se desenvolveu, a estratégia utilizada para a coleta de 

dados, os sujeitos da pesquisa, o referencial e etapas para a análise dos 

resultados e os aspectos éticos deste estudo. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados encontrados, divididos em três 

blocos analíticos, a partir dos caminhos percorridos pelas participantes, de 

acordo com as dimensões de análise construída para esta pesquisa:  O cuidado 

em saúde na APS; O rastreamento do CCU; O percurso até a rede secundária. 

Por fim, no quarto capítulo é apresentada a análise e discussão dos 

achados do estudo, no debate com a literatura. Na sequência, encontram-se as 

considerações finais onde são feitas algumas reflexões sobre os principais 

resultados do estudo, apresentando os nós críticos e potencialidades presentes 

na rede e nos serviços estudados, breves recomendações para a implementação 

de melhoria nos mesmos, além de indicar as limitações desta pesquisa e a 

necessidade de aprofundamento de alguns novos aspectos.
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1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

“Pedras e obstáculos no meio do caminho são 
para serem contornados ou destruídos, desde 
que se almeje seguir pela trilha da não-violência, 
da solidariedade, da defesa da vida e do 
planeta”. 

(Gastão Wagner de S. Campos, 2007; Editorial) 

 

1.1 – RESVALOS E DESCAMINHOS: A FRAGMENTAÇÃO COMO DESAFIO 

 

Conill et al. (2010) consideram a configuração de um sistema de saúde, 

bem como suas reformas, como um processo complexo e dinâmico influenciado 

por diversos fatores que se modificam ao longo do tempo.   

Para Mendes (2011), os sistemas de saúde são respostas sociais 

organizadas para atender às necessidades, demandas e preferências em saúde 

de uma população e são fortemente influenciados pelas transições 

epidemiológica e demográfica, pelo desenvolvimento técnico-científico e 

econômico locais. O Brasil, assim como outros países, enfrenta uma crise 

contemporânea do sistema de atenção à saúde que retrata a incoerência entre 

as condições de saúde da população e com o sistema de atenção que está 

organizado (Mendes, 2011).  

O SUS surgiu a partir do clamor social por direito e cidadania e vem se 

estruturando em um cenário de saúde que combina uma rápida transição 

demográfica, epidemiológica e nutricional, com o predomínio de condições 

crônicas, onde as práticas de cuidado se dão de forma fragmentada, não sendo 

capaz de responder com efetividade, eficiência e qualidade à situação de saúde 

vigente (Mendes, 2013). Ademais, faz-se necessário evidenciar que o seu início, 

nos anos de 1990, ocorreu em um contexto de orientação política e econômica 

desfavorável de política neoliberal e de forte influência do setor privado, contrário 

às ações de financiamento público (Paim et al., 2011). 

A fragmentação diz respeito à “organização e prestação de serviços, sua 

coordenação com reflexos à integralidade, continuidade do cuidado, crescimento 

dos gastos e perda da eficiência” (Conill et al., 2010; p.516). É apontada como 

uma causa importante do baixo nível de desempenho de serviços e sistemas de 
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saúde, característicos dos sistemas de saúde como na América Latina, 

sobretudo no cuidado às pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) (OPAS, 2011a, 2011b; Vázquez et al., 2015). 

A fragmentação dos sistemas de saúde acontece de diversas formas, mas 

em geral é atribuída à falta de coordenação entre os níveis e pontos de atenção. 

Para os usuários, em si, manifesta-se como a dificuldade de acesso aos serviços 

e descontinuidade da atenção prestada (OPAS, 2011a). 

No Brasil, a fragmentação é um grande obstáculo a ser superado no SUS, 

que se manifesta, principalmente, na fragilidade da articulação entre as 

instâncias gestoras e/ou serviços do sistema, desarticulação entre os serviços 

independente dos níveis de complexidade e falta de integração entre as práticas 

clínicas desenvolvidas pelos profissionais voltados para um indivíduo ou grupos 

(Lavras, 2011b). Pesquisas apontam que estes problemas podem ser superados 

pela integração das ações e serviços de saúde ofertados à população (Mendes, 

2011; Noronha e Pereira, 2013; Viana et al., 2015). 

Os sistemas fragmentados são fortemente hegemônicos, possuem pontos 

de atenção à saúde isolados sem comunicação uns com outros, voltados para 

dar atenção a condições e eventos agudos e, por isso, podem produzir 

resultados muito negativos. Diferentemente, os sistemas integrados se 

organizam, equilibradamente, em um conjunto de pontos de atenção 

coordenados para responder às condições agudas e crônicas de saúde, a partir 

de uma assistência contínua e integral a determinada população (Mendes, 

2011).  

Portanto, este é um grande desafio ao SUS, superar a fragmentação e 

construir um sistema integrado, que se articule no âmbito regional e que garanta 

uma atenção de qualidade, a partir de boas práticas gerenciais e clínicas (Lavras, 

2011b). 
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1.2 – TECENDO CAMINHOS: DA DESCENTRALIZAÇÃO À ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE 

ATENÇÃO À SAÚDE. 

 

A Constituição Federal de 1988 foi um marco da redemocratização do 

país, após o período da ditadura militar, e institucionalizou os direitos dos 

cidadãos brasileiros, com especial destaque ao direito à saúde e o conceito de 

justiça social (Paim et al., 2011; Noronha e Pereira, 2013). O sistema federativo 

brasileiro é singular por possuir a representação autônoma dos três níveis de 

governo (União, 26 Estados, Distrito Federal e 5.570 Municípios), modelo  

indicado para que haja respeito aos valores democráticos em países marcados 

pela heterogeneidade social, econômica, política, cultural e religiosa, com vista 

a ampliar o alcance das políticas sociais (Reis et al., 2017). Sugere um modelo 

de federalismo cooperativo entre os entes que favorece o processo de 

descentralização político-administrativa (Lavras, 2011a) e a adequada execução 

das políticas sociais (Pereira, 2014). 

No que tange a saúde, o SUS surgiu como uma política pública para todo 

território nacional, conformado em um sistema único com gestão dos três entes 

federativos, devendo ser acessível a todo cidadão brasileiro. O SUS trouxe um 

conceito ampliado de saúde, para além da assistência à doença e passou a 

valorizar questões como prevenção de agravos, melhoria nas condições de vida 

e atenção integral à saúde dos usuários. Tem como um de seus objetivos 

superar a segmentação e a desigualdade existentes. Propõe a integração entre 

os serviços de saúde das três esferas de governo e a descentralização da gestão 

como forma de otimizar as ações e alcançar toda a população (Silva, 2012; 

Santos, 2013). 

A descentralização, assumida como diretriz básica do SUS, define e 

distribui competências entre as três esferas do governo e tem por objetivo 

minimizar as desigualdades regionais do Brasil, com enfoque especial à 

municipalização da saúde. Os municípios passam a ser provedores, no mínimo, 

dos cuidados primários e devem negociar a provisão de recursos com outros 

municípios e com o Estado, quando necessário (Vargas et al., 2015). 
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O processo de descentralização de natureza político-administrativa foi 

apresentado como um mecanismo para acelerar a democratização em oposição 

a política anterior de gestão centralizadora (Lima, Viana, 2011). Buscou resolver 

as iniquidades de acesso e oferta de serviço e assegurar o direito à saúde 

através da criação de arranjos territoriais para organização de ações e serviços. 

Desta forma, os municípios brasileiros, agora entes autônomos, se fortaleceram 

e foram gradativamente assumindo responsabilidades de ações e serviços de 

saúde, que antes era de competência da União e dos Estados, de modo que a 

descentralização foi, de certa forma, direcionada a eles (Lavras, 2011a; Pereira, 

2014). 

Assim, a municipalização é compreendida como um processo de 

descentralização da gestão pública em âmbito local, a partir do pressuposto que 

é nesta instância que as políticas públicas aproximam-se da população e se 

concretizam (Brasil, 2006b). 

A municipalização propiciou um significativo aumento do número de 

municípios, durante a primeira década após a Constituição Federal de 1988. 

Muitos deles com menos de 25 mil habitantes, que não estabeleceram nenhum 

tipo de articulação cooperativa intermunicipal (Lavras, 2011a). Os municípios de 

pequeno porte não eram capazes de arcar com suas despesas, necessitando de 

repasses fiscais dos estados e da União, sobretudo na provisão de políticas 

sociais. Este fato evidenciou a persistência da fragmentação do sistema e a falta 

de cooperação entre os entes da Federação, reforçando a necessidade e a 

pertinência da regionalização do SUS (Pereira, 2014; Vargas et al., 2015). 

Pereira (2014) destaca que a descentralização e a regionalização são 

diretrizes comumente usadas para a organização de sistemas de saúde, 

relacionadas à garantia de acesso integral e equânime aos cidadãos, sobretudo 

nos sistemas universais.  

As Leis nº8.080 e nº 8.142, de 1990, as Normas Operacionais Básicas 

(NOB) editadas na década de 1990 e as Normas de Organização de Assistência 

à Saúde (NOAS), de 2001 e 2002, tiveram um importante papel na consolidação 

das diretrizes de descentralização e regionalização da saúde, uma vez que 

imprimiram, gradativamente, aos municípios brasileiros novas 

responsabilidades. As NOB-93 e NOB-96 tiveram um forte componente 
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municipalista, pois consolidaram o pleno exercício dos municípios na gestão dos 

serviços de saúde; porém, ao mesmo tempo, evidenciou a fragilidade dos 

municípios de pequeno porte de organizarem e administrarem serviços que 

demandassem maior tecnologia e recursos financeiros. As NOAS de 2001 e 

2002 definiram, então, o processo de regionalização para a prestação dos 

serviços em rede, através da articulação entre os entes federados, e os recortes 

regionais como estratégia fundamental de reorganização da atenção à saúde 

(Lavras, 2011a; Reis et al., 2017). 

Albuquerque e Viana (2015) destacam que foi somente a partir dos anos 

2000 que a indução da regionalização e a conformação de redes passou a fazer 

parte da agenda da política nacional.  

Segundo Pereira (2014, p. 27-28), a regionalização se “insere como 

estratégia associada e complementar à descentralização no campo das políticas 

públicas”. A autora define ainda que a regionalização no SUS possui “um sentido 

associado à organização de redes assistenciais e sua hierarquização no 

território” (Pereira, 2014, p.198).  

No entanto, o que se observou foi um certo distanciamento entre as 

diretrizes de descentralização e regionalização, ao longo do processo histórico 

de implementação do SUS. Viana e Lima (2011) ressaltam que a 

descentralização assumida durante a década de 1990 teve um efeito 

fragmentador ao priorizar os municípios sem a face integradora da 

regionalização, além de desconsiderar o papel dos estados na esfera de gestão. 

Santos e Campos (2015) apontam que houve uma fragmentação do sistema em 

nome da autonomia municipal, sem a visão sistêmica do SUS, que provocou 

dificuldades de integração dos serviços em redes e compôs um sistema com 

pluralidade de meios para governar. Logo, enfatizam a necessidade de 

regionalizar a descentralização para aglutinar o que, supostamente, foi 

fracionado.  

Dourado e Elias (2011) salientam que a efetivação da descentralização, 

na primeira década do SUS, evidenciou que a estrutura municipalizada foi 

fortemente marcada pela falta de cooperação entre os entes e não era capaz de 

alcançar o objetivo do sistema nacional de saúde, provocando a fragmentação 
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na provisão de serviços, sobretudo diante da extrema heterogeneidade da 

Federação Brasileira.  

Diante da premissa de que eram necessárias mudanças no 

relacionamento das três esferas de governo na política de saúde, foi elaborado 

o Pacto pela Saúde (Brasil, 2006a; Pereira, 2014). Este documento trouxe a 

grande relevância da diretriz de regionalização e a destaca como estratégia 

essencial para consolidar o SUS, tendo o espaço regional como local privilegiado 

para integração, articulação e construção das responsabilidades pactuadas 

entre os gestores (Lima et al., 2012b; Reis et al., 2017). 

De acordo com Viana et al. (2015), o processo de regionalização é capaz 

de interferir positivamente na universalização do acesso à saúde, pois permite o 

planejamento e a organização dos serviços em redes integradas de acordo com 

a necessidade regional, de forma que haja profissionais e unidades suficientes 

em cada nível de atenção, conforme suas necessidades e demandas, com 

criação de vínculo entre sistema e usuários.  

Viana e Lima (2011) enfatizam que a regionalização é um processo 

político amplo, que envolve distribuição de poder e relações estabelecidas entre 

esferas de governo, organizações públicas e privadas, cujo o objeto principal é 

a conformação de regiões.  

A região de saúde é o resultado de um acordo entre entes federativos, via 

pactuação política, em torno de critérios e objetivos em comum. Este desenho 

otimiza os recursos humanos e tecnológicos e possibilita o compartilhamento de 

responsabilidades na região (Lima et al., 2012c). 

O Decreto nº 7.508 de 2011 deu status legal às regiões de saúde que 

vinham sendo construídas por pactuação e, no Art. 2º, as define como: 

 
“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 
e o planejamento de ações e serviços de saúde” (Brasil, 2011a, Artigo 
2º, parágrafo II). 

 

Este documento ratificou as Comissões Intergestores como espaços de 

pactuação da organização e do funcionamento das redes regionalizadas de 
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assistência à saúde e criou uma nova instância, a Comissão Intergestores 

Regionais (CIR) que favoreceu o surgimento de uma forma singular de relação 

entre os gestores de diferentes níveis de governo (Duarte CMR et al., 2015). 

Conseguinte, estabeleceu as diretrizes para a organização das Redes de 

Atenção à Saúde no SUS e as definiu 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; Brasil 2011). 

A região de saúde passa, então no âmbito do SUS, a ser vista como o 

território de referência para negociação, planejamento e execução de ações e 

serviços contínuos da RAS (Duarte CMR et al., 2015). Existem, hoje no Brasil, 

438 regiões de saúde e suas respectivas CIR’s (Brasil, 2016a). 

Viana e Lima (2011) apresentam a região de saúde com duplo sentido: 

como base territorial para o planejamento de uma rede de atenção integral à 

saúde que objetiva garantir a autossuficiência de ações e serviços em áreas 

específicas; e como espaço vinculado à condução político administrativa de uma 

RAS.  

Santos e Campos (2015) apontam a região de saúde como uma 

ferramenta essencial para “se sair desse impasse do fracionamento das ações 

e serviços de saúde, do isolamento, do centralismo federal programático e sem 

visão de planejamento regional” (Santos, Campos, 2015, p.440). 

Santos (2014) destaca que o debate sobre as regiões de saúde no Brasil 

tem ganhado profundidade em razão de reafirmar a necessidade de se integrar 

as ações e serviços públicos de saúde, sob a ótica da descentralização e 

regionalização. E ressalta que a região de saúde é o locus da integralidade, pois 

precisa ser capaz de resolver o máximo das necessidades de saúde da 

população regional, dentro da Rede de Atenção à Saúde. 

No Decreto nº 7508 de 2011 destacam-se algumas características 

importantes das RAS: relações horizontais entre os diferentes pontos de 

atenção, atenção primária como centro de comunicação, planejamento e 

organização de ações segunda às necessidades de saúde de uma população, 

atenção de saúde contínua e integral, cuidado multiprofissional, compromissos 
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com os resultados sanitários e econômicos, de modo a gerar o melhor custo-

benefício à população atendida (Brasil, 2011a). 

Esta organização assistencial foi formalmente proposta pela primeira vez, 

em 1920, pelo médico britânico Bertrand Dawson através de um relatório, 

mundialmente conhecido como Relatório Dawson, por solicitação do governo 

inglês como forma de organizar a provisão de serviços de saúde para população 

de regiões do país, após a 1ª Guerra Mundial (Kuschnir, Chorny, 2010). No 

relatório, Dawson propunha a organização de sistemas regionalizados de saúde 

coordenado sob uma única autoridade de saúde para cada área, apresentando 

pela primeira vez conceitos de territorialização, população adscrita, níveis de 

complexidade dos serviços, atenção primária, porta de entrada, vínculo e 

coordenação do cuidado (Kuschinir, Chorny, 2010; Mendes, 2011).  

Este tornou-se, posteriormente, um modelo de atenção à saúde adotado 

por muitos países e preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Sendo assim, a OPAS 

publicou, em 2008, um documento com recomendações aos países latino-

americanos para a conformação dos sistemas em Redes Integradas de Serviços 

de Saúde (RISS) que superassem o problema de fragmentação dos cuidados 

(OPAS, 2008). Seu principal objetivo foi o de contribuir para o desenvolvimento 

de sistemas de saúde baseados na APS de forma a assegurar serviços mais 

acessíveis, equitativos, integrais, eficientes, com melhor qualidade técnica e que 

atenda às necessidades dos cidadãos. Para isso, definiu atributos essenciais 

para as redes integradas, bem como orientou sobre os mecanismos e 

instrumentos de coordenação necessários à sua implementação (OPAS, 2008; 

Kuschnir, Chorny, 2010; Mendes, 2011). 

A RAS é definida como um arranjo organizativo para a prestação de 

serviços continuados, integrados e coordenados, sendo responsável pelos 

resultados clínicos, financeiros e sanitários de uma população definida (Shortell 

et al., 1996; OPAS, 2011c, Vázquez et al., 2015).  

São três os elementos constitutivos de uma RAS: população, estrutura 

operacional e um modelo de atenção. A RAS deve prover serviços em diferentes 

realidades e incorporar como ponto central o critério de acesso (Mendes, 2011; 

Albuquerque, Viana, 2015). O seu foco deve ser o usuário, com base na 
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integralidade e continuidade do cuidado que lhe é prestado; por isso, deve 

pensar nas necessidades de saúde de cada população adscrita, vinculada por 

meio da APS. Busca integrar um conjunto de recursos, serviços e práticas 

clínicas capazes de contribuir para a integração do sistema.  

Almeida et al. (2010, p.287) apontam que “para efetivar a garantia do 

cuidado em saúde, torna-se fundamental a constituição de redes integradas” 

com serviços que envolvam distintos níveis de atenção e diferentes recursos. 

Assim, a Rede de Atenção à Saúde configura-se como um conjunto de ações e 

serviços de saúde, no âmbito de uma região de saúde, que se articula em níveis 

de complexidade e visa garantir a integralidade da assistência e assegurar a 

saúde como direito (Duarte CMR et al., 2015). Tão logo, as RAS são estratégias 

para lidar com a saúde no vasto território nacional, uma vez que induz mudanças 

na política, planejamento e gestão do SUS (Albuquerque, Viana, 2015). 

Hartz e Contadriopoulos (2004) salientam que a “rede” deve ser 

compreendida a partir de dois enfoques indissociáveis: o de estrutura 

organizacional de prestação de serviços e o de um espaço de relações e entre 

diferentes atores em contextos diversos e de compromissos afins. Os autores 

dão destaque à integração dos serviços de saúde para assegurar a continuidade 

e a integralidade do cuidado, bem como articular as ações em tempo oportuno e 

local apropriado, de acordo com as necessidades de manejo do agravo. 

A literatura aponta que a RAS tem por objetivo melhorar a qualidade da 

atenção, a qualidade de vida de seus usuários, os resultados sanitários da 

atenção à saúde, a eficiência na utilização de recursos e a equidade em saúde 

(Mendes, 2011), através de um conjunto de ações e serviços articulados em 

níveis de complexidade crescente (Brasil, 2011a).  

A APS é reconhecida como o primeiro nível de atenção, cujos 

procedimentos realizados têm menor custo unitário, mas atende a maior 

demanda, pois é onde o usuário busca cuidado próximo de sua residência 

sempre que precisar, sendo apontada como capaz de solucionar a maior parte 

dos problemas de saúde da população (Starfield, 2002). O nível secundário 

responde por procedimentos de médio custo. Compreende os atendimentos 

ambulatoriais de serviços especializados e de diagnose e alguns serviços 

hospitalares que utilizam equipamentos de maior densidade tecnológica para 
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responder à necessidade de uma região de saúde. O nível terciário possui muitos 

serviços da alta complexidade, onde devem chegar apenas os casos que 

envolvem grandes danos à saúde e risco de morte. Deste modo, são 

procedimentos de alto custo que requerem elevada especialização, realizados à 

nível ambulatorial, hospitalar geral e em hospitais especializados que, assim 

como o secundário, se organizam por base regional (Mendes, 2011). 

Na RAS o conceito de hierarquia em um sistema piramidal é substituído 

pela noção de rede horizontais, onde todos os pontos de atenção são igualmente 

importantes, se diferenciam pelos objetivos de seus serviços e pelas diferentes 

densidades tecnológica que os compõem, compondo um sistema poliarquíco ou 

em malha onde um ponto se conecta a vários outros, cujo o centro de 

comunicação é a APS que possui contato direto com os usuários nela adscritos 

(Mendes, 2011). 

De acordo com Hartz e Contandriopoulos (2004) é necessário 

desenvolver mecanismos de coordenação e cooperação para uma gestão 

eficiente que responda às necessidades locais e regionais de saúde e, para isso, 

é fundamental eliminar as barreiras de acesso entre os níveis assistenciais, de 

forma a garantir a integração dos serviços oferecidos e a integralidade do 

cuidado.  

Os serviços, portanto, devem ser pensados como um componente 

fundamental da integralidade do cuidado, como em um circuito que o indivíduo 

percorre para alcançar a atenção e o cuidado do qual necessita (Malta, Merhy, 

2010), dentro da perspectiva das RAS. No Brasil são utilizadas as chamadas 

Linhas de Cuidado, estruturadas a partir de determinados agravos de saúde. 

Estas funcionam como imagens pensadas para expressar e organizar os fluxos 

assistenciais, bem como para orientar o itinerário terapêutico dos usuários de 

forma a atender suas necessidades em saúde e facilitar o seu percurso na rede 

regionalizada. São estratégias que integram as ações e garantem a continuidade 

do cuidado, da atenção primária ao mais alto nível assistencial necessário 

(Brasil, 2008, 2013; Franco, Franco, 2012).  

As LC são normatizadoras e organizadoras dos processos de trabalho dos 

serviços de saúde e pressupõem a vinculação das equipes de saúde à 

população da região pela qual são responsáveis. Abarcam o desafio de 



33 

 

“conectar” as redes assistenciais adequadamente. São muito importantes na 

condução terapêutica das DCNT, tendo em vista a crescente morbimortalidade 

e os elevados custos gerados para o sistema por estes agravos. Desta forma, 

estabelecem os recursos necessários nos níveis de atenção, orientam a ações 

de forma integrada e articulada e estruturam a corresponsabilização entre os 

atores envolvidos no cuidado, com base nas diretrizes clínicas de cada agravo 

(Brasil, 2008, 2013; Malta, Merhy, 2010). 

Uma vez que os serviços deveriam se organizar nas RAS dentro da 

perspectiva regional, é conveniente que as regiões de saúde estabeleçam suas 

próprias linhas de cuidado e diretrizes clínicas (Brasil, 2013). 

Tão importante quanto, é a necessidade de se desenvolver pesquisas 

avaliativas da capacidade de implementação destas mudanças propostas para 

a melhoria da prestação de cuidados em saúde (Vázquez et al., 2009). 

Vargas et al. (2015) realizaram uma pesquisa para avaliar a 

implementação das redes integradas de serviços de saúde no Brasil e os 

resultados mostraram obstáculos estruturais relacionados à capacidade limitada 

de muitos municípios, à falta de articulação política e cooperação entre os entes 

federativos que afetam diretamente o exercício de coordenação e planejamento 

das RAS.  

 

1.3 – SUPERANDO OS OBSTÁCULOS: APS E COORDENAÇÃO DO CUIDADO 

 

Durante a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde, que resultou na Declaração de Alma-Ata (1978), a APS recebeu o status 

de condição sine qua non para a universalização dos cuidados em saúde que, 

por sua vez, é concebida como direito humano que deve ser assegurado pelos 

governantes. A APS foi então considerada como uma estratégia necessária à 

organização de um novo modelo assistencial e como uma estratégia para o 

fortalecimento dos sistemas de saúde em todo o mundo (OMS, 1979). 

A atenção primária à saúde pode ser definida como o primeiro nível de 

atenção do sistema de saúde, onde a população tem fácil acesso, estabelece 
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laços e possui capacidade de solucionar os problemas de saúde mais comuns 

dos usuários. Refere-se a um conjunto de práticas integrais à saúde que visa 

responder a necessidades individuais e coletivas, sendo considerada 

internacionalmente como base para os modelos de assistência à saúde cujo o 

usuário ocupa o centro das ações nas ações de cuidado em saúde (OPAS, 

2011a; Giovanella, Mendonça, 2012). É apontada como a instância mais 

adequada para coordenar o percurso terapêutico dos usuários na rede 

regionalizada na maioria dos agravos à saúde (Almeida et al., 2010), bem como, 

destaca-se como centro de comunicação das RAS (Brasil, 2010). 

O vínculo que deve ser estabelecido entre as equipes de saúde e 

população é concretizado pela APS, uma vez que esta é a principal responsável 

pela gestão do projeto terapêutico, acompanhamento do usuário e ordenação do 

fluxo para demais níveis de atenção da rede (Franco, Franco, 2012; Brasil, 

2013). 

A partir de experiências já desenvolvidas em países europeus com 

sistema de saúde universais, evidenciou-se que a APS tem elevado potencial 

para melhorar a integração da rede (Giovanella, 2006). No Brasil, entretanto, a 

integração entre a APS e os serviços de atenção especializada, de maior 

densidade tecnológica, ainda é uma preocupação e um grande entrave que 

precisa ser enfrentado (Almeida et al., 2013). Para Vázquez et al. (2015) a 

integração clínica é considerada o mais alto nível da coordenação do cuidado. A 

integração é definida por Hartz e Contandriopoulos como: 

 
“uma coordenação durável das práticas clínicas destinadas a alguém 
que sofre com problemas de saúde, visando assegurar a continuidade 
e a globalidade dos serviços requeridos de diferentes profissionais e 
organizações, articuladas no tempo e no espaço, conforme os 
conhecimentos disponíveis” (Hartz, Contandripoulos, 2004, p.332). 

 

A APS no âmbito da RAS, tem significativa relevância no reordenamento 

do sistema de saúde e faz parte de seus atributos a coordenação do cuidado, de 

forma a garantir a continuidade da atenção, por meio da responsabilização com 

o usuário, a equipe de saúde e da sua função de centro de comunicação que 

garante a articulação com os demais níveis de atenção. Logo a organização do 
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fluxo de usuários à rede especializada é realizada no âmbito da gestão 

municipal, a partir de sistemas de referência (Giovanella, Mendonça, 2012). 

Santos (2013) realizou revisão sistemática da literatura acerca da 

temática da APS no contexto das RAS, entre 2000 a 2012, no qual destaca que 

a partir de 2007 houve um aumento considerável do número de publicações no 

período, sobretudo nos anos de 2011 e 2012, possivelmente estimulado pela 

publicação da Portaria nº 4.279/10 e do Decreto nº7.508/11. 

Conill et al. (2010) a respeito da avaliação de sistemas de saúde 

orientados pela APS na América Latina, concluíram que mesmo em sistemas de 

saúde, de base universal orientados pela APS, persistem a segmentação e 

fragmentação dos serviços. Visto que, embora haja políticas de fortalecimento 

da APS, a sua integração e coordenação com os demais serviços ainda é frágil. 

Medeiros e Gerhardt (2015), em pesquisa de avaliação da RAS, 

constataram que na região estudada não houve acompanhamento tão pouco 

responsabilização pelo usuário ao longo da rede e os serviços nela distribuídos 

limitavam-se à realização de sua parte da tarefa. As autoras concluem que tal 

situação opõe-se à efetivação de uma RAS que ofereça atenção integral e 

equânime aos usuários. 

A conceituação e definição de coordenação do cuidado é ainda muito 

controversa e pode significar coisas diferentes para atores diferentes (Bousquat 

et al., 2017), com reflexos, inclusive, na maneira de nomeá-la (Ameida et al., 

2012). 

Aleluia (2014) em revisão da literatura internacional sobre a coordenação 

do cuidado concluiu que há inúmeros conceitos sobre o tema, com a utilização 

de muitos termos considerados sinônimos. O autor destaca que há variação 

sobre as concepções que são dadas ao termo, os componentes e os 

mecanismos relacionados à coordenação do cuidado.  

Esta pesquisa assume a definição de coordenação do cuidado como a 

articulação harmoniosa entre diferentes profissionais, serviços e ações de 

saúde, que tem por objetivo assegurar a atenção integral e de qualidade aos 

usuários, de acordo com suas necessidades (Nuñez et al., 2006). 
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São três os pilares que sustentam uma efetiva coordenação do cuidado: 

a informação, que pressupõe que as informações sobre os usuários estejam 

disponíveis e sejam utilizadas em todos os serviços e pelos profissionais 

envolvidos; a clínica, que permite a provisão do cuidado sequencial entre os 

níveis de atenção; e a administrativa/organizacional, que corresponde aos fluxos 

e processos organizativos da RAS para a adequada integração entre os níveis 

do sistema (Vázquez et al., 2015; Bousquat et al., 2017).  

Para Starfield (2002), a disponibilidade de informação é a essência da 

coordenação. Tal qual, Giovanella e Mendonça (2012) destacam que para a 

coordenação existir, é necessário que haja “transferência de informações sobre 

os problemas de saúde dos pacientes, bem como da atenção recebida, de modo 

a assegurar uma sequência ininterrupta de ações, garantindo-se a continuidade 

do cuidado” (Giovanella, Mendonça, 2012; p.27). Almeida et al. (2010, p.287) 

destaca a coordenação assistencial como um atributo organizacional dos 

serviços de saúde que “se traduz na percepção de continuidade dos cuidados 

na perspectiva do usuário”. 

É também entendida como qualquer atividade que ajude a garantir que as 

necessidades e preferências dos usuários nos serviços de saúde, em qualquer 

um dos níveis, sejam compartilhadas e atendidas num fluxo contínuo de 

informações que asseguram o seu cuidado (McDonald et al, 2014). 

Segundo Almeida et al. (2012), há concordância entre diversos 

pesquisadores que a coordenação do cuidado é um assunto pendente tanto em 

países europeus, quanto na América Latina, onde ainda é uma dimensão dos 

sistemas de saúde pouco desenvolvida. 

Vargas et al. (2016) referem a carência de estudos para análise da 

coordenação do cuidado no âmbito das redes regionalizadas em países da 

América Latina. Os autores, por conseguinte, desenvolveram uma pesquisa 

avaliativa sobre a coordenação do cuidado na prestação de serviços de saúde 

entre os níveis assistenciais do Brasil e da Colômbia cujos os resultados 

revelaram baixa transferência de informações entre os níveis e obstáculos à 

coordenação do cuidado relacionados à organização dos sistemas de saúde e 

das redes de atenção em ambos os países.  
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No que tange à literatura nacional, Aleluia (2014) aponta a escassez de 

estudos avaliativos sobre a concepção da coordenação do cuidado e concorda 

com Almeida et al. (2011) ao apontar que este tema só passou a ser mais 

explorado a partir da expansão da Estratégia de Saúde da Família, no final da 

década de 1990.  

A concepção da APS como coordenadora do cuidado nos sistemas e 

redes de atenção à saúde tem sido destacada na literatura como elemento 

essencial no manejo de usuários com doenças crônicas (Souza et al., 2015; 

Bousquat et al., 2017). 

De fato, o SUS é uma grande política social de saúde. Contudo, mesmo 

com todos os seus avanços no cenário nacional, arcabouço normativo e 

incentivos à constituição das RAS e ao fortalecimento da APS como 

coordenadora do cuidado, a rede de serviços ainda encontra-se desarticulada e 

insuficiente ao atendimento das mais variadas demandas. Ademais, não há um 

planejamento do sistema regional que articule adequadamente os recursos e a 

gestão entre as três esferas de governo (Reis et al., 2017) e o que se vê é a falta 

de gestão de qualidade dos recursos financeiros e o subfinanciamento crônico 

do setor saúde. 

 

1.4 – POR ONDE CAMINHEI PARA CHEGAR ATÉ AQUI: TRAJETÓRIAS ASSISTENCIAIS 

 

A busca pelo cuidado em saúde pressupõe movimento, encontros 

interpessoais, atitudes ativas, desejos e poder decisório dentro de um espaço 

geográfico num determinado período de tempo (Ayres, 2004). 

O vínculo que se estabelece entre usuário e serviços de saúde é muito 

amplo e complexo, envolve mais do que o contato do paciente com o profissional 

no consultório. É permeado pelas condições e políticas de saúde de cada local 

e pelas experiências e concepções dos indivíduos sobre o que é estar doente 

(Oliveira, 2002).   

Mascarenhas e Silva Junior (2006) consideram fundamentais uma boa 

relação estabelecida entre usuário e profissionais e destacam o vínculo que se 
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produz como elemento potente à compreensão dos sofrimentos 

contextualizados na vida de cada indivíduo. Os autores apontam o vínculo a 

partir de três dimensões: da afetividade, das relações terapêuticas e da 

continuidade do cuidado. 

No que diz respeito ao câncer, os usuários percorrem diversos pontos de 

saúde e constroem trajetórias terapêuticas em busca de serviços de qualidade 

para a resolução de seus problemas de saúde (Gerhardt et al., 2008). 

O modelo explicativo, proposto por Kleinman et al. (1978), defende o 

pressuposto de que, diante da experiência da doença, o sujeito elabora 

interpretações que o levam à tomada de decisão, apoiadas em suas experiências 

e conhecimentos elaborados em diferentes contextos assistenciais. Logo, 

reforça a ideia de que todas as explicações do processo saúde-doença são 

culturalmente orientadas (Castellanos, 2015). 

Kleinman et al. (1978) referem que o encontro produzido nos serviços de 

saúde pressupõe uma comunicação em duas vias, com duas visões de mundo 

diferentes: a do paciente – ou illness – e a do profissional de saúde – ou disease. 

Para o autor, illness corresponde a forma como o indivíduo e sua rede social 

experimentam, vivenciam e se comportam perante o adoecimento, incluindo os 

caminhos que escolhem e percorrem na busca pelo cuidado. Logo é uma 

resposta totalmente subjetiva que leva em consideração aspectos individuais e 

socioculturais de cada doente. Enquanto disease pode ser interpretada como a 

disfunção na saúde das pessoas, amparada em um modelo biomédico, que 

entende o ser humano como organismo biológico. É a interpretação que o 

médico ou outro profissional de saúde faz a partir do discurso, sintomas e sinais 

do paciente para buscar o diagnóstico (Oliveira, 2002). 

Em outro estudo, Kleinman (1988) refere que o desenvolvimento da 

ciência médica, dentro do modelo excessivamente biomédico, negligenciou o 

sujeito – paciente – e sua história, isolando o corpo na anatomia e fisiologia e 

enxergando o doente como sujeito passivo no seu tratamento. 

As escolhas terapêuticas do usuário podem ser por decisão própria e 

pelos conhecimentos que possui ou influenciada pela organização e acesso ao 

sistema, por suas possibilidades, bem como pelas redes de apoio pessoais e 
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social, na busca de suprir suas necessidades e aliviar o seu sofrimento (Oliveira, 

2002; Gerhardt et al., 2008). Deste modo, é possível presumir que cada grupo 

populacional ou indivíduos que o integre produzirão formas distintas de lidar com 

suas necessidades de saúde. 

Feuerwerker (2014) ressalta a importância de se reconhecer, dentro dos 

territórios onde se produz o cuidado, todo o contexto local, o modo de vida, 

arranjos, saberes, crenças e valores com que os indivíduos e grupos 

populacionais produzem sua saúde. Destaca que é preciso pensar em 

modalidades de cuidado que correspondam às necessidades dos usuários, na 

especificidade de sua região. A autora destaca que é importante estudar as 

práticas desenvolvidas tantos pelos profissionais quanto pela população para 

que suas trajetórias, estratégias e táticas de cuidado e cura “possam ganhar 

sentido junto a lógicas das práticas de saúde dominantes, de forma que haja a 

possibilidade de articular o saber prático, saber profissional e o planejamento no 

campo da saúde” (Feuerwerker, 2014; p.169). Da mesma forma, Ayres (2004, 

p.85) aponta que “é preciso que o cuidado em saúde considere e participe da 

construção de projetos humanos”. 

Gerhardt et al. (2008) apontam a trajetória terapêutica como uma 

ferramenta de identificação das reais necessidades de saúde de indivíduos 

capaz de fornecer subsídios para o adequado planejamento e organização dos 

serviços de saúde a nível local e regional. Hartz e Contandriopoulos (2004) 

sugerem o uso do itinerário dos usuários no sistema de saúde como uma 

possibilidade de evidenciar os nós críticos no sistema. 

A avaliação em saúde sob a ótica do usuário é considerada uma 

ferramenta democrática de prática social na perspectiva do direito assegurado 

nos princípios e diretrizes do SUS (Pinheiro, Silva Junior; 2011; Medeiros et al., 

2016). Nesta perspectiva, além dos processos avaliativos, podem colaborar para 

a formação, tomada de decisão pela gestão, reorientação das práticas e 

organização do SUS sintonizados ao atributo da integralidade (Bellato et al., 

2011; Gerhardt et al., 2016). 

Nos últimos anos, observa-se o aumento do interesse por estudos que se 

apoiam na perspectiva do usuário, como um avaliador legítimo, a partir de suas 
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experiências e trajetórias singulares na busca por cuidado nos serviços de saúde 

(Pinheiro, Silva Junior; 2011; Gerhardt et al., 2016). 

O itinerário terapêutico representa um conjunto de planos e ações que se 

sucedem, mesclam-se ou se sobrepõem para lidar com a enfermidade, que 

extrapolam os limites dos serviços de saúde, dentro do contexto de cada sujeito 

(Conill et al., 2008; Pinho, Pereira; 2012).  

As trajetórias assistenciais são uma parte dos itinerários terapêuticos e 

representam os momentos de decisões e escolhas do usuário no percurso de 

busca pelo cuidado, os fluxos circunscritos aos serviços de saúde (Pinheiro, Silva 

Junior, 2011). A construção das TA pode refletir como está organizada a atenção 

à saúde em determinado território, as práticas assistenciais adotadas pelos 

profissionais e como os serviços atuam e se articulam, bem como avaliar a 

qualidade da atenção ofertada (Lopes et al., 2004; Silveira et al., 2011). No caso 

do SUS, figura-se como um analisador que permite observar em quais espaços 

o usuário encontrou (ou não) a solução para suas demandas em saúde. 

A escolha pela trajetória assistencial como estratégia de avaliação 

ampara-se ainda na necessidade de incluir outros saberes, como o olhar e a 

autonomia do usuário, no sentido de ampliar a percepção para além de técnicas 

e normas em direção a uma dimensão mais ética e subjetiva (Pinheiro, Silva 

Junior, 2011). 

Para Alves (2016) a narrativa da experiência do usuário é capaz de 

explicitar suas dificuldades, perdas e ganhos no processo de busca de 

tratamento e, desta forma, é possível analisar a cadeia de acontecimentos que 

levaram à situação de cuidado na qual se encontra.  

Gerhardt et al. (2008) destacam que a análise das trajetórias assistenciais 

é uma forma de conhecer a rede de serviços que o usuário tem à sua disposição 

e os fatores que determinam a sua entrada no sistema de saúde, a partir de suas 

escolhas, avaliação e aderência ou não aos tratamentos propostos. Assim, é 

possível conhecer, através da narrativa dos usuários e suas lógicas pela busca 

do cuidado, a oferta terapêutica e acesso à rede em cada condição de vida 

analisada, sobretudo em condições de cronicidade. 
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Cabe aqui dar destaque à concepção de Bellato et al. (2009) sobre a 

importância da utilização do referencial teórico metodológico dos IT e TA como 

instrumento de análise dos serviços de saúde: 

 
“Trazer a ‘peregrinação’ de usuários em busca por resolver 
necessidades em saúde pode pôr em evidência as implicações dos 
sistemas de saúde em seus itinerários, aquilo que esses sistemas 
possibilitam de resolutividade, ou seja, o que dão conta e tudo aquilo 
que ‘escapa’ aos mesmos, bem como os efeitos que produzem sobre 
a experiência de usuários e família” (Bellato et al, 2009. p. 173). 
 

 

1.5 – PEDRAS NO CAMINHO: CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

 

O câncer do colo do útero é uma grave doença que atinge milhares de 

mulheres atualmente no mundo, principalmente em países com piores condições 

de vida e acesso aos serviços de saúde. No Brasil, é a terceira maior causa de 

morte por neoplasias na população feminina, atrás apenas do câncer de mama 

e do câncer colorretal. A estimativa da taxa bruta de incidência deste tipo de 

câncer no país para o ano de 2016 era de 15,85 para 100 mil mulheres. No 

estado do Rio de Janeiro era de 16,9/100.000 mulheres (INCA, 2015b). A taxa 

de incidência deste tipo de câncer no Brasil é uma das mais altas do mundo 

(Brasil, 2011b). É considerado, pois, um problema de saúde pública de grande 

magnitude. Contudo, apresenta possibilidade de controle através de programas 

de prevenção e detecção precoce, o que a torna uma doença evitável e sensível 

à APS (INCA, 2015b). 

A estimativa mundial realizada pelo projeto Globocan/Iarc, em 2012, 

apontou que 60% dos 14 milhões de novos casos aconteceram em países em 

desenvolvimento. Destaca que na América Latina e Caribe o CCU figura como o 

segundo tipo de câncer mais incidente e como segunda causa de morte por 

câncer em mulheres (INCA, 2016a).  

No Brasil, a taxa de mortalidade por câncer do colo do útero vem 

apresentando discreto decréscimo nas últimas décadas e representava 4,88 

óbitos para cada 100.000 mulheres, no ano de 2014 (Brasil, 2011b; INCA – Atlas 

on-line, 2018). 
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Estudos apontam para o aumento da frequência de lesões intraepiteliais 

cervicais, precursoras do CCU, em adolescentes. Tal fato é atribuído a alta 

prevalência das infecções pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), considerado o 

agente mais importante na gênese deste tipo de câncer na população, com 

associação de fatores como a problemática da desigualdade socioeconômica, 

início de atividade sexual precoce e dificuldade de acesso aos serviços de saúde 

(Silva et al., 2015). 

Em publicação recente, o INCA destaca a maior incidência de casos de 

câncer em adultos jovens do sexo feminino do que no masculino e atribui a este 

fato a elevada ocorrência de câncer de colo do útero. Ressalta ainda que o CCU 

foi a principal causa de morte por câncer no sexo feminino na faixa etária de 25-

29 anos, no período de 2009 a 2012 (INCA, 2016a). 

De acordo com a OMS, é possível reduzir em cerca de 60% a 90% a 

incidência de CCU, desde que haja uma adequada cobertura de rastreamento 

na população alvo, associada à garantia de diagnóstico e tratamento em tempo 

hábil (INCA, 2010).  

O Ministério da Saúde lançou, 2011, o “Plano de Ações Estratégicas para 

o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil”, onde 

estabeleceu metas nacionais à Saúde da Mulher, principalmente no que tange o 

Câncer do Colo do Útero e da Mama. De acordo com a publicação, almeja-se 

que, até o ano de 2022, 100% das mulheres com diagnóstico de HSIL sejam 

diagnosticadas precocemente e tenham garantia de acesso ao tratamento das 

lesões (Brasil, 2011b).  

O desenvolvimento do CCU é lento e progressivo, muitas vezes silencioso 

por anos. Inicia com lesões displásicas que evoluem para severas e que, se não 

tratadas, alcançam a condição de câncer invasivo cervical escamoso (Vidal, 

2009). Trata-se de um tumor com grande potencial de prevenção e de cura 

quando diagnosticado precocemente (INCA, 2015b). Logo, a prevenção primária 

é de suma importância para o seu controle. Diante disso, o Ministério da Saúde, 

na série de Cadernos da Atenção Básica, publicou a edição sobre o Controle dos 

Cânceres do Colo do Útero e da Mama que visa contribuir com a organização da 

rede de Atenção ao Câncer de Colo do Útero e da Mama e fornecer subsídios 

aos profissionais da Atenção Básica em Saúde (ABS) que lhes possibilitem 
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tomar condutas adequadas em relação ao controle desses cânceres (Brasil, 

2013).  

A prevenção do câncer do colo do útero, bem como o diagnóstico precoce 

e o tratamento, requerem a implantação articulada de medidas como 

sensibilização e mobilização da população feminina; investimento em tecnologia 

e recursos humanos, organização e estruturação da rede de serviços, 

disponibilidade dos tratamentos e melhoria dos sistemas de informação (Brasil, 

2011b). 

Cabe aqui destacar: 

 
“Para o controle do câncer do colo do útero, a melhora do acesso aos 
serviços de saúde e à informação são questões centrais. Isso demanda 
mudanças nos serviços de saúde, com ampliação da cobertura e 
mudanças dos processos de trabalho, e também articulação 
intersetorial, com setores do setor público e sociedade civil organizada.  

O amplo acesso da população a informações claras, consistentes e 
culturalmente apropriadas a cada região deve ser uma iniciativa dos 
serviços de saúde em todos os níveis do atendimento” (Brasil, 2013; p. 
45). 

 

O rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil, recomendado pelo 

Ministério da Saúde, é o exame citopatológico (Papanicolau) em mulheres de 25 

a 64 anos de idade. 

Silva et al. (2015), baseados em dados do PNAD 2008 e do Censo 2010, 

estimaram uma cobertura de 84,5% de cobertura do exame Papanicolau em 

mulheres a partir de 25 anos. Estes autores referem que países com cobertura 

de exame citopatológico superior a 70% apresentam taxa de mortalidade por 

CCU em torno de 2 por 100.00 mulheres/ano e consideram os valores desta taxa 

no Brasil inaceitáveis. Evidenciam que o “rastreamento do CCU falha em 

praticamente todos os componentes de um programa organizado” (Silva et al., 

2015; p. 59). 

Brito-Silva et al. (2014) destacam que outros aspectos além da cobertura 

do exame citopatológico devem ser levados em consideração ao se estudar a 

manutenção das elevadas taxas de CCU na população feminina no Brasil, como: 

a qualidade do citopatológico, capacitação dos recursos humanos envolvidos na 

saúde oncológica, referência tardia, incapacidade das unidades de saúde em 
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absorverem as demandas e dificuldades de gestores em estabelecer um fluxo 

assistencial adequado entre os níveis de atenção.  

Tavares e Prado (2006) destacaram em seu estudo que quase 70% das 

mulheres buscam o serviço de saúde quando a lesão já alcançou a forma 

invasora. Este torna-se um fator limitador à possibilidade de cura e provoca o 

aumento de gastos em saúde por exigir assistências de níveis de maior 

complexidade. 

Acredita-se que a partir do aumento da cobertura do rastreamento, 

associado ao tratamento da HSIL, seja possível a redução da morbimortalidade 

ocasionada por esta neoplasia (Mendonça et al. 2008; Campos, 2015). 

O Programa de Controle de CCU torna-se efetivo com o a garantia da 

organização, da integralidade e da qualidade dos serviços, bem como do 

tratamento e da continuidade do cuidado a essas pacientes (INCA, 2015b). 

O CCU possui diretrizes e protocolo clínico definidos para organizar o 

fluxo das usuárias no sistema, desde do ano de 1996, com o Programa “Viva 

Mulher” (INCA, 2010; 2016b; Ministério da Saúde, 2016c), cujo o componente 

principal é a detecção precoce por meio de rastreamento das lesões precursoras. 

A partir de resultados alterados no exame citopatológico, a usuária deve ser 

encaminhada à atenção especializada e aos centros de referência para 

confirmação diagnóstica e demais condutas clínico-terapêuticas, conforme cada 

caso (INCA, 2015a). Desta forma, o Ministério da Saúde desenvolveu uma 

ilustração com os principais pontos de atenção na Linha de Cuidado do CCU, a 

partir de recomendações da OMS (Figura 1). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a APS tem importante papel na 

ampliação do rastreamento e monitoramento da população feminina adscrita, 

devendo inclusive realizar busca ativa dessas mulheres. É também responsável 

por acompanhar o seguimento terapêutico na atenção especializada das 

mulheres cujo papanicolau tenha apresentado resultado alterado (Brasil, 2016b). 
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O Ministério da Saúde desataca ainda que somente através de uma APS 

qualificada e organizada, integrada com os demais níveis de atenção é que será 

possível controlar o CCU e reduzir a mortalidade por este agravo (Brasil, 2013). 

Panzetti (2013), em revisão da literatura, revelou a magnitude da doença 

e as repercussões que o câncer gera na vida das pessoas. Porém, destacou que 

tais estudos trazem parcialmente a experiência da mulher com câncer e não 

descreve como essa experiência é construída e nem como elaboram as ações 

para lidar com o agravo. 

Figura 1 – Principais pontos de atenção na Linha de Cuidado do Câncer de Colo do 
Útero. 

Fonte: INCA, 2016b 
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2 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1 – TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de pesquisa, de abordagem qualitativa, para análise do acesso 

à Rede de Atenção à Saúde e da coordenação do cuidado pela Atenção Primária 

à Saúde em região de saúde, na perspectiva do usuário, a partir de um evento 

traçador (CCU). Esta dissertação apresenta os resultados do estudo realizado 

no cenário de uma região de saúde do estado do Rio de Janeiro: Metropolitana 

II, cujo objetivo central foi analisar a constituição e acesso à rede regionalizada 

e coordenação do cuidado, percebida pelas usuárias como continuidade 

assistencial, a partir da construção de trajetórias assistenciais de mulheres com 

lesão precursora para o CCU. 

Por pesquisa avaliativa entende-se um julgamento ex-post a respeito de 

uma intervenção ou de um de seus componentes, elaborado a partir da utilização 

de metodologias e procedimentos científicos. Permite, entre outras coisas, 

analisar as relações existentes entre uma intervenção e o contexto no qual 

ocorreu para subsidiar a tomada de decisões (Contandriopoulos et al., 1997). 

Segundo Pisco (2006), a avaliação é um instrumento de mudanças que 

no contexto da saúde, significa identificar uma realidade para nela intervir, 

servindo de incentivo à melhoria da qualidade nos diversos serviços de saúde e 

na prestação de cuidados.  

Para Takeda e Talbot (2006), avaliar é uma responsabilidade. E os 

autores definem o papel da avaliação para o SUS: 

 
“Avaliar é uma forma de participação, participação da construção e 
aperfeiçoamento do SUS. É uma oportunidade dos diferentes atores 
(provedores de serviços em saúde, políticos, gestores, população, 
universidades e demais instituições de aprendizagem) participarem da 
configuração que se quer dar ao SUS, sendo ao mesmo tempo um 
processo de aprendizagem e de controle social” (Takeda e Talbot, 
2006; p. 569). 

 

A avaliação dos serviços de saúde constitui uma importante ferramenta 

de apoio à gestão e contribui para o aperfeiçoamento dos processos de decisão 
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nas esferas administrativas da saúde (Tanaka, Temaki, 2012) por ser capaz de 

fornecer informações a respeito do modo de funcionamento, da qualidade, 

efetividade e da satisfação dos usuários (Figueiró et al. 2010). 

A abordagem qualitativa é apontada como uma perspectiva de 

compreensão profunda de ligações entre elementos e trabalha com o universo 

da produção humana de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes dentro de um nível de realidade, que dificilmente podem ser traduzidos 

em números ou indicadores quantitativos (Minayo, 2009).  

Neste contexto, Cabral et al. (2011) apontam que estudos sobre 

planejamento, organização e avaliação dos serviços de saúde têm se ocupado, 

cada vez com maior frequência, em compreender como e em que momento 

acontece a busca pela resolução das demandas ou problemas de saúde, 

trajetórias que nem sempre coincidem com os fluxos formais estabelecidos ou 

que, muitas vezes, operam na ausência destes. Este tipo de estudo, com 

utilização do referencial teórico e metodológico dos IT e das TA, apresenta 

potencial para avaliar a efetividade das redes de serviço, aliado a outras 

abordagens metodológicas, indicando possibilidades de adequação dos fluxos 

ao movimento concreto de seus usuários. 

Utilizar a perspectiva do usuário é uma ferramenta valiosa para 

compreender se a atenção ofertada em determinada região atende às 

expectativas de quem necessita do cuidado (Almeida et al., 2012). Nesta 

pesquisa, o referencial metodológico adotado foram as Trajetórias Assistenciais 

que configuram as “escolhas e decisões do usuário no percurso de busca por 

cuidado nos serviços, incluindo as redes sociais que se inserem” (Pinheiro, Silva 

Júnior; 2008; p. 34), dando protagonismo e voz aos usuários e possibilitam 

apreender a efetividade e a qualidade da atenção prestada nos serviços de 

saúde (Bellato et al., 2008; Pinheiro, Silva Júnior, 2008, 2011). 

 

2.2 – EVENTO TRAÇADOR 

 

A utilização de eventos traçadores não é recente e há pesquisas que 

datam da década de 1960 que utilizam agravos de saúde específicos para avaliar 
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processos e resultados em serviços de saúde (Kessner et al., 1973). É uma 

técnica, utilizada em vários estudos qualitativos, para obtenção de dados 

utilizados em processos de avaliação da qualidade de serviços ao longo de todas 

as etapas da atenção à saúde a partir de um problema ou agravo específico 

(Samico, 2010). 

A utilização de evento traçador segue a premissa de Kessner (1973) de 

que os traçadores são instrumentos utilizados na avaliação da qualidade e 

acesso a um serviço ou rede de serviços de saúde. Baseia-se na ideia de que 

avaliações a partir de situações marcadoras ou eventos traçadores permite a 

detecção de problemas e obstáculos na rede de serviços, uma vez que é capaz 

de detalhar o processo, de forma dinâmica ao longo do tempo, em toda sua 

extensão, com informações obtidas a respeito da população assistida. Os 

critérios propostos pelo autor para a seleção de traçadores são: que seja um 

evento frequente o suficiente que permita a coleta adequada de dados de uma 

determinada população, com diagnóstico e evolução conhecida, que permita a 

adoção de medidas preventivas e terapêuticas eficazes e bem definidas 

(Kessner et al., 1992; 1973; Penna, 1992). 

Para Hartz e Contandriopoulos (2004), a utilização de condições 

traçadoras facilita a definição de focos nas avaliações das ações programáticas 

de saúde que envolvem múltiplos pontos de atenção envolvidos na integração 

dos serviços oferecidos.  

O Câncer do Colo do Útero é apontado como condição marcadora por 

vários pesquisadores (Kessner et al., 1973; Samico et al., 2002; Bottari et al., 

2008; Lofego, Silveira, 2011; Brito-Silva et al., 2014; Araújo, 2016), embora não 

seja um evento frequente, sobretudo em áreas de maior desenvolvimento social 

e econômico. 

Brito-Silva et al. (2014) apontam que a utilização do CCU como condição 

marcadora permite avaliar a integralidade da assistência e identificar os 

principais nós críticos no sistema público de saúde. 

Araújo (2016) realizou um estudo para selecionar um agravo de saúde 

que permitisse monitorar e avaliar o desempenho da RAS no SUS. O Câncer do 

Colo do Útero foi considerado, pelos membros da oficina, como um evento com 
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prioridade por ter magnitude social, linha de cuidado e diretrizes clínicas 

nacionais pré-estabelecida pelo Ministério da Saúde, por perpassar todos os 

níveis de atenção desde a prevenção até a reabilitação, ter a APS como porta 

de entrada principal do sistema e por possuir um sistema de informação 

específico que permite o monitoramento. Ressalta-se ainda que foi sugestão 

unânime dos participantes das oficinas que o CCU constituísse a Lista Brasileira 

de Internações por Condições Sensíveis à APS, da Portaria SAS/MS nº 

221/2008. 

Bottari et al. (2008) realizaram um estudo para refletir sobre a 

possibilidade de utilização do CCU como condição marcadora para avaliação da 

Atenção Básica no SUS e concluíram que trata-se de uma condição marcadora 

por excelência por abarcar conceitos como acessibilidade, cobertura, 

integralidade, qualidade técnico-científica e efetividade. 

 

2.3 – CENÁRIO DA PESQUISA: REGIÃO METROPOLITANA II 

 

O local de estudo escolhido para esta pesquisa foi a região de saúde 

Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro. 

O estado do Rio de Janeiro possui população estimada de 

aproximadamente 16 milhões de pessoas. É a terceira maior população 

residente por estado e a segunda maior densidade demográfica do Brasil (IBGE, 

2010). Possui 92 municípios distribuídos em nove Regiões de Saúde, pactuadas 

desde a elaboração do primeiro Plano Diretor de Regionalização (PDR) do 

estado, em 2001 (Figura 2). 

A divisão das Regiões de Saúde seguiu basicamente o mesmo traçado 

das regiões político-administrativas. Com exceção da Região Metropolitana que, 

por possuir elevada concentração populacional, cerca de 74% da população total 

do estado, foi dividida em duas no âmbito das regiões de saúde, Metropolitana I 

e Metropolitana II.  
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Do total de municípios do estado, 60% têm menos de 50 mil habitantes e 

são considerados de pequeno e médio porte. A região Metropolitana (político-

administrativa), além de concentrar mais da metade da população do estado, 

centraliza grande parte dos recursos, incluindo infraestrutura e força de trabalho. 

Forma um parque industrial bastante diversificado e reúne serviços altamente 

especializados o que a torna um espaço de pressão social marcado por grandes 

contradições, uma vez que o seu crescimento econômico não caminha junto com 

o atendimento das necessidades básicas de sua população (Kuschinir et al., 

2010). 

A região Metropolitana II (Figura 3), cenário deste estudo, tem em torno 

de 2 milhões de habitantes e representa cerca de 6,2% da área total do estado 

do Rio de Janeiro (SES-RJ). É composta por sete municípios: Niterói, Maricá, 

São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. É uma região bastante 

heterogênea no aspecto demográfico, com predomínio de população feminina e 

diferenças de densidade populacionais marcantes com locais de intensa 

Figura 2 – Divisão das Regiões de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do estado do Rio de Janeiro – SES/RJ 
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urbanização, por exemplo Niterói e São Gonçalo, e outros de extensa área rural, 

como Rio Bonito e Silva Jardim (IBGE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de indicadores sociais, a região possui grande discrepância 

entre os municípios que a compõe. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

dos municípios ratifica a disparidade regional e varia de médio a muito alto, onde 

o município sede configura a terceira colocação no ranking nacional e o 

município de menor porte classifica-se na faixa média, sobressaindo seus baixos 

índices de escolaridade, renda e de acesso a saneamento básico (IBGE, 2010). 

No que tange à estrutura demográfica, nas últimas décadas na região 

houve um aumento da expectativa de vida, principalmente entre as mulheres. A 

população idosa feminina representa mais de 14% do total de mulheres em toda 

a região. Contudo, a transição demográfica também significou o aumento da 

ocorrência de enfermidades crônicas na carga de doenças regional, associado 

às condições de vulnerabilidade social existente nos municípios, que também 

compõem um fator de risco ao desenvolvimento das DCNT (SES-RJ, 2016). 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do estado do Rio de Janeiro– SES/RJ 

Figura 3 – Mapa representativo da Região Metropolitana II. 
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De acordo com o Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero 

(SISCOLO), na região Sudeste do Brasil, o estado do Rio de Janeiro tinha a pior 

razão de exames citopatológicos realizados pela população feminina na faixa 

etária de 25 a 64 anos, para o ano de 2016 (INCA/SISCOLO – Painel de 

Indicadores on-line). Ademais, a região Metropolitana II tem a segunda maior 

taxa de mortalidade proporcional por neoplasias (18,27%), por regiões no estado 

(SES-RJ, 2016). 

No que diz respeito à cobertura da AB, a Metropolitana II tem uma 

cobertura estimada em 68,48% de atenção básica e de ESF de 55% e seus 

valores por município da região variam significativamente (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Indicadores e informações sobre as ações na atenção Atenção Básica nos 
municípios da Região de Saúde Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 
2016. 

 

Fonte: Elaboração própria, em dezembro/2018, a partir de dados do Departamento de Atenção 
Básica - DAB/MS 

 

Inicialmente, para este estudo, foram selecionados três municípios com 

características distintas de porte populacional, cobertura pela EqSF, 

disponibilidade de recursos e equipamentos de saúde e posição na região de 

saúde, conforme o projeto principal do qual esta pesquisa faz parte: o município 

sede, Niterói, mais desenvolvido economicamente, com maior disponibilidade de 

serviços da média e alta complexidade, porém com indicadores de cobertura de 

ações da atenção básica baixos; o menor município da região, Silva Jardim, 

distante cerca de 92 km do município sede, dependente dos serviços de AE e de 

População

(hab.)

UBS em 

Funcionamento

Cobertura da 

Atenção Básica
ACS Cobertura de ACS EqSF

Cobertura de 

EqSF

n n (%) n (%) n (%)

Itaboraí 227.168 41 53,71% 290 72,81% 45 67,79%

Maricá 143.111 25 34,80% 105 41,20% 18 42,37%

Niterói (Sede) 495.470 42 56,77% 186 21,53% 87 60,43%

Rio Bonito 57.284 20 83,31% 110 97,95% 17 97,95%

São Gonçalo 1.031.903 130 55,19% 1.139 63,09% 194 64,47%

Silva Jardim 21.336 10 98,55% 46 100% 8 100%

Tanguá 43.140 9 92,51% 70 96,95% 10 96,95%

Estado do Rio de 

Janeiro
16.635.996 1.839 45,51% 14.834 49,81% 2.497 50,72%

Município
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diagnose na região; e um de médio porte populacional, elevada cobertura de 

EqSF e também dependente de pactuações para serviços de média e alta 

complexidade, Rio Bonito, afastado aproximadamente 63 km de sede regional. 

Contudo, no município de pequeno porte, Silva Jardim, não foi identificado 

nenhum caso de HSIL para o ano de 2016, deixando, deste modo, de compor o 

cenário de estudo.  

O Gráfico 1 apresenta a série histórica de 10 anos de cobertura de EqSF 

para os municípios estudados, tendo o mês de novembro de cada ano como 

referência para consulta. Através dele é possível observar que houve expansão 

na a cobertura de ESF no município de Rio Bonito, alcançando a margem de 

100% nos seis últimos anos. No entanto, no município sede da região, esta 

cobertura mostra-se instável, variando entre 60% e 80% ao longo do período 

observado. 

 
Gráfico 1 – Série histórica dos últimos 10 anos de cobertura de ESF dos 
municípios participantes da pesquisa. Mês de consulta: Novembro. 

 

Fonte: Elaboração própria, em janeiro/2019, a partir de dados do Departamento 
de Atenção Básica - DAB/MS 

 

Desta forma, espera-se identificar possíveis diferenças no acesso aos 

serviços de saúde e na coordenação do cuidado entre entes federados com 

características distintas, alguns com menor disponibilidade de serviços e mais 

dependentes do fluxo regional. 
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O município de Rio Bonito possui porte médio e está localizado a 65 km 

da sede regional. Seu território é composto por uma extensa área rural e outra 

urbanizada, margeada por uma importante rodovia federal. Possui densidade 

demográfica de 121,70 habitantes por km² e teve significativo aumento 

populacional da última década (IBGE, 2010).  

O município de Niterói, sede da região de saúde, destaca-se pelo seu alto 

IDH, segundo o IBGE-2010, configurando o 7º melhor IDH do Brasil. Trata-se de 

um município altamente urbanizado e de elevada densidade demográfica 

(3.640,80 hab/hm²). Já foi capital do estado do Rio de Janeiro e por isso possui 

importante infraestrutura, inclusive com um grande aparato de estabelecimentos 

de saúde ao assumir a gestão de unidades estaduais e federais durante o 

processo de municipalização (Mascarenhas, 2003; Sousa, 2015). Embora 

apresente posição de destaque no Brasil, teve crescimento populacional 

desordenado que o levou a elevada desigualdade social e concentração da 

população em regiões de acentuada vulnerabilidade econômica e social (Sousa, 

2015). 

Na Tabela 2 são destacados os indicadores demográficos e de saúde para 

os municípios selecionados, relativos ao câncer de colo do útero para o ano de 

2015: 

 

Tabela 2 – Indicadores demográficos e de saúde para os municípios selecionados para a 
pesquisa na Região de Saúde Metropolitana II/RJ, relativos ao câncer do colo do útero, no 
ano de 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, em janeiro/2018, a partir de dados do INCA/SISCOLO/DATASUS 

 

Para melhor compreensão dos resultados desta pesquisa, faz-se 

necessário alguns esclarecimentos acerca da organização dos serviços de 

saúde nos municípios participantes.  

População

(hab.)

População    

Feminina

Razão de exame 

citopatológico realizado 

Exames com resultado 

insatisfatório

Mortalidade por câncer de 

colo do útero

n n população feminina %
(taxa bruta por 100.000 

mulheres)

Niterói (Sede) 495.470 262.914 0,21 0,09% 2,66

Rio Bonito 57.284 29.090 0,58 0,05% 3,44

Estado do Rio de 

Janeiro
16.635.996 8.535.748 0,18 N I 4,73

Município
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Niterói foi um dos municípios pioneiros na reformulação da atenção básica 

em saúde no Brasil e, na década de 1990, buscou o modelo cubano de 

assistência à saúde e implementou o Programa Médico de Família (PMF), 

vigente em seu território até hoje (Mascarenhas, 2003; Sousa, 2015). Ainda 

assim, sua rede básica de atenção à saúde divide-se entre módulos de PMF, 

hoje dentro dos parâmetros de EqSF, unidades básicas tradicionais e de 

Policlínicas Regionais que atendem a parcela da população fora de abrangência 

das unidades de APS (Sousa, 2015). Em Niterói está localizada a unidade de 

referência especializada de média complexidade para a linha de cuidado do CCU 

da região de saúde Metropolitana II. 

Em visita exploratória ao campo e de acordo com a coordenação do 

Programa de Saúde da Mulher regional, nesta unidade hoje são realizados 

apenas exames de confirmação diagnóstica, colposcopia e histopatológico 

cervical, e atende apenas à demanda do município. Ou seja, não representa 

mais o papel de referência regional. O laboratório de análises clínicas atualmente 

é da rede privada, pactuado pela gestão municipal. Na necessidade de 

procedimentos para tratamento da lesão precursora do CCU, as usuárias são 

encaminhadas para o Hospital Municipal Orêncio de Freitas. A referência para 

tratamento oncológico é o Hospital Universitário Antônio Pedro, no próprio 

município, e o Instituto Nacional do Câncer, no município do Rio de Janeiro. 

Os municípios de Silva Jardim e Rio Bonito também possuem pactuações 

com laboratórios da rede privada para a análise do citopatológico. De acordo 

com a coordenação do Programa de Saúde da Mulher de Rio Bonito, há um 

serviço pactuado para realização de colposcopia e biópsia cervical com um 

município vizinho, Tanguá, e utilizam SISREG para os demais procedimentos 

desta linha de cuidado. Em Silva Jardim, há um ginecologista na rede municipal 

responsável pelas colposcopias e os demais procedimentos são obtidos via 

Sistema de Regulação Estadual. 
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2.4 – SUJEITOS DA PESQUISA: AS CAMINHANTES 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram mulheres, maiores de 18 anos, usuárias 

de serviços de saúde nos municípios selecionados, que tiveram diagnóstico de 

Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL), precursora para o Câncer do 

Colo do Útero, durante o ano de 2016, identificadas a partir do registro de saúde 

municipais. A participação na pesquisa estava atrelada ao aceite em participar 

do estudo, com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pelas usuárias selecionadas, seguindo os aspectos éticos previstos na 

Resolução 466/2012 (Apêndice 1). 

O número de usuárias participantes do estudo não foi definido 

previamente e seguiria o critério de saturação de conteúdo (Fusch, Ness, 2015; 

Minayo, 2017). Assim, a identificação das mesmas foi realizada através de uma 

fase exploratória do campo nos municípios selecionados em busca do cadastro 

e contato das mulheres.  

O primeiro local a ser visitado foi a unidade de referência regional 

responsável pelo atendimento das mulheres com patologias cervicais na região, 

no município sede. À visita, foi constatado que o município atualmente atende 

apenas suas munícipes, referenciadas por seus serviços de saúde. A 

coordenação realiza os registros no SISCOLO. Em Niterói, foram identificadas 

53 mulheres, que tiveram o diagnóstico de lesão precursora do CCU durante o 

ano de 2016 e suas respectivas unidades de saúde de origem. 

No município de Silva Jardim, de acordo com a coordenação do Programa 

de Saúde da Mulher, não havia nenhum registro de citopatológico com alteração 

de HSIL para o ano do estudo. Cabe ressaltar que o município não utilizava 

qualquer tipo de Sistema de Informação para o CCU, SISCOLO ou SISCAN, e 

os registros eram realizados em livros, nos quais não constavam registros para 

estes anos. 

Em Rio Bonito, a visita ao campo também revelou a ausência de utilização 

de sistemas de informação e uso de livros de registros manuais. Neste município, 

de acordo com a coordenação responsável, foram identificadas 5 usuárias com 

HSIL em 2016.  
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Deste modo, partiu-se de um universo de 58 usuárias do SUS, com 

diagnóstico de lesão precursora de CCU em 2016, em dois municípios – a sede 

da região de saúde e o município de médio porte e recursos de serviços de 

saúde. Mais de 20 mulheres não foram localizadas pelas equipes e profissionais 

de unidades, outras se recusaram a participar da pesquisa e houve ainda 

algumas sem indicação de participação pelas equipes que as acompanhavam 

os casos e mulheres que faltaram à entrevista no dia agendado com a equipe e 

a pesquisadora.  

Ao final, atendendo ao critério de saturação de conteúdo, 22 mulheres 

foram entrevistadas para a construção das TA, sendo que uma entrevista foi 

desconsiderada pois a usuária apresentava quadro de confusão mental no 

momento da entrevista. Assim, foram consideradas 21 entrevistas, sendo 18 de 

Niterói e 3 de Rio Bonito. Dentre as participantes, havia mulheres adscritas a 

mais de uma modalidade de serviço de porta de entrada, o que permitiu verificar 

variações entre a assistência obtida (Tabela 3). 

 
 
Tabela 3 – Distribuição das mulheres identificadas no campo e entrevistadas na pesquisa, 
segundo município e modalidade de unidade de saúde. 

 

 

 

As entrevistas ocorreram no período de abril a agosto de 2018. Todas as 

participantes deste estudo foram informadas sobre o teor e objetivo da pesquisa, 

foram orientadas acerca do sigilo que lhes seria assegurado e sobre a divulgação 

científica do estudo. Mediante a aceitação, foram solicitadas a assinar o TCLE 

Modalidade Porta de 

Entrada

Usuárias 

Identificadas

Usuárias 

Entrevistadas

N N

EqSF 38 17*

Policlínica Regional 10 2

UBS 5 0

EqSF 4 3

Ambulatório 1 0

22*

Município

Niterói

Rio Bonito

Total de usuárias 58

Fonte: Elaboração própria, em janeiro/2019 
* Uma entrevista desconsiderada para análise. 
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em duas vias, ficando uma delas em posse das entrevistadas e a outra passou 

a fazer parte do acervo de documentos da pesquisa. 

Todos os nomes das participantes, de unidades, de profissionais e outras 

pessoas mencionadas durante as entrevistas foram omitidos para preservar 

suas identidades. As participantes foram codificadas, de acordo com o 

município, Niterói (N) ou Rio Bonito (RB); número em sequência cronológica das 

entrevistas por município e modalidade de primeiro contato as quais estavam 

vinculadas, EqSF ou Policlínica Regional (PR). 

Participaram do estudo mulheres entre 19 e 75 anos, a maioria exercia 

algum tipo de atividade remunerada, com carteira assinada ou não, e tinham 

rendimento de até 2 salários mínimos. Nenhuma usuária possuía plano de saúde 

privado. Três já haviam tido diagnóstico de HSIL em anos anteriores a 2016, as 

demais tiveram o primeiro diagnóstico no ano referido ano. Considerando a idade 

no diagnóstico, cinco estavam fora da faixa etária preconizada para o 

rastreamento do CCU  (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Caracterização das usuárias participantes da pesquisa. 
 

Identificação Idade 
Unidade 

de origem 
Município 

Ano 
diagnóstico 

inicial 

Nível 
Educacional 

Situação de 
trabalho/ 

Ocupação 

Situação 
conjugal 

Filhos 
Principal 

provedora 
do lar 

Renda 
Mensal do 

Lar 
(salário 
mínimo) 

Benefício 
Social 

Assistencial 

Plano de 
Saúde 

N01_PR 35 
Policlínica 
Regional 

Niterói 2016 
Médio 

incompleto 
Empregada 
doméstica 

Com 
parceiro 

2 Não Até 2 Não Não 

N02_EqSF 30 EqSF Niterói 2016 Médio 
Operadora de 

caixa de 
mercado 

Com 
parceiro 

1 Não Até 2 Não Não 

N03_EqSF 36 EqSF Niterói 2016 
Superior 

incompleto 
Inspetora de 

alunos 
Com 

parceiro 
1  Não Até 3 Não Não 

N04_EqSF 19 EqSF Niterói 2016 
Superior 

incompleto 
Vendedora de 

Pet-shop 
Sem 

parceiro 
Não Sim Até 1 Não Não 

N05_EqSF 27 EqSF Niterói 2014 
Fundamental 
incompleto 

Atendente de 
bar (informal) 

Sem 
parceiro 

2 Sim Até 1 Não Não 

N06_EqSF 25 EqSF Niterói 2016 
Médio 

incompleto 
 Vendedora 
(informal) 

Com 
parceiro 

2 Não Até 2 Bolsa Família Não 

N07_EqSF 26 EqSF Niterói 2016 Médio 
Vendedora 
(informal) 

Com 
parceiro 

1 Não Até 2 Não Não 

N08_EqSF 24 EqSF Niterói 2016 Fundamental   
Manicure 
(informal) 

Sem 
parceiro 

1 Sim Até 2 Bolsa Família Não 

N09_EqSF 41 EqSF Niterói 2016 
Fundamental 
incompleto 

Faxineira 
(informal) 

Com 
parceiro 

3 Não Até 2 Bolsa Família Não 

N10_EqSF 34 EqSF Niterói 2016 Médio Desempregada 
Sem 

parceiro 
1 Sim Até 1 Bolsa Família Não 
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N11_EqSF 36 EqSF Niterói 2016 
Médio 

incompleto 
Manicure   

Com 
parceiro 

2 Não Mais de 4 Não Não 

N12_EqSF 52 EqSF Niterói 2016 
Fundamental 
incompleto 

Dona de casa 
Com 

parceiro 
3 Não Até 2 Não Não 

N13_EqSF 69 EqSF Niterói 2016 
Fundamental 
incompleto 

Aposentada Viúva 5 Sim Até 1 Não Não 

N14_EqSF 50 EqSF Niterói 2016 Fundamental 
Servente de 
unidade de 

saúde 

Sem 
parceiro 

2 Sim Até 1 Não Não 

N15_EqSF* 44 EqSF Niterói 2016 Fundamental Dona de casa 
Sem 

parceiro 
2 Não Até 1 Não Não 

N16_EqSF 27 EqSF Niterói 2015 Médio 
Auxiliar 

Administrativo 
Sem 

parceiro 
Grávida 

do 1º 
Não Até 2 Não Não 

N17_PR 62 
Policlínia 
Regional 

Niterói 2016 
Médio 

incompleto 
Aposentada Viúva 2 Sim Até 4 Não Não 

N18_EqSF 32 EqSF Niterói 2016 
Médio 

incompleto 
Desempregada 

Com 
parceiro 

4 Não Até 2 
Bolsa Família 

+ BPC 
Não 

N19_EqSF 42 EqSF Niterói 2015 
Fundamental 
incompleto 

Aposentada por 
invalidez 

Com 
parceiro 

Não Não Até 2 Não Não 

RB01_EqSF 75 EqSF Rio Bonito 2016 
Fundamental 
incompleto 

Dona de casa Viúva 2 Sim Até 1 Não Não 

RB02_EqSF 34 EqSF Rio Bonito 2016 
Médio 

incompleto 
Desempregada 

Sem 
parceiro 

Não Sim Até 1 Não Não 

RB03_EqSF 23 EqSF Rio Bonito 2016 
Fundamental 
incompleto 

Desempregada 
Com 

parceiro 
1 Não Até 1 Não Não 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 
* Usuária excluída da pesquisa. 
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2.5 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados deu-se por meio de entrevistas individuais 

semiestruturada, previamente agendadas com as usuárias. Segundo Triviños 

(1987), a entrevista semiestruturada “ao mesmo tempo que valoriza a presença 

do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação” (Triviños, 1987; p.146). 

As narrativas de pessoas acometidas com doenças crônicas são, em 

geral, muito ricas e envolvem a reorganização de toda uma rede de cuidado, 

além de possuir grande potencial para contribuir na reflexão sobre práticas em 

saúde (Ribeiro, 2013). 

As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora e a maior parte 

aconteceu nas unidades de saúde de origem das usuárias, com duração de 

aproximadamente 30 minutos cada. A maioria foi individual, exceto pela 

ocorrência de duas usuárias idosas, uma de Niterói e uma de Rio Bonito, que 

estavam acompanhadas de familiares.  

Todas foram gravadas na íntegra, após autorização das participantes, e 

transcritas de modo literal para a produção de narrativas. As transcrições foram 

identificadas pelo código que cada uma das entrevistadas recebeu. Os nomes 

de pessoas e unidades de saúde mencionados na entrevista foram omitidos para 

resguardar suas identidades.  

Foram feitos ainda registros e anotações de observações do campo que 

auxiliaram e complementaram o processo de análise dos dados. O contato com 

os trabalhadores dos serviços visitados foi de extrema importância, pois permitiu 

conhecer a dinâmica de atendimento de cada unidade e suas rotinas laborais. 
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2.6 – ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para tratamento dos dados, optou-se pelo método de Análise de 

Conteúdo Temática de Bardin (2010). Segundo esta autora, o seu foco é 

qualificar as vivências do sujeito, bem como suas percepções sobre fenômenos 

ou objetos que estejam sendo investigados.  

A análise dos dados seguiu as etapas básicas da análise de conteúdo 

(Bardin, 2010): pré-análise, para a organização dos dados a partir da leitura 

flutuante de todo material de modo a explicitar as dimensões e direcionar a 

análise; exploração do material, que consistiu na codificação e construção das 

categorias; e tratamento dos resultados, através da análise comparativa que 

levou à interpretação dos dados e às conclusões da pesquisa. 

Assim, após a conclusão das transcrições, foi realizada exaustiva leitura 

das entrevistas, seguida da produção de sínteses individuais, sistematizadas de 

acordo com plano de análise a partir dos blocos do roteiro. Em um segundo 

momento, foi realizada leitura horizontal para a construção das categorias de 

resultados. 

A análise dos dados foi guiada por matriz construída a partir de estudos 

empíricos e literatura acerca do tema da coordenação do cuidado e acesso aos 

serviços de saúde em regiões de saúde, apresentados no referencial teórico do 

projeto (Quadro 1), mas também a partir de categorias emergentes da 

experiência das usuárias em uma perspectiva indutiva. A matriz guiou a 

elaboração do roteiro de entrevistas (Apêndice 2), ainda que o mesmo tenha sido 

organizado por blocos, que refletem o caminhar das mulheres pela rede (o 

cuidado em saúde na APS, o rastreamento do CCU e o percurso até a rede 

secundária).
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Quadro 1 - Matriz para análise do acesso à RAS e coordenação do cuidado 
pela APS nas ações de Controle do Câncer do Colo do Útero em Região de 
Saúde 

Dimensão Componentes 

Porta de 
entrada pela 
APS 

Conhecimento do local de funcionamento da ESF 

Territorialização e cadastro da população de referência da EqSF 

Unidade de Saúde da Família (USF) como serviço de busca 
regular/função gatekeeper 

Centro de comunicação e vínculo com a usuária 

Atendimento à demanda espontânea 

Cobertura do exame Papanicolau 

Profissional da EqSF responsável pelos atendimentos da 
usuária/Profissional de referência 

Responsável pela referência à Atenção Especializada 

Abrangência e 
Resolubilidade 
da APS 

Visita regular do ACS antes e após o diagnóstico de HSIL 

Acesso ao exame citopatológico e demais exames laboratoriais 

Acesso a medicamentos prescritos na APS/Assistência 
farmacêutica 

Periodicidade de realização do Papanicolau 

Busca ativa de usuárias para exame citopatológico do colo do 
útero 

Educação em Saúde para as ações preventivas e de orientação 
em CCU 

Tempo de espera para o resultado do Papanicolau 

Disponibilidade do resultado do exame citopatológico do colo do 
útero 

Satisfação com o atendimento na APS 

Plano de 
Cuidado 

Recebimento de orientação sobre a continuidade do tratamento 
às usuárias com exame alterado 

Conhecimento e sentimento da usuária acerca do exame 
Papanicolau 

Compreensão da informações e orientações recebidas 

Conhecimento e sentimento da usuária acerca do diagnóstico de 
HSIL/CCU 

Papel da rede de apoio familiar e social 

Participação da usuária na decisão médica  

Adesão da usuária ao tratamento proposto 

Acompanhamento de usuárias diagnosticada com HSIL pelas 
EqSF 

Organização, 
fluxo 
assistencial e 
acesso à AE e 
Hospitalar na 

Marcação para a AE por solicitação da UBS/Sistema Regulado 

Acesso a serviços de apoio diagnóstico para confirmação de 
HSIL e/ou CCU 

Serviço de realização de exames citopatológico e laboratoriais 
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RAS/Região de 
Saúde 

Acesso à consulta médica especializada para as usuárias com 
diagnóstico de HSIL 

Acesso à assistência hospitalar 

Encaminhamento oportuno para os demais níveis de atenção 

Marcação de retornos e exames na AE 

Composição público/privado na Atenção Especializada (AE) 

Existência de fluxos definidos/Linha de Cuidado 

Utilização de instrumento de referência e contrarreferência 

Integração dos serviços na Região de Saúde 

Orientação às usuárias para retorno à APS realizada por 
profissionais da AE 

Forma de acesso à AE/Sistema de transporte 

Finalização do tratamento 

Satisfação com o atendimento na AE 

Coordenação 
Informacional 

Disponibilidade de informação entre profissionais e níveis de 
atenção 

Registro da usuária identificada com HSIL no SISCOLO 

Prontuário compartilhado/eletrônico 

Utilização do conhecimento acumulado pela usuária  

Busca pelo 
cuidado 

Principais motivações para a busca do cuidado 

Principais serviços acessados na busca pelo cuidado 

Alternativas informais utilizadas pela usuária 

Principal serviço/profissional de vinculação  

Principais barreiras enfrentadas na busca pelo cuidado 

Opinião/expectativa acerca do cuidado recebido/ a receber no 
SUS na experiência com o diagnóstico de HSIL/CCU  

Fontes: Elaboração própria a partir de Reid et al., 2002; Almeida et al., 2010; Almeida et al., 2012; 
Kuschinir, 2014; McDonald et al., 2014; Vazquez et al., 2015; Almeida, Santos, 2016; Bousquat 
et al., 2017. 
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2.7 – O TRABALHO DE CAMPO: DESBRAVANDO OS CAMINHOS 

 

A experiência de acesso ao campo foi variada em cada local visitado. Em 

todos os municípios selecionados, houve o consentimento da instância gestora 

da saúde e emissão da carta de anuência. 

O trabalho de campo iniciou-se em outubro de 2017, no município de 

Niterói, que abriga o serviço de referência para Patologias Cervicais da região 

de saúde, quando foi realizada visita, devidamente autorizada e agendada com 

a gestão local, para a busca nominal das usuárias cadastradas com lesão 

precursora de CCU. Os registros de exames alterados e acompanhamento 

clínico das mulheres eram feitos no Sistema de Informação do Câncer do Colo 

do Útero – SISCOLO; contudo, o serviço de referência atendia apenas ao próprio 

município e só possuía informações de mulheres encaminhadas pela atenção 

básica municipal. 

A partir de então foram realizadas visitas aos municípios de menor porte, 

para a busca das usuárias residentes nesses locais, onde o acesso foi mais fácil 

e menos burocrático. Em Rio Bonito e Silva Jardim, foram feitas, inicialmente, 

reuniões com a gestão municipal e com a coordenação do Programa de Saúde 

da Mulher para apresentar a proposta do projeto e obter as devidas orientações 

para a entrada no campo e acesso às informações sobre exames preventivos 

alterados, com diagnóstico de Lesão Intraepitelial de Alto Grau. Foram, então, 

feitas novas visitas exploratórias e contatos telefônicos com as coordenações do 

Programa de Saúde da Mulher, em ambos os municípios. 

Para o acesso às unidades de saúde no município sede foi preciso 

autorização do órgão municipal responsável pelo acompanhamento de 

pesquisas, que emitiu uma relação nominal das unidades de primeiro contato 

que poderiam receber a pesquisadora. Posteriormente, os responsáveis das 

unidades e os supervisores de área municipal da ginecologia foram comunicados 

acerca da visita às unidades e busca das usuárias. Logo, o acesso às unidades 

básicas se deu a partir dos supervisores de área da ginecologia, que colocaram 

a pesquisadora em contato com os enfermeiros da APS. Este fato facilitou o 

acesso em algumas unidades, mas também representou um atraso ao campo 
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frente às dificuldades de contato com supervisores e consequente dificuldade de 

localização das usuárias. As enfermeiras e técnicas de enfermagem das equipes 

foram peças fundamentais para o primeiro acesso às unidades e na localização 

das usuárias, revelando este encontro como um ponto positivo à pesquisa de 

campo. 

Destaca-se a dificuldade de acesso a documentos que serviriam de 

auxílio para a elaboração das TA, como por exemplo os prontuários. Foram 

poucas as unidades que permitiram acesso a esta fonte, mesmo com 

autorização das usuárias, o que prejudicou a organização cronológica das 

trajetórias, pois nem todas as usuárias levavam seus exames para a entrevista 

ou recordavam com detalhes, datas e sequência dos fatos.  

Faz-se importante salientar que no município sede, nos meses que se deu 

o trabalho de campo houve mudança de grande parte dos profissionais da APS, 

via processo seletivo, implicando em dificuldades de domínio do território pelas 

equipes e na localização das usuárias. Mesmo assim, os agentes comunitários 

de saúde tiveram um papel muito importante na busca e localização das 

usuárias, acompanhando a pesquisadora, quando necessário, à residência da 

usuária e até realizando a busca ativa no território para localizá-las e convidá-las 

até a UBS para realização da entrevista. 

Quase todas as entrevistas foram realizadas nas unidades básicas de 

saúde, fosse por motivo de segurança, por solicitação das próprias usuárias, por 

facilidade de acesso no território ou por orientação dos médicos coordenadores 

de área. Para isso, foi disponibilizada alguma sala na unidade e em alguns 

momentos as entrevistas eram interrompidas por profissionais que precisavam 

adentrar a sala. Somente duas usuárias foram entrevistadas no domicílio. 

Tiveram casos de usuárias entrevistadas em locais de trabalho ou espaços 

públicos, a pedido das mesmas para facilitar o deslocamento e sua participação 

na pesquisa.  

O registro de informações evidenciou-se como um desafio importante na 

identificação e localização das mulheres elegíveis à pesquisa. Os demais 

municípios realizavam o registro em livros ou em tabelas informatizadas no 

computador. Em um dos municípios visitados, o registro era escrito 

precariamente em livro, em sequência de data (data, nome e resultado do 
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exame), dificultando a localização dos casos de alteração no exame preventivo. 

A pesquisadora não teve acesso aos Laboratórios de Análises Clínicas, que 

eram da rede privada e diferentes para os três municípios da região, tampouco 

aos seus registros nas coordenações dos Programas. O município de menor 

porte da região, não teve nenhum registro informado de Lesão Intraepitelial de 

Alto Grau em exames de preventivos para o ano de 2016. 

Após a identificação nominal das mulheres, a localização das usuárias se 

deu de modo distinto. Cada local e unidade teve uma postura diferente para este 

contato e variou desde agendamento feitos pelas coordenações dos Programas, 

convite feito por telegrama por profissional da unidade até o fornecimento do 

número de telefone da usuária à pesquisadora para o convite direto.  

Cabe destacar que no decorrer do campo houve negativas de 

participação, faltas à entrevista previamente agendada, óbitos, não 

recomendações da entrevista por parte dos profissionais que acompanhavam as 

usuárias e muitas que não foram localizadas por diferentes motivos, que 

refletiram algumas das dificuldades na execução do trabalho de campo. 

Com relação à localização e informações de contato das usuárias na APS, 

chamou a atenção a ausência de informações sobre as mulheres na APS e o 

fato de muitos cadastros estarem desatualizados, inviabilizando o convite à 

pesquisa.  

A violência e a falta de segurança interferiram na realização do trabalho 

de campo da pesquisa, sobretudo no município sede, onde a maioria das 

unidades da atenção básica estavam em territórios de domínio do tráfico de 

drogas, impactando significativamente na entrada no campo. Em diversos 

momentos a visita às unidades precisou ser desmarcada por haver confrontos 

armados ou operação militar no território. Frequentemente, percorrer o caminho 

até a unidade só era possível na companhia de algum trabalhador da saúde, 

moradores da área ou pela própria usuária que seria entrevistada. Em uma visita, 

a pesquisadora precisou pedir autorização a um “olheiro do tráfico” fortemente 

armado para chegar à unidade e depois só pôde sair de lá acompanhada por um 

agente comunitário de saúde até a casa da usuária, onde no caminho presenciou 

o comércio de drogas e a livre circulação das mais variadas armas, que ocorriam 

concomitantes às rotinas de cuidado da saúde da população local.  
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Para se chegar nestes territórios mais marcados pela falta de segurança, 

o contato prévio com os profissionais foi fundamental. Através deles a 

pesquisadora recebia orientações por telefone de como chegar e até se poderia 

ir na data agendada em função das operações policiais nas comunidades. A 

violência também provocou dificuldades à realização das entrevistas, embora 

uma usuária tenha sido identificada pela EqSF não foi mais localizada nos dias 

subsequentes ao contato e não pôde ser entrevistada, pois fora banida do 

território pelo tráfico de drogas. 

Destarte, a ida ao campo desvelou a rotina das usuárias residentes em 

comunidades dominadas pelo crime organizado e sua busca pelo cuidado 

mediante tal cotidiano. A violência, no entanto, evidenciava-se não apenas 

dentro destes territórios, não foram poucos os momentos de aflição vividos pela 

pesquisadora ao percorrer as rodovias de acesso aos municípios em ocasião de 

assaltos e arrastões frequentes, adiando a ida ao campo em data previamente 

programada. 

Deste modo, frente a todos os obstáculos enfrentados, a duração do 

trabalho de campo se deu entre os meses de abril e agosto de 2018. 

A utilização da ferramenta metodológica das TA possibilitou, através do 

contato direto com a usuária, conhecer sua realidade mais de perto. É um 

trabalho de campo exaustivo, construído a partir de cada encontro com os 

sujeitos, porém muito gratificante e rico de informações e saberes. Permitiu 

vislumbrar os acessos (ou falta dos mesmos) à rede de atenção à saúde, a 

integração entre os serviços e o papel da Atenção Primária à Saúde na condução 

dos casos. Expôs o modo heterogêneo como ocorre a responsabilização e 

vínculo entre APS, profissionais e usuários naquela região de saúde. É 

importante ressaltar que em todos os três municípios da região houve o interesse 

de conhecimento dos resultados da pesquisa e solicitação de apresentação da 

conclusão do estudo, por parte de gestores e coordenadores. Espera-se com 

isto, contribuir e fornecer subsídios para o aprimoramento e qualificação das 

redes. 
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2.8 – ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa é parte da pesquisa intitulada “Avaliação da Coordenação 

do Cuidado em Regiões de Saúde: Estudo a Partir de uma Situação Marcadora”, 

coordenada pela pesquisadora Dra. Patty Fidelis de Almeida. Tal estudo busca 

avaliar a coordenação do cuidado em regiões de saúde em uma perspectiva 

regional. 

Atende aos princípios e diretrizes da Resolução nº 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta os critérios e cuidados para pesquisas que 

envolvam seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, sob o parecer consubstanciado 

nº 2.207.909 (CAAE 56261315.30000.5243) e anuência de todos os municípios 

envolvidos. 
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3 – RESULTADOS  

 

Optou-se por apresentar os resultados a partir dos caminhos percorridos 

pelas usuárias em suas TA e não com base nas dimensões de análise 

apresentadas no Quadro 1, que são tratadas ao interior dos percursos. 

 

3.1 – O CUIDADO EM SAÚDE NA APS: CHEGADA, PARTIDA OU ESTADA 

 

Toma-se como pressuposto para análise do início da entrada destas 

mulheres no sistema de saúde, as concepções de Starfield (2002) de atenção 

ao primeiro contato, que diz respeito à acessibilidade e ao uso de serviços 

quando se procura atenção à saúde, e de longitudinalidade, que pressupõe a 

existência de uma fonte regular de atenção e seu uso ao longo do tempo. Assim, 

buscou-se analisar, a partir das experiências das usuárias na busca por cuidados 

em saúde nos serviços de primeiro contato, os componentes que abrangem as 

dimensões da APS como porta de entrada do sistema, de sua abrangência e 

resolubilidade bem como a relação longitudinal que se estabelece entre as 

usuárias e estes serviços. 

Nos dois municípios, unidades com EqSF e serviços de nível secundário 

– Policlínicas (Niterói) e Ambulatório de Especialidades (Rio Bonito) – foram 

mencionados pelas usuárias como modalidade de porta de entrada para o 

sistema de saúde. Contudo, mais da metade das usuárias referiram ter a EqSF 

como único ponto de primeiro contato.  

Uma mulher do município de Niterói, residente em área de abrangência 

de EqSF mas que utiliza os serviços de uma Policlínica Regional, referiu ter 

recebido visita do ACS apenas na inauguração da USF e não esclareceu se fora 

ou não cadastrada pela EqSF. Mesmo não sendo este o modelo organizativo da 

assistência em saúde no município, relatou preferir utilizar os serviços de uma 

Policlínica, localizada em um bairro entre o seu local de trabalho e sua 

residência, por considerar o atendimento mais fácil e rápido: 
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“...ela [ACS] foi só no início quando inaugurou. Mas agora... 

Huum Nem aparece mais. Quando eu quero marcar [consulta na 

EqSF] é até difícil. Por isso que eu não continuei lá. Continuo 

aqui no... na Policlínica mermo que é bem melhor, mais rápido 

que o médico de família.” (N01_PR) 

 

A usuária N07_EqSF informou que durante algum tempo acessava 

diretamente os serviços de uma Policlínica Regional próxima de sua casa para 

seus cuidados em saúde, mesmo sendo cadastrada em uma EqSF. No entanto, 

atualmente não consegue mais acessar a Policlínica sem o devido 

encaminhamento da APS. Ao contrário da usuária anterior, considera a 

marcação de consultas na EqSF mais fácil: 

 

“Às vezes [frequentava] a Policlínica [Regional]. Só que agora 

eles [profissionais da Policlínica] estão dizendo que não pode 

mais. [...] Quase eu não tenho ido lá [Policlínica Regional], mas 

eu comecei com ginecologia lá, tanto que foram eles que me 

encaminharam lá pra [Nome unidade de referência 

especializada]. [...] porque muitas pessoas dizem que lá é 

melhor, mas eu acho aqui mais fácil.” (N07_EqSF) 

 

Estas duas usuárias que tiveram a oportunidade de frequentar diferentes 

modalidades de unidades de primeiro contato no município sede, demonstraram 

resistência à imposição de porta de entrada pela APS e dúvidas sobre a 

capacidade do médico de família atender todas as suas necessidades em saúde:  

 

“Eu usei [EqSF] uma vez só, só que eu não gostei muito. Porque 

uma médica só pra atender tudo [...] Então eu prefiro ir nessa 

Policlínica mermo...” (N01_PR) 

 

“A gente daqui tem que ser daqui [EqSF]. Que é um absurdo, 

né?! Porque aqui a gente não tem pediatra, não tem 

ginecologista... Tem que ser clínico geral. Então às vezes você 

quer uma especialidade aí não pode. Sei lá...” (N07_EqSF) 
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Assim como observado nas falas anteriores, a condição do médico de 

família como um generalista que atende a todos foi mencionada por outras 

usuárias de EqSF de Niterói:  

 

“Ainda mais que é o médico que atende o seu filho e atende todo 

mundo. Então é [médico] geral, você acaba ficando um 

pouquinho constrangida.” (N06_EqSF) 

 

“Eu acho que, assim, como é uma médica que é clínico-geral e 

faz preventivo, faz um monte de coisas, deixa muito a desejar.” 

(N19_EqSF) 

 

No município de Rio Bonito, as três usuárias entrevistadas possuíam 

cadastro em EqSF, porém apenas uma não utilizava o Ambulatório Municipal 

para acesso direto à rede de serviços de saúde. A usuária RB01_EqSF, por 

exemplo, disse preferir realizar consultas com médicos especialistas no 

Ambulatório ou na rede privada e buscava a EqSF apenas para renovar receitas 

e fazer exames. 

 

“Eu frequentava [EqSF], mas agora não tô frequentando não, 

porque eu tô indo a médico particular [...] Porque quase não vou 

lá (EqSF), né? Às vezes eu vou lá só pra reformar [renovar] 

receita. Sabe? E agora também eu tô com vontade de fazer um 

exame de sangue, ir lá no posto pro enfermeiro passar pro SUS. 

(RB01_EqSF) 

 

A usuária RB02_EqSF, também de Rio Bonito, embora estivesse 

cadastrada em EqSF e a utilizasse para “mostrar exames”, comentou que 

preferia frequentar a unidade ambulatorial, pois adquiriu esta rotina no período 

em que trabalhava próximo ao Ambulatório Municipal: 

 

“Normalmente eu venho mais aqui [ambulatório] do que lá na 

estratégia de família. Como eu trabalhava aqui [no bairro], então 

pra mim aqui era bem legal.” (RB02_EqSF)  
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A busca por atendimentos na rede privada para cuidados regulares em 

saúde foi mencionada nos dois municípios, sendo uma usuária de Rio Bonito, 

RB01_EqSF já citada anteriormente, e duas no município de Niterói, todas 

cadastradas em EqSF:  

 

“...é um cartão de benefício que eu pago. Já pago há muitos 

anos desde quando eu trabalhava no município de Niterói. Aí 

consegui fazer porque o rapaz foi lá, mas ele não é plano de 

saúde. [...] Eles têm uma clínica própria aqui. Aqui. E é super 

rápido. Se eu ligar hoje, semana que vem eu já tô conseguindo 

a consulta. [...] É por especialidade.” (N03_EqSF) 

 

“Porque [a EqSF] não atende às necessidades da gente. [...] 

Então, você acaba desistindo e se apertando um pouco pra 

poder fazer particular... [...] Então, demora muito. Então, a gente 

acaba desistindo. E a gente acaba procurando alguma outra 

coisa fora.” (N19_EqSF) 

 

A totalidade de usuárias entrevistadas revelou ter conhecimento sobre os 

locais de funcionamento das unidades de saúde – EqSF, Policlínicas ou 

Ambulatórios – em seus territórios e relataram facilidade de acesso. 

Os principais motivos de busca por cuidado em saúde referidos pelas 

usuárias de EqSF, dos dois municípios, foram consultas periódicas para a 

própria usuária e membros de suas famílias, necessidade de encaminhamentos 

à atenção especializada, cuidados preventivos (exames ginecológicos e 

vacinas), atendimentos odontológicos, acompanhamento pré-natal, ações de 

planejamento familiar, renovação de receita médica e assistência farmacêutica:  

 

“Mas eu venho mais também por causa das crianças, nem venho 

muito por causa de mim. [...] Pra mim é mais área de ginecologia 

mesmo, e eu frequento mais pelas crianças que é pediatria. E 

estou tentando marcar dentista pra mim agora, mas...” 

(N06_EqSF) 
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“Eu vim semana passada no planejamento familiar.” 

(N07_EqSF) 

 

“Então, eu venho pra tomar injeção mensal [contraceptivo], é 

mensal que fala, né? Pra fazer os preventivos. [...] venho com 

frequência, todo mês eu venho tomar. E quando a [Nome filha] 

tá sentindo alguma coisa eu sempre venho, ou eu mesmo, ou 

meu pai. É isso.” (N08_EqSF) 

 

“Venho mais aqui pra pegar remédio, marcar consulta pra mim, 

pra minha filha, meu marido.” (N09_EqSF) 

 

“Aí eu venho sempre pra fazer preventivo. Tá marcando assim. 

Quando é o dentista e pra tá acompanhando também porque eu 

sofri um acidente, aí eu sempre tô aqui pra pedir fisioterapia 

[fisioterapia] essas coisas assim.” (N10_EqSF) 

 

“E eu venho só quando tenho necessidade, exemplo, preventivo. 

Ah, vem fazer um exame, aí eu venho, mas assim com tanta 

frequência não.” (N11_EqSF) 

 

“Eu venho aqui mais por causa do problema do meu irmão, 

porque eu memo não trato mais aqui. [...] Pra mim eu não faço 

nada, o meu esposo que se trata aqui...” (N12_EqSF) 

 

“Lá [EqSF] agora só vou pra me vacinar.” (N19_EqSF) 

 

“[Busca a EqSF] Só em nível geral. Só. Quando tem que mostrar 

um exame e fazer o pedido...” (RB02_EqSF) 

 

“Eu venho [na EqSF] pedir exame de sangue, de urina, essas 

coisas.” (RB03_EqSF) 

 

As usuárias que utilizavam unidades de nível secundário, no município 

sede, referiram procurar as Policlínicas para consultas com clínico-geral e com 

especialistas (ginecologia, pediatria e dermatologia). 
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Usuárias de EqSF, de Niterói e Rio Bonito, referiram vínculo e proximidade 

com diversos trabalhadores das unidades de saúde. Médicos, enfermeiros, 

técnicos e ACS eram constantemente citados como profissionais de referência, 

contudo, maior proximidade foi relatada em relação à equipe de enfermagem e 

ACS: 

 

“É a [Nome] que eu acho que é enfermeira, né, que eu primeiro 

pergunto as coisa a ela e ela passa pelo Doutor. E o doutor 

quando eu vou lá ele me atende.” (N02_EqSF) 

 

“Eu tenho mais intimidade com ela [enfermeira], de perguntar as 

coisas, de vim tirar as minhas dúvidas.” (N08_EqSF) 

 

“É sempre ela, [Nome enfermeira]. Eu sempre falo com ela, ela 

vai, conversa com o médico, ela já fala direto com o médico, ela 

que me ajuda mais.” (N10_EqSF) 

 

“Assim, porque é mais com a minha técnica, né, porque tudo a 

gente tem que passar por ela. Aí por ela você chega a nossa 

médica, né. Mas, assim, eu me dou bem com todo mundo aqui, 

com o pessoal todo, mas me identifico assim com ela porque ela 

que é minha técnica, né...” (N14_EqSF) 

 

“...quem sempre tá ajudando a gente é o rapaz [ACS] que passa 

no... passou perto da nossa casa e pediu pra fazer a carteirinha”. 

(N16_EqSF) 

 

“Quando eu chego lá quem fica me atendendo é a [Nome ACS], 

a [Nome enfermeira] e o médico, né, que no caso no momento 

tá sem.” (N18_EqSF) 

 

No entanto, as usuárias que utilizavam serviços das Policlínicas Regionais 

de Niterói e do Ambulatório Municipal de Rio Bonito não tinham exatamente um 

profissional de referência, mas mencionavam os médicos especialistas com os 

quais mais se consultavam como os profissionais de referência na unidade, 

como exemplificado na fala a seguir: 
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“Então, eu procuro a ginecologista, a doutora [Nome], depois ela 

saiu e passou pra doutora [Nome], a ginecologista. Procuro a 

doutora [Nome] que é clínico geral e só.” (N17_PR) 

 

Nos dois municípios, mais da metade das mulheres usuárias de EqSF 

disseram conhecer o agente comunitário de saúde, mas apenas seis 

entrevistadas referiram saber seus nomes. Pelas narrativas, estes trabalhadores 

desenvolviam ações de cadastramento, comunicavam consultas marcadas ou 

avisavam sobre resultados de exames que chegam à unidade. Os ACS foram 

citados como figuras frequentes no território, que, por vezes, conheciam as 

rotinas das usuárias e até seus locais de trabalho: 

 

“Ela é agente, no caso, ela é... ela fica do lado de fora atendendo, 

né? Ela é bem compreensiva uma ótima pessoa. [...] Marcar 

[consulta], ela que vai até mim lá. Aí às vezes eu falo, “Se eu não 

estiver em casa, eu tô no trabalho”, ela vai, que meu trabalho é 

aqui mesmo.” (N05_EqSF) 

 

“Não, o nome [ACS] eu nunca sei, eu sou péssima, mas assim 

eles levam exame, avisam já chegou. Eles têm um cuidado que 

muitas vezes eu não tô em casa, que eu trabalho em salão tem 

muito tempo, mas assim a minha sogra fala deixou aqui, ou se 

não você tem que ir lá. Funciona.” (N11_EqSF) 

 

Algumas usuárias mencionaram o ACS com certa familiaridade e, mesmo 

não sabendo seus nomes, demonstraram identifica-los como moradores da 

localidade:  

 

“Eu conheço ele [ACS]. Aí quando a gente precisa de alguma 

coisa, uma receita, aí a gente pede a ele, que a gente tem mais 

intimidade com ele. [...] Ele mora lá perto, aí ele sempre tá 

passando. Ele que falou, a gente na verdade não sabia nem que 

tinha esse posto aqui, eu não morava aqui, mas era a minha 

mãe, ela nem sabia, ele que passou e falou que tinha e fez a 

carteirinha pra todo mundo lá de casa, ninguém sabia.” 

(N16_ESF) 
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“A agente comunitária de lá é a [Nome]. [...] Ela marca da minha 

mãe porque é do lado praticamente. Ela vai lá na casa dela e 

marca pra mim. [...] É vizinha. Não digo assim, não sei quanto 

tempo ela tá lá como agente de saúde, mas eu conheço há um 

bom tempo.” (RB02_EqSF) 

 

 As mulheres entrevistadas dos dois municípios, por vezes, faziam 

referências afetuosas sobre os profissionais de saúde das EqSF:  

 

“Ela [médica] é um amor, ela é um doce. Mas que ela é de outra 

língua, de vez enquanto é bem enrolado, mas eu não tenho o 

que reclamar também, não. Ela também é excelente.” 

(N10_ESF) 

 

“Da [Nome técnica de enfermagem], ela encontra a gente na rua, 

puxa a orelha. Ela que... a gente some, tá de olho...  tem vacina, 

faz questão de ir na porta avisar. Ela cuida, ela zela, não tenho 

que reclamar muito pelo contrário, às vezes a gente esquece e 

ela quem lembra. Então não tenho que reclamar, não.” 

(N11_ESF) 

 

“Eles têm o trabalho, né, dos agentes. Como ele, tem uma moça 

aqui que é muito maravilhosa também, os funcionários daqui têm 

um trabalho muito bom. Teve uma moça aqui [técnica de 

enfermagem], uma loirinha que eu não conheço [...] É um doce 

de ser humano. Ela teve aqui junto com a outra moreninha. 

Então eles dão o suporte.” (Filha de N13_EqSF) 

 

“Tem também os enfermeiros. São tudo legal. Graças a Deus 

são tudo bom. [...] Tudo. Até a doutora é muito legal. Legal 

mesmo!” (RB01_EqSF) 

 

A estratégia utilizada para marcação de consultas programada ocorre de 

forma diferenciada entre as EqSF, Policlínica e Ambulatórios. Nas EqSF do 

município sede, cada unidade possuía uma rotina de marcação, contudo a 
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maioria referiu demora de cerca de 1 mês no tempo de espera entre o 

agendamento e a consulta. Em algumas unidades o tempo para a consulta pode 

chegar a dois meses: 

 

“Eu não marquei a minha [consulta] tão cedo! Não... Leva 

meses. Demora.” (N02_EqSF) 

 

“Marcar uma consulta? 1 a 2 meses, ou mais. [...] Ah, só tem 

vaga... hoje é o quê? Abril? Só tem vaga lá pra maio.” 

(N03_EqSF) 

 

“Demora. Hoje, se eu marcar uma consulta, é só pro mês que 

vem... A gente tamo em Julho? Aí daqui três meses. [...] Marca 

e você só vai ser atendida só daqui três meses.” (N12_EqSF) 

 

“Venho aqui, falo com alguém, aí geralmente demora muito. [...] 

Ó tipo, a minha mãe, a gente veio em julho, marcaram ela pra 

setembro.” (N16_EqSF) 

 

Uma usuária de EqSF de Niterói associa a demora na marcação de 

consultas à quantidade de pessoas que são atendidas pela unidade: 

 

“O ruim daqui é só a demora pra marcação, essas coisas, porque 

eu acho que atendem uma área muito grande, então é muita 

gente pra poder marcar e geralmente não tem próxima data. [...] 

Olha, eu tô tentando marcar... eu vim esse mês passado [junho] 

pra marcar pros meus filhos, só tem pra agosto.” (N06_EqSF) 

 

Em Niterói, apenas duas usuárias de EqSF, de um total de 16, referiram 

marcação rápida, com espaço de uma semana para a consulta. 

Neste mesmo município, apesar dos relatos de demora para marcação de 

consultas, cinco usuárias de EqSF referiram atendimento por demanda 

espontânea, que chamaram de “encaixe”: 
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“Se for sério, eles [EqSF] tendo a vaga livre na agenda, tendo a 

vaga, eles já marca logo...” (N05_EqSF) 

 

“...mas se eu chegar aqui [EqSF] e falar que eu tô com alguma 

dor, alguma coisa, eu consigo atendimento.” (N07_EqSF) 

 

“Mas sempre tá tendo um “encaixizinho” pra mim colocar, ou eu 

ou a [Nome filha]. [...] Sempre, sempre, no mesmo dia. Se não 

tiver como resolver aqui, eles pedem pra mim levar no 24 horas, 

levar numa UPA, mas sempre atendem bem.” (N08_EqSF) 

 

“...se for emergência eu consigo no mesmo dia, já aconteceu de 

eu vir com uma das minhas meninas, eu ter que... assim, espera 

uma desistência, aí se não vier eles encaixam de boa, a gente 

só tem que ter paciência, mas funciona também.” (N11_EqSF) 

 

“...quando eu preciso assim eu falo logo com a minha técnica, 

porque assim aqui é consulta marcada, né? Mas, quando não tá 

marcado, minha filha passa mal, eu vou e peço ela vai e encaixa, 

entendeu?” (N14_EqSF) 

 

Foi também referido por duas usuárias prioridade de atendimento, diante 

de suas condições de saúde naquele momento. Uma por estar com câncer 

metastásico em cuidados paliativos e outra por estar gestante com pressão alta: 

 

“Eu vou te ser sincero, eu chego lá, aí vê minha ficha lá, aí bota 

minha ficha lá [...] Tem uma prioridade. E lá eu sou atendida 

bem. Graças a Deus!” (N13_EqSF) 

 

“Ela tava me dando prioridade por causa da gestação...” 

(N16_EqSF) 

 

As Policlínica Regionais de Niterói seguem uma agenda mensal de 

marcação, onde há um período no mês para marcar por especialidade:   
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“Às vezes sim, dependendo da especialidade. Geralmente 

clínico é até o dia 10, eles avisam isso [...] o funcionário avisa tal 

dia [do mês] que tá marcando, aí eu retorno aqui. [...] E quando 

mandam retornar, por exemplo, dia primeiro, só vão voltar a 

marcar pra Doutora, outra especialidade dia tal, no dia tal eu 

retorno aqui.” (N17_PR) 

 

Para essas usuárias de Policlínicas Regionais não há atendimento por 

demanda espontânea. Este ocorre em caráter de urgência ou emergência, em 

unidades de pronto-atendimento no município. 

As usuárias do município de Rio Bonito referiram facilidades para a 

marcação de consultas na APS, uma vez que todas disseram marcar suas 

consultas nas EqSF dentro do prazo de uma semana. Não foi referido 

atendimento por demanda espontânea em Rio Bonito. Uma usuária, idosa e 

hipertensa, informou buscar a EqSF quando se sente mal para verificar a 

pressão, sendo atendida por profissionais não médicos, pois a médica não está 

todos os dias na unidade:  

 

“Eu acho que não atende [demanda espontânea], não, porque a 

doutora só trabalha parece que dois dias na semana. [...] Eles 

[profissionais não médicos] verificam a pressão e acabou.” 

(RB01_EqSF) 

 

Menos da metade das 19 usuárias cadastradas em EqSF, nos dois 

municípios, referiram receber visitas domiciliares pelas equipes. Algumas 

usuárias demonstraram insatisfação pela falta desta ação: 

 

“Se [o ACS] veio aqui me procurar algumas vezes, eu não me 

lembro. Assim, ou então eu não tava em casa, mas que eu me 

lembre nunca foi na minha casa. [...] E só vieram aqui em casa 

uma vez porque eu estava passando mal. E depois que eu 

comecei a fazer quimioterapia pra poder medir minha pressão. 

Mas também nunca mais vieram.” (N19_EqSF) 
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 Nove entrevistadas disseram receber visitas domiciliares de rotina, sendo 

a maioria realizada por técnicos de enfermagem e ACS: 

  

“...tanto pela equipe de enfermagem, quanto pela ACS. Até 

mesmo as pessoas que vão lá em casa... iam lá em casa falar 

com a minha sogra ou com meu esposo pra poder ir lá, eles me 

atendiam super bem.” (N04_EqSF) 

 

“Eles [ACS] avisaram que tinha chego médico, porque eles 

passaram lá em casa pra avisar, a outra equipe também ia na 

rua.” (N05_EqSF) 

 

No entanto, se faz importante destacar que algumas mulheres disseram 

não poder afirmar com certeza se as visitas ocorriam regularmente, por estarem 

no trabalho, durante o horário de funcionamento da EqSF: 

 

“Eles vão de vez em quando lá em casa. Mas assim, é difícil 

encontrar devido que eu trabalho. Hoje que eu vi o rapaz do 

posto que ele disse que ia me marcar o exame. Mas é difícil.” 

(N02_EqSF) 

 

“Não [recebe visita domiciliar]. Porque eu não tô em casa 

também. Não paro. Eu chego em casa já tá quase... já estão 

quase fechando. [...] Então ele não visita minha casa, não... 

talvez não por não visitar, porque eu não esteje mesmo muito 

com frequência em casa.” (N03_EqSF) 

 

A rotatividade de profissionais, sobretudo médicos, foi constantemente 

mencionada pelas usuárias de EqSF, nos dois municípios:  

 

“Porque tinha muita [mudança de profissionais]. Muita! Você 

começava a se consultar com médico, dois, três meses, daqui a 

pouco trocava. Em meses trocava. Muito rápido.” (N05_EqSF) 

 

“...o nosso setor é o que mais muda, que é um setor meio... 

assim troca mais de médico. [...] Porque os paciente é mais 
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assim, como que diz? ...tipo assim, mais complicado, né? 

Entendeu? Aí os médicos têm vez que não aguenta e vai 

embora.” (N14_EqSF) 

 

“[Há mudança] Mais de médico. Desde quando eu cheguei [há 

nove meses], mudou duas vezes.” (N18_EqSF) 

 

“Médico [muda] sim. Assim, porque as vezes que eu fui lá 

sempre era diferente. Mas a que eu falei que eu gostei e tava lá, 

ela teve que sair mesmo, ela não pôde ficar porque foi 

transferida não sei pra onde. Aí não pôde continuar. [...] não sei 

se é porque eles não ficam. Aí sobre isso não sei dizer. Eu sei 

que das poucas vezes que eu vou, é diferente.” (RB02_EqSF) 

 

Entretanto, no município sede, conforme mencionado anteriormente, 

houve troca de profissionais do Programa Médico de Família via processo 

seletivo municipal no ano de realização do campo da pesquisa. Neste caso, as 

mudanças nas equipes foram percebidas pelas usuárias de EqSF, 

principalmente pela dificuldade que tiveram para acessar os serviços ofertados 

nas unidades:  

 

“Agora mudou algumas equipes. Só ficou o Doutor [Nome], 

[Nome técnica de enfermagem], o [Nome enfermeiro] e mais 

uma menina lá que tá gestante.” (N02_EqSF) 

 

“Teve [mudança de profissionais] só agora, já tinha um tempo 

que estava todo mundo as mesmas pessoas, mas teve um 

tempo agora que mudou bastante gente.” (N06_EqSF) 

 

“...mudou agora, pouco tempo teve essa mudança. É, que 

mudou geral mesmo, teve até uma época bem difícil que você 

vinha aqui não tava conseguindo atendimento, mas porque tava 

nessa mudança, agora todo mundo novo, essas moças aí não 

conheço ninguém.” (N07_EqSF). 
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“Esse ano teve, uma troca esse ano, e aí saiu muitos médicos 

conhecidos, entrou outros... Enfermeiro também.” (N10_EqSF) 

 

A falta de profissionais na EqSF, principalmente médicos, provocou 

dificuldades de acesso a consultas no município sede. Algumas mulheres 

entrevistadas em Niterói informaram que perderam suas consultas porque não 

puderam ser atendidas por médicos de outras equipes, na ausência deste 

profissional na sua EqSF: 

 

“Quando eu vim da [Nome da unidade anterior], não tinha 

médico [na unidade que passou a frequentar], então eu fiquei um 

tempo sem... sem ter a consulta, não lembro nem quando que 

começou, porque quando veio não tinha a médica de todo 

mundo, aí sempre eu tava vindo aqui e não tinha médico. Aí eu 

fiquei sem consulta nenhuma. Aí depois quando veio, ela 

[médica] pediu [exame de] sangue, não tinha gente pra coletar o 

sangue, aí ficou meses...” (N16_EqSF) 

 

“Aí na semana seguinte, ele [médico] saiu. Sendo que na 

semana seguinte tinha médico marcado pras crianças. E eu 

achei que ele poderia ter pelo menos atendido o pessoal 

marcado naquela semana e depois saído. [...] Elas falaram 

assim “Volta aqui pra remarcar”. Não conseguia remarcar, 

porque não tinha mais médico.” (N18_EqSF) 

 

Uma usuária de EqSF de Niterói referiu muita suspensão de consultas em 

seu setor devido às ausências constantes da médica, por férias ou por licença 

médica: 

 

“...essa minha médica, por exemplo, toda hora tá de licença, toda 

hora. Toda hora. Nunca vi uma coisa igual. Você vem, ela tá, 

marca rápido, mas quando ela tá de licença, bota um mês. [...] 

Eles não deixam [ser consultada pelo médico de outra equipe], 

tem que ser com ela, às vezes a gente precisa falar um 

pouquinho mais grossa pra ver se é... né, às vezes chega aqui e 

tem que falar, que eu preciso, que eu preciso e quero ser 
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atendida, que eu não vou esperar um mês até ela voltar, às 

vezes eu tô com alguma dor, uma infecção e vou ficar 

esperando?” (N07_EqSF) 

 

Quando questionadas sobre o acesso a medicamentos nas unidades, 

apenas três entrevistadas de Niterói, usuárias de EqSF, informaram obter a 

medicação prescrita em suas consultas sem muita dificuldade.  

 

“Sim [consegue a medicação prescrita na EqSF]. Não, só da 

última vez agora que eu tive que comprar, mas porque realmente 

lá eles não tinham. Acho que não forneciam o medicamento, 

mas tirando isso todos os medicamentos que eu precisei eles 

me deram. (N04_EqSF) 

 

Todas as demais 18 usuárias, dos dois municípios atendidas em EqSF e 

nos serviços de nível secundário, referiram bastante dificuldade para obtenção 

de todos os remédios prescritos no atendimento pelo SUS e, por isso, precisam 

compra-los em farmácias privadas: 

 

“Não, não consegue tudo [medicação prescrita], nem vacinas 

tem todas aqui! Nem todos os remédios, mas dá a receita e eu 

tento pegar em outro posto, se não tiver eu compro.” 

(N06_EqSF) 

 

“É raro pegar remédio, bem pouco, a maioria tem que comprar.” 

(N10_EqSF) 

 

“Eu já consegui [obter medicamentos na EqSF], hoje não mais. 

Aí, a gente tem que fazer preço e comprar, não tem muito pra 

onde fugir.” (N11_EqSF) 

 

“Olha, às vezes eles me dão [a medicação prescrita], às vezes 

eu compro.” (N13_EqSF) 

 

“Ah, nem sempre [tem medicamento na EqSF]. Aí a gente vai lá 

na Policlínica. Quando não tem, tem que comprar, né? Mas 
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quando tem aqui a gente sempre pega aqui [EqSF], mas quase 

não tá tendo remédio né? Aí fica difícil, né.” (N14_EqSF) 

 

“Não, a maioria [dos remédios] não tem. Aí eu compro, se for 

uma coisa mais urgente.” (N16_EqSF) 

 

“Consigo pegar [medicação] aqui [Policlínica], quando não 

consigo eu compro. Geralmente eu compro.” (N17_PR) 

 

“Então aí, o remédio que eu tomo, eu num posso ficar sem, aí 

eu chego lá [EqSF] num tem e eu tô tendo que comprar esse 

remédio.” (N18_EqSF) 

 

“Não [consegue a medicação]. Nunca tem remédio lá [EqSF]. Eu 

compro na rua.” (RB01_EqSF) 

 

“Olha, minha mãe mesmo fala, que ela usa [a EqSF] mais do que 

eu, às vezes ela fala que não tem [medicação].” (RB02_EqSF) 

 

“[Pego] Quando tem [medicação disponível]. Quando não tem, 

eu tenho que ir comprar.” (RB03_EqSF) 

 

No município de Niterói, usuárias de EqSF queixaram-se da falta de 

atenção dos profissionais médicos durante as consultas: 

 

“A minha médica, eu achei ela um pouco ignorante, mas a [Nome 

enfermeira], eu acho ela bem atenciosa.” (N04_EqSF) 

 

“Não tem nem muito tempo que eu vim nela [médica], eu até 

elogiei quando eu cheguei em casa, tava mais simpaticazinha, 

porque às vezes você vem com perguntas pra fazer, elas 

querem ficar olhando relógio na sua frente, pedir pra você falar 

rápido pra poder sair, já aconteceu duas vezes com duas 

médicas aqui [EqSF], e outras pessoas relataram isso. Elas têm 

pressa. Você não pode falar tudo que você quer, tudo que você 

tá sentindo, tem que falar tudo rápido.” (N07_EqSF) 
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Outras dificuldades referidas a respeito do uso e acessibilidade aos 

serviços na APS, nos dois municípios, foram relacionadas à espera para 

atendimento em dias de consultas e à longa espera para encaminhamento à 

atenção especializada: 

 

“Acho aqui [EqSF] as coisa meio precária. Porque quando a 

gente que precisar fazer algum exame alguma coisa, nunca 

consegue, nunca consegue...” (N02_EqSF) 

 

“Por exemplo, se você tá marcado nove horas você é atendido 

onze horas. É assim, entendeu?” (N10_EqSF) 

 

“Ó, aqui já foi muito bom, mas agora... Você chega aqui no posto, 

você fica sentada um tempão, "Ah pera aí que eu vou ali, pera 

aí que eu vou ali", e a hora vai passando então... [...] agora você 

fica sentada aí, jogada aí, aí quando passa mal eles tomam 

providência. Aí não precisa, né?” (N12_EqSF) 

 

Algumas usuárias de EqSF narraram suas experiências sobre as 

dificuldades de acesso à consulta em função da excessiva burocracia para 

cadastramento nas unidades. Um caso, em específico, onde a mulher 

entrevistada transitara entre 3 unidades diferentes nos últimos anos, chamou a 

atenção por desvelar os obstáculos enfrentados na busca por cuidado para si e 

sua família. Durante o processo de mudança de endereço, N18_EqSF teve o 

acompanhamento pré-natal e consultas para seus três outros filhos negadas em 

uma unidade de saúde por não ter comprovante do seu novo endereço para 

apresentar e descreveu momentos de enfrentamento com profissionais da 

unidade: 

 

“Porque eu tava morando tinha uns meses lá no [Nome bairro], 

o posto mais próximo era eles [EqSF]... Eu grávida do [Nome 

filho], mais três filhos pra consultar, o posto [Nome da unidade] 

eu não podia mais consultar, que eu não tava mais morando lá, 

[...] e eu não consegui me consultar aqui. [...] Aí eu peguei e falei 
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“Eu tenho quatro meses apenas que eu moro ali e eu realmente 

não tenho comprovante de residência e meu nome tá sujo, então 

não vai vim assim, eu não tenho conta de telefone, não tenho 

conta de luz não tenho nada. Não vai chegar fatura pra mim. 

Então como é que vai fazer?” [...] Aí ela [profissional da EqSF] 

“Mas senhora pra poder se cadastrar aqui tem que ter um 

comprovante de residência”. [...] Aí ela discutiu comigo “Não 

porque você tem que ter um comprovante” Aí eu “Filha, mas 

enquanto eu não tenho...” [...] Aí eu peguei e falei bem assim 

“Olha só, eu vou fazer uma coisa, eu preciso ser atendida em 

algum lugar, eu preciso fazer meu pré-natal, se alguma coisa 

acontecer com meu filho e comigo, eu tando grávida sem 

tratamento, sem pré-natal, ou com meus três filhos porque 

precisa de acompanhamento pediátrico, eu vou botar vocês na 

justiça, porque eu preciso ser atendida.” Quando eu falei isso aí 

ela “O que eu posso fazer é você ficar devendo esse 

comprovante...”” (N18_EqSF) 

 

 

3.2 – O RASTREAMENTO DO CCU: TRÂNSITO ENTRE O IDEAL E O REAL, ENTRE O 

DESEJÁVEL E O FACTÍVEL  

 

Esta categoria engloba elementos da abrangência e resolubilidade da 

APS e demais serviços de primeiro contato nos cuidados em saúde, bem como 

os planos terapêuticos estabelecidos pelos profissionais e usuárias. Considera 

a capacidade do primeiro nível de atenção em responder às demandas em saúde 

para o evento traçador. 

A apresentação dos resultados divide-se em duas partes. A primeira diz 

respeito às rotinas de cuidado das usuárias com os exames preventivos e ao 

acesso às ações e serviços na APS para este fim. A segunda contempla os 

movimentos das usuárias dentro da APS a partir da identificação do exame 

alterado. 
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Práticas preventivas na APS 

 

No que diz respeito à periodicidade de realização do citopatológico de colo 

do útero, a maioria das mulheres entrevistadas declararam regularidade. 

Algumas referiram fazê-lo a cada seis meses após a descoberta do exame 

alterado, conforme orientação médica e de acordo com as recomendações das 

Diretrizes para o Rastreamento do CCU. Todas as mulheres do município de Rio 

Bonito informaram realizar o Papanicolau com intervalo de no máximo dois anos: 

 

“[Realiza o Papanicolau] Uma vez por ano. Aí depois relaxei. 

Tive uns dois anos sem fazer.” (RB02_EqSF) 

 

Em Niterói, mais da metade das mulheres entrevistadas relataram 

frequência anual para a realização do citopatológico: 

 

“Eu... o preventivo eu faço de... uma vez por ano agora.” 

(N01_PR) 

 

“Sempre fiz. Todo ano eu tava fazendo. Já fiz até grávida das 

crianças.” (N18_EqSF) 

 

Não obstante, no município sede, quatro usuárias de EqSF mencionaram 

o exame alterado, do ano de 2016, como o primeiro que realizaram: 

“Não era frequente [o Papanicolau] porque onde eu morava eles 

não tinham disso. Então eu teria que pagar pra fazer esse exame 

e nem sempre eu tive condição pra isso. [...] Então foi a primeira 

vez também que eu fiz.” (N04_EqSF) 

 

“Não fazia, só comecei... Não tinha muita experiência assim, tipo 

assim, depois que eu tive a [Nome da filha] que eu comecei a 

ver as situações assim, antigamente eu não tinha muita noção 

das coisas.” (N08_EqSF) 

 

“Eu nunca tinha feito, aquele [Papanicolau de 2016] foi o primeiro 

que eu fiz.” (N16_EqSF) 
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“N13_EqSF:  Eu num esquentava muito minha saúde, não. 

Filha: Ela não fazia [Papanicolau]. 

N13_EqSF:  Naquele tempo antigo, né...” 

 

Poucas mulheres referiram participação em atividades de educação em 

saúde para a prevenção do CCU ou sobre a saúde da mulher promovidas pelas 

EqSF ou pelos serviços de nível secundário. No município de Rio Bonito 

nenhuma mulher relatou práticas de educação em saúde por parte das equipes 

que as acompanhavam. Apenas cinco usuárias do município sede, vinculadas à 

EqSF, relataram atividades para este fim. Algumas participaram de ações 

educativas promovidas pela EqSF outras receberam orientações no Programa 

de Planejamento Familiar: 

 

“Quando foi aberto aqui [EqSF], tinha [atividades de educação 

em saúde]. Hoje em dia não tem muito mais, entendeu? Eu não 

sei se é por falta de recurso ou tempo deles também, porque 

agora tá tudo um pouco mais apertado, né?  Ou também por falta 

de interesse da comunidade, porque eu vinha sempre quando 

eu tinha as palestras aqui, pra falar sobre tudo, sexo, camisinha, 

tudo, tudo. Mas eu acho que foi diminuindo a quantidade de 

pessoas também...” (N05_EqSF) 

 

“Já tive palestra aqui [EqSF], quando eu queria operar, né? [...] 

Então aí eu tive palestras e tal, mas já tinha tido em outros 

lugares e já sabia que tinha que fazer.” (N06_EqSF) 

 

“Eu vim [na atividade de educação em saúde] semana passada 

no planejamento familiar.” (N07_EqSF) 

 

“Já [participou de atividades de educação em saúde]. Não 

exatamente aqui [EqSF], acho que reuniram todo mundo e 

levaram prum que tem próximo. [...] É, mas isso há muito tempo. 

Foi quando eu tive a minha [filha] de 11 anos. Pra gente... pra 

não ter mais filhos, palestras.” (N11_EqSF) 
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“Aqui [EqSF] mesmo, sempre eles faziam [atividades de 

educação em saúde].” (N14_EqSF) 

 

Os motivos referidos para a não realização do Papanicolau foram 

diversos, nos dois cenários. A vergonha, medo e a despreocupação com os 

cuidados em saúde destacaram-se como as principais razões: 

 

“Eu tinha até medo de fazer [preventivo], eu marcava e não fazia. 

Muitos anos eu não fazia.” (N12_EqSF) 

 

“Não fazia sempre assim firme não. Que é pra fazer de ano em 

ano, né? [...] Eu tinha vergonha.” (RB01_EqSF) 

 

“Relaxamento mesmo, esquecimento [fazer o Papanicolau]. 

Acaba deixando pra lá.” (RB02_EqSF) 

 

Em Niterói, houve relatos de dificuldade para a prática deste cuidado em 

função da jornada de trabalho de algumas mulheres: 

 

“...eu trabalhava na casa de família. Aí era difícil porque minha 

patroa não gostava muito que eu faltava, né, porque... porque 

assim fica quase o dia, né? Tem que ficar esperando e tal, aí 

eu... era difícil eu fazer [o Papanicolau]...” (N14_EqSF) 

 

“Eu levei mais ou menos três anos pra fazer preventivo. Porque 

o meu setor de serviço não era liberado preu marcar. A patroa 

nunca dava. [...] Não conseguia por causa do horário de 

trabalho, mas quando foi parece que em 2013, eu consegui vir.” 

(N17_PR) 

 

A ausência de médicos nas EqSF no município sede também foi 

mencionada como fator impeditivo à realização do citopatológico cervical. Duas 

usuárias descreveram os entraves enfrentados quando buscaram a APS para 

fazer o Papanicolau em período de férias e/ou licença dos médicos de suas 

equipes, emergindo mais uma vez nas falas a impossibilidade de atendimento 
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por médicos de outras equipes, na falta destes profissionais das equipes das 

usuárias: 

 

“...essa minha médica, por exemplo, toda hora tá de licença, toda 

hora. [...] teve uma época por causa desse negócio de licença 

que elas não queriam [agendar o Papanicolau], “Ah, volta 

depois”, aí eu bati o pé disse que não, que eu precisaria fazer 

naquele mês. Porque eu bati o pé eu consegui, mas se eu 

aceitasse, eu não teria feito naquele mês...” (N07_EqSF) 

 

“Então desse período para cá, eu vim pra fazer exame e ela 

[médica] estava de férias e não deixaram eu marcar. [...] agora 

pra cá, que eu vim marcar novamente. Aí que eu tomei um puxão 

de orelha porque eu percebi que já tinha passado de um ano.” 

(N11_EqSF) 

 

O incentivo familiar e de rede de apoio para a busca do exame 

Papanicolau foi mencionado pelas três usuárias de Rio Bonito. Em Niterói, no 

entanto, apenas quatro usuárias de EqSF referiram estímulo e encorajamento 

de sua rede social. A maioria disse realizar o Papanicolau por iniciativa própria: 

 

“Que nada minha filha, é eu e eu [...] o marido nunca lembra. 

Sempre eu.” (N11_EqSF) 

 

No que diz respeito à busca ativa e convocação para a realização do 

exame, apenas uma usuária de EqSF do município sede mencionou esta ação 

por parte do ACS: 

 

“Aí, [o ACS] me avisa, me dá o recado quando eu tenho que 

fazer exame [...] fazer algum preventivo.” (N05_EqSF) 

 

No entanto, outras usuárias de EqSF de Niterói, informaram que 

costumam ser lembradas pelos profissionais sobre a realização do exame 

durante suas rotinas assistenciais ou quando vão à unidade: 
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“Sim, eles [EqSF] eram bem atenciosos com isso [marcação do 

Papanicolau]. Eles sempre me informaram que tinha que fazer 

[Papanicolau] pelo menos normalmente, agora eles me 

cobraram de fazer de seis em seis meses. Mas eles são bem... 

nisso eles não falharam não, são muito bons!” (N04_EqSF) 

 

“Avisam [sobre a necessidade de realizar o preventivo]. Quando 

tão com médico, né? O médico normalmente fala “Olha, tá na 

hora de fazer o preventivo!”. (N18_EqSF) 

 

O agendamento para o Papanicolau ocorria de modo distinto nas 

unidades de saúde de Niterói, segundo os relatos das usuárias. Nas Policlínicas 

Regionais, tal qual a marcação para as demais especialidades, há uma agenda 

mensal com data pré-definida, quando são abertas as marcações de consultas 

e exames da ginecologia.  

Nas EqSF, cada unidade possuía uma rotina própria para a realização do 

citopatológico de colo uterino. Das 16 mulheres entrevistadas, 15 disseram ter 

necessidade de agendamento prévio, onde o intervalo entre agendamento e 

exame variou de uma semana a um mês. Destas, quatro usuárias informaram a 

existência de um dia específico na semana para a realização do exame, ante a 

marcação: 

 

“O preventivo é rápido, se eu falar por exemplo, falar que quero 

fazer preventivo, tem um dia na semana que, eu acho que é 

quinta-feira, aí que você consegue fazer. [...] Você chega, “Ah 

quero fazer um preventivo”, eles marcam pra semana seguinte. 

Entendeu?” (N03_EqSF) 

 

“...o preventivo é toda quarta-feira o nosso, né. O nosso setor. 

Aí tem vezes que não tem vaga, assim, realmente aí marca pra... 

pro outro mês, mas quando tem vaga, eles marca logo em 

seguida também. [...] tem que marcar.” (N14_EqSF) 

 

Apenas uma usuária de EqSF de Niterói relatou a realização do 

Papanicolau na unidade semanalmente em um dia específico, sem necessidade 
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de marcação anterior. Contudo destaca que o exame somente era realizado se 

houvesse na unidade o material necessário à execução do mesmo: 

 

“Eu podia ir [fazer o Papanicolau na unidade]. Na época era 

todas as quintas, agora mudou pra terça. Todas terça. [...] Só 

chegar lá [na EqSF]. Mas se tiver material. Se não tivesse 

material, roupa... O que mais? Esse negócio pra colher. Se não 

tivesse, não fazia...” (N02_EqSF) 

 

No município de Rio Bonito todas as usuárias informaram que havia a 

necessidade de agendamento para o citopatológico, contudo, este era 

rapidamente agendado para a semana seguinte. Uma das usuárias relatou que 

prefere fazer o exame com o ginecologista no Ambulatório Municipal. Para tanto, 

se beneficia da ajuda da ACS, que é sua vizinha e amiga de sua família, para 

efetuar a marcação diretamente com o especialista, sem necessidade de passar 

pelo médico de família:  

 

“Lá [EqSF] é bem fácil até porque pra eu vir aqui [Ambulatório 

Municipal], eu tenho que ir lá primeiro. Entendeu? Por exemplo, 

se eu não quiser fazer lá, porque doutor [Nome] [ginecologista 

do ambulatório] atende aqui, não demora muito, não. A agente 

comunitária, normalmente é ela mesmo que marca. Ela mesma 

traz [...], se eu estiver trabalhando, ela mesma vem aqui marca 

e só liga e avisa: “É tal dia”.” (RB02_EqSF) 

 

Todas as usuárias do município sede, de EqSF e de Policlínicas 

Regionais, informaram que Papanicolau é coletado por médicos. Diferente do 

município de Rio Bonito, onde na EqSF quem faz o exame é o enfermeiro e no 

atendimento especializado do Ambulatório Municipal é o médico ginecologista. 

Nos dois cenários, a demora para a entrega dos resultados foi consensual 

entre as usuárias e representou a principal queixa sobre este cuidado em saúde. 

Apenas uma usuária de EqSF do município sede disse não se recordar do tempo 

que aguardou para a entrega do resultado do exame. Todas as demais 

evidenciaram em seus relatos que o tempo de espera para o resultado do 

Papanicolau variou de dois a sete meses: 
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“Os exames são demorados! O preventivo dura de quatro a cinco 

meses pra chegar.” (N01_PR) 

 

“Ah, uns sete meses e pouco. Demora um pouco [para chegar o 

resultado do Papanicolau].” (N02_EqSF) 

 

“Ah, o resultado [do Papanicolau] acho que demorou uns três 

meses. Três meses.” (N03_EqSF) 

 

“...porque três meses é muito tempo [para o retorno do resultado 

do Papanicolau], eu sei que tem muitos outros usuários do SUS, 

mas três meses são muito tempo pra você pegar um resultado.” 

(N04_EqSF) 

 

“Ah filha, aí que é o porém. É três, quatro meses. Cinco. O meu 

levou oito meses e foi sumido ainda, sumiu aqui e ninguém sabe 

pra onde foi.” (N09_EqSF) 

 

“É, sempre demora mais ou menos uns... dois meses... Dois 

meses [para chegar o resultado do Papanicolau], né? Mas o 

culpado não é o posto, né? É sempre essa demora de praxe...” 

(Filha de N13_EqSF) 

 

“Olha, no preventivo mais de... [os resultados] levam três 

meses.” (N17_PR) 

 

“Ah, aí uns cinco ou seis meses, pra chegar o resultado [do 

Papanicolau].” (N19_EqSF) 

 

“Quase dois meses [para o resultado do Papanicolau chegar]. 

Dizem que pelo SUS é assim, né?” (RB02_EqSF) 

 

A longa espera para o recebimento do resultado, influenciou na busca por 

serviços particulares por parte de oito mulheres, nos dois municípios. Três 

usuárias de EqSF do município sede referiram realizar o citopatológico em 

serviços da rede privada: 
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“Então, desde 2010, eu faço de vez em quando esse preventivo 

no posto, mas na rede particular todo ano eu faço.” (N03_EqSF) 

 

“Olha, sete, oito meses. Eu acho um absurdo, a gente pede para 

coletar aqui e faz em outro lugar, eles não deixam, então, o quê 

que tem que fazer? Coletar aqui e pagar outro pra coletar lá fora, 

que se for algo grave, oito meses se agrava. Demora muito para 

chegar.” (N11_EqSF) 

 

“Demora seis a oito meses. Então se você tiver com algum tipo 

de problema, você vai agravar seu problema e não consegue 

fazer. Então, você acaba desistindo e se apertando um pouco 

pra poder fazer particular...” (N19_EqSF) 

 

 Outras quatro usuárias de Niterói (três de EqSF e uma de Policlínica) e 

uma de EqSF de Rio Bonito revelaram a prática de coletar o Papanicolau na 

unidade da rede pública e levar o material para a análise em laboratório privado, 

algumas vezes incentivadas pelo médico da unidade, pois o resultado fica pronto 

em menos tempo e há a facilidade de pegar o resultado pela internet: 

 

“Preventivo [coleta] eu faço aqui [EqSF], mas eu não espero 

resultado. Eu levo [lâmina com material coletado] pra fazer [a 

análise] no laboratório, porque demora um mês, dois, três e eu 

com esse meu problema, entendeu? [...] Ela [médica] que 

orientou. Foi até a enfermeira que fica junto que me deu o 

telefone do local [laboratório de análises clínicas] lá onde eu 

levo.[...] Eu levo, deixo lá e depois eu pego [o resultado] pela 

internet.” (N07_EqSF) 

 

“É porque, que nem eu vim fazer semana retrasada, já vou pegar 

o resultado amanhã, que eu fiz o quê? Eu colhi aqui [EqSF] e 

levei prum laboratório, pra mim poder pagar pra sair mais rápido. 

[...] Depois que sumiu com o exame meu aqui eu tô fazendo 

assim, agora, eu venho, colho aqui e levo” (N09_EqSF) 
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“Particular. É porque é mais rápido o resultado. [...] por exemplo, 

eu fiz o preventivo aqui [EqSF], e levei pra pegar o resultado no 

laboratório.[...] que lá é mais rápido, é 15 dias.” (N10_EqSF) 

 

“Ele [médico] pegou colheu outro preventivo, perguntou se eu 

poderia fazer particular. [...] Foi onde ele [médico] me deu o 

líquido, o material, eu levei no laboratório...” (N17_PR) 

 

“Aí eles [EqSF] colheram [o Papanicolau], eu fui lá [no laboratório 

da rede privada] no mesmo dia que eles colheram, eu levei pra 

poder fazer.” (RB03_EqSF) 

 

Os relatos sobre a comunicação para entrega de resultados foram 

variados nos dois municípios. As usuárias de Policlínicas Regionais de Niterói 

informaram a necessidade de retornos periódicos às unidades para certificarem-

se sobre chegada do resultado e então, de posse do exame, poderem marcar 

nova consulta com o médico ginecologista para informações e conduta médica: 

 

“A gente tem que ir lá [Policlínica Regional]. Tem que ir lá saber 

se chegou.Ele [médico] manda dar um prazo de três meses. 

Depois de três meses a gente vai lá e começa a perguntar, se 

chegou. A gente remarca [retorno] e... Quando chega o 

preventivo ele marca [o retorno] mais rápido.” (N01_PR) 

 

“Isso, dá o prazo, né, eu pego, vou no calendário, marco e no dia 

eu venho aqui [para saber se o resultado chegou].” (N17_PR)  

 

Nove usuárias de EqSF de Niterói e uma de Rio Bonito também referiram 

a necessidade de retornar às unidades para informações sobre os resultados de 

exames, contudo algumas destacaram que na existência de alteração são 

informadas e convocadas pela equipe. Todas as demais entrevistadas, sete de 

Niterói e duas de Rio Bonito, relataram que são comunicadas pela equipe sobre 

a disponibilidade do resultado, onde o ACS assumiu papel de destaque como 

principal responsável por esta comunicação. 
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Quando questionadas sobre como se sentiam ao realizarem o exame nas 

unidades de saúde de primeiro contato, a maioria das usuárias dos dois 

municípios disseram estar acostumadas e que se sentem bem ao receber este 

cuidado. Contudo, isto não fez desaparecer as percepções dessas mulheres 

sobre o procedimento de coleta, como medo, desconforto, vergonha e 

constrangimento, sobretudo quando o profissional que realizava o exame era do 

sexo masculino: 

 

“...eu me sinto bem porque eu tô recebendo esse tipo de 

atendimento, mas eu me sinto constrangida porque é 

constrangedor, mas só isso.” (N04_EqSF) 

 

“Ah, eu acho que vergonha sempre tem, não tem muito pra onde 

correr.” (N06_EqSF) 

 

“É, exame preventivo não é legal fazer! Sempre tem aquele 

desconforto, mas já estou tão acostumada...” (N07_EqSF) 

 

“É, assim, eu fico morrendo de vergonha quando é homem, né? 

Com homem assim, eu fico morrendo de vergonha, mas assim 

não tem que fazer, não tem jeito.” (N18_EqSF) 

 

“Vergonha [para fazer o Papanicolau]. [...] Creio eu, que quando 

eu for fazer com ele [médico da EqSF] agora eu fico meia 

nervosa, um tempão que não faço isso com ele. Mas quando é 

mulher, eu fico mais tranquila, eu prefiro mulher.” (RB02_EqSF) 

 

“Ah, tem vez que eu sinto vergonha, tem dia que eu nem ligo, 

mas agora fazer com homem não dá certo.” (RB03_EqSF) 

 

Também foram apontados pelas participantes fatores facilitadores à 

realização do citopatológico de colo do útero, nos dois municípios, como 

marcação rápida, gratuidade e acolhimento dos profissionais: 

 

“O que é fácil, se eu chegar ali e falar que eu quero fazer um 

exame... pelo menos na época que eu tava vindo, né? Você 
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chega, “Ah quero fazer um preventivo”, eles marcam pra semana 

seguinte. Entendeu? [...] ele [médico] e [Nome enfermeira] me 

tratam super bem, é tranquilo o exame, não tem 

constrangimento nenhum...” (N03_EqSF) 

 

“Que você de um jeito ou outro tem resultado sem precisar 

pagar.” (N06_EqSF) 

 

“Ah, facilidade... é rápido! Por exemplo, eu venho [na unidade], 

semana que vem, por exemplo, eu tô fazendo preventivo....” 

(N10_EqSF) 

 

“O de facilidade é que elas [EqSF] viram mãe, né? Puxa a 

orelha.” (N11_EqSF) 

 

“Dificuldade eu não tenho, sempre fui muito bem atendida. 

Facilidade é só chegar aqui, colher e ser bem atendido.” 

(N17_PR) 

 

Resultado alterado: “nel mezzo del camin”1 

 

Sobre o processo de descoberta de HSIL, das 21 mulheres entrevistadas, 

nos dois municípios, 14 referiram ter realizado o exame no ano de 2016 dentro 

de suas rotinas de cuidado, por iniciativa própria. Outras quatro usuárias de 

Niterói e uma de Rio Bonito, realizaram o exame a partir de rastreamento 

oportunístico: 

 

“...porque eu tava fazendo um tratamento porque eu tava há 

muito tempo sem menstruar. Eu fico seis meses, quase um ano 

sem menstruar. [...] Expriquei tudo pra ele [médico]. Aí ele falou: 

“Vamo pedi o preventivo”. Aí quando pediu o preventivo, deu 

alteração.” (N01_PR) 

                                            
1 “Nel mezzo del camin” é uma frase em italiano que possui tradução literal em português de “no 
meio do caminho”. Foi primeiramente utilizada na literatura por Dante Alighieri, no poema épico 
“A Divina Comédia”, no século XIV, e posteriormente utilizada como título da obra de Olavo Bilac 
(1888). Neste estudo, esta frase é utilizada em uma metáfora ao momento das trajetórias das 
usuárias, em função da descoberta da doença e de seus percursos dentro do sistema de saúde.  
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“...eu queria fazer a operação [laqueadura], então, eu tive que 

primeiro fazer o preventivo e alguns exames, e deu alteração 

preventiva dizendo que podia ser o HPV...” (N06_EqSF) 

“Porque ela [usuária] tava lá [EqSF] e ele [médico] falou “Vamos 

fazer o preventivo.”. Porque senão ela não ia fazer.” (Filha de 

N13_EqSF) 

 

“...como eu trabalhava, nunca tinha ido no posto, não sabia que  

tinha que fazer esse exame todo ano, eu não tinha uma noção, 

depois que eu comecei a ir, que lá elas [EqSF] orientavam, 

perguntavam “Você fez o preventivo?”, aí eu não sabia nem o 

quê que era, aí eu comecei lá.” (N16_EqSF) 

 

“Esse eu fiz de onde eu vou [EqSF]. Aí ela [irmã da usuária] 

falou: “Marca. Tá marcando. Vai lá marcar um pra você”. Aí eu 

marquei esse dia aí [data da coleta].” (RB01_EqSF) 

 

Duas usuárias de EqSF do município sede, que não realizavam o 

citopatológico rotineiramente, informaram a busca pelo cuidado e a consequente 

descoberta do diagnóstico a partir de queixa de sangramento irregular: 

 

“E eu, por acaso, eu procurei um posto de saúde porque eu tive 

um... como que fala? Uma hemorragia. Aí quando eu procurei 

essa menina que acho que é enfermeira... aí o atendimento foi 

super rápido porque foi muito preocupante. [...] aí eu fui lá, falei 

que tinha acontecido isso, aí na mesma semana o doutor foi fez 

o exame preventivo...” (N03_EqSF) 

 

“...era muita hemorragia. [...] Eu agora tô tomando até remédio 

pra poder... porque se eu não tomar remédio, minha filha, 

menstruo direto.” (N09_EqSF) 

 

Quatro usuárias de Niterói e duas de Rio Bonito, todas de EqSF, estavam 

fora da faixa etária de rastreamento preconizada nas Diretrizes Brasileiras para 

o rastreamento de CCU, acima ou abaixo da idade. Uma dessas usuárias, 
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embora estivesse abaixo da faixa etária do rastreamento do câncer do colo do 

útero, procurou a unidade por considerar importante, pois já tinha vida sexual 

ativa. 

A maioria das entrevistadas informou convocação para comparecimento 

à unidade de saúde a partir do exame alterado. A comunicação ocorreu 

principalmente através de visita de ACS, mas também foi relatada ligação 

telefônica:  

 

“Tinha dado uma alteração no meu exame. Foi esse agente que 

vem com uma blusinha, ele falou pra ir lá, o meu marido recebeu 

e falou assim: “A [Nome usuária] tá em casa? Pede pra ela 

comparecer lá no posto de saúde, que deu uma alteração no 

exame dela e o doutor [Nome] quer falar com ela”.” (N03_EqSF) 

 

“...foi a [Nome ACS] ligou pra mim disse que o exame tinha 

chego pra mim poder vim [na unidade].” (N06_EqSF) 

 

“Quando chegou esse resultado, foi o meu irmão que me ligou e 

falou, que eu acho que eles [EqSF] trouxeram aqui e precisou 

levar ela [usuária N13] lá [na unidade] e conversar sobre isso, 

sobre a alteração.” (Filha de N13_EqSF) 

 

“Só quando eu fiz o primeiro preventivo [alterado] que a doutora 

[Nome] pediu. Foi quando ligaram pra minha residência e 

pediram pra eu comparecer na data, né? Por exemplo, se ligou 

de manhã pra comparecer até fechar aqui até doutora [Nome] 

tá. “Preu” procurar o enfermeiro [Nome], assim eu fiz. Aí eu vim, 

ele pegou meu preventivo e me levou direto a doutora [Nome], 

foi onde ela descobriu.” (N17_PR) 

 

“Aí eles foram me procurar lá [casa]. Realmente, esse negócio 

do alterado eles me procuraram. [...] acho que foi [Nome ACS]. 

[...] ela que foi lá na minha casa. Ela que foi, ela com a equipe 

dela e falou “Olha, vai lá, seu resultado deu alterado, tem que 

marcar a consulta, tudo”. Aí eu fui, aí na consulta ela [médica] 
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me deu o encaminhamento pro [Nome unidade de referência 

especializada].” (N18_EqSF) 

 

“Aí fiz [Papanicolau], aí acho que dois meses que leva pra ficar 

pronto. Aí [Nome enfermeira] entrou em contato com a minha 

mãe. Aí, ela foi e falou assim: “Ó, deu uma pequena 

alteraçãozinha e eu preciso falar com você”.” (RB02_EqSF) 

 

Em quase todos os casos, o profissional responsável por informar e 

orientar a usuária sobre o resultado alterado foi o médico. Apenas duas usuárias 

do município de Rio Bonito disseram ter recebido o diagnóstico através do 

enfermeiro. 

Um caso em especial destacou-se. Uma usuária de EqSF de Niterói 

desconhecia que o exame citopatológico de colo do útero, realizado no ano de 

2016, havia apresentado alteração. Tomou ciência do fato pela pesquisadora na 

data da entrevista, quando recebeu os detalhes da pesquisa para a entrevista e 

assinatura do TCLE. Esta usuária realizou o papanicolau pela primeira e única 

vez no ano de 2016 e se encontrava gestante de 37 semanas. Informou que há 

cerca de seis meses se mudara para um outro bairro e, por isso, passou a 

frequentar uma nova unidade de SF dentro do mesmo município, onde agora 

fazia acompanhamento pré-natal. Neste caso, o acesso ao prontuário da usuária 

foi autorizado pela mesma e pela EqSF e foi possível constatar a existência de 

anotações da unidade anterior acerca do resultado alterado, inclusive com 

indicação de medicação e solicitação de colposcopia em janeiro de 2017. Mesmo 

assim, a usuária disse não ter sido comunicada sobre o exame alterado 

sugestivo de HSIL e informou que não foi orientada a realizar o papanicolau nas 

consultas do pré-natal. A usuária referiu ainda constantes trocas de médicos, 

fato também observado nas anotações do prontuário, fazendo sobressair mais 

uma vez esta fragilidade das EqSF na região de saúde: 

 

“Eu ia nas consultas e aí uma vez eu perguntei a ela [médica], 

ela falou que tinha chegado [o resultado do Papanicolau], mas 

daí ela não falou nada. ...ela continuou fazendo as minhas 

consultas, eu não sei se foi devido a troca, porque lá ela foi 
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embora também. A médica [Nome]. E foi... era outro médico que 

daí ele já começou a ver a minha gravidez, eu não sei se foi 

nessa troca, se ela ainda ia falar, porque todo mês eu ia na 

consulta com ela, então, eu não sei se ela ainda ia me orientar 

em relação a isso.” (N16_EqSF) 

 

No tocante aos sentimentos das usuárias frente ao diagnóstico de HSIL, 

afloraram nas falas das mulheres significados como “nervosa”, “aflita”, “com 

medo”, “preocupada” e “tristeza” diante do desconhecido, evidenciando o 

impacto emocional causado na vida das participantes: 

 

“Nervosa porque eu não sabia o que significavam e, assim, não 

chegou a explicar exatamente o que era. Então eu fiquei mais 

nervosa ainda” (N04_EqSF) 

 

“Eu fiquei assustada. Fiquei assustada! Eu era novinha, morava 

com os meus pais. Minha mãe ficou assustada...” (N07_EqSF) 

 

“Ah, eu senti mal. Sei lá, eu fiquei preocupada...” (N09_EqSF) 

 

“Eu me senti mal, fiquei preocupada porque tava com uma irmã 

com esse mesmo problema, perdi uma irmã com esse problema 

[câncer], né? Então eu fiquei com medo.” (N10_EqSF) 

 

“Fiquei louca, fiquei doida. Falei, “Ai meu deus do céu”” 

(RB02_EqSF) 

 

“Ah, na hora [que recebeu o resultado] bateu aquela tristeza.” 

(RB03_EqSF) 

 

Segundo as mulheres entrevistadas nem sempre as informações e 

orientações dadas pelos profissionais no momento da comunicação foram 

suficientes para esclarecer as dúvidas ou minimizar a preocupação. Não raro foi 

mencionado busca por informações na internet o que lhes causava mais angústia 

e sofrimento: 
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“É eu perguntei a ele [médico] o que que deu, a alteração o que 

que era. Né? Que tipo de alteração. Aí ele falou que era uma 

inflamação, uma infecção. Que deu uma infecção, mas que só 

poderia dizer quando fizesse a colposcopia.” (N01_PR) 

 

“Ele [médico] falou assim, do jeitinho dele, que eu não tava 

entendendo nada. Eu que fui pesquisar na internet. Eu que fui 

pesquisar que grau é esse, Grau II. Ele me tranquilizou, ele não 

falou que poderia ser câncer que nada. Na segunda vez que eu 

fui nele, eu disse, “Doutor [Nome] fala pra mim qual é a verdade 

se eu tô com câncer ou não?”, Ele, “Não, você não tá com 

câncer, não”. [...] Aí eu falei pra ele, “Doutor [Nome], eu tô ou 

não tô com câncer? Porque eu li na internet.”. Aí tipo assim já fui 

com a ideia formada. (N03_EqSF) 

 

“Ela [médica] não explicou tudo. Ela só falou que deu uma 

alteração e que teria que fazer mais exames pra saber 

exatamente o que era. Pra confirmar, mas explicar 

detalhadamente, até pra eu entender mesmo não.” (N04_EqSF) 

 

“Ela [médica] falou que tinha dado uma alteração, início eu fiquei 

um pouco assustada, mas eu perguntei pra ela o que era, ela foi 

me explicando, ela falou que era referente ao HPV [...] Que pode 

causar o câncer no colo do útero, né? [...] eu fiquei com dúvida, 

mas depois eu fui pesquisar na internet.” (N05_EqSF) 

 

“Eu acho que [a médica] não me orientaram direito, não. Eu 

sempre pesquisei muito a internet. Eu sempre tenho dúvidas. A 

gente sempre tem, né. Sempre tem. Às vezes por eu já saber 

que médico é assim, só atende a gente correndo, elas nunca têm 

paciência de explicar tudo, aí eu nem prefiro perguntar, eu 

pesquiso na internet, às vezes é até ruim por um lado... elas 

[médicas] não têm paciência...” (N07_EqSF) 

 

“Eu saí [da EqSF] com dúvida, com vergonha de perguntar o que 

tava acontecendo.” (N09_EqSF) 
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Mas também foi relatado, por algumas usuárias, acolhimento e empatia 

por parte dos profissionais que as orientaram: 

 

“Ele [médico] me mostrou como é o colo do útero, essa alteração 

e que era pra mim fazer esse exame [colposcopia], né. Até eu 

grávida mermo, ele ficou preocupado. Ficou perguntando o que 

eu ia fazer. Acho que a preocupação dele foi mais por causa 

desse negócio do que pela minha gestação.” (N02_EqSF) 

 

“A gente tá sempre ali conversando com os médicos do posto 

[EqSF]. São eles que nos dá todo o suporte. Tá me entendendo? 

Eu acho que são as melhores pessoas, sabe. Não tô 

desvalorizando os outros. Mas são as pessoas que nos deram 

mais suporte. Me tranquilizou.” (Filha de N13_EqSF) 

 

Houve ainda relatos, entre usuárias de EqSF de Niterói, de prioridade e 

agilidade de atendimento na UBS a partir do exame alterado: 

 

“Desde quando acusou esse grau II o atendimento super rápido 

na parte do posto [EqSF].” (N03_EqSF) 

 

“Nesse caso agora, que eu lembro, na verdade, ela [médica] 

marcou [o Papanicolau] já assim, primeira segunda-feira ela veio 

fazer de manhã, porque era um caso de urgência.” (N18_EqSF) 

 

A partir das experiências das participantes da pesquisa com os serviços 

que funcionam como porta de entrada para o sistema na região de saúde, foi 

construído um quadro esquemático acerca das ações acessadas nestes 

serviços, que de certa forma, expressam facilidades (caminhadas sem 

interdições – branco) e dificuldades (identificação de pontos de interdição – 

cinza) nas TA destas usuárias (Quadro 2): 
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Quadro 2 – Trajetória assistencial das usuárias nos serviços de primeiro contato – 
Controle do Câncer do Colo do Útero – Niterói e Rio Bonito – 2018  
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N01_PR             

N02_EqSF             

N03_EqSF             

N04_EqSF             

N05_EqSF             

N06_EqSF             

N07_EqSF             

N08_EqSF             

N09_EqSF             

N10_EqSF             

N11_EqSF             

N12_EqSF             

N13_EqSF             

N14_EqSF             

N16_EqSF             

N17_PR             

N18_EqSF             

N19_EqSF             

RB01_EqSF             

RB02_EqSF             

RB03_EqSF             

Fonte: Elaboração própria, em dezembro/2018. Construção a partir das entrevistas. 

Legenda:   Negativo 
                  Positivo  

    

 

Embora tenham sido elencados entraves no acesso aos serviços de 

primeiro contato, as unidades e seus profissionais foram bem avaliados pela 

maioria das entrevistadas, nos dois municípios. 

Em geral, as mulheres entrevistadas atribuíram boas notas para o cuidado 

recebido, enfatizaram atitudes acolhedoras e humanizadas nas unidades e 

classificam o atendimento como bom e os profissionais como atenciosos: 
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“Ele [médico] é bem compreensivo. Ele atende bem. Ele me 

recebe bem também. Ele me explica. [...] Mas ele é bem 

compreensivo, ele é bem atencioso. [...] pras meninas [EqSF], 

elas estão de parabéns, porque elas... todo mundo que tá aqui, 

tá sendo muito cuidadoso comigo, entendeu? [...] 

Especificamente pras meninas, nota 10. Elas estão cuidando 

muito bem de mim, me ajudando a me cuidar.” (N05_EqSF) 

 

“10 também [para EqSF], porque foi bem prestativo, ela 

[enfermeira] fez tudo assim, procurou, ligou... entendeu? Ela que 

marcou passou endereço, ligou pra mim pra falar como que era.” 

(N06_EqSF) 

 

“Olha, eu não tenho do que reclamar. Não tenho do que 

reclamar. Sou muito bem atendida aqui [EqSF], tipo assim, eles 

dão atenção. Não tenho o que reclamar. Gosto. Tipo assim, eu 

acho excelente o trabalho deles aqui, são muito atenciosos com 

a gente.” (N08_EqSF) 

 

“Aqui [EqSF], fora os exames, eu daria 10. Não tenho que 

reclamar.” (N11_EqSF) 

 

“...aqui [EqSF] eu daria 10. Aqui, porque eu tenho um suporte 

muito bom! Até emocionalmente, porque isso desgasta a gente. 

[...] É o atendimento. Entendeu? Eu acho que emocionalmente, 

nós estamos tendo muito mais. [...] Porque o suporte emocional 

aqui você não tem noção o quanto é válido isso, sabe?” (Filha 

de N13_EqSF) 

 

“Pra mim é [nota] 10! Mesmo tendo que vim aqui [Policlínica] 

marcar consulta, mas quando eu preciso pra minha família, pra 

minha filha, pros meus netos, pro meu bisneto, eu sempre 

consigo.” (N17_PR) 

 

“Em relação ao atendimento eu não tenho o que reclamar. Foi, 

assim, eu posso dizer que foi o primeiro posto [EqSF] que eu 

cheguei e fui super bem tratada.” (N18_EqSF) 
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“[nota] 10 também, o atendimento aqui [EqSF] é ótimo! Por 

enquanto tá sendo bom.” (RB03_EqSF) 

 

 

3.3 – O PERCURSO ATÉ A REDE SECUNDÁRIA: VEREDAS 

“O real não está no início nem no fim, ele 

se mostra pra gente é no meio da 

travessia.” 
(Guimarães Rosa - Grande Sertão: Veredas) 

 

Aqui são explorados os caminhos percorridos pelas usuárias ao saírem, 

ou não, do primeiro nível de atenção para os serviços de atenção especializada 

e hospitalar. Buscou-se avaliar a continuidade e a gestão do cuidado frente ao 

diagnóstico de HSIL, de acordo com os componentes das dimensões definidas 

na matriz de análise (Quadro 1). Descreve-se a organização do fluxo 

assistencial, o acesso à atenção especializada, a integração de ações e serviços 

na RAS da região de saúde, a coordenação informacional e o papel da APS na 

coordenação do cuidado entre os níveis de atenção. 

Para a confirmação do diagnóstico e tratamento de HSIL, os percursos 

das usuárias entrevistadas foram diversos dentro da região de saúde e também 

fora dela, nos dois municípios. 

Nem todas as usuárias entrevistadas transitaram entre os níveis de 

atenção, mesmo quando necessário. A usuária N16 de EqSF do município sede, 

como destacado anteriormente, não recebeu o encaminhamento para a 

colposcopia e desconhecia o resultado alterado do Papanicolau que realizara no 

ano de 2016, logo não teve ciência do agravo, tampouco confirmação 

diagnóstica ou oportunidade de continuidade assistencial. 

Uma usuária de EqSF do município de Rio Bonito, embora tenha sido 

encaminhada pela APS para a AE, após o resultado do exame alterado optou 

por não prosseguir com a investigação e não realizou a colposcopia solicitada 

pela médica, justificando que, pelo seu entendimento, poderia apenas usar uma 

“pomadinha”, além de se sentir muito constrangida com os cuidados 

ginecológicos:  
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“Falaram pra mim que não ia crescer mais nada. [...] Quem falou 

foi... Até a doutora mesmo falou que se até uma pomadinha 

melhorava. Aí, eu expliquei a você... pra mim foi muito chato 

[fazer o Papanicolau].” (RB01_EqSF) 

 

Com relação às 19 mulheres que deram seguimento à assistência, o 

acesso à atenção especializada se deu em sua totalidade a partir de 

encaminhamentos feitos pelos serviços de primeiro contato, dos dois municípios.  

Em quase todos os casos, o agendamento de consultas e exames no 

segundo nível de atenção foi realizado pelas EqSF, Policlínicas ou Ambulatórios. 

Apenas uma usuária de Policlínica Regional de Niterói referiu ter ido 

pessoalmente ao serviço especializado para agendar a colposcopia: 

 

“...foi ele [médico da Policlínica] que me deu o papel 

[encaminhamento] pra levar direto lá [serviço da atenção 

especializada] [...] porque eu tinha que marcar lá na [Unidade 

especializada de referência].” (N01_EqSF) 

 

No município sede, o médico foi quem predominantemente encaminhou e 

orientou as usuárias sobre as condutas, nas duas modalidades de serviços de 

primeiro contato. Algumas usuárias de EqSF também referiram orientação por 

parte de enfermeiros. No geral, as orientações sobre o tratamento foram 

consideradas satisfatórias, no entanto, destacaram-se nas falas de algumas 

mulheres falhas de comunicação entre os profissionais de saúde e as usuárias 

com consequências negativas de várias ordens. 

Neste sentido, as narrativas revelaram desconhecimento e dúvidas das 

usuárias sobre suas condições de saúde e sobre a terapêutica proposta pela 

EqSF, mencionados por essas mulheres como comportamento “seco” e 

explicações sem muitos detalhes por parte dos profissionais que as orientaram 

na APS e até reações emocionais das usuárias que resultaram em baixa adesão 

e participação na conduta clínica: 

 

“Ela [médica da EqSF] não explicou tudo. Ela só falou que deu 

uma alteração e que teria que fazer mais exames pra saber 
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exatamente o que era. Pra confirmar, mas explicar 

detalhadamente, até pra eu entender mesmo não.” (N04_EqSF) 

 

“Não entendi nada [explicação da médica da EqSF] e já tava 

vindo esses “probremas” pra mim, o que viesse pra mim, nem 

esquentava, entendeu?” (N12_EqSF) 

 

“Então, o que ela [médica da EqSF] me explicou, pra mim 

pareceu assim, não pareceu grave. Ela não falou... Foi muito 

seca.[...] Ela me explicou, eu achava assim que era uma simples 

lesão, né? Talvez uma raspagem, alguma coisa, né, consiga 

com uma cirurgia que não abre nada, cirurgia simples, vai 

melhorar. Então assim, a única coisa que ela falou foi “Olha, 

você não pode deixar passar se não vai virar um câncer” Só isso 

que ela falou.” (N18_EqSF) 

 

Além disso, a falha na orientação dada pela EqSF acarretou na não 

realização da consulta no serviço especializado na data agendada no município 

sede, o que gerou gastos adicionais com transportes e deslocamento, bem como 

transtornos causados pela ausência dessas mulheres em seus empregos: 

 

 “Na primeira vez quando eu fui, eu tinha que levar... Levei meu 

encaminhamento, só que não falaram nada daqui do posto 

[EqSF] que era pra levar o meu preventivo. Eu não tinha levado. 

[...] Eles não botaram meu preventivo junto com meu 

encaminhamento. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá [AE] a menina 

não me atendeu, a recepcionista, falou que eu tenho que ter o 

preventivo também. Aí eu tive que voltar pra pegar o preventivo, 

mas Doutor [Nome] não estava, perdi meu dia que tava marcado. 

Fui lá marcar de novo.[...] Não me explicaram. Os meninos daqui 

[EqSF] esqueceram de botar meu preventivo no meu 

encaminhamento.” (N02_EqSF) 

 

“É, teve até uma vez que a [médica] daqui [EqSF] me mandou 

pra lá [AE] sem papel nenhum e foi um dia perdido, que eu saí 

de lá chorando. [...] Porque ela [médica da AE] não me atendeu 
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de jeito nenhum, eu tive que faltar trabalho, ter que sair de 

madrugada daqui porque horário lá é sete horas da manhã, 

então pra você chegar cedo, conseguir vaga, e ela foi super 

grossa, disse que... mas, foi erro da médica daqui e não me deu, 

a gente como paciente não... eu saí bem chateada, a enfermeira 

me consolou. Isso nem tem muito tempo. [...] Ela [médica da AE] 

não quis me atender. E eu com essas infecções, né, eu 

precisando de atendimento e ela não quis. Só se eu tivesse o 

papel da médica daqui [EqSF], mas sendo que eu tenho 

prontuário, tenho tudo lá.” (N07_EqSF) 

 

No município de Rio Bonito todas as usuárias referiram ter sido bem 

orientadas pelas EqSF e Ambulatório sobre o seu seguimento terapêutico. Neste 

cenário, o enfermeiro foi o principal profissional responsável pela explicação das 

condutas. Apenas uma usuária referiu ter sido comunicada pela médica da 

EqSF. 

Em Niterói, as dezessete usuárias que acessaram a AE foram 

encaminhadas para a unidade de referência em patologia cervical da região. 

Destas, treze confirmaram a realização da colposcopia e apenas oito fizeram o 

histopatológico cervical, biópsia de colo do útero, na mesma unidade. A usuária 

N13_EqSF, apesar de ter realizado os exames na referência do município, fora 

encaminhada para nova biópsia cervical no serviço de referência em oncologia 

da rede, para confirmação do CCU. 

Todas as usuárias de Niterói demonstraram conhecimento sobre a 

territorialização e localidade dos serviços da AE para os quais foram 

encaminhadas. As duas usuárias de Rio Bonito que realizaram procedimentos 

na AE foram encaminhadas para serviços distintos. A usuária RB02_EqSF 

realizou colposcopia e biópsia de colo uterino em uma unidade hospitalar de 

Universidade Federal na região de saúde Metropolitana I. A usuária RB03_EqSF 

foi referenciada para um serviço especializado em um município próximo, 

Itaboraí, dentro da Metropolitana II, e não referiu a realização de colposcopia ou 

de biópsia do colo do útero. Informou ter realizado dois outros citopatológicos na 

AE. Ambas usuárias, referiram que não conheciam os locais para onde foram 
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encaminhadas e disseram ter feito uso de transporte fornecido pela prefeitura 

para irem a estes serviços. 

O agendamento de consultas e exames na AE foi referido como rápido 

por mais da metade das mulheres entrevistadas, considerando os dois 

municípios. De acordo com a maioria das usuárias, a entrada no nível secundário 

de atenção se deu em até um mês: 

 

“Olha, se eu não me engano, eu não me lembro se [a consulta 

na AE] foi no mês seguinte, mas foi muito rápido...” (N04_EqSF) 

 

Porém quatro usuárias do município sede fizeram relatos de demora para 

a marcação de serviços especializados, uma delas relatando, inclusive, certa 

tolerância com atraso: 

 

“Aí me encaminhou pra [Nome serviço da AE]. Demorou acho 

que uns dois, três meses.” (N02_EqSF) 

 

“Pra ir pra lá [AE], pra fazer primeira colposcopia demorou um 

pouco. Porque não tinha vaga, eu não lembro, mas eles tavam 

esperando uma vaga.” (N05_EqSF) 

 

Mais uma vez, os obstáculos enfrentados, agora em função do tratamento 

na média complexidade, determinaram a busca e utilização de serviços na rede 

privada. Assim, das 21 usuárias entrevistadas, 7 referiram a utilização de 

serviços privados/particulares nas suas trajetórias em função do diagnóstico de 

HSIL. 

Em Niterói, a usuária N03_EqSF disse ter esperado tanto pelo 

encaminhamento para AE na rede pública que desistiu e preferiu aguardar até 

que tivesse dinheiro para realizar a colposcopia em serviço privado. Contou que 

somente conseguiu fazer quando recebeu o 13º salário, porém este saiu 

atrasado, postergando ainda mais o seu tratamento: 

 

“...não tinha vaga pra marcar [a colposcopia]. Aí eu fui no [Nome] 

que era o enfermeiro-chefe que ele que marca, que ele entra no 
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sistema. Aí ele ia no sistema na minha frente, ele, “Não tem 

vaga, não tem vaga.” [...] Pois é, eu fui em agosto [de 2016], eu 

esperei o décimo terceiro. Acho que fiz em abril. Foi em abril 

porque ela [médica] me chamou atenção agora, que eu demorei 

um ano pra fazer. Mas foi em abril de 2017 que eu fiz. A primeira 

colposcopia foi no particular, em abril 2017.” (N03_EqSF) 

 

Além do caso citado acima, outras quatro usuárias de EqSF e uma de 

Policlínica Regional de Niterói buscaram consultas e exames particulares com o 

objetivo de agilizarem o processo diagnóstico ou para exames pré-cirúrgicos, 

ainda que isso lhes causasse algum tipo de impacto na renda. 

A usuária N17_PR, de Policlínica Regional de Niterói, após o resultado 

alterado acessou diversos serviços na rede privada: consulta com médico 

ginecologista, novo preventivo, ultrassonografia transvaginal, colposcopia e 

exames pré-cirúrgicos. Sobre a colposcopia, disse ter realizado a primeira no 

serviço de referência da rede pública, cerca de 15 dias após ter sido 

encaminhada pela médica da Policlínica Regional que frequenta, porém precisou 

realizar novamente o exame. Desta vez o agendamento demorou mais, o que a 

motivou a realizá-lo na rede privada, mesmo tendo que aguardar até que tivesse 

dinheiro para pagar pelo procedimento: 

 

“É a maior burocracia. Eu peguei, fui e desisti [de esperar pela 

colposcopia]. Parei, pensei, aguardei uns meses, né? Aí foi 

aonde que [...] eu paguei R$ 300 [pela colposcopia].” (N17_PR) 

 

A entrevistada N09_EqSF, de Niterói, optou por fazer os exames pré-

cirúrgicos na rede privada, pois, segunda a mesma, na APS demoraria muito e 

poderia atrasar ainda mais a marcação da conização que já aguardava há tanto 

tempo e que possivelmente faria nas semanas seguintes à data da entrevista: 

 

“Raio X de tórax, fiz o exame de sangue completo, negócio de 

AIDS, tudo, qualquer tipo de doença... E o preventivo. [...] Tudo 

no particular.” (N09_EqSF) 
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A maioria das usuárias não referiram necessidade de retorno na AE. No 

município sede, apenas cinco usuárias de EqSF e as duas de Policlínica 

Regional relataram ter feito mais de uma consulta no serviço especializado e 

disseram agendar seus retornos no próprio serviço, após as consultas. Mesmo 

aquelas que aguardaram mais tempo para acessar a AE no primeiro 

encaminhamento, consideraram rápida a marcação de retorno: 

 

“É lá [AE] marcava [o retorno] mais fácil. Lá a gente ia, marcava, 

aí era atendida rápido. Marca geralmente, quinze dias, duas 

semanas depois.” (N01_PR) 

“Já saía de lá [AE] agendada pra voltar.” (N10_EqSF) 

 

“Se eu fui dia 16/03, se tivesse que voltar... No mesmo dia 16/03, 

marcaram pra mim retornar [em dois meses] no mesmo dia, 

16/05. Não era preciso ir lá [AE] de novo.” (N17_PR) 

 

Entre as duas usuárias de Rio Bonito que deram seguimento ao cuidado, 

uma fez relato semelhante às usuárias do município sede sobre a marcação de 

retorno ao sair da consulta na AE. Entretanto, a usuária RB02_EqSF contou que 

no serviço para onde fora encaminhada, um hospital de referência em saúde da 

mulher de outra região de saúde, o agendamento do retorno dependia do período 

do mês no qual ocorria a consulta, pois as agendas eram abertas em dias 

específicos no mês. Logo, se a data de sua consulta coincidisse com o período 

de marcação, conseguia agendar no mesmo dia, caso contrário, precisava estar 

presencialmente no dia determinado para as marcações: 

 

“...eu ia lá (AE) hoje, aí o médico passava mais um pedido pra 

marcar. [...] Aí ele falava assim, “Agora você vai lá na frente e 

marca a próxima data".Aí só botava [no pedido de retorno] um 

mês, lá na frente só tava a data, às vezes não tinha, não tava 

perto ainda pra marcação. [...] a menina falava assim, você vem 

[na AE para marcar] no início, vamos dar exemplo, de agosto, aí 

eu perguntava pra ela, do início até que data? "Ah até dia 10"” 

(RB02_EqSF) 
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Nos dois municípios, a maioria das usuárias relataram que eram 

comunicadas sobre o resultado da colposcopia durante o exame, pelos médicos 

da AE.  

Em Niterói, emergiu nas falas de sete usuárias o fato de terem realizado 

a colposcopia, para confirmação diagnóstica de HSIL, cujo resultado apresentou 

normalidade. Destas, duas usuárias tiveram a confirmação posterior da lesão, o 

que acarretou no atraso do início do tratamento, como exemplificado na fala a 

seguir:  

 

“Aí eu fui fiz, a primeira colposcopia, aí a doutora de lá [AE] 

mandou o papelzinho que não tinha visto nenhuma alteração a 

olho nu, coisa e tal, aí me passou uma pomada, depois que eu 

usei essa pomada fiz um novo preventivo e fui mandada fazer 

uma outra colposcopia. Aí fiz essa outra colposcopia, depois que 

eu fiz essa colposcopia, lá mesmo ela pediu pra mim depois 

voltar, marcou pra mim fazer uma biópsia, aí que foi feita a 

biópsia.” (N05_EqSF) 

 

Duas usuárias, ao retornarem para a APS após o resultado normal na 

colposcopia, repetiram o citopatológico que apresentou resultado sugestivo de 

processo inflamatório e, por isso, prosseguiram em acompanhamento com o 

médico da EqSF. Três não retornaram ou deram continuidade ao tratamento, 

pois não consideraram esta necessidade: 

 

“...quando eu cheguei na [Nome da unidade de referência 

especializada], eu fiz esse outro exame [colposcopia] pra ver se 

tinha alguma coisa, e não tinha nada... ela [médica da AE] disse 

que não tinha nada, eles não me deram outro exame. Então eu 

só voltei pra... acho que se eu não me engano eu mostrei, mas 

eu não deixei o resultado do exame pra eles [EqSF] anotarem 

no prontuário lá, então eu levei pra casa e deixei lá. Que eu achei 

que tava tudo bem...” (N04_EqSF) 

 

“É, deu [na colposcopia] um pouquinho só de inflamação que ela 

tinha dito, mas que não era nada de HPV. [...] ela [médica] falou 



115 

 

que não tinha o HPV e tudo e eu também não corri mais atrás, 

também não falei mais nada, ficou por isso. A infecção eu 

também não fiz nada.” (N06_EqSF) 

 

“Aí a médica [AE] falou que não era bem isso [HSIL], mas que 

deu alteração. Essa alteração a gente tem que vigiar, tem que 

cuidar. [...] Não deu nada. Deu uma alteração de assim não está 

normal, mas também não é o que se achava, entendeu? [...] faz 

pouco tempo, agora pra cá, que eu vim marcar novamente.” 

(N11_EqSF) 

 

A usuária N11 ainda referiu automedicação: 
 

"Eu me trato desse jeito, porque foi desse jeito, se você ver o 

relatório, tá tudo escrito a mesma pomada do mesmo jeito, você 

acaba sendo médica. Eu não preciso vir aqui [EqSF], já sei o que 

tomar, já sei como que funciona.” (N11_EqSF) 

 

Quanto ao resultado da biópsia de colo uterino, as mulheres que 

realizaram tal procedimento informaram tempo de espera de cerca de 90 dias. 

As próprias usuárias precisavam retornar ao serviço especializado para saber do 

resultado. Quando prontos, assim que compareciam ao serviço da AE, tinham 

então uma consulta agendada com a médica do serviço especializado para 

conduta clínica e orientações sobre o resultado. Apenas a usuária N13_EqSF, 

único caso confirmado de CCU, referiu ter sido informada pela AE, via ligação 

telefônica, sobre liberação do resultado. Ainda assim, sua filha precisou buscar 

o laudo do histopatológico na unidade do serviço especializado. 

Das 19 usuárias entrevistadas, nos dois municípios, que acessaram os 

serviços especializados, quatorze disseram ter recebido algum tipo de 

informação, explicação ou orientação pelos profissionais da AE: 

 

“...ela [médica da AE] explicou tudo direitinho. Aí falou pra mim 

que não tinha dado nenhuma alteração, que não era pra mim 

ficar assim nervosa, porque era uma coisa... tipo assim, era uma 
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coisa grave, mas não era pra mim ficar muito preocupada, 

porque não era tão grave assim...” (N08_EqSF) 

 

“Eu não tenho nenhuma queixa em questão da doutora [médica 

da AE]. Pelo contrário, ela foi bem franca, ela foi bem realista, 

ela falou, ela explicou. Um doce também. Teve uma paciência, 

um carinho. Que a gente percebe quando as pessoas dão 

realmente atenção e quando não dá, entendeu?” (Filha de 

N13_EqSF) 

 

“Aí explicou que eu tava com essa lesão, tava grande que eu ia 

ter que fazer essa... tipo, uma mini cirurgia, ela falou assim, não 

falou conização, falou assim mini cirurgia, e se fosse canceríase 

[cancerígeno], né, que ela ia e me encaminhava pro INCA” 

(N14_EqSF) 

 

“Lá [AE], eles são sempre muito agradável. Assim, a médica que 

fez [o exame] também muito profissional, sabe? Ela falou que 

não viu muita alteração não. Não viu muita alteração. No que ela 

estava vendo, ela não viu muita alteração não.” (N19) 

 

Ainda assim, falhas na comunicação médico-paciente foram evidenciados 

nas narrativas e refletiram problemas no acolhimento por parte dos profissionais 

da AE do município sede: 

 

“...a doutora que me atendeu no [Nome serviço da AE] não me 

explicou muita coisa e até ela disse que esse pobrema que eu 

tava, tava desde 2009, quando eu tava fazendo tratamento lá na 

gravidez do meu filho. Mas só que eu ainda perguntei a ela: 

“Como é que nenhum médico falou isso pra mim?”. Aí ela falou: 

“Por que você não operou isso, não viu isso antes?”. Aí eu falei: 

“Doutora, eu tenho vários preventivos e nenhum médico falou 

nada. Pelo contrário, eles falavam que deu alteração, passava 

pomada e nunca explicou o que que era...” (N01_PR) 
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“...[médicos da AE] não explicam as coisas direito, aí a gente fica 

com vergonha de perguntar, a gente fica sem noção. Sei lá 

porque eu acho assim o médico, ele sabendo o problema seu 

ele tem que chegar e explicar direitinho, né? Pra você ir sabendo 

o que tá acontecendo. Eu fiquei muito assim sem saber o que tá 

acontecendo comigo.” (N09_EqSF) 

 

“Não tive nem tempo de perguntar, porque você não tem tempo 

de perguntar. Você chegou, se jogou em cima de uma maca, o 

que ela [médica da AE] pensou na cabeça dela, está resolvido, 

pronto e acabou. É bem isso.” (N11_EqSF) 

 

Também sobressaiu nas falas das usuárias a pouca clareza que tinham 

sobre os procedimentos para os quais foram encaminhadas e submetidas na AE. 

Nas narrativas de usuárias de EqSF do município de Niterói ficou evidente o 

desconhecimento sobre o tipo de atendimento que fizeram no serviço 

especializado e referiram que a consulta foi apenas para a médica “olhar”: 

 

“Eu não cheguei a fazer exame [na consulta da AE]. Ela só olhou 

como se fosse fazer um preventivo. Ela mandou eu abrir as 

pernas, olhou bem e na próxima eu ia fazer a biópsia. Ela ia 

arrancar um pedacinho só.” (N02_EqSF) 

 

“...se eu não me engano, foi novamente Papanicolau [o exame 

realizado na AE]. [...] a diferença [entre o exame feito na EqSF e 

o da AE] que eu não vou saber. Olharam. Olharam. É, ela 

[médica] olhou e viu que não tinha alteração nenhuma, pelo 

menos foi o que ela disse.” (N04_EqSF) 

 

Até o término da etapa de campo, menos da metade das mulheres 

referiram ter finalizado ou estarem em fase de finalização do tratamento.  

Seis usuárias de Niterói relataram recomendação para procedimento 

cirúrgico de conização. Destas, apenas três haviam realizado a intervenção até 

a data das entrevistas. Uma usuária de EqSF informou que já havia realizado os 

exames pré-cirúrgicos e aguardava a vaga para o procedimento no Hospital 
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Municipal para o qual foi referenciada. Duas mulheres, também de EqSF, haviam 

sido convocadas a realizar novos exames com a supervisão de ginecologia de 

suas regiões municipais para confirmação diagnóstica, devido a divergências de 

resultados em exames anteriores, e posterior encaminhamento à cirurgia, caso 

confirmada a necessidade. 

Uma usuária de EqSF de Niterói informou ter realizado tratamento de 

cauterização na AE e que este acompanhamento foi rápido e eficiente: 

 

“Foi tudo bem rápido, tanto que eu nem consigo me lembrar 

muito bem, eu sei que logo deu as verrugas, fui tirar e logo 

cauterizei. Aí eu tinha um machucado no útero, que eu tive que 

fazer a biópsia pra saber se era câncer. Aí fiz e graças a Deus 

não deu nada. Aí cauterizei, graças a Deus nunca mais voltou. 

Teve uma vez que tava chegando a dar de novo, mas ela 

[médica AE] logo jogou um ácido que queimou. Foi tudo bem 

rápido.” (N07_EqSF) 

 

Em Rio Bonito, apenas RB02_EqSF informou a finalização do cuidado. 

Contudo este se deu através de acompanhamento médico bimestral, em serviço 

da AE, com uso de medicação tópica e via oral. 

No caso de Niterói, revelou-se nas trajetórias que a primeira referência 

para AE com fins de diagnóstico é realizada e agendada pela APS. No entanto, 

para o acesso à atenção hospitalar, as quatro usuárias que foram referenciadas 

para este serviço assumiram a responsabilidade de marcação das cirurgias nos 

hospitais. Isto é, percorreram a rede entre os pontos assistenciais de média e 

alta complexidade, de posse de seus encaminhamentos, para a realizar o 

agendamento, como exemplificado na fala a seguir: 

 

“O pessoal do [Nome da unidade de referência especializada] 

que, quando deu o resultado da biópsia, falou pra poder marcar 

“Você vai lá [no Hospital], marca [a conização]” Aí aonde [o 

Hospital] falou: “Assim que tiver uma vaga a gente liga pra 

senhora”. Aí eles me ligaram dizendo que tinha saído uma vaga, 
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que eu tinha que levar a documentação lá no hospital.” 

(N01_PR) 

 

Das usuárias que relataram finalização do tratamento nos dois municípios, 

todas referiram orientação para realização semestral do citopatológico de 

seguimento, conforme as recomendações médicas. 

A utilização de transporte sanitário, fornecido pela prefeitura, foi 

mencionada pelas duas usuárias do município de Rio Bonito que acessaram a 

AE e fizeram o tratamento fora de seu município de domicílio. No entanto, o 

relato sobre a disponibilidade do transporte revelou as dificuldades para o 

agendamento, horários de saída, a logística do transporte e o impacto da 

distância geográfica nesta rotina. A usuária RB02_EqSF discorreu sobre o 

acompanhamento bimestral que realizou na AE fora de seu município de 

moradia, que ficava em outra região de saúde, e revelou os obstáculos 

enfrentados para o agendamento, das condições e tipo de transporte e de 

acessibilidade nos muitos e longos deslocamentos em direção a São João de 

Meriti/RJ, na Baixada Fluminense, distante cerca de 100km. Contou que até 

chegar à unidade de saúde de tratamento, o transporte do tipo van percorria 

vários pontos, em outro município, para deixar os demais usuários que conduzia 

e que faziam acompanhamentos em diferentes locais: 

 

“...ir pra lá [AE] e ficar o dia inteiro é muito ruim. Você ia... eu 

ficava mais cansada do que um dia de trabalho. [Sai] 5:30 da 

manhã. [...] Chegava oito horas. [...] Só retorna depois que todo 

mundo acabar também. Era uma van.  São 15 lugares, né? [...] 

Mas só podia vir embora, depois que todos os pacientes das 

outras unidades fossem atendidos. Tinha vários pontos, fazia 

maior torneio [tour] pelo Rio. Flamengo, lá pelo lado da Gávea, 

um monte de... eu era a última.” (RB02_EqSF) 

 

Quando questionadas sobre ter um profissional de referência na AE, 

nenhuma usuária destacou a existência de alguma pessoa que deveriam 

procurar ou que ficasse responsável pelo seu cuidado. Entretanto, as usuárias 

de Niterói que estiveram mais de uma vez no serviço especializado 
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demonstraram conhecer a médica responsável pelos exames e referiam-se a ela 

pelo nome. 

O acompanhamento das usuárias após o diagnóstico de HSIL por 

profissionais das unidades de saúde de APS foi referido por apenas quatro 

usuárias de EqSF de Niterói e por uma usuária do município de Rio Bonito. Faz-

se necessário destacar que, nos casos relatados no município sede, uma das 

usuárias fazia parte do quadro de funcionários da EqSF e, por isso, tinha vínculo 

estreito com a equipe, e uma outra usuária teve o diagnóstico já em estágio 

avançado de CCU, demandando outros tipos de cuidado e acompanhamento da 

EqSF. Destas, a usuária N05_EqSF, foi a que revelou um tratamento 

integralmente conduzido pela APS, dentro das possibilidades da EqSF. A 

participante contou que era orientada pela EqSF a sempre retornar depois das 

consultas na AE para informar os resultados. Disse que, devido a divergências 

entre alguns resultados do exame, passou a ter o seu caso acompanhado pela 

supervisora de área de Ginecologia e na próxima consulta que já estava 

agendada na AE seria acompanhada pela enfermeira de sua equipe: 

 

“...mas o pessoal [EqSF] sempre pedia pra mim trazer, pra eles 

poderem ver o que tinha dado lá, o resultado, entendeu? As 

meninas daqui [EqSF] pediam pra mim trazer pra ver. [...] trouxe 

[o resultado da colposcopia] pra cá pra eles [EqSF] ver, aí a 

responsável geral [médica supervisora regional da ginecologia] 

daqui analisou, que ela também ficou preocupada, e pediu um 

novo preventivo pra ver se tem alteração. [...] aí agora eu fiz o 

preventivo há pouco tempo, esperando chegar o resultado pra 

ver se vai ter alguma alteração. Tendo alguma alteração eu vou 

ser encaminhada a fazer uma outra biópsia. Aí agora, parece 

que uma das enfermeiras [da EqSF] vai comigo...” (N05 _EqSF) 

 

Em Rio Bonito, a usuária informou ter sido acompanhada pela 

coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, que fazia parte da rede social 

de sua família:  

 

“Aí como eu não vinha mais aqui [Ambulatório Municipal], né? 

Eu só vinha mais pra mostrar o resultado dos exames, quando 
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dava pra mim vim. Eu tava trabalhando, aí ela [coordenadora do 

Programa de Saúde da Mulher] sempre ligava pra mim, 

mandava um WhatsApp, perguntava pra minha mãe, "Você tá 

fazendo exame direitinho? Tem que fazer o preventivo, ó o 

tempo que já tem". Aí eu falei, "Não, tô fazendo lá no Rio". Aí 

ela, "Ah, então tá bom. Se tá fazendo lá então tá ótimo".” 

(RB02_EqSF) 

 

Assim como descrito na categoria anterior, a realização de busca ativa 

pelas unidades de primeiro contato foi pouco mencionada pelas usuárias 

encaminhadas aos serviços especializados, dos dois municípios. Em Rio Bonito 

no relato da usuária que desistiu do tratamento após ser encaminhada para a 

AE, não houve nem mesmo menção à convocação para novo exame 

citopatológico, mesmo a usuária frequentando a unidade para acompanhar seu 

quadro de hipertensão arterial.  

Em Niterói, três usuárias optaram por prosseguir com os cuidados em 

ginecologia em locais diferentes dos que lhes foram propostos pelos 

profissionais de saúde que as acompanhavam e, por motivos variados, 

construíram seus próprios projetos terapêuticos, mesmo que ainda dentro da 

rede pública de saúde. A usuária N12_EqSF, destacou que após o exame 

alterado, foi encaminhada para AE, onde realizou uma consulta, mas a usuária 

diz não se lembrar do que aconteceu depois e, em seguida, buscou o 

Ambulatório de Especialidades de um Hospital Estadual localizado no município, 

pois desejava um atendimento mais ágil. A usuária N17_PR, de Policlínica 

Regional, além de realizar parte de seus cuidados na rede privada, contou com 

o auxílio de sua rede social para dar seguimento ao cuidado e realizou a 

conização em Hospital Universitário Federal fora de sua região de saúde. A 

usuária N19_EqSF, por já realizar acompanhamento em unidade especializada 

na Saúde da Mulher de um Hospital Federal em outra região de saúde devido a 

tratamento de CA de mama, preferiu realizar o acompanhamento neste local, por 

considerar o atendimento melhor. 

Duas mulheres de EqSF do município de Niterói e uma em Rio Bonito de 

EqSF referiram interrupção do tratamento. Em Niterói, a usuária N02_EqSF, que 

estava gestante na ocasião, decidiu não dar continuidade ao cuidado quando 
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soube da necessidade de realizar uma biópsia por temer que prejudicasse a 

gravidez. A usuária referiu ter recebido orientações do médico da EqSF e da 

médica da AE sobre a possibilidade de realizar a biópsia até certo período da 

gestação, no entanto, preferiu não arriscar: 

 

“Só quando foi pra realizar esse exame [biópsia] que eu não 

voltei. Aí ela [médica AE] escreveu lá no papel dizendo que eu 

tô desistindo e que eu ia retornar depois quando ela [bebê] fosse 

nascer. [...] É ela [médica AE] assinou e eu assinei um papel. 

Que eu ia retornar só depois. [...] Doutor [Nome médico EqSF], 

eu falei pra ele e ele falou que eu poderia ter feito sim esse 

exame grávida. Eu poderia ter feito e que agora...” (N02_EqSF) 

  

“[...] Ela [médica da AE] falou que eu poderia fazer; que eu só 

não poderia voltar lá depois com a barriga bem maior, lá pelos 

sete meses, oito, eu não poderia fazer. Aí seria arriscado 

mesmo. Eu tava com três quatro meses. Eu tava bem no começo 

e fiquei com medo de, sei lá, furar, estourar eu ali na cama ali. 

Acontecer alguma coisa com uma gravidez que eu tava 

desejando há muito tempo.” (N02_EqSF) 

 

O outro caso de interrupção no município sede destacou-se de modo 

eminente: a usuária N13_EqSF, idosa e moradora de uma comunidade mais 

carente, a partir do citopatológico alterado, descobriu CCU metastásico e fora 

encaminhada ao serviço especializado de tratamento oncológico para avaliação 

e conduta. Contudo, sua filha relatou que o tratamento durante a biópsia 

realizada no serviço de oncologia foi humilhante e desumano, levando a usuária 

e sua família a desistirem da continuidade do cuidado, entrando em cuidados 

paliativos na APS: 

 

“Primeira consulta lá e a que a gente desistimos. Até então, ele 

[médico] conversou. E conversando não com ela, conversando 

mais com as estagiárias, explicando o quê que era um...um... um 

câncer do colo do útero e... “Ok. Agora vamos fazer a biópsia”. 

Ele simplesmente deitou a minha mãe numa maca, que eu acho 

que ele queria exibir o diploma dele, me desculpe a minha 
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franqueza. Ele deitou a minha mãe na maca, eu acho que ele 

podia passar uma anestesia ou explicar na hora ‘Eu não tenho 

condição de fazer’. A sangue frio ele ficou tirando os pedaços e 

falando com as menina. Minha mãe se esvaindo em sangue 

naquela maca. Sabe? Deus me deu tanta força pra mim não... 

Eu não sou uma pessoa de me desmaiar [...]. Ela me olhava com 

olhar chorando, a lágrima descendo e ele tirando [...]. Ninguém 

foi pra ajudar ela, tirar ela [...]. Na hora pra tirar ela da maca, de 

conduzir ela até o banheiro pra limpar ela. Sabe? Foi assim 

simplesmente desprezível assim. Não teve amor pelo ser 

humano que tava ali.” (Filha de N13 _EqSF) 

 

A partir da decisão de N13_EqSF e sua família, a EqSF colocou-se à 

disposição para viabilizarem o enfrentamento de sua condição de saúde, como 

descreveu sua filha: 

 

“Mas ele [médico EqSF] chegou pra mim e falou “E aí, você levou 

ela lá pra fazer a quimio?” Eu falei “Não doutor, nós 

conversamos e decidimos que não íamos fazer”. [...] . Ele pra 

mim ele é um ótimo médico, eu não tenho o que dizer dos médico 

aqui [EqSF] de cima, são os pra mim os que me dão mais 

segurança, quando eu vou ali com ela, quando eu não levo ela, 

quando eu preciso que eu tô sozinha, na mesma hora eles tão 

ali disponíveis.” (Filha de N13_EqSF) 

 

“O daqui [médico EqSF] já agendava pra lá [serviço de referência 

oncológica] e a gente ia. Tanto Doutor [Nome] falou pra mim 

“Olha, foi eu que encaminhei ela.” “Não, eu sei. Eu tenho noção 

disso.”. E eu expriquei pra ele, [...] “Não, Doutor, o senhor pode 

achar que foi imprudência da nossa parte como filho, não ter feito 

ela fazer tudo” Ele “Não, eu entendo perfeitamente. Eu entendo 

isso.”. [...] Então, é, todo o suporte que nós tivemos muito foi 

através daqui [EqSF].” (Filha de N13 _EqSF) 

 

A filha de N13_EqSF contou que foi também procurada pela médica da 

atenção especializada do município que tentou orientá-los melhor para mudarem 
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de opinião com relação ao tratamento oncológico. Contudo, lamentou mais uma 

vez o descaso e falta de interesse pelo caso do hospital de oncologia: 

 

“O [Nome do serviço de referência oncológica], pra mim foi um 

dos piores. Pra mim foi um dos piores. Essa doutora daqui do 

[Nome do serviço AE municipal] foi maravilhosa. Ela expricou, é: 

“Não, pelo menos vamos tentar.” Eu falei “ok”, ela tá querendo 

ajudar a gente de uma certa forma, né? [...] Pra você ver que tem 

pessoas que realmente se interessam pelos outros. [...] Que o 

senhorzinho [médico do serviço de oncologia] de lá já tinha... 

tanto que ele agendou lá pra ela fazer lá a quimio e a radioterapia 

e ninguém me ligou de lá. O desinteresse foi tanto, né?” (Filha 

de N13_EqSF) 

 

O caso de interrupção do tratamento em Rio Bonito foi de uma usuária de 

EqSF que disse ter precisado parar com o tratamento em função da prisão de 

seu marido, que passou a ser sua prioridade naquele momento: 

 

“[Interrompeu o tratamento] Por causa desse problema que teve, 

que meu esposo foi preso e eu tive que ficar andando pra lá e 

pra cá com a minha sogra e com a minha mãe. [...] Foi eu que... 

eu não desci [para outro município] mais.” (RB03_EqSF) 

 

As principais dificuldades mencionadas pelas usuárias de Niterói sobre o 

atendimento na AE foram referentes ao atendimento dispensado e falta de 

acolhimento por parte da médica do serviço, ao tempo de consulta considerado 

muito rápido, necessidade de chegar muito cedo ao local porque a médica não 

fica a manhã inteira em atendimento e até sobre a infraestrutura da unidade de 

referência na média complexidade: 

 

“É, a biópsia tanto a colposcopia que eu achei que foi um 

atendimento muito rápido, se bem o preventivo não é tão 

rápido.Eu não sei se tem alguma diferença, não sei, mas eu 

achei que ela [médica da AE] atende a gente muito rápido.” 

(N05_EqSF) 
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“Só o lugar que é bem ruim. [...] Ah, que lá [AE] parece um prédio 

abandonado, bem horrível”. (N06_EqSF) 

 

Em Rio Bonito, o principal obstáculo referido na AE diz respeito à distância 

e barreiras geográficas, uma vez que os serviços acessados encontravam-se 

fora do domicílio de moradia das usuárias. 

Quanto aos serviços de nível terciário, a principal queixa foi com relação 

à dificuldade de agendamento e ao tempo de espera para a realização do 

procedimento. 

As narrativas apontaram outras situações de ordem pessoal e de 

desgastes emocional que provocaram adiamento do tratamento e até 

desmotivação para a continuidade assistencial. O relato de N12_EqSF sobre 

receber a notícia do diagnóstico em um período de luto, após o falecimento de 

seu filho é um exemplo: 

 

 “...eu vou dizer pra você, ele [médico] falou pra mim, eu não 

lembro, porque nessa ocasião [quando recebeu resultado 

alterado] eu tinha acabado de perder o meu filho aqui na beirada 

da rua de acidente de moto. Aí eu fiquei meia... Entendeu? Perdi 

em 2015, fez três anos.” (N12_EqSF) 

 

A usuária N17_PR contou que a responsabilidade e preocupação com 

outros familiares a fez postergar o cuidado consigo:  

 

“Vou ter minha responsabilidade. Foi aonde eu passei pro doutor 

pra confirmar. Deu a mesma coisa, grau III. Peguei refresquei, 

esperei passar a data do falecimento do meu marido, esperei as 

festividades, aniversário da minha filha. Eu não queria que 

ninguém visse a minha tristeza. Esperei. Minha filha casar [...] 

Esperei o aniversário do meu neto, que agora vai fazer 19 anos. 

[...] Esperei a data do aniversário da minha filha, esperei o 

bisneto nascer, dia 5 de julho de 2017. Daquela data em diante... 

Eu me mudei em setembro. Aí que eu comecei a buscar ajuda 

para fazer a conização.” (N17_PR) 
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A usuária N19_EqSF também recebeu o diagnóstico de HSIL durante a 

descoberta de CA de mama e conta que, naquele momento, suas prioridades 

eram outras e não conseguia lembrar dos fatos relacionados a este cuidado: 

 

“Juro pra você que não lembro [detalhes da trajetória] porque eu 

passei um momento muito difícil na minha vida. Eu já fiz 25 

quimioterapias e fiz 30 radioterapias de 2016 pra cá. Então tem 

muita coisa que eu não lembro, entendeu? É difícil lembrar.” 

(N19_EqSF) 

 

Duas usuárias do município sede revelaram ter se beneficiado da 

influência de parentes e conhecidos que facilitaram suas trajetórias entre os 

níveis de atenção, frente às barreiras enfrentadas para acesso aos serviços 

especializados e na busca por tratamento adequado. A usuária N14_EqSF teve 

a ajuda de um conhecido para agilizar a marcação da cirurgia. N17_PR, de 

Policlínica, acessou a alta complexidade via fluxo informal. Mesmo assim, 

somente realizaram a cirurgia durante o ano de 2018, cerca de dois anos após 

o citopatológico alterado. 

 No caso de Rio Bonito, aponta-se a facilidade encontrada pela usuária 

RB02_EqSF no que se refere aos cuidados recebidos na sua rotina na APS 

como no acesso aos serviços especializados, uma vez que sua mãe era muito 

próxima a alguns profissionais da rede. Esta mesma usuária também relatou ter 

buscado ajuda de uma figura política de seu município e ter utilizado carro 

particular deste para o seu deslocamento. 

Os relatos apontam para uma comunicação entre níveis por 

encaminhamentos e resultados de exames ou através de meio informal, onde 

cabe às usuárias transmitir as informações que lhe são passadas pelos médicos 

dos serviços que acessaram. Em apenas um caso no município de Niterói, de 

Policlínica Regional, constatou-se através dos documentos levados pelas 

usuárias nas entrevistas o preenchimento de referência e contrarreferência. Nas 

falas de algumas mulheres surgiam termos como “papelzinho” para descrever as 

informações por escrito da AE para as unidades de primeiro contato: 
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“Às vezes ela [médica da AE] me dá um papelzinho [...], aí diz 

que eu fiz, quanto tempo demora pra chegar, dá uma receita com 

a pomada, aí eu trago pra cá [EqSF] esse papel.” (N05 _EqSF) 

 

“...ela [médica da AE] passou esse tratamento e escreveu pra 

médica de cá [EqSF], dizendo que tava tudo certo.” (N07_EqSF) 

 

“Se não me engano, ela [médica da AE] me deu um papelzinho 

pequenininho de liberação assim, mas exame não”. (N11_EqSF) 

 

A integração dos cuidados mostrou-se insuficiente. A principal barreira de 

acesso enfrentada, de acordo com a narrativa das usuárias, foi para serviços de 

alta complexidade.  

Chamou a atenção o longo tempo decorrido do diagnóstico até a 

finalização do tratamento, no caso das usuárias que concluíram o cuidado, ou a 

procrastinação da atenção nos demais casos. Em função da falta de acesso à 

documentos que auxiliassem na construção temporal das trajetórias, não foi 

possível obter informações detalhadas sobre o tempo transcorrido entre os 

exames e espera para demais procedimentos da maior parte dos casos. 

Contudo, ficou evidente que mesmo aquelas que conseguiram concluir o 

tratamento por conização, levaram mais de um ano para a cirurgia desde o 

preventivo alterado. 

De acordo com os resultados obtidos neste bloco, foi construído um 

quadro (Quadro 3) para representar o percurso das usuárias participantes da 

pesquisa a partir do acesso, ou não, à AE. 
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Quadro 3 – Trajetórias assistenciais, a partir do acesso à AE, de mulheres selecionadas 
com diagnóstico de lesão precursora do CCU, no ano de 2016, na região de saúde 
Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro. 
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N02_EqSF             
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N08_EqSF             

N09_EqSF             

N10_EqSF             
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N12_EqSF             

N13_EqSF             
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N17_PR     *       

N18_EqSF             
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RB01_EqSF             

RB02_EqSF             

RB03_EqSF             

Fonte: Elaboração própria, em dezembro/2018. Construção a partir das entrevistas. 

Legenda:        Positivo 
      Negativo  

* Acesso através da rede privada   

 

Uma vez que as trajetórias foram diversas, ainda que dentro da mesma 

rede de atenção, a avaliação da AE variou de acordo com a experiência de cada 

usuária. No município de Niterói, o atendimento recebido no serviço 

especializado municipal para confirmação diagnóstica recebeu avaliações 

medianas. A maioria das mulheres referiram satisfação com a marcação rápida, 

porém os entraves no atendimento, como tempo de consulta, novamente as 

falhas de esclarecimentos e a falta de acolhimento, foram muito considerados: 

 



129 

 

“E pro [Nome do serviço de AE] [nota] 7. O atendimento foi 

rápido, eu consegui agendamento, sei que lá é bem difícil e só o 

que ficou ruim mesmo foi essa falha na explicação, me explicar 

o que tava acontecendo e também pra olhar, prestar mais 

atenção no resultado.” (N04_EqSF) 

 

“Lá [AE], eu daria uns cinco, entendeu? [...] Lá, a doutora lá de 

baixo, ela atende rápido, isso me chamou atenção. Eu acharia 

que ela poderia ser um pouco mais cautelosa.” (N05_EqSF) 

 

“Me jogaram pra lá [AE] e você chegar lá, e agora é com quem? 

Porque você não é acolhido. [...] por causa dessa médica [da 

AE], eu daria seis, porque o ponto forte de eu tá lá é ela. Não 

adianta eu passear pelos corredores se não tiver ela pra me 

atender, quando chega no foco, ela me atende desse jeito?” 

(N11_EqSF) 

 

“Pra ela [médica AE] pelo resultado que ela mandou pra doutora 

[Nome]. Pra ela não tem nota. [...] Pra mim 0. Porque ela não me 

deu uma resposta. Além de ter me deixado... Esquecer de mim 

lá na sala...” (N17_PR) 

 

As usuárias de Niterói que acessaram o nível terciário o avaliaram de 

modo positivo, tanto os da referência regional como os que foram acessados via 

fluxo informal. Embora tenham tido dificuldade para o agendamento e realização 

dos procedimentos ou pela distância em relação à residência de algumas 

usuárias, significou para essas mulheres a solução para o seu problema: 

 

“Nesse [atenção hospitalar] eu vou querer nota 10 ou mais. Pra 

mim é mil, todo o procedimento de acompanhamento, com toda 

a dificuldade de ter que sair de madrugada, 5h da manhã, 5h10, 

pra mim é mil. Está de parabéns e recomendo. Quem tiver força 

pra lutar pela saúde e disposição, se conseguiu lá, pra mim é 

nota mil. Em matéria de acompanhamento... De acompanhante, 

alimentação e atenção.” (N17_PR) 
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Em Rio Bonito, os serviços da AE, ainda que diferentes para as duas 

usuárias que acessaram este nível de atenção, foi muito bem avaliado e as 

usuárias se disseram satisfeitas com o atendimento recebido, mesmo 

enfrentando a necessidade de deslocamento para tratamento fora de domicílio. 
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4 – DISCUSSÃO  

 

A partir dos resultados, com foco nas experiências das usuárias com o 

SUS, serão tecidas algumas reflexões sobre o acesso, a organização da RAS e 

coordenação do cuidado pela APS na região de saúde estudada. 

As trajetórias assistenciais apontaram barreiras de acesso a todos os 

níveis de atenção que, aliadas à desarticulação da RAS e à fraca coordenação 

do cuidado pela APS, promoveram rupturas, demoras e, muitas vezes, 

sofrimento no percurso terapêutico de mulheres em busca do cuidado. 

Na ausência do adequado funcionamento da RAS a nível local e regional, 

foi observado que as barreiras enfrentadas pelas mulheres do município de Rio 

Bonito foram maiores que a das mulheres do município de Niterói, uma vez que 

este último apresenta maior disponibilidade de serviços de saúde que facilitaram 

o acesso, inclusive geográfico, aos níveis de atenção secundário e terciário. 

O modelo de organização do sistema de saúde no município sede, onde 

coexiste mais de uma modalidade de serviço de primeiro contato, e as condições 

facilitadoras do acesso direto aos serviços ambulatoriais no município de Rio 

Bonito representaram uma barreira importante à consolidação da APS como 

porta de entrada e, consequentemente, como coordenadora do cuidado na rede. 

No município de Niterói, há distintas modalidades de porta de entrada, a 

ESF não é a única estratégia de organização da rede assistencial de saúde e 

sua cobertura vem sofrendo redução nos últimos anos, o que representa um 

desafio à ordenação da rede, tal qual identificado por Sousa (2015). No município 

de Rio Bonito, embora todas as usuárias estivessem cadastradas em unidades 

de EqSF, também havia acesso direto aos serviços ambulatoriais. Para Santos 

e Giovanella (2016), o acesso ao sistema de saúde por diversas modalidades de 

serviços de primeiro contato, além das ESF, inviabiliza a relação de 

longitudinalidade entre equipes de saúde e usuários. 

Alguns achados deste estudo apontam que a APS ainda é concebida 

pelos usuários como um lugar de “coisas simples”, como renovar receitas 

médicas, obter medicamentos, aferir pressão arterial ou para acessar a AE, 
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resultados ratificados por outras pesquisas (Cecílio et al., 2012; Raupp et al., 

2015; Bousquat et al. 2017). 

Ademais, foi observado a persistente supervalorização da atenção 

secundária em detrimento das EqSF. A ideia do médico de família como um 

“generalista” ou como uma forma de acesso ao especialista se interpôs como 

uma barreira à vinculação das usuárias às equipes. Esta situação sinaliza 

desprestígio do médico de família, dificuldade que a população tem em 

compreender o seu papel, levando ao pouco reconhecimento profissional e 

social das EqSF, como também salientado em outros estudos (Almeida et al., 

2011; Cecílio et al., 2012; Marín et al.; 2013).  

A rotatividade da população no território do município sede evidenciou a 

falta de dinamicidade que deveria caracterizar o processo de cadastramento na 

ESF. A burocratização do cadastro, apontado por algumas usuárias, revelaram 

problemas organizacionais e nos processos de trabalho de unidades e equipes 

a fim de se adequarem às características do território. Mendes (2015) destaca o 

cadastro familiar da população adscrita como uma ferramenta fundamental ao 

adequado funcionamento da ESF, que deve exercer uma gestão de base 

populacional. O autor enfatiza a necessidade de considerá-lo como um processo 

dinâmico e contínuo, tendo em vista as mudanças que ocorrem no território e 

nas famílias. Logo, impedimentos de utilização dos serviços por questões 

burocráticas, como o caso evidenciado neste estudo em função da falta de um 

comprovante de residência, podem provocar prejuízos ao estabelecimento de 

vínculos entre usuários e profissionais da unidade e, consequentemente, à 

organização de ações e de processo de trabalho no território (Santos, 2003). 

Os serviços de primeiro contato devem se configurar como fonte regular 

de busca por cuidado para as usuárias e seus familiares para diversos serviços 

e ações de saúde (Giovanella et al. 2009), para isso é necessário que sua 

localização seja de fácil acesso à comunidade de seu entorno e esteja o mais 

próximo possível da residência e locais de trabalho da população (OMS, 1979). 

O acesso geográfico e a boa localização das unidades de APS dentro de suas 

áreas de cobertura, foram reportados positivamente pelas usuárias neste estudo, 

assim como identificado por outras pesquisas (Mendes et al., 2012; Azevedo, 

Costa, 2010). Almeida et al. (2015) também identificaram em pesquisa sobre a 
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coordenação do cuidado em uma região de saúde do estado da Bahia, que a 

maioria dos usuários consideravam o local de funcionamento das unidades de 

Saúde da Família de fácil acesso.  

Embora o acesso geográfico às unidades de APS tenha se apresentado 

como um fator positivo no presente estudo, não significou que a oferta de 

serviços tenha atendido a todas as necessidades das usuárias, assim como 

identificado por Marin et al. (2013) em pesquisa desenvolvida em um município 

do estado de São Paulo. 

A produção de vínculo e acolhimento, princípios de uma APS abrangente 

e fundamentais à qualificação das relações e à boa gestão do projeto 

terapêutico, foram intensamente destacados nas narrativas das usuárias de 

EqSF. Ressalta-se que diversos profissionais, como enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e ACS foram mencionados como referência para as usuárias, 

enquanto nas Policlínicas Regionais e serviços ambulatoriais apenas os médicos 

especialistas assumiam esta posição. Estes resultados ratificam a importância 

da reorientação do sistema de saúde brasileiro e das práticas da APS, 

alicerçadas na Estratégia Saúde da Família que valoriza a equipe 

multiprofissional, através do estabelecimento de vínculos e laços de 

compromisso entre a população e todos profissionais de saúde (Arantes et al., 

2016; Santos et al., 2018). 

As trajetórias assistenciais permitiram observar a familiaridade dos 

profissionais de EqSF com as usuárias. Nestes locais, exceto em alguns casos 

e em unidades onde houvera troca recente de equipe, os profissionais que 

colaboraram na identificação e localização das usuárias demonstraram conhecer 

a maioria das usuárias por seus nomes, bem como revelaram ciência sobre seus 

endereços de residência e até de trabalho. Para Marin et al. (2013), é preciso 

reconhecer esta potencialidade ímpar que as EqSF possuem de conhecer as 

pessoas dentro de seus contextos sociais, emocional, familiar e financeiro. 

Os ACS destacaram-se por demonstrar o quanto dominavam o território 

sob sua responsabilidade, as rotinas e a cultura local, quando buscaram os 

usuários em suas residências e conduziram a pesquisadora pelo território. 

Foram também frequentemente citados pelas usuárias entrevistadas, ainda que 

estas não soubessem seus nomes, tal como identificado em outros estudos 
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(Ronzani, Silva, 2008; Oliveira et al., 2012). Deste modo, os ACS revelaram sua 

potencialidade como mediadores entre a comunidade e o sistema de saúde, 

facilitando os acessos. Nunes et al. (2002) acharam resultados equivalentes a 

respeito dos ACS e enfatizam que o fato destes trabalhadores da EqSF serem 

membros da própria comunidade e compartilharem dos mesmos desafios diários 

que o restante da população local faz com que se desenvolvam elos de maior 

confiança e familiaridade com os usuários. 

Mesmo assim, nas narrativas não foram evidenciadas todas as 

potencialidades de atuação dos ACS, o que significa que estes profissionais 

ainda poderiam ser mais atuantes no território, como também identificado em 

outros estudos (Costa et al., 2013; Bousquat et al., 2017). As visitas domiciliares, 

por exemplo, foram pouco referidas pelas usuárias de EqSF nos dois municípios. 

A esta conjuntura adita-se o horário de funcionamento das unidades e da 

consequente atuação das equipes no território durante o período laboral da 

maioria das usuárias.  

Estudos vêm apontando para a necessidade de flexibilização do horário 

de trabalho das equipes e horários estendidos de funcionamento de unidades de 

APS para que se possa atender às necessidades de toda sua população adscrita 

(Rose et al., 2011; Harzheim, 2017; Pessoa et al., 2017). Neste estudo, não foi 

observada nenhuma estratégia de ajustes nos horários de funcionamento das 

UBS em nenhum dos dois municípios, visto que todas funcionavam apenas 

durante o horário comercial, segundo os relatos das participantes. 

A baixa disponibilidade de medicamentos na APS foi referida por quase 

todas as participantes, comprometendo significativamente a resolutividade e 

integralidade do cuidado e gerando gastos adicionais às usuárias, uma vez que 

estas precisavam arcar com esta despesa em farmácias privadas. O mesmo foi 

observado por Álvares et al. (2017), em estudo recente que avaliou o acesso aos 

medicamentos na APS, em diversos municípios do Brasil, na perspectiva do 

usuário. Os autores concluíram que o acesso a medicamentos no SUS é ainda 

um grande desafio, visto que está fortemente comprometido pela falta de 

medicamentos essenciais nas unidades públicas. Azevedo e Costa (2010) 

apontaram a falta de medicamento nas ESF de um município de Pernambuco e 
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as consequentes despesas provocadas aos usuários como uma situação crítica 

da APS. 

O tempo de espera para acesso a consultas agendadas nas unidades da 

rede básica foi diferente entre os dois municípios. Em Rio Bonito a marcação 

para consultas programadas se mostrou mais organizado e efetivo, sendo 

referida por todas as usuárias como rápida, enquanto em Niterói a maioria das 

usuárias relataram “demora”, representando uma barreira de acesso importante, 

inclusive para as usuárias de EqSF.  

No que diz respeito à busca de atendimento por demanda espontânea na 

APS, evidenciou-se que poucas mulheres, nos dois municípios, referiram buscar 

as unidades de primeiro contato diante de uma necessidade não programada. 

Os achados deste estudo são ratificados por outros que apontam o baixo 

desempenho desta função na APS em outros municípios do Brasil (Cunha, Vieira 

da Silva, 2010; Almeida et al., 2011; Gomide et al., 2018).  

Outra dificuldade de acessibilidade que emergiu a partir das narrativas 

das usuárias de EqSF dos dois municípios diz respeito à ausência do profissional 

médico. Por diversas vezes as usuárias deixaram de receber atendimento por 

não haver médico na unidade fosse por motivo de férias, licença ou pela alta 

rotatividade deste profissional, causando insatisfação com o serviço. Pesquisas 

apontam a dificuldade com os recursos humanos, sobretudo médicos, como um 

fator impeditivo ao adequado cuidado em saúde (Medeiros et al., 2010; Garcia-

Subirats et al., 2014; Almeida, Santos, 2016).  

A ausência de médicos no município sede também afetou a realização do 

citopatológico cervical, uma vez que, de acordo com a organização operacional 

do município para esta linha de cuidado, apenas este profissional realiza a coleta 

do exame na rede de saúde pública. Tais problemas foram agravados por 

engessamento e burocratização dos processos de trabalho, que interferem no 

uso dos serviços da APS. Nas EqSF de Niterói, por vezes os atendimentos foram 

negados e às usuárias coube esperar, uma vez que não havia médico em suas 

equipes de referência, sem flexibilização do processo de trabalho e sem a 

possibilidade de atendimento dessas mulheres por outras equipes da unidade. 

Entretanto, em Rio Bonito a carência de médicos pareceu não provocar prejuízo 
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de acesso ao referido exame, pois os enfermeiros eram os profissionais 

responsáveis pela realização do procedimento. 

De acordo com as narrativas, não foram identificados mecanismos de 

busca ativa e de cuidado contínuo frente às necessidades das usuárias e suas 

famílias, na maioria dos casos. Deste modo, é possível dizer que o acesso e o 

uso do primeiro nível de atenção ocorreram mais pela procura das usuárias do 

que efetivamente pela atuação proativa das equipes dentro de seus territórios, 

como também evidenciado no estudo de Brito-Silva et al. (2014). No entanto, em 

alguns casos onde estes mecanismos de vigilância em saúde pela APS 

ocorreram, sobretudo dentro da Linha de Cuidado estudada, a resolutividade dos 

casos e o vínculo estabelecido entre usuária e equipe se mostraram mais 

eficazes. 

A maioria das mulheres entrevistadas referiram regularidade na 

realização do exame citopatológico. Contudo, algumas usuárias da sede da 

região o haviam realizado pela primeira vez no ano de 2016, ainda que 

integrassem a faixa etária recomendada para o rastreio. Mais uma vez, a 

carência da atuação das equipes nos territórios e a ausência de busca ativa na 

captação de mulheres que deixam de realizar o exame de rastreamento de CCU 

foi evidenciada em algumas trajetórias. 

Observou-se que a maior parte dos exames foram realizados por iniciativa 

das próprias usuárias que buscaram a rede básica, revelando a falta de rastreio 

organizado. Assim, as consultas e exames de rotina realizados pelas usuárias 

foram o principal meio de identificação de HSIL. Por outro lado, é interessante 

salientar neste contexto o valor positivo que algumas mulheres atribuem às 

ações de prevenção de doença e de responsabilidade e compromisso com a 

própria saúde, conforme descrito por Duavy et al. (2007). A maioria referiu a 

realização do papanicolau anualmente, intervalo de tempo inferior ao 

recomendado, como também identificado em outros estudos (Andrade et al, 

2013; Rico e Iriart, 2013). Este fato quando confrontado com os episódios de 

mulheres que não foram rastreadas corrobora os dados do INCA (2013) e do 

Ministério da Saúde (2016) sobre a existência de um contingente de mulheres 

superrastreadas e outro sem acesso regular a exames de rastreamento. 
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Os resultados deste estudo revelaram a baixa participação das mulheres 

em ações de educação em saúde ofertadas nas unidades de APS, segundo as 

usuárias dos dois municípios, para esta linha de cuidado. As práticas educativas 

se restringiram às usuárias que fizeram parte do Programa de Planejamento 

Familiar. Galvão (2018), em estudo semelhante a esta pesquisa no estado da 

Bahia, apontou para a baixa participação das usuárias em atividades educativas. 

Fausto et al (2017) ao analisarem esta função da APS em itinerários terapêuticos 

de pacientes com acidente vascular encefálico também identificaram a ausência 

de atividades preventivas ou educativas na APS. 

A educação em saúde é prática primordial na APS e deve estar voltada 

voltada ao desenvolvimento da autonomia do usuário, de atitudes pessoais 

favoráveis à saúde e à melhoria das condições de saúde da população. Logo, 

devem ser pensadas de modo concomitante às ações assistenciais como, por 

exemplo, a garantia de acesso ao diagnóstico e tratamento adequados e 

oportunos (Carneiro et al., 2012). No cerne do CCU, as ações educativas são 

condições imprescindíveis à sua prevenção, preconizada no programa de 

controle do CCU e nas suas Diretrizes de Rastreamento como um dos papéis da 

APS (Brasil, 2016c). Na literatura, são vastos os estudos que apontam a 

desinformação como uma barreira importante a projetos e programas de saúde 

sexual, reprodutiva e de prevenção do CCU (Duavy et al., 2007; Oliveira, Pinto, 

2007; Andrade et al., 2013; Rico, Iriart, 2013; Aguillar, Soares, 2015; Ndejjo et 

al., 2017). 

 De acordo com Andrade et al. (2013), a busca ativa e o rastreamento 

adequado associados a ações de educação em saúde consolidam-se como 

fatores favoráveis ao sucesso de uma assistência resolutiva aos cuidados das 

mulheres adscritas. 

Os relatos sobre os motivos para a não realização do Papanicolau 

expuseram questões acerca da concepção feminina sobre a exposição de seus 

corpos e sua intimidade no âmbito da sexualidade, além de fazer emergir mais 

uma vez as dificuldades de acesso aos serviços em função do horário de 

funcionamento das unidades. Sentimentos de vergonha, constrangimento e 

medo surgiram como motivo de resistência à realização do citopatológico. 

Ressaltam-se as concepções e subjetividades particularizadas e concebidas 
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através das experiências de vida de cada usuária, bem como o senso comum 

sobre o pudor e a exposição do corpo. Outros estudos também apontam essas 

emoções como causa da não realização do rastreio do câncer de colo do útero 

(Ferreira, 2009; Rangel et al., 2015). 

Estas sensações negativas que envolvem a realização do Papanicolau 

foram mais intensamente referidas quando o profissional responsável pelo 

exame era do sexo masculino. Para Aguilar e Soares (2015), o constrangimento 

causado pela exposição da genitália feminina e a manipulação das mesmas por 

outra pessoa, ainda que seja um profissional de saúde, perpassam por conceitos 

morais e pelas relações de gênero historicamente constituídas na sociedade. 

A não realização do exame em função da jornada de trabalho das 

mulheres, foi referida no município sede, que é o de maior porte, mais populoso 

e urbanizado. Foram expressas as dificuldades de se obter autorização para sair 

durante o expediente de trabalho, o tempo despendido até o serviço de saúde e 

o período de permanência na unidade para realizar o exame, classificado por 

uma das usuárias como “ficar quase o dia todo” fora do ambiente de trabalho. 

Aguilar e Soares (2015) destacam em seu estudo que a sobreposição das 

atividades laborais, o cuidado familiar e pessoal atrelados ao horário de 

funcionamento dos serviços de saúde têm dificultado a adesão às práticas 

preventivas. Os autores propõem programações alternativas e flexibilizadoras a 

fim de alcançar principalmente as mulheres economicamente ativas. 

A palavra “demora” foi um termo bastante utilizado por todas as usuárias 

desta pesquisa. Entre as definições deste verbete no Dicionário Aurélio, 

encontramos “Fazer esperar, deter e retardar” e “Não vir tão depressa como seria 

para desejar; tardar”, que muito bem justificam os sentidos dados pelas usuárias 

acerca de suas avaliações sobre os serviços e ao atendimento do SUS. Para as 

participantes deste estudo, houve demora na marcação de consultas 

programadas na APS, no tempo de espera pelos resultados e no acesso aos 

serviços de alta complexidade. A falta de agilidade para acesso aos resultados 

de exames, principalmente o citopatológico cervical, foi a principal queixa das 

mulheres nos dois municípios investigados. Houve unanimidade no que diz 

respeito à significativa demora para a entrega do resultado do papanicolau, onde 

o tempo médio de espera foi de três meses.  
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Na literatura nacional, outros estudos ratificam os achados sobre a 

demora para a entrega de diferentes exames de análises laboratoriais. Estudos 

desenvolvidos na Região Nordeste do Brasil (Azevedo, Costa; 2010; Mendes et 

al., 2012) revelaram demora no retorno dos resultados de exames, cuja a coleta 

ocorre na APS. Estas pesquisas destacaram que o mau funcionamento de 

serviços de apoio diagnóstico culminou na desqualificação das ações do primeiro 

nível de atenção e geraram insatisfação nos usuários. 

Como mencionado anteriormente, a capacidade de resolução clínica dos 

serviços de primeiro contato mostrou-se, em alguns casos, insuficiente para o 

atendimento das necessidades de saúde das usuárias. Quando não se 

encontrou o serviço e a resolutividade almejada, algumas usuárias percorreram 

caminhos fora do sistema público de saúde. A angústia pela demora dos 

resultados do citopatológico foi um dos principais fatores que motivaram o mix 

público-privado realizado pelas usuárias.  

A busca por cuidados na rede privada se deu pela iniciativa das usuárias, 

mas também por orientação dos profissionais. Nos dois municípios, para se obter 

a atenção adequada e oportuna, as usuárias levavam o esfregaço 

cervicovaginal, coletado na unidade pública a um laboratório de análises clínicas 

privado.  

Outrossim, o trânsito das mulheres entre a rede pública e privada foi 

observado em diversos momentos nas TA, como uma função auxiliar em via 

paralela ao SUS. Além dos serviços de apoio diagnóstico, as usuárias também 

utilizaram a rede privada para consultas ambulatoriais com especialistas, como 

apontado em outros estudos nacionais e internacionais (Rico, Iriart, 2013; 

Tarrant et al., 2015; Barcelos, 2016; Lima et al., 2016; Lofego, Pinheiro, 2016; 

Fausto et al. 2017; Bousquat et al., 2017). Almeida (2018) ressalta que o mix 

assistencial público-privado estabelece uma fragmentação de ordem simbólica 

ao SUS, uma vez que o acesso direto à especialista fragiliza o papel da APS 

como coordenadora do cuidado em rede. 

Nenhuma das usuárias participantes desta pesquisa possuíam cobertura 

de saúde suplementar, o que significou que os serviços utilizados na rede 

privada foram por desembolso direto. Ademais, é possível deduzir os impactos 

financeiros causados a essas mulheres, ao se considerar a renda média familiar 
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das mesmas de 2 salários mínimos. Ainda que a intenção fosse reduzir a espera, 

também provocaram postergação dos cuidados, pois as usuárias, por vezes, 

precisaram aguardar semanas e meses até que dispusessem do valor 

necessário. Tal condição pode justificar o fato de que todos os procedimentos 

realizados em serviços privados se restringiram a consultas e exames, cujo o de 

maior valor foi a colposcopia. Todos os procedimentos da alta complexidade 

foram acessados exclusivamente pela rede pública e foram os que demandaram 

maior espera. Estes achados reforçam a importância do princípio da 

universalidade do SUS, principalmente em áreas de grande vulnerabilidade, 

onde a população depende quase que exclusivamente dos serviços públicos de 

saúde, como as que integraram este estudo. 

Outro ponto importante a ser destacado diz respeito à comunicação 

estabelecida entre profissionais de saúde e usuárias que se mostrou 

significativamente frágil, comprometendo, entre outras coisas, a qualidade da 

atenção prestada e o tratamento oportuno. Neste estudo, um caso no município 

sede representou um sério entrave à continuidade do cuidado, ao tornar evidente 

tamanha falha comunicativa entre EqSF e usuária, visto que esta última apenas 

soube sobre a alteração do exame papanicolau dois anos após sua realização, 

no dia da entrevista para a pesquisa, ainda que estas informações constassem 

em seu prontuário e estando a usuária em acompanhamento pré-natal na 

unidade de saúde da APS. 

Os problemas de comunicação entre profissionais e usuárias também 

foram demonstrados nas orientações inadequadas remetidas pelas 

participantes, evidenciadas, por exemplo, nos episódios de automedicação, no 

não retorno às unidades de origem para continuidade assistencial e na pouca 

clareza que as usuárias demonstraram sobre os procedimentos que realizaram 

na AE, bem como dos resultados destes. Otani (2013) ressalta que a adequada 

comunicação é elemento fundamental no cuidado de pacientes com câncer e 

que o modo como os profissionais de saúde comunicam-se com seus pacientes 

podem levar a resultados negativos ao desfecho terapêutico. 

O fraco vínculo estabelecido entre os profissionais envolvidos com o 

cuidado e as usuárias, em todos os níveis de atenção despontou em muitas 

situações neste estudo. Atitudes desumanizadas e pouco acolhedoras 
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provocaram sofrimento, possivelmente evitável, e desarticulou projetos 

terapêuticos, como no caso da usuária que desistiu de prosseguir com os 

cuidados para o CCU em função tratamento recebido em um hospital oncológico. 

Supreendentemente, relatos como este não são raros na literatura. Almeida e 

Pinheiro (2010:271) descrevem um caso de biópsia de mama onde também 

impera o silêncio e o distanciamento entre profissionais e a paciente e destacam 

que a usuária apenas assiste ao atendimento “como se não fosse sujeito de sua 

própria história e do seu corpo”, tal qual referido pela participante desta pesquisa. 

As autoras destacam que as práticas médicas, muitas vezes, ficam restritas à 

doença e aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, desconsiderando a 

condição humana e subjetiva do sujeito tratado e ficando o atendimento na 

superficialidade (Almeida, Pinheiro, 2010). 

Relações frias e totalmente impessoais estabelecidas entre profissionais 

e pacientes, como as mencionadas anteriormente, refletiram além de falta de 

empatia e práticas desumanas, a baixa qualidade da atenção prestada que 

provocaram efeitos deletérios permanentes na vida dos indivíduos que buscaram 

o cuidado. Como destacado por Ayres (2004), quando se assiste à saúde de 

outra pessoa, mesmo na condição de profissional, estar na frente de quem 

procura o cuidado não deve se resumir ao papel de aplicador de técnicas e 

conhecimentos, deve considerar acima de tudo a condição humana. 

O contato e a relação estabelecida entre profissionais e usuários 

pressupõem uma comunicação em duas vias, onde se encontram o illness – a 

subjetividade do indivíduo sobre a experiência de estar doente – e o disease – 

interpretação do médico sobre a perturbação à saúde (Oliveira, 2002). Logo, faz-

se necessário repensar os espaços de escuta, diálogo e de atenção às 

demandas dos usuários no sistema de saúde, pois o vínculo também é 

concebido como um instrumento terapêutico (Oliveira, 2002; Almeida, Pinheiro, 

2010). Para Moimaz et al. (2010) o bom desempenho profissional propicia o 

vínculo usuário-serviço de saúde que, por sua vez, otimiza o processo de 

assistência e facilita o acesso, como verificado no acompanhamento da EqSF 

para os cuidados paliativos da usuária com CCU metastásico que decidira não 

prosseguir com o tratamento. 
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Franco e Franco (2012) destacam que as mudanças no modelo 

assistencial de saúde devem passar pela reorientação do processo de trabalho. 

Neste sentido, Gerhardt et al. (2008:200) evidenciam que para tratar saúde e 

doença é preciso que os profissionais envolvidos no cuidado transcendam “os 

olhares do corpo, percebendo os sujeitos em sua totalidade, além da dimensão 

física”, conhecendo suas vidas e os aspectos que podem afetar na compreensão 

e no atendimento às suas necessidades de saúde de forma integral. 

Nos dois municípios estudados, todas as mulheres diagnosticadas com 

HSIL tiveram indicação de exames diagnóstico em serviços de referência em 

patologia cervical do SUS. Constatou-se que, mesmo na presença de barreiras 

comunicativas e organizacionais, as condutas terapêuticas seguiram as 

recomendações das Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do 

Colo do Útero, que nestes casos preconizam o seguimento à atenção 

secundária, independente da faixa etária, para confirmação diagnóstica (Brasil, 

2016c). 

É importante ressaltar que na maioria dos casos não houve dificuldade de 

referência para os serviços diagnósticos na média complexidade nesta linha de 

cuidado e os agendamentos para este nível de atenção foram realizado quase 

totalmente pelos serviços da rede básica, nos dois municípios, como também 

identificado nos estudos de Silva e Fracolli (2014) e Galvão (2018). Estes 

achados confirmam a APS como porta de entrada para o nível secundário de 

atenção e ressalta um ponto positivo na articulação entre níveis.  

Entretanto, nem todas as mulheres entrevistadas acessaram ou 

prosseguiram com o tratamento nos serviços de referência, fosse por decisão de 

não dar continuidade ao tratamento, como no caso da usuária idosa de Rio 

Bonito que optou por não continuar com a investigação diagnóstica; por 

problemas de ordem pessoal que as impossibilitaram em dado momento, como 

ocorreu com outra usuária de Rio Bonito que precisou interromper o 

acompanhamento médico em função da prisão de seu marido; fosse por falha 

na comunicação, como o da usuária de Niterói que não foi comunicada sobre o 

exame alterado. 

Após a entrada na AE, destacaram-se muitos obstáculos dentro do 

serviço, muitas idas e vindas e muitos desencontros em busca da confirmação 
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diagnóstica. As usuárias peregrinaram dentro e fora da rede pública de saúde 

lutando por um atendimento digno e oportuno e, às vezes, buscando coerência 

entre os diferentes diagnósticos que recebiam. 

As barreiras identificadas na AE diferiram entre os municípios. Em Niterói, 

município de maior porte onde se encontravam os principais serviços da AE na 

região, as dificuldades no processo de trabalho, de acessibilidade organizacional 

e acolhimento foram as mais referidas. Enquanto em Rio Bonito, município de 

porte médio e mais afastado dos grandes centros urbanos, a principal dificuldade 

com a AE diz respeito ao apoio logístico, sobretudo no que tange a acessibilidade 

geográfica.  

As marcações de consultas de retorno e de procedimentos de seguimento 

terapêutico dentro do serviço de referência no município de Niterói foram 

referidas como fáceis. Todas as usuárias que precisaram retornar ao serviço de 

confirmação diagnóstica referiram presteza no agendamento. 

Menos da metade das mulheres entrevistadas finalizaram ou estavam 

prestes a finalizar o tratamento. Entre os motivos estiveram: algumas usuárias 

não retornaram para o acompanhamento nas unidades de APS após consulta 

na AE, por ausência de um sistema informatizado e de vigilância da APS que 

inviabiliza a coordenação assistencial e até pelos resultados dissonantes entre 

os exames realizados para fins diagnósticos.  

No acesso à alta complexidade, as usuárias foram as responsáveis por 

levar o encaminhamento até os serviços hospitalares e solicitar o agendamento 

da cirurgia. Esta etapa das trajetórias foi a que provocou maior espera e 

desgaste emocional às usuárias que tiveram confirmação diagnóstica de HSIL e 

recomendação de procedimento cirúrgico, como também identificado por outros 

pesquisadores (Panzetti, 2013; Carvalho et al., 2018; Galvão, 2018). Incertezas 

e baixa perspectiva em relação à solução de seus problemas motivaram as 

usuárias do município sede a buscarem ajuda de pessoas com algum tipo de 

influência no sistema de saúde para conseguir o agendamento da cirurgia via 

fluxo informal.  

A influência e ajuda de pessoas que facilitassem acessos dentro do 

sistema de saúde foi também referido no município de Rio Bonito, tais como para 
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acesso ao transporte sanitário e para marcação em serviços ambulatoriais. Esta 

prática parece ser recorrente no SUS conforme identificado em outros estudos 

(Lofego, Pinheiro, 2016; Fausto et al., 2017; Galvão, 2018). 

Os achados deste estudo sinalizam que as usuárias não se comportaram 

como sujeitos passivos em suas trajetórias assistenciais. Evidenciou-se o poder 

de decisão e busca por serviços de dentro e de fora do sistema público de saúde, 

a procura de solução para suas necessidades, muitas vezes pelas insuficiências 

do sistema público. As narrativas, positivas e negativas, revelaram o 

conhecimento que detêm a partir de suas experiências com o SUS, inclusive, 

sobre as normas, formais e informais, que o operam. 

A maior parte das usuárias não tiveram qualquer tipo de 

acompanhamento por profissionais da rede básica. Assim como no estudo de 

Fausto et al. (2017), a maioria das trajetórias analisadas identificaram ações 

isoladas dentro de cada serviço, sem que fossem estabelecidas conexões entre 

os níveis assistenciais. Contudo se faz necessário destacar as consequências 

positivas quando este componente existiu nas trajetórias, onde foram 

observados vínculos mais estreitos entre profissionais e usuárias, vigilância em 

saúde pelas equipes envolvidas e a persistência na busca da resolutividade dos 

casos. 

Para além destas questões, foi observada falta de coordenação 

informacional entre os níveis de atenção que comprometeram a qualidade do 

atendimento e provocaram desgastes das usuárias com o SUS. Não foram 

identificados mecanismos de compartilhamento de responsabilidade entre APS 

e AE que assegurassem a continuidade da informação e, consequentemente, do 

cuidado.  

Entende-se que a integração assistencial resumiu-se, nas poucas vezes 

em que ocorreu, às formalidades do sistema e aos mecanismos burocráticos de 

referência e contrarreferência tradicionais, o que converge com outros estudos 

(Almeida et al., 2013; Marin et al., 2013; Santos, Giovanella, 2016). Também não 

foi observado nenhum tipo de articulação da APS ou da AE ambulatorial com os 

serviços da alta complexidade. Alguns relatos, bem como as observações de 

campo e de documentos, evidenciaram a ausência de utilização de prontuários 

eletrônicos integrados, prejudicando ainda mais a comunicação interprofissional 
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e continuidade informacional, assim como identificado por outros estudos 

(Almeida et al., 2010; Peroni, 2013; Santos, Giovanella, 2016; Aleluia et al., 2017; 

Bousquat et al., 2017). 

O município de Rio Bonito não estabelece relações com a sede da região 

nesta linha de cuidado e a assistência de média e alta complexidade é buscada 

fora da região de saúde, revelando dificuldades na articulação entre os níveis 

assistenciais e na continuidade do cuidado para as usuárias. À semelhança de 

outros estudos (Gerhardt et al., 2008; Peroni, 2013), os resultados mostraram 

que as usuárias percorreram serviços distintos fora da RAS e distantes umas 

das outras, sem evidências de compartilhamento de informações, o que lhes 

impôs obstáculos geográficos e organizacionais maiores que as do município 

sede.  

Assim, salienta-se que a facilidade de entrada no nível da AE não 

assegurou a resolubilidade dos casos, uma vez que não há busca ou vigilância 

pela APS, nem utilização de contrarreferência, deixando a usuária entregue às 

suas próprias possibilidades de busca por cuidado. Tal qual os achados de 

Medeiros e Gerhardt (2015), a coordenação assistencial é quase inexistente, 

uma vez que os profissionais não mais acompanham as usuárias após seus 

encaminhamentos. 

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas os serviços foram bem 

avaliados pelas usuárias. As avaliações variaram bastante de unidade para 

unidade, em função das experiências com os serviços e das práticas 

desempenhadas pelos trabalhadores. A maioria das participantes da pesquisa 

qualificaram positivamente os serviços da rede básica, ainda que não 

alcançassem todas as suas expectativas ou a solução para seus problemas de 

saúde. As notas mais altas foram justificadas pela facilidade de acesso 

geográfico à APS. Cecílio et al. (2012) destacam que a rede básica produz 

muitos e diferentes valores de uso para os usuários. Os autores verificaram em 

sua pesquisa que as avaliações positivas se dão por parte de pessoas 

acometidas por condições graves, que possuem experiência com outros níveis 

de maior densidade tecnológica do sistema, sendo um indicativo do quanto a 

APS se torna um local de referência para a composição do cuidado que 

necessitam. 
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As avaliações da AE variaram de notas medianas a alta, de acordo com 

o município, pois os fluxos estabelecidos são diferentes. Os serviços de alta 

complexidade foram muito bem avaliados por representarem para as usuárias 

que o acessaram a “cura” para seu agravo de saúde, mesmo que a entrada neste 

nível de atenção tenha sido mais árdua e demorada. Estes achados corroboram 

o estudo de Moimaz et al. (2010) que identificaram um bom nível de satisfação 

dos usuários com os serviços de saúde, mesmo diante das barreiras relatas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que os resultados deste estudo revelaram o quanto ainda se 

faz necessário avançar na centralidade do usuário e de sua família e possibilita 

que profissionais e gestores repensem os processos de trabalho em 

consonância com princípios doutrinários e organizacionais do SUS, permitindo a 

concretização da integralidade e o reordenamento da RAS. 

A utilização do referencial metodológico das trajetórias assistenciais 

permitiu observar o tensionamento existente entre a lógica dos serviços e das 

usuárias na busca por cuidado, além de destacar a irregularidade no 

atendimento ofertado nos dois municípios da região de saúde estudada. 

O agravo escolhido como condição traçadora, CCU, possibilitou a análise 

de dois eixos estratégicos para a operacionalização do SUS: a rede de atenção 

à saúde e a APS frente a um de seus principais atributos, a coordenação do 

cuidado. 

A construção das trajetórias assistenciais permitiu observar os nós críticos 

e as potencialidades do sistema nesta linha de cuidado, que geraram reflexões 

importantes sobre o seu funcionamento. 

Foi revelada uma APS pouco abrangente, com limitações para se 

estabelecer como coordenadora do cuidado, sobretudo no município sede, onde 

a cobertura de EqSF vem sofrendo decréscimo ao longo dos anos, (Gráfico 1). 

Entretanto, os relatos evidenciaram alguns mecanismos potentes para a 

promoção de saúde, como o conhecimento demonstrado pelos profissionais das 

equipes, principalmente o ACS, sobre o território e população sob sua 

responsabilidade. Ademais, a sensação de amparo e apoio referida pelas 

usuárias que foram acompanhadas pela APS ao longo das trajetórias foi capaz 

de superar as dificuldades organizacionais e materiais do sistema.  

Os casos exitosos e a boa avaliação por parte das usuárias demonstraram 

o potencial da ESF para se estabelecer como a porta de entrada do sistema e 

no manejo do agravo ao longo do percurso em busca de cuidado. No entanto, 

ainda se faz necessário avançar no que diz respeito ao prestígio social e 

profissional da APS, de seu reconhecimento como serviço de primeiro contato 



148 

 

para os usuários e na qualificação de seus trabalhadores, que ainda pareçam 

não compreender integralmente sua função de responsabilização sobre a 

população adscrita.  

Uma APS fortalecida e efetiva é essencial ao adequado funcionamento da 

RAS e para desempenhar este papel são necessários arranjos regionais 

(Bousquat et al., 2017). De um modo geral, não foi identificado o planejamento 

regional para o município de menor porte, o que provocou iniquidades 

assistenciais e barreiras importantes às trajetórias destas usuárias. De acordo 

com Santos (2017), o planejamento regional de saúde é fundamental para a 

organização das ações e serviços dentro da região de saúde. 

Evidenciou-se a desarticulação da RAS, a existência de fluxos 

desordenados e a intensa fragmentação da atenção na região, frente às 

necessidades das participantes desta pesquisa. O caminho percorrido por parte 

das usuárias apresentou fragilidades e descontinuidades que prejudicaram o 

adequado cuidado e a resolubilidade por parte do sistema público de saúde 

brasileiro.  

Embora tenham sido identificadas estruturas e serviços na rede para esta 

linha de cuidado, estes não funcionavam totalmente interligados, revelando uma 

RAS parcialmente integrada. Em todos os níveis assistenciais sobressaíram as 

dificuldades de acessibilidade organizacional e da relação de cuidado, 

evidenciando lapsos e precariedades do processo de regionalização no estado 

do Rio de Janeiro. As usuárias se enveredaram pelos níveis de atenção, ora 

acessando mais facilmente os serviços, ora peregrinando por caminhos mais 

estreitos e tortuoso até um serviço de maior densidade tecnológica. 

A insuficiência da coordenação do cuidado, a inexistência de mecanismos 

que efetivassem a integração dos serviços na RAS nesta região de saúde, 

problemas organizacionais e de acesso provocaram baixa capacidade resolutiva 

e prolongamento de sofrimento às usuárias que participaram desta pesquisa. 

Faz-se urgente empreender estratégias que visem melhorar a integração 

assistencial e a qualidade da oferta prestada, de modo a assegurar o direito 

universal de acesso aos serviços de saúde. 
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Os serviços se organizam e operam a partir da supervalorização de 

especialidades, centrado na doença, com pouca flexibilização do acesso, 

pautados em regras institucionais de funcionamento e muito burocratizados, 

pouco orientados pelas necessidades dos usuários e pelas realidades locais. As 

boas práticas dos trabalhadores identificadas nesta pesquisa se mostraram 

capazes de minimizar estes, entre outros, obstáculos enfrentados pelas 

participantes e promoveram confiança nas relações interpessoais. 

Para ampliar ambientes de escuta do paciente, valorizar e incentivar o 

estabelecimento de vínculos mais fortes entre usuários e trabalhadores, é 

preciso avançar na democratização das relações, na formação e na qualificação 

de profissionais e gestores e no incentivo à permanência de equipes nas 

unidades de saúde. Ações como estas possibilitam transformações nos 

processos de trabalho e nos encontros interpessoais de modo mais humanizado. 

Sugere-se parcerias com instituições de ensino públicas e/ou privadas para 

ações de educação permanente, capacitação e sensibilização dos trabalhadores 

do SUS, visando qualificar a assistência prestada ao longo da rede e a ampliação 

da resolutividade dos casos.  

Diante dos melhores resultados identificados pelas experiências de 

usuárias de EqSF, sugere-se a reorientação do modelo de APS no município 

sede da região. Recomenda-se ainda outras iniciativas para o fortalecimento da 

APS e para a coordenação do cuidado, como investimentos nos sistemas de 

informação, de modo que assegurem o controle e melhoria de dados 

epidemiológicos na região; em informatização de prontuários compartilhados, 

para promover a continuidade informacional; ações de cuidado multidisciplinar; 

extensão da atuação dos enfermeiros; planejamento de ações estruturadas em 

contexto local de educação e vigilância em saúde para o controle do CCU, 

levando em consideração a flexibilização de horários para atender o maior 

número possível de mulheres. 

Ademais, os achados desta pesquisa fomentam a reflexão sobre o que 

poderia ser feito para avançar no processo de regionalização e na estruturação 

de uma rede de atenção à saúde que atenda às demandas da população local. 

São necessárias medidas para a ampliação do acesso aos serviços na rede e 

adesão das usuárias aos projetos terapêuticos, como investimento em apoio 
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logístico, fortalecimento de espaços de governança regional que visem a 

organização das redes regionalizadas alicerçadas nos princípios do SUS (Viana 

et al, 2015).  

Espera-se, com este estudo, contribuir para a elaboração de propostas de 

promoção de saúde, com a qualificação do atendimento na rede de saúde local, 

a fim de superar a segmentação e desigualdade existente. 

Por sua abordagem qualitativa, este estudo não buscou generalizações, 

ao contrário, fez emergir questões subjetivas e singulares para se conhecer as 

experiências humanas e sociais dos sujeitos participantes.  As considerações 

aqui elencadas não esgotam a análise do objeto e se mostraram potencialmente 

ricas em conteúdo para cada componente especificamente. Logo, merecem 

explorações e discussões mais profundas. 

Tal qual muitos pesquisadores mencionados ao longo deste estudo, 

acredita-se que a reorientação da APS por estratégias que estejam mais 

próximas das pessoas e suas famílias seja capaz de melhorar a qualidade da 

assistência e do cuidado prestado. Acredita-se que ela seja capaz de 

desempenhar a função de entrada no SUS, de partida para os demais níveis de 

atenção e, sobretudo, de estada, dentro de um vínculo de confiança e 

credibilidade, ao longo do tempo. Porém não se pode atribuir a este nível de 

atenção toda a responsabilidade pelo sucesso, ou não, do cuidado. São 

necessários esforços, responsabilização e comprometimento de todos os 

demais serviços e instâncias gestoras envolvidas. 

Por mais que as normatizações e gestores estabeleçam um fluxo pré-

definido e/ou desenhado dentro do sistema, é preciso sempre considerar que o 

fluxo e a lógica do usuário é por si só imprecisa! Este adentra o sistema de saúde 

trazendo suas impressões e perspectivas socioculturais, que, por vezes, se 

chocam com a perspectiva normativa da gestão. Neste descompasso, na maioria 

das vezes, não ocorre o trânsito ideal, mas sim o trajeto possível diante de tantos 

desejos e do agir em saúde dos sujeitos envolvidos. 

Deste modo, a travessia das usuárias compôs-se de sendas, atalhos, 

alamedas e caminhos alternativos possíveis diante das circunstâncias nas quais 

se encontravam as pessoas envolvidas e o sistema de saúde no momento desta 
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avaliação. Logo, este não é um resultado definitivo e mais esforços avaliativos 

precisam ser empregados em nome da manutenção e de avanços neste sistema 

público de saúde tão grandioso, complexo e cheio de cidadania que é o SUS. 

Afinal, como apontado pelo célebre Paulo Freire: 

“...ninguém caminha sem aprender a caminhar,  
sem aprender a fazer o caminho caminhando, sem 
aprender a refazer, a retocar o sonho por causa do 

qual a gente se pôs a caminhar.”  
 

(Paulo Freire – Pedagogia da Esperança) 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                                                                                                                                                                                                                             

                         

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (usuárias) 

 

Título do Projeto: Avaliação da Coordenação do cuidado em Regiões de Saúde: estudo a partir de 
uma situação marcadora  

   

Parecer de aprovação no CEP nº 1.771.061 de 09 de outubro de 2016. 

Pesquisador Responsável: Prof. Draª Patty Fidelis de Almeida 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 979517071 

E-mail: patty.fidelis@hotmail.com 

Endereço Institucional dos Pesquisadores: 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva – Prédio Anexo HUAP – Rua Marques 
do Paraná 303, 3º andar - Centro Niterói-RJ. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em que o Pesquisador Registrou o Projeto de 
Pesquisa: 

Universidade Federal Fluminense – HUAP - Rua Marques do Paraná 303, 4º andar - Centro Niterói-RJ. 

Participante da Pesquisa, _______________________________________________________ 

Idade: _____ anos     R.G______________________________________ 

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ele 

contém explicações sobre o estudo que você está sendo convidado a participar. 

Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler e compreender todo o conteúdo. 

Ao final, caso decida participar, você será solicitado a assiná-lo e receberá uma cópia do mesmo. 

Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. A equipe deste estudo responderá às 

suas perguntas a qualquer momento (antes, durante e após o estudo). 

A Srª foi convidada para participar da pesquisa “Avaliação da coordenação do cuidado em 
Regiões de Saúde: estudo a partir de uma situação marcadora”, coordenada por pesquisadores da 
Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal da Bahia. 

Este trabalho buscará analisar como a Srª recebe cuidados quando precisa utilizar sua Unidade 
Básica de Saúde e é atendida pela Equipe de Saúde da Família, mas também quando é encaminhada 
para outros serviços de saúde em seu município ou para outros municípios.  

Sua participação neste trabalho consistirá em participar de uma entrevista na qual não serão 
abordadas quaisquer questões pessoais, apenas aquelas relacionadas ao tratamento que a Srª recebeu 
nos serviços de saúde e pelos profissionais quando foi atendida. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 
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Todo o material referente à pesquisa ficará guardado no Acervo do Laboratório Universitário de 
Planejamento e Formação em Saúde (LUPA- Saúde) do Departamento de Planejamento em Saúde da 
Universidade Federal Fluminense podendo, além dos objetivos definidos nesta pesquisa, ser utilizados 
para fins pedagógicos e acadêmicos respeitando os preceitos éticos definidos pela Resolução 466/2012, 
com a garantia inequívoca de que durante e após este estudo sua identidade não seja exposta.  

Informa-se ainda que: 

1) A Srª tem o direito de analisar se quer ou não participar desse estudo e terá liberdade de retirar o seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar da pesquisa; 

2) A Srª. receberá respostas ou esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos e outros 

assuntos relacionados com a pesquisa; 

3) Sua participação não gerará gastos para a Srª; 

4) A entrevista poderá lhe causar algum desconforto, por reviver memórias sobre pessoas ou eventos ocorridos 

durante o tratamento que podem não ter sido agradáveis. Ao longo deste processo será tomado o devido 

cuidado para que a Srª tenha assegurado o direito de interromper, sugerir pausas, a fim de garantir que se 

sinta confortável na condição de entrevistada; 

5)  Os resultados serão divulgados por meio de Periódicos Científicos, Anais de Congressos Científicos, 

Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado e Livros 

Impressos e Eletrônicos e neles se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas à sua 

privacidade; 

6)  Sua recusa não lhe trará nenhum prejuízo em relação ao pesquisador ou à instituição. 

CONSENTIMENTO 

A pesquisa me foi explicada. Qualquer problema que eu tive, ao ler e/ou compreender, me foi 
esclarecido. Eu tive a chance de fazer as perguntas que desejei e elas foram respondidas. Eu concordo 
em participar e recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, rubricado e 
assinado em todas as suas folhas. 

 

_________________, ___ de ___________2018. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante da Pesquisa 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador que obteve o consentimento 

 

_____________________________________ 

Responsável: Profª. Drª. Patty Fidelis de Almeida 

Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Saúde Coletiva 
Rua Marquês de Paraná - 303 – 3º Andar – 
Centro - 24030-215 
Niterói, RJ - Brasil 
Tel: 55 (21) 979517071 
E-mail: patty.fidelis@hotmail.com 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, 
poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para obter informações 
específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 
informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 2629-9189 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA (USUÁRIAS) 

                                                                     

ROTEIRO DE ENTREVISTA (Usuárias) 
 

 

Perfil da entrevistada 
 

Nome: ________________________________________________________________________ 
Endereço:______________________________________________________________________ 
Área: (   ) urbana (   ) rural 
Tempo de residência neste endereço: ______________________________________ 
Município:____________________________ E-mail:_______________________________ 

Telefone:_____________________________ UBS:_________________________________ 
 

Idade: _____________________________ EqSF de referência:______________________ 

Nível Educacional: (   ) Fundamental incompleto (   ) Fundamental   (   ) Médio incompleto    
                               (   ) Médio                                  (   ) Superior            (   ) Superior incompleto 
Ocupação: _____________________________________________________________________ 
Situação conjugal: (  ) com parceiro  (  ) sem parceiro     Filhos: (  )Não   (  )Sim  Quantos: ______ 
Data última gestação:_________________________________________________________ 
Provedora principal do lar: (   ) sim   (   ) não 
Rendimento mensal do lar (salário mínimo): (   )Até 1  (   )Até 2   (   )Até 3  (   ) até 4   (   )+ que 4 
Recebe benefício social: (   ) sim   (   ) não   Se sim: qual:____________________________                
Plano de saúde: (   ) sim (   ) não 

História da lesão precursora:  

Data do diagnóstico:_____________ (tentar confirmar no prontuário) 

Datas das consultas referentes ao tratamento (desde o diagnóstico – buscar no prontuário): 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Avaliação da Coordenação do cuidado em Regiões de Saúde: estudo a partir de uma 
situação marcadora  

Objetivos específicos: 
➢ Avaliar a coordenação do cuidado nas regiões de saúde em seus componentes de porta 

de entrada pela APS; abrangência e resolubilidade; integração horizontal; plano de 
cuidados; sistema de regulação e referência; continuidade informacional e de 
comunicação interprofissional  

➢ Analisar a organização e o acesso à rede de atenção à saúde para as ações de 
controle do CCU na região de saúde na perspectiva dos usuários; 

➢ Identificar a presença de instrumentos e estratégias de coordenação clínica do cuidado 
para as ações de controle do CCU na região de saúde;  

➢ Identificar potencialidades e desafios para a constituição das redes regionalizadas. 
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Observações do entrevistador 
 
Entrevistador responsável: ________________________________________ 
Data da entrevista:_____________________ Início: _______ Final: _______ 
Duração: _____ 
Observações do entrevistador (eventos imprevistos, impressões sobre a 
entrevistada, etc: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Questões-chave: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  



171 

 

Roteiro norteador para entrevista de usuárias com lesões intraepiteliais 
escamosas de alto grau 

 
 
Porta de entrada preferencial pela APS  
Abrangência e resolubilidade 
Integração horizontal 
 
 
 
 
 
Introdução e apresentação 
 
O motivo de procurá-la foi porque soubemos que a senhora teve um problema no 
resultado do seu preventivo e a razão principal dessa entrevista é conhecermos um 
pouco das dificuldades e também dos serviços de saúde que a senhora buscou para se 
tratar. Gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre isso. 
Agora vamos tentar ajudar a você a se lembrar de algumas questões que são 
importantes para entendermos melhor a situação: 
 
Bloco 1-  O cuidado em saúde na Atenção Primária à Saúde 
 
1.1 Primeiro, vamos começar pela unidade de saúde onde a Srª costuma ser atendida 
para qualquer problema de saúde, fale um pouco sobre essa unidade e sobre como é o 
atendimento, quem são as pessoas que te atendem.  

➢ Quem mais frequentemente te atende;  

➢ Como é o atendimento do médico e da enfermeira; 

➢ Conhece o Agente Comunitário de Saúde? Qual do nome da(o) ACS?  

➢ Quanto tempo demora para marcar uma consulta na UBS? 

➢ Há muita mudança de médico ou de enfermeiro? 

➢ Consegue os remédios pedidos pelo médico? 

➢ Há quanto tempo frequenta a unidade? 

➢ Gosta do atendimento na unidade? 

 
1.2 A senhora faz algum acompanhamento de saúde na UBS? Qual tipo de 
acompanhamento? Fale sobre como é o atendimento na unidade de saúde. Como se 
sente quando utiliza os serviços na unidade de referência? 

1.3 Já participou de alguma atividade de orientação, reunião ou palestra feita pela 
equipe desta unidade? 
 

Bloco 2 - O rastreamento do CCU 
 
2.1 Gostaríamos que falasse o que a Srª sabe sobre o exame preventivo ou 
papanicolaou, de quanto em quanto tempo deve ser realizado, quais as principais 
dificuldades para sua realização... 

➢ Falar como foram as consultas até chegar ao diagnóstico do preventivo alterado; 

➢ Onde realizou o preventivo (qual serviço de saúde – público ou privado); 

➢ Qual profissional deu informações sobre o preventivo e sobre o CCU;  

➢ Tempo de espera para agendar o preventivo; 

➢ Quais os profissionais que a atenderam/realizaram o preventivo; 

➢ Se já participou de algum grupo na UBS sobre este assunto; 

Entrevistador: 
➢ Após apresentação introduzir os objetivos gerais da pesquisa, assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido; 
➢ Estar atento aos objetivos do estudo que constam no cabeçalho; 
➢ Apenas as perguntas principais são obrigatórias, as questões marcadas em azul 

são para auxiliar e orientar a condução da entrevista, caso os temas não apareçam 
espontaneamente. 
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➢ Qual a periodicidade que costumava fazer o exame (de quanto em quanto tempo); 

➢ As facilidades e dificuldades para agendar e fazer o preventivo; 

➢ Algum profissional da unidade avisa sobre a necessidade de fazer o preventivo, por já 

ter passado muito tempo ou por estar no período de repetir? 

➢ Motivos da não realização do preventivo. 

 
2.2 Conte sobre o último preventivo que a senhora realizou. Por que foi procurar essa 
consulta?  

➢ Como ficou sabendo que tinha que fazer essa consulta do preventivo?  

➢ Alguém da sua família te incentiva a fazer o preventivo? 

➢ Como os profissionais do posto comunicam a Srª sobre a data do exame e da entrega 

do resultado (papel do ACS e outros profissionais); 

 
2.3 Como se sente quando realiza o preventivo nesta unidade de saúde (se realizar no 
privado, explorar)? 
 
2.4 Conte para nós como recebeu a notícia da alteração do preventivo, como se sentiu? 

➢ Profissional responsável por dar o diagnóstico;  

➢ Quanto tempo demorou para chegar o resultado; 

➢ Foram dadas todas as explicações necessárias, a usuária conseguiu compreender as 

explicações dos profissionais da UBS?  

 
Bloco 3 - O percurso até a rede secundária 
 
3.1 Quando a Srª recebeu a informação que seu exame estava alterado como foi a 
orientação sobre o tratamento. É importante que tente lembrar o passo a passo do 
caminho de seu tratamento a partir de quando ficou sabendo do resultado do preventivo.  

➢ Fale das informações que a Srª recebeu da equipe do posto de saúde sobre o 

tratamento, quando soube que seu preventivo estava alterado. Eles lhe explicaram 

quais seriam os serviços de saúde para realizar o tratamento?  

 
3.2 Algum profissional de saúde da UBS acompanhou a senhora durante o tratamento? 

➢ Houve participação dos profissionais da UBS durante o tratamento no serviço 

especializado? (busca de notícias da senhora, orientações, visitas, entrega de exames 

etc.)? 

 
3.3 Alguém da sua família foi contactada por algum profissional de saúde? 
 
3.4 Depois do resultado de alteração do preventivo, quais os serviços de saúde que a 
senhora teve que procurar? Por que buscou esses locais? Quem indicou?  

➢ Para essa questão o entrevistador deve procurar saber todos os itinerários e para cada 

local indicado, deve perguntar: quem atendeu, satisfação, por que foi naquele local, 

quem indicou, quanto tempo demorou, onde ficava cada serviço (cidade) etc.  

➢ Utilizou serviço particular ou apenas público? 

➢ Procurou alguma ajuda fora de serviço de saúde (redes de apoio social e familiar, 

política ou religiosa, outros tratamentos)? 

 
3.5 Alguém do posto de saúde marcou a consulta para a Srª no serviço especializado? 
Como foi a marcação? Quanto tempo levou para marcar? Quanto tempo a Srª esperou 
para começar a ser atendida neste serviço especializado? 
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No caso de usuárias atendidas fora do município de moradia: 
➢ Quando a Srª foi atendida no serviço especializado, conseguiu fazer todos os 

tratamentos em um só local ou teve que procurar outros serviços? Fale como foi... 

➢ A prefeitura ofereceu transporte para a Srª chegar até o serviço especializado? Fale 

como fez para ir (condições do transporte, teve que pagar pelo transporte, transporte 

próprio ou de terceiros, tempo de deslocamento, como soube do transporte, como faz 

para retornar, etc.) 

 
3.6 Fale como foi a consulta no serviço especializado. O médico do serviço 
especializado conversava com a Srª, esclarecia suas dúvidas, deixava tempo para a Srª 
fazer perguntas quando desejasse? Fale o que a senhora achou da consulta no serviço 
especializado. 

➢ No serviço especializado, a Srª tinha algum profissional de referência? Quem? Sempre 

foi atendida pelo mesmo profissional? 

 
3.7 A Srª tinha suas consultas de retorno agendadas na mesma hora no serviço 
especializado ou tinha que voltar para marcar? Fale como funciona isso... 
 
3.8 A Srª teve alguma dificuldade para ser atendida no serviço especializado? Quais?  
 
3.9 A Srª conseguiu finalizar o tratamento? Ou ainda está se tratando? Por quê? 

➢ Teve algum período no qual a Srª teve que parar o tratamento? Por qual razão? 

3.10 O seu médico do serviço especializado enviava alguma informação por escrito para 
a Srª entregar na UBS? Como o posto ficava sabendo o que foi feito no serviço 
especializado? 
 
3.11 (Para as que finalizaram o tratamento) A Srª recebeu alguma recomendação ou 
informação quando terminou o tratamento? Nos conte qual foi? Está conseguindo seguir 
as recomendações? 
 
3.12 Como se sentiu no serviço especializado? O que achou das consultas, profissionais 
e exames que realizou no serviço especializado? Gostaria de falar alguma questão que 
não foi perguntada? 
 
 
4. Considerações finais da entrevistada 
 
4.1 Que nota a senhora daria para o atendimento recebido ao longo do tratamento de 
seu problema de saúde? Porque?  

➢ Fale como a senhora se sente com o tratamento e atenção recebidos para tratamento 

de seu problema no preventivo na unidade de referência e no serviço especializado. 

 
4.5 Há mais alguma questão que ache importante falar sobre seu problema de saúde e 
sobre seu tratamento? 
 
Obrigada! 


