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RESUMO 

 

O SUS preconiza a articulação de ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde, desta 

forma, o Ministério da Saúde (MS) orienta desenvolver redes integradas e horizontais de 

atenção à saúde. Indo ao encontro, o presente trabalho teve como objetivo geral descrever a 

demanda de atendimentos do Centro de Especialidades Médicas de Alegrete (CEMA), no 

biênio de 2012 - 2013. Para tanto, caracterizou-se a rede de atenção básica no município e 

calculou-se as taxas de: consultas disponibilizadas, encaminhamentos médicos e consultas 

realizadas, bem como comparou-as com os parâmetros de consultas especializadas, 

determinados pelo MS. Tratou-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, com 

emprego de dados secundários, coletados a partir do sistema de agendamento/produtividade 

eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde e do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB). Com a análise, foi identificada uma rede municipal de atenção em saúde 

fragmentada, tendo em vista, principalmente, a carência de um sistema de fluxos e 

contrafluxos. Foi inviável calcular a taxa real de consultas disponibilizadas, o número de 

encaminhamentos médicos e, o número de usuários que não conseguiram atendimento no 

serviço e foram referenciados a outros municípios, visto que não havia relatórios de gestão do 

serviço, bem como não existia um sistema de controle efetivo. Foi perceptível que a maior 

demanda de atendimentos é de cardiologistas, seguida por especialista em diabetes/tireóide e 

traumato/ortopedista em ambos os anos, fato que pode ser justificado pelo envelhecimento da 

população e o aparecimento de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. Em relação 

ao número de consultas disponibilizadas, mostrou-se suficiente para o número de 

encaminhamentos e que, logicamente, não haveria demanda reprimida, visto que o número de 

consultas disponíveis é superior ao de realizadas. Portanto, existe uma assimetria entre 

recursos e demanda, bem como o número de consultas que o MS estabelece como parâmetro 

em 2002.  

 

Palavras-chave: gestão em saúde; serviços de saúde; atenção secundária à Saúde. 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Especialidades x Municípios de referência para Alegrete/RS ................................. 19 

 

Tabela 2: Número de fichas disponibilizadas semanalmente no CEMA ................................. 21 

 

Tabela 3: Número de encaminhamentos para o CEMA .......................................................... 25 

 

Tabela 4: Número de consultas realizadas no biênio 2012 – 2013 .......................................... 25 

 

Tabela 5: Comparação das consultas disponíveis e realizadas por ano e especialidade no 

município de Alegrete, RS nos anos 2012 e 2013 .................................................................... 26 

 

Tabela 6: Detalhamento da cobertura das consultas médicas ambulatoriais, contidas no Grupo 

2 e 7 da Tabela de Procedimentos do SIA/SUS ........................................................................ 27 

 

Tabela 7: Comparação das consultas disponíveis e realizadas com os antecipados pela 

Portaria nº 1101/GM Em 12 de junho de 2002, por ano e especialidade no município de 

Alegrete, RS nos anos 2012 e 2013 .......................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACS: Agentes Comunitários de Saúde  

APS: Atenção Primária à Saúde 

CEMA: Centro de Especialidades Médicas de Alegrete 

CF: Constituição Federal Brasileira 

CMS: Conselhos Municipais de Saúde 

CNS: Conferência Nacional da Saúde 

ESF: Estratégia Saúde da Família 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas  

MS: Ministério da Saúde 

NAG: Núcleo de Apoio à Gestão 

NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

NOAS: Norma Operacional da Assistência à Saúde 

NOB: Norma Operacional Básica 

PACS: Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

PSF: Programa Saúde da Família 

RAS: Redes de Atenção à Saúde 

RS: Rio Grande do Sul 

SIAB: Sistema de Informação da Atenção Básica 

SUS: Sistema Único de Saúde 

UBS: Unidade Básica de Saúde 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 7 

 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 10 
2.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 10 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 10 

 

3 MÉTODOS DE ESTUDO ................................................................................................... 11 
3.1 MÉTODO DE PESQUISA ................................................................................................. 11 

3.2 COLETA DE DADOS ........................................................................................................ 12 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS ................................................................................................... 12 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS ......................................................................................................... 13 

 

4 CONTEXTUALIZANDO O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) .............................. 14 
4.1 REDES DE ATENÇÃO EM SAÚDE ................................................................................ 16 

4.2 ATENÇÃO SECUNDÁRIA ............................................................................................... 18 

4.3 ALEGRETE/ RS E O CEMA ............................................................................................. 19 

 

5 RESULTADOS ..................................................................................................................... 21 

 

6 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 29 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 31 

 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a ampliação do conceito de saúde, proposto na VIII Conferência Nacional de 

Saúde (CNS/1986), consolidado na Constituição Federal (CF) de 1988, nasce o Sistema 

Único de Saúde (SUS). O qual adota uma nova diretriz no cenário da saúde brasileira.  

O SUS tem por intuito desenvolver ações de promoção, proteção e reabilitação da 

saúde. Esses princípios doutrinários visam à universalidade de acesso aos serviços em 

qualquer nível de complexidade na assistência, sem discriminação; considerando sua 

singularidade e respeitando a autonomia de decisão de cada indivíduo. Na ótica de Siqueira 

(1999), para que isso ocorra faz-se necessário a participação da comunidade, e que os serviços 

sejam organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, delimitando a área 

geográfica. 

Por se tratar de um sistema, ele está em constante construção, visto as mudanças 

demográficas e tecnológicas. Também porque se considera a diversidade regional e cultural 

dos diferentes povos que constituem o Brasil. Corroborando Oliveira e Souza (1998), 

destacam que o SUS é um sistema porque é formado por várias instituições dos três níveis de 

governo, e único porque tem a mesma doutrina e filosofia de atuação em todo território 

brasileiro. Sendo assim, cada uma das esferas do governo – Federal, Estadual e Municipal – 

tem suas responsabilidades a cumprir, mas com a única direção que o sistema deve seguir. 

Apesar do SUS ter sido consolidado na CF de 1988, ele somente foi regulamentado 

com as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90. A primeira organiza a construção do SUS e a outra 

trata da participação popular e das formas de pagamentos das ações/serviços. Mesmo assim, 

percebe-se que as ações e serviços do SUS, ainda acontecem de forma fragilizada e 

fragmentada.   

Atrelado à necessidade de superação, bem como de qualificar a forma de gestão 

político-administrativa do mesmo, o Ministério da Saúde (MS) orienta desenvolver redes 

integradas e horizontais. Essa discussão é antiga, mas tomou ênfase a partir do Pacto Pela 

Saúde em 2006, o qual tem por intuito construir um modelo de saúde eficaz e eficiente, 

consolidando os preceitos do SUS, assegurados na Lei nº 8.080/ 90. 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS), conforme o MS, (2010) são 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. A organização dos serviços através do estabelecimento de redes 

requer um sistema de saúde articulado e eficiente. 
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Conforme Solla e Chioro (2008), a lógica de organização do SUS pressupõe a 

constituição de uma rede de serviços, organizada de forma regionalizada e hierarquizada. 

Somente assim, possibilita o conhecimento dos problemas de saúde da população de cada 

território, além de favorecer o acesso ao conjunto das ações de todos os níveis de 

complexidade. 

Cabe destacar, que a RAS tem como eixo estruturante a Atenção Primária em Saúde 

(APS), a qual é considerada a porta de entrada do usuário no sistema, sendo que se ela não 

resolver os problemas que demandam, a mesma deverá orientar o paciente sobre os outros 

pontos que fazem parte da rede de serviços, mas não descuidando de manter o vínculo. 

Corroborando, Mendes (2001) afirma que, o conjunto de redes de atenção para uma boa 

articulação pressupõe uma adequada integração, colocando sob a gestão diferentes pontos de 

atenção em um mesmo sistema de saúde, viabilizando a continuidade da atenção aos usuários 

do sistema e a integralidade do cuidado a ser prestado. Entre as vantagens permitidas por esta 

integração, estão: a melhoria da qualidade da atenção, a redução de custos com economia de 

escala, e o aumento da eficiência do sistema.  

No entanto, o acesso aos serviços de saúde é considerado um problema, tendo em 

vista a falta de uma estrutura eficiente, a escassez de recursos para a saúde, e os investimentos 

insuficientes em hospitais, profissionais e tecnologia. Cabe salientar, que a garantia do acesso 

equânime e universal aos serviços de saúde deve ser uma preocupação constante, não somente 

do governo como de todos os profissionais de saúde (SARMENTO JUNIOR, TOMITA E 

KOS, 2005). 

Mendes (2009) propôs um sistema regionalizado, organizado em redes de atenção à 

saúde, sendo os serviços especializados, partes integrantes dessa rede. Desta forma, a 

estruturação e a organização de fluxos e contrafluxos, é fundamental para o acesso dos 

usuários nos diferentes níveis de atenção do sistema de acordo com suas demandas de saúde.  

Considerando a necessidade de consolidação de redes de atenção em saúde, para que 

as ações e serviços do SUS sejam eficazes e eficientes, percebeu-se a relevância de se discutir 

sobre a gestão do Centro de Especialidades Médicas de Alegrete (CEMA), principalmente no 

que se refere ao estabelecimento de fluxos e contrafluxos, visto ser o único serviço de 

especialidades médicas do município para atender toda a população.  

Assim, descreveu-se o número de atendimentos disponibilizados, bem como os 

efetivados. Os dados foram coletados a partir do sistema de agendamento/produtividade 

eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde e do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB). Desta forma, surgiu o questionamento: o CEMA conseguiu atender a demanda em 
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serviços de saúde no município de Alegrete/RS nesse período estudado?  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever os encaminhamentos da rede de atenção primária para o Centro de 

Especialidades Médicas de Alegrete (CEMA), no período de 2012-2013.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar a estrutura da rede de atenção básica no município; 

b) Calcular a taxa de consultas disponibilizadas (consultas 

disponibilizados/1000 habitantes) por especialidade (%); 

c) Calcular a taxa de encaminhamentos (encaminhamentos/1000 habitantes) feitos 

por especialidade (%); 

d) Calcular a taxa de consultas realizadas (consultas realizadas/1000 habitantes) 

por especialidade (%); 

e) Estimar o número de usuários que não conseguem o atendimento e são encaminhados 

a outros municípios. 
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3 MÉTODOS DE ESTUDO 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Tratou-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa com emprego de dados 

secundários. Visto que tinha por intuito, identificar o número de atendimentos e 

encaminhamentos médicos da atenção primária para o serviço especializado. Conforme 

Barros e Lehfeld (1986) e Cervo e Bervian (1983), a pesquisa descritiva é aquela que o 

pesquisador observa, registra, analisa, e correlaciona fatos ou fenômenos. Assim, o 

pesquisador procura descobrir a frequência com que um fenômeno ocorre, e identifica suas 

características, causas e relações com outras conexões.  

Optou-se pela abordagem quantitativa, porque se buscou o número de atendimentos 

especializados disponibilizados no Município de Alegrete, no período estabelecido para 

descrever o serviço. Segundo Marconi e Lakatos (2003), a razão para se conduzir uma 

pesquisa quantitativa, é descobrir quantas pessoas de uma determinada população, 

compartilham uma característica ou um grupo de características.  

Corroborando, Fachin (1993) refere que a quantificação científica é uma forma de 

atribuir números à propriedades, acontecimentos, materiais, de modo que proporcione 

informações úteis e com precisão, conduzindo a um resultado com poucas chances de 

distorções. 

O Centro de Especialidades Médicas de Alegrete (CEMA) é um serviço de atenção 

secundária, que disponibiliza assistência especializada aos usuários do SUS encaminhados 

pela rede de atenção primária. Dentre as especialidades médicas, o serviço disponibiliza: 

cardiologia, traumatologia/ortopedia, otorrinolaringologia, gastroenterologia, dermatologia, 

urologia e proctologia. 

Assim, para atingir o primeiro objetivo, descreveu-se sobre a constituição da atenção 

primária no município, identificando o número de unidades básicas de saúde e o número de 

equipes de saúde da família, bem como o número de habitantes assistidos por estes, por meio 

do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  

Para o segundo objetivo, identificou-se o número de consultas disponibilizadas para 

cada especialidade médica, e dividiu-se pelo número de habitantes conforme previsto na 

Portaria nº 1.101/2002. 

No que se refere à taxa de encaminhamentos (encaminhamentos/1000 habitantes, 

expresso em percentual) feitos por especialidade, quantificou-se o número de 
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encaminhamentos que são dispensados em cada unidade de saúde. 

Quanto ao quarto objetivo, quantificou-se a produção de cada especialidade médica e 

dividiu-se pelo número de habitantes, de acordo com a Portaria nº 1.101/2002. 

Por fim, buscou-se os números de usuários que não conseguiram atendimento no 

serviço e foram encaminhados a outros municípios, para tanto, foi  necessário identificar os 

que foram buscar atendimento no departamento de Tratamento Fora do Domicílio, conforme 

previsto na Portaria nº 1.101/2002. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Para o desenvolvimento do estudo, foram coletados dados de fonte secundária 

(Pereira, 2009), ou seja, os registros presentes no sistema de agendamento e produção da 

Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete, no biênio 2012 – 2013. A partir do sistema de 

agendamento, foram identificados o número de consultas disponibilizadas e o de consultas 

efetivadas. 

Os encaminhamentos médicos foram buscados junto aos protocolos de 

encaminhamentos ou ao instrumento utilizado para tal, a partir do qual foi contabilizado o 

número de consultas disponibilizadas e efetuadas para cada especialidade médica (ANEXO I).  

   

3.3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Após a coleta dos dados, iniciou-se a análise e interpretação. Conforme Gil, estes 

dois processos, apesar de conceitualmente distintos, aparecem sempre estreitamente 

relacionados: 

 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 

a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 

que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. 

(1999, p.168) 

 

Sendo assim, realizou-se uma abordagem quantitativa, por meio de análise 

percentual dos resultados encontrados. Estes foram armazenados em tabela elaborada no 

Microsoft Office Excel 2007 e posteriormente processados e analisados.  

Para descrever os resultados, foram elaboradas tabelas que propiciam duas principais 

categorias, quais sejam: a primeira apresenta a comparação das consultas disponíveis e 
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realizadas por ano e especialidade e, a segunda, a comparação das consultas disponíveis e 

realizadas com as antecipadas, conforme a Portaria nº 1.101/ GM de 12 de junho de 2002, 

ambas no período de 2012 – 2013. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Para a realização da pesquisa, no CEMA, encaminhou-se o Termo de Aceite 

Institucional para apreciação e aprovação do gestor municipal (ANEXO II), conforme prevê 

as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução Conselho Nacional de Saúde nº 

466/2012 (BRASIL, 2013). Por fazer uso de dados secundários de acesso público, foi 

dispensado de aprovação prévia por comitê de ética em pesquisa. 
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4 CONTEXTUALIZANDO O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

Com a ampliação do conceito de saúde, proposto na VIII CNS e consolidado na CF 

de 1988, nasce o SUS. Este adota uma nova diretriz no cenário de saúde Nacional. Para 

Oliveira & Souza (1998), o SUS é um sistema, porque é formado por várias instituições dos 

três níveis de governo e único, porque tem a mesma doutrina e filosofia de atuação em todo 

território brasileiro. 

Cada uma das esferas do governo – federal, estadual e municipal – tem suas 

responsabilidades a cumprir, mas com a única direção que o sistema deve seguir. O que se 

percebe é que o SUS foi criado para mudar com a forma excludente dos demais serviços de 

saúde existentes. Para tanto, Polignano (2004), aborda como princípios doutrinários do SUS: 

 UNIVERSALIDADE - o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, 

independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características; 

 EQUIDADE - é um princípio de justiça social que garante a igualdade da assistência à 

saúde, sem preconceitos; 

 INTEGRALIDADE - significa considerar a pessoa como um todo, devendo as ações de 

saúde atender a todas as suas necessidades. 

Dentre estes, se deriva alguns princípios organizativos, que são: 

 HIERARQUIZAÇÃO - conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

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

complexidade do sistema; 

 PARTICIPAÇÃO POPULAR - ou seja, a democratização dos processos decisórios 

consolidados na participação dos usuários dos serviços de saúde nos chamados Conselhos de 

Saúde; 

 DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA - consolidada com a 

municipalização das ações de saúde, tornando o município gestor administrativo e financeiro 

do SUS. 

Cabe destacar, que esse sistema de saúde tem por intuito desenvolver ações de 

promoção, proteção e reabilitação da saúde. Os princípios doutrinários visam à universalidade 

de acesso aos serviços em qualquer nível de complexidade na assistência sem discriminação; 

considerando a singularidade e respeitando a autonomia de decisão. Na ótica de Siqueira 

(1999), para que isso ocorra, fez-se necessário a participação da comunidade e que os serviços 

sejam organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, bem como delimitado 
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por área geográfica. 

No entanto, apesar de o SUS ter sido consolidado na CF de 1988, ele somente foi 

regulamentado em 19 de setembro de 1990 através das Leis 8.080 e 8.142, a primeira 

organiza a construção do SUS e a outra trata da participação popular e das formas de 

pagamento das ações e serviços. 

O SUS é um sistema que está em construção, pois para que ele se consolide na sua 

totalidade, faz-se necessário haver o compromisso dos profissionais que nele trabalham. 

Portanto, cabe salientar o compromisso profissional de instrumentalizar as pessoas, 

desconhecedoras quanto seus direitos e deveres. E deixar claro, como afirma Oliveira & 

Souza (1998), que o SUS não foi criado para servir como um sistema de saúde dos pobres e 

indigentes, pelo contrário, é um sistema de todos os brasileiros, com qualidade, eficiente, 

eficaz, resolutivo e democrático.  

O modelo de saúde vigente em 2015, hegemônico/ biomédico, vem gerando 

insatisfação a todos que utilizam e fazem parte do serviço. Desde 1991 o MS assumiu uma 

nova estratégia para fortalecer as ações de saúde no Brasil. 

A partir do relatório da VIII CNS, onde foi incorporado o agente comunitário de 

saúde para trabalhar com educação para a saúde, e em cuidados primários, nasce o Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Este conforme Farah (1998) visa essencialmente 

promover uma interação direta e efetiva entre a comunidade e o serviço de saúde local.  

A proposta básica consiste no esclarecimento da população sobre cuidados com a 

saúde e seu encaminhamento à unidade de saúde, ou a serviços especializados em caso de 

necessidade, que não possa ser suprida pelos próprios agentes. Pretende-se, por meio de uma 

visitação constante às moradias, acompanhar o processo de desenvolvimento dos moradores e 

elevar o nível de qualidade de vida e saúde da população. (FARAH, 1998). 

Em 1994, com o sucesso alcançado na saúde pelos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), que conseguiram diminuir os índices de mortalidade, o MS (BRASIL, 2001) amplia o 

PACS e implanta o Programa Saúde da Família (PSF). Ribeiro et. al, destacam que: 

 

Lançado como programa em 1994, foi catalogado como estratégia, buscando 

diferenciar-se dos programas tradicionais já produzidos pelo mesmo. A segunda 

versão oficial do PSF, publicada em 1997, define-o efetivamente como estratégia de 

reorientação do modelo assistencial. Sua implantação segue abrigando tal dicotomia: 

de um lado, ratifica sua condição de programa que se apresenta com objetivos, 

metas e passos definidos, ou seja, com uma formulação e com modus operandi 

estabelecido/ normatizado; de outro lado, reivindica a posição de “estratégia” por 

sinalizar um caminho possível para se atingirem os objetivos do SUS, reorientando o 

modelo assistencial a partir da atenção básica, sendo, portanto, capaz de influenciar 

e produzir impactos no sistema como um todo. (2004, p. 441) 
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O PSF define sua população-alvo, cadastra as famílias-clientes e estabelece o 

conjunto de serviços oferecidos. Mas de modo geral, são efetuadas as consultas básicas dos 

programas de saúde pública, desde vacinação no pré-natal, passando pelo controle de 

patologias, entre outros. Logo são implementadas, estratégias de educação em saúde, e 

organiza-se um serviço de atendimento, sendo implantado um mecanismo de atuação em 

equipe de caráter multidisciplinar.  

Cada equipe fica responsável por um número determinado de famílias, ou seja, de 

600 a 1.000 famílias, não ultrapassando o número máximo de 4.500 pessoas. Todos os 

profissionais trabalham 8 horas por dia, a fim de dedicar-se integralmente à Saúde da Família, 

assim profissionais e população criam vínculos de co-responsabilidade, facilitando na 

identificação e acompanhamento das necessidades de saúde da comunidade. 

As equipes promovem visitas domiciliares periódicas, ou de acordo com demandas, e 

procuram associar-se a grupos comunitários atuantes. A unidade deve prestar atendimento 

tanto por demanda espontânea como por demanda programada, devendo submeter-se a 

mecanismos de avaliação centrados na satisfação do usuário/ família, no impacto dos 

indicadores de saúde e na qualidade do atendimento, segundo a concepção do programa 

originária do MS (BRASIL, 2001). 

Nesta perspectiva, Ângelo & Bousso (2001) referem-se que a saúde da família é 

descrita como um estado ou processo da pessoa com um todo, em interação com o ambiente, 

sendo que a família representa um fator significativo nele. A análise da saúde da família deve 

incluir simultaneamente saúde e doença, além dos aspectos individuais e coletivos. De acordo 

com as evidências, esta é a principal estratégia para o desenvolvimento da atenção primária, a 

qual tem capacidade para resolver 85% das necessidades de saúde da população, mas quando 

necessário, deverá ter o suporte de um serviço de referência e contrarreferência, ao qual 

encaminhará seu cliente para atendimento especializado. Este receberá o atendimento 

necessário e deverá ser contrarreferenciado a sua equipe de saúde da família para dar 

continuidade no tratamento, desta forma percebe-se a relevância de estabelecer uma rede de 

atenção em saúde.  

 

4.1 REDES DE ATENÇÃO EM SAÚDE 

 

A descentralização, é uma estratégia para a construção de um sistema de saúde mais 

democrático, objetivando um sistema com atendimento integral e com participação cidadã. A 

gestão descentralizada do SUS tem desafiado os gestores das três esferas de governo para a 
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configuração de uma rede de ações e serviços de saúde, capaz de garantir o acesso, a 

circulação, e o acompanhamento dos usuários entre os diferentes níveis de atenção. 

(MENDES, 1998) 

Essa discussão ganhou ênfase a partir da Norma Operacional Básica (NOB) 01/93, 

quando propôs a municipalização da gestão das ações e serviços do SUS, tendo procurado 

sistematizar o processo de descentralização da gestão do sistema e serviços, em um esquema 

de transição, com diferentes níveis de responsabilidades para os Estados e Municípios e do 

próprio Governo Federal. 

Tendo em vista a complexidade do processo e a necessidade de seu aprimoramento, 

começou a ser estudada e formulada a NOB-SUS 01/96, avançando o processo de 

municipalização do setor saúde, e embora com as dificuldades referentes ao financiamento do 

SUS, foi implantada no início de 1998. Esta permitiu o estabelecimento do princípio 

constitucional do comando único em cada nível de governo, descentralizando os instrumentos 

gerenciais necessários por meio das formas de gestão propostas, caracteriza as 

responsabilidades sanitárias de cada gestor, definindo como principal operador da rede de 

serviços do SUS o Sistema Municipal de Saúde, permitindo aos usuários ter visibilidade dos 

responsáveis pelas políticas públicas que determinam o seu estado de saúde e condições de 

vida.  

Em face de problemas observados durante a implementação da NOB-SUS 01/96, 

entre os quais se podem citar a questão da definição das responsabilidades, do planejamento e 

organização do sistema, da resolutividade e acesso a serviços, estabeleceu-se um amplo 

processo de discussão entre os gestores, que resultou na publicação da Norma Operacional da 

Assistência à Saúde (NOAS-SUS) 01/01. Esta teve por objetivo promover maior equidade na 

alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos nos 

níveis de atenção, bem como estabeleceu o processo de regionalização como estratégia de 

hierarquização dos serviços de saúde na busca de maior equidade. 

A NOAS/SUS 01/01 definiu um conjunto mínimo de procedimentos de média 

complexidade, como primeiro nível de referência intermunicipal com acesso garantido a toda 

a população no âmbito microrregional. Esse conjunto mínimo de serviços de média 

complexidade compreende as atividades ambulatoriais, de apoio diagnóstico e terapêutico, e 

de internação hospitalar.  

No entanto, as ações e serviços ainda encontravam-se centrados no assistencialismo, 

na reabilitação, na “cura”; a saúde estava fragmentada, o que necessitava de uma estratégia a 

ser buscada para qualificar a gestão e a atenção no SUS. Desta forma, a organização das 
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políticas públicas em rede foi um requisito para a produção de saúde, e depende da 

organização do sistema de saúde e da integração das ações intersetoriais em um território, o 

que foi suscitado pela Política Nacional de Humanização da Gestão e da Atenção do SUS. 

Para o MS (2009), a implementação das Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde, 

foi vista “como estratégia de aperfeiçoamento político-institucional, gerencial, e das formas 

de organização da atenção do SUS em âmbito nacional.”  

A discussão sobre as RASs teve origem nas experiências de sistemas integrados de 

saúde, surgidas na primeira metade dos anos 1990 nos Estados Unidos. No Brasil, o tema foi 

tratado com uma evolução crescente. Mendes (1998), sem falar explicitamente das RASs, 

mencionou movimentos imprescindíveis à sua concretização sob a forma de uma 

(re)engenharia do sistema de atenção à saúde.  

Esse movimento, em busca da construção de RASs, foi sustentado por evidências de 

que essas redes constituem uma saída para a crise contemporânea dos sistemas de atenção à 

saúde. Há evidências de que as RASs melhoram os resultados sanitários e econômicos dos 

sistemas de atenção à saúde. O MS recomenda “organizar a rede de atenção a partir da 

atenção básica, menor unidade-fração do território sanitário, de onde partem e se organizam 

necessidades e demandas de saúde” (BRASIL, 2009). 

Contudo, a atenção básica deve rever seu processo de trabalho, as formas de 

comunicação da equipe e a sua relação com os outros equipamentos e membros que 

constituem a rede. A atenção primária está composta por uma equipe multiprofissional, a qual 

desenvolve ações de promoção da saúde, prevenção e reabilitação de doenças, portanto tem a 

capacidade para solucionar mais de 85% dos problemas de saúde de sua população e, 

somente, quando não conseguir resolutividade deverá encaminhar aos serviços especializados, 

mas sem perder o vínculo com seu usuário. 

Desta forma, os serviços especializados são considerados centros de referências, aos 

quais os usuários são encaminhados para avaliação e indicação de tratamento e, depois 

deverão ser contrarreferenciados à unidade de saúde que pertencem ou mais próxima a sua 

residência para fazer acompanhamento e monitoramento do tratamento, buscando uma 

integralidade do cuidado.  

 

4.2 ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

 

A atenção secundária, de uma maneira geral, pode ser conceituada como o território 

em que é desenvolvido um conjunto de ações, práticas, conhecimentos e técnicas assistenciais 
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caracteristicamente demarcadas pela incorporação de processos de trabalho que englobam 

maior densidade tecnológica, também chamadas tecnologias especializadas. Diferentemente 

da atenção básica, que desenvolve ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e 

reabilitação; a atenção secundária é focada na produção do cuidado à saúde. 

Nesse nível de atenção à saúde, além de consultas médicas especializadas, os 

usuários têm acesso aos principais serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. No âmbito do 

SUS, a atenção secundária tem sido definida por exclusão, representando as ações que 

transcendem àquelas da atenção básica e as que ainda não se configuram como alta 

complexidade. 

Corroborando, Mesquita e Siqueira (1996) referem que no processo de construção do 

SUS, os serviços ditos especializados foram implantados dentro do modelo tecno-assistencial 

tradicional, centrado na consulta e/ou saber médico, para responder às demandas das unidades 

da rede (básica), recebendo pacientes triados a partir de problemas específicos. 

Assim, os serviços de média complexidade são compostos por um conjunto de ações 

e serviços que visam atender aos principais problemas de saúde e agravos da população, cujo 

nível de complexidade da prática clínica demande a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico que 

implicam o uso intenso para alcançar algum grau de economia de escala, o que acarreta não 

serem realizados em todos os municípios. (MESQUITA E SIQUEIRA, 1996) 

Desta forma, eles possuem certa autonomia e diferentes denominações, tais como: 

Ambulatório de Especialidades Médicas, Núcleo de Especialidades de Saúde, Centro de 

Referência Especializada; de acordo com o momento histórico e as estratégias de 

comunicação social adotadas pelos gestores públicos, mas com o único objetivo de prestar 

assistência.  

 

4.3 ALEGRETE/ RS E O CEMA 

 

Alegrete é um município brasileiro do Rio Grande do Sul (RS), localizado no oeste 

do estado, no bioma Pampa, a 506 quilômetros de distância da capital Porto Alegre, área de 

7.804 Km². Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), possui uma 

população de aproximadamente 77.653 habitantes (IBGE, 2010) e sua economia é centrada na 

agricultura e pecuária. O mesmo é limítrofe com os municípios: Itaqui, Manoel Viana, São 

Francisco de Assis, São Vicente do Sul, Cacequi, Rosário do Sul, Quaraí e Uruguaiana. 

Na saúde tem como competências o planejamento e a execução das políticas de 
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saúde; a execução e fiscalização do SUS; o desenvolvimento de ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e 

preventivas. Sendo assim, possui uma rede de atenção à saúde organizada e composta por 

atenção primária, secundária, terciária e uma rede de suporte. (PLANO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, ALEGRETE, 2013) 

Na atenção primária conta com 1 unidade básica de saúde (UBS) no modelo 

tradicional e 16 estratégias de saúde da família, sendo 2 dessas no interior do município. Na 

atenção secundária conta com uma rede de saúde mental, um centro de especialidades 

médicas, serviço de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, farmácia; um pronto socorro, um 

laboratório municipal, dentre outros. Na atenção terciária, conta com um hospital e como 

suporte possui uma rede de apoio com Núcleo de Apoio à Gestão (NAG) e um Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF II). (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ALEGRETE, 

2013) 

Até o ano de 2015, foram implantadas diversas políticas focadas nas diferentes 

demandas, identificadas. No entanto, carece de uma rede de referência e contrarreferência 

consolidada para que o sistema seja eficaz e eficiente. Sendo assim, utilizou-se como fonte de 

estudo o sistema de agendamento de consultas e exames da Secretaria de Saúde de Alegrete, 

com ênfase no CEMA. 

O CEMA é um serviço de atenção secundária, que disponibiliza assistência 

especializada aos usuários do SUS, encaminhados pela rede de atenção primária. Dentre as 

especialidades médicas, o serviço disponibiliza atendimento com cardiologistas, 

traumatologistas/ortopedistas, otorrinolaringologista, gastroenterologista, dermatologista, 

urologistas e proctologista. Também atuam no centro: nutricionista, fonoaudióloga, o 

Programa de Tuberculose, Hanseníase, Hiperdia e Estomias.  

Pela lógica do SUS, esse é considerado um serviço de referência e contrarreferência, 

no qual o usuário vem buscar o atendimento especializado e deve ser contrarreferenciado a 

sua UBS de origem para dar continuidade ao tratamento. 
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5 RESULTADOS 

 

As redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de 

saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação 

cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde e com responsabilidades 

sanitárias e econômicas por esta população (MENDES, 2009). 

Atrelado ao conceito de redes de atenção em saúde, ocorre o processo de construção e 

implementação da integralidade, princípio constitucional, o qual é um dos desafios da saúde 

no Brasil. Desde 1980 a integralidade em saúde vem sendo colocada como questão nas 

políticas governamentais, em programas de intervenção e em todos os discursos dos 

sanitaristas. A integralidade em saúde está explicita como intenção e necessidade da saúde 

pública, vindo a consolidar o SUS Brasileiro. 

A questão da integralidade representa um desafio nas práticas em saúde, um desafio 

cultural, gerador de um novo paradigma, para romper com formas mecanizadas de se 

entenderem e estabelecerem ações técnicas fragmentadas. 

A integralidade busca a horizontalização das políticas de saúde, a otimização das 

ações, e a reorganização do processo de trabalho, onde as ações de saúde devem ser 

combinadas e voltadas tanto para a prevenção quanto para a cura.  

Os serviços de saúde devem atender o indivíduo como ser humano, submetidos às 

diferentes situações de vida, que envolve o processo saúde - doença. Isto é viável com ações 

intersetoriais e transdisciplinares; com ações de promoção, prevenção e recuperação. 

(MATTOS, 2001) 

A rede de atenção à saúde de Alegrete, em 2012, estava constituída por: seis (6) 

Equipes de Saúde da Família, sete (7) Unidades Básicas de Saúde, uma (1) Equipe de Saúde 

vai ao campo, uma (1) Farmácia Popular, um (1) Laboratório Municipal, uma (1) Equipe de 

Vigilância Ambiental, uma (1) Equipe de Vigilância de Saúde do Trabalhador, uma (1) Equipe 

de Vigilância Epidemiológica, uma (1) Equipe de Vigilância Sanitária, um (1) Sistema de 

Atenção Integral à Saúde Mental, um (1) Serviço de Assistência Especializada DST/AIDS, 

uma (1) Farmácia Básica, um (1) Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva – 

NUMESC, um (1) Departamento de Tratamento Fora Domicílio, um (1) Centro de 

Especialidades Odontológicas – CEO, um (1) Serviço de Fisioterapia, um (1) Hemocentro 

Regional, um (1) Centro de Especialidades Médicas – CEMA, um (1) Pronto Socorro 

Municipal – PSM, um (1) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e um (1) 



22 

 

Serviço de Fonoaudiologia. (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2012) 

A rede municipal de saúde foi constituída com intuito de disponibilizar assistência 

integral ao cidadão in loco, no entanto, quando esgotados todos os meios de tratamento na 

localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, 

limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários 

existentes, o cidadão é agendado para consultas em municípios de referência para Alegrete.  

O serviço é denominado de Tratamento Fora Domicilio (TFD), instituído pela 

Portaria nº 55/ 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um 

instrumento legal que visa garantir através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores 

de doenças não tratáveis no município de origem, por falta de condições técnicas, seguido da 

ajuda de custo aos usuários, garantindo transporte até o local da consulta. 

Neste setor, são recebidos documentos de referência e contrarreferência para algumas 

especialidades, as quais o município de Alegrete tem referência, pôde-se dar ênfase ao número 

elevado de pessoas aguardando marcações para Neurocirurgia e Ortopedia. 

Para pacientes que necessitam de assistência médico-hospitalar, cujo procedimento 

seja considerado de alta e/ou média complexidade eletiva através do TFD os pacientes podem 

ser referenciados para os municípios cuja especialidade foi pactuada ao atendimento, 

conforme descrita na tabela abaixo.  

 

Tabela 1: Especialidades x municípios de referência para Alegrete/RS 

 
ESPECIALIDADE MUNICÍPIO DE REFERÊNCIA 

Neurologia, Neurocirurgia,Urologia Uruguaiana 

Reabilitação Física Bagé 

Reabilitação Visual   Giruá 

Reabilitação Auditiva   Santa Maria 

Otorrinolaringologia (Adulto e Infantil), Urologia                     São Gabriel 

Oftalmologia Rosário do Sul 

Reabilitação das Deformidades Crânio Faciais Lajeado 

Ortopedia Rio Grande 

Oncologia Uruguaiana 

Cardiologia Ijuí 

Fonte: SMS de Alegrete/RS 

 

Também se pôde destacar que, além do atendimento em municípios presentes na 

pactuação, desde o final do ano de 2011, tem-se utilizado para agendamento, de consultas de 

média e alta complexidade, o sistema informatizado AGHOS, ligado à Central de Regulação 

do Estado, o qual permite a cada Coordenadoria e Secretaria de Saúde a visualização de todas 
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as especialidades que o Estado disponibiliza no que se refere a atendimento ambulatorial, em 

Porto Alegre, juntamente com as cotas e marcações de cada município.  

Como a rede de atenção à saúde está em constante aprimoramento, em 2013, duas (2) 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) migraram a equipes de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), esta era uma meta da gestão. Em 2014, todas as UBSs migraram para ESFs, bem como 

ampliaram o número de equipes, e consecutivamente, o território assistido. 

Conceitualmente, as atenções Secundárias e Terciárias são consideradas “nós” das 

Redes de Atenção à Saúde, em que se ofertam serviços especializados, gerados através de 

uma função de produção singular. Eles diferenciam-se por suas respectivas densidades 

tecnológicas, sendo que a Atenção Terciária é considerada mais densa tecnologicamente que a 

Atenção Secundária, e por essa razão, tendem a ser mais concentrados espacialmente. 

Contudo, conforme Mendes (2009), na perspectiva das redes poliárquicas, não há entre eles, 

relações de principalidade ou subordinação, já que todos são igualmente importantes para se 

atingirem os objetivos comuns das RASs.  

A Atenção Secundária, média complexidade, reúne os serviços especializados e de 

apoio diagnóstico e terapêutico. Os níveis de atenção não são isolados entre si, mantém-se 

interligados por um sistema de referência e contrarreferência. Quando o profissional da 

Atenção Primária, das UBSs ou ESFs, encaminha o paciente para atendimento especializado é 

referenciado a este, quando o caso diminui a complexidade, o paciente retorna ao nível 

primário por contrarreferência.  

Os serviços de Atenção Secundária devem possuir pessoal capacitado e 

equipamentos sofisticados para melhor atender às necessidades dos usuários encaminhados 

pelas unidades de nível primário.  

Como estávamos estudando o Centro de Especialidade Médicas de Alegrete, buscou-

se o número de consultas semanais disponibilizadas pelo serviço, as quais foram descritas na 

Tabela 2 abaixo. 

Algumas especialidades médicas são disponibilizadas por servidores públicos, já o 

dermatologista, o pneumologista, os urologistas e um traumatologista são contratualizados 

através de convênio com o Hospital de Caridade do Município. 

Tornou-se inviável calcular a taxa real de consultas disponibilizadas, considerando 

que o número de dias mensais variou conforme o calendário anual, bem como a disposição de 

sábados, domingos, feriados e férias dos profissionais, sendo assim os números apresentados 

são aproximados. 
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Tabela 2: Número de fichas disponibilizadas semanalmente no CEMA 

 

Especialidade Médica Nº fichas/semana 

Cardiologista 74 

Dermatologista 30 

Gastroenterologista 50 

Hipertensão/Tireóide 60 

Otorrinolaringologista 40 

Pneumologista 5/ao mês 

Proctologista 24 

Traumatologista 120 

Tuberculose 14 

Urologista 26 

Fonte: SMS de Alegrete/RS: 2012 – 2013 

 

Ao que se refere à taxa de encaminhamentos feitos por especialidade, não foi 

possível mensurar exatamente por cada uma, visto que, não existia um sistema de controle 

efetivo. Para melhor compreensão, a seguir descrevo como funcionava o serviço 

especializado. 

Os usuários que buscam atendimento especializado são encaminhados por um clínico 

geral para a especialidade médica indicada, desta forma ele consegue o acesso ao serviço. 

Após ter recebido o primeiro atendimento no médico indicado, ele fica com acesso ilimitado 

ao serviço, desde que com o mesmo especialista. Portanto, o usuário segue sendo atendido, 

permanentemente, com o especialista, bem como com o clínico geral. 

Destaca-se, que em alguns encaminhamentos obtive acesso e os mesmos eram sem 

justificativa ou sem critérios consistentes. Muitos desses eram apenas por solicitação do 

próprio usuário e para cumprir a exigência de acesso ao serviço. 

Percebeu-se que o CEMA, funciona como um serviço de referência, mas não executa 

a contrarreferência. Fator que lesa a acessibilidade dos demais usuários que também 

necessitavam receber o atendimento especializado.  

Alguns encaminhamentos foram identificados no Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB), tal como segue na Tabela 3: 

Percebeu-se que os registros de taxa de encaminhamentos para médicos especialistas, 

calculado por 1.000 habitante é muito baixo, isto pode ser justificado por uma atenção básica 

qualificada e efetiva. Mas também se considerou que nem sempre são realizados os registros 

de encaminhamentos na ficha de atendimento ambulatorial, fato que resulta na falta de 

informações do sistema SIAB. 
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Tabela 3: Número de encaminhamentos para o CEMA 

 

Mês/Ano 2012 Taxa 2013 Taxa 

Janeiro 138 1,7 0 0 

Fevereiro 132 1,6 121 1,5 

Março 185 2,3 146 1,8 

Abril 155 1,9 142 1,8 

Maio 0 0 166 2,1 

Junho 127 1,6 159 2 

Julho 103 1,3 131 1,6 

Agosto 184 2,3 113 1,4 

Setembro 137 1,7 107 1,3 

Outubro 195 2,5 234 3 

Novembro 133 1,7 110 1,4 

Dezembro 58 0,7 101 1,3 

Fonte: SIAB, 2015 

 

Ao que se refere à taxa de consultas realizadas, estas foram identificadas a partir dos 

dados de produtividade médica do sistema de informações da Secretaria Municipal de Saúde 

de Alegrete. Na Tabela 4, foi possível identificar o número de consultas realizadas por cada 

especialidade médica em 2012 e 2013, bem como a taxa de consultas realizadas por 1.000 

habitantes, respectivamente. 

 

Tabela 4: Número de consultas realizadas no biênio 2012 – 2013 

 

2012 2013 

Especialidade Médica Total/ano Taxa/1000 hab Total/ano Taxa/1000 hab 

Cardiologista 5283 68 4861 62,5 

Dermatologista 1303 16,8 872 11,2 

Gastroenterologista 864 11,1 1003 12,9 

Diabetes/Tireóide 2161 27,8 1691 21,7 

Otorrinolaringologista 2120 27,3 1419 18,2 

Pneumologista 50 0,6 5 0,1 

Proctologista 835 10,7 749 9,6 

Traumato/Ortopedista 4649 59,8 3635 46,8 

Tuberculose 204 2,6 273 3,5 

Urologista 1162 14,9 895 11,5 

Fonte: SMS Alegrete/RS 

 

Salienta-se que algumas especialidades médicas são contratualizadas e, desta forma 

realizavam apenas o número de atendimentos determinados, como o pneumologista.  

As especialidades Diabetes, Tireóide e Tuberculose eram disponibilizadas por 
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clínicos gerais com curso na área, por isso que se encontravam categorizados separadamente.  

Observando as tabelas, percebe-se que a maior demanda de atendimentos é de 

cardiologistas, seguida por especialistas em diabetes/tireóide e traumato/ortopedia; em ambos 

os anos, fato que pode justificar-se pelo envelhecimento da população e o aparecimento de 

doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. 

Os dados não proporcionam mensurar o número de usuários que não conseguiram ser 

atendidos no serviço e foram referenciados a outros municípios, visto que dentro do próprio 

município de Alegrete não havia registro efetivo dos encaminhamentos. Os usuários que 

foram encaminhados a outros municípios foram identificados e triados no Departamento 

Tratamento Fora Domicílio, no qual não houve acesso aos dados.  

Os dados propiciaram a dois principais comparativos entre as consultas disponíveis e 

realizadas, que são: por ano e especialidade e com as antecipadas pela Portaria nº 1.101/ GM 

de 12 de junho de 2002, ambos no período de 2012 – 2013; tal como disposto na Tabela 5, 

abaixo. 

 

Tabela 5: Comparação das consultas disponíveis e realizadas por ano e especialidade no 

município de Alegrete, RS nos anos 2012 e 2013 

 

Especialidade Disponíveis 
realizadas 

2012 

diferença 

2012 

realizadas 

2013 

diferença 

2013 

  nº % nº % nº nº % nº 

Cardiologia 3848 16,7 5283 28,2 -1435 4861 31,5 -1013 

Dermatologia 1560 6,7 1303 6,9 257 872 5,6 688 

Gastroenterologia 2600 11,2 864 4,6 1736 1003 6,5 1597 

Hipertensão/Diabete/Tireóide 3120 13,5 2161 11,5 959 1691 10,9 1429 

Otorrinolaringologia 2080 9 2120 11,3 -40 1419 9,2 661 

Pneumologia 260 1,1 50 0,2 210 5 0,0 255 

Proctologia 1248 5,4 835 4,4 413 749 4,8 499 

Traumato / Ortopedia 6240 27 4649 24,8 1591 3635 23,5 2605 

Tuberculose 728 3,1 204 1 524 273 1,7 455 

Urologia 1352 5,8 1162 6,2 190 895 5,8 457 

Total 23036 

 

18674 

 

4405 15403 

 

7633 

Fonte: SMS Alegrete/RS 

 

Percebeu-se que o número de consultas disponibilizadas é suficiente para o número 

de encaminhamentos e que, logicamente, não haveria demanda reprimida. No entanto, os 

dados não são fidedignos, considerando que no número de consultas realizadas encontravam-

se pacientes que foram encaminhados pela primeira vez e os demais que ficavam, 

permanentemente, fazendo acompanhamento no CEMA. Fato que ocorria porque não existia 
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um sistema formalizado de referência e contrarreferencia para os serviços disponíveis no 

município. 

O número de consultas disponíveis é superior ao das realizadas porque os 

atendimentos eram feitos com agendamento prévio, e às vezes em decorrência do tempo de 

espera e/ou pela necessidade do atendimento, os pacientes acabavam não comparecendo no 

dia agendado, porque simplesmente desistiam ou buscavam outros meios de recebê-lo. 

Para tanto, se não havia demanda reprimida, não haveria necessidade de encaminhar 

pacientes para o Departamento TFD, fato que comprovaria que os registros de produtividade 

do município não são fidedignos. 

Os dados propiciaram elaborar uma tabela comparando o número de consultas 

disponíveis com a média de realizadas por especialidade, no referido período de estudo, e o 

número de consultas disponíveis e realizadas com as antecipadas, conforme a Portaria nº 

1.101/ GM de 12 de junho de 2002, ambas no período de 2012 – 2013. Primeiramente, na 

Tabela 6, encontra-se uma breve descrição do que está instituído na referida Portaria para a 

população o município estudado. 

 

Tabela 6: Detalhamento da cobertura das consultas médicas ambulatoriais, contidas no grupo 

2 e 7 da tabela de procedimentos do SIA/SUS 

 

Dados Nº 

 
População Alegrete/RS: 77653   

Consultas antecipadas: 2 por habitante ano 

Cardiologia 0,02 
do total de consultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dermatologia 0,011 

Gastroenterologia 0,007 

Ginecologia / Obstetrícia 0,222 

Otorrinolaringologia 0,015 

Pneumologia 0,01 

Proctologia 0,002 

Traumato / Ortopedia 0,029 

Urologia 0,009 

Fonte: SMS Alegrete/RS 

 

 

Na Tabela 7, é apresentado o referido comparativo das consultas disponíveis e 

realizadas com as antecipadas pela Portaria nº 1.101/ 2002.  
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Tabela 7: Comparação das consultas disponíveis e realizadas com os antecipados pela Portaria 

nº 1101/GM Em 12 de junho de 2002, por ano e especialidade no município de Alegrete, RS 

nos anos 2012 e 2013 

 

Especialidade Disponíveis 

Média 

realizadas 

2012/2013 

antecipadas 
disponíveis - 

antecipadas 

realizadas - 

antecipadas 

  nº nº nº nº nº 

Cardiologia 3848 5072 3106 742 1966 

Dermatologia 1560 1087 1708 -148 -621 

Gastroenterologia 2600 933 1087 1513 -154 

Hipertensão/Diabete/Tireóide 3120 1926       

Otorrinolaringologia 2080 1769 2329 -249 -560 

Pneumologia 988 27 1553 -565 -1526 

Tuberculose   

 

  

 

      

Proctologia 1248 792 310 938 482 

Traumato / Ortopedia 6240 4142 4503 1737 -361 

Urologia 1352 1028 1397 -45 -369 

Fonte: SMS Alegrete/RS 

 

Analisando a tabela, percebeu-se que não faltavam consultas disponíveis. O 

que existe é uma assimetria entre recursos (consultas disponíveis) e demanda (consultas 

realizadas) e o que o MS estabelece como parâmetro do que seja necessário 

(consultas antecipada).  

Também foi perceptível, que em relação a algumas especialidades médicas, as taxas 

de consultas antecipadas não acompanham as mudanças demográficas, nem os avanços 

tecnológicos, já que utilizavam parâmetros do ano de 2002 e não levavam em consideração. 

Mesmo assim, percebeu-se que, para a maioria das especialidades médicas, o número de 

consultas disponíveis é suficiente para a demanda. 

Destaca-se que o número de consultas de cardiologia e proctologia ultrapassam o 

número de consultas disponíveis, bem como o que a Portaria preconiza.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Quanto ao objetivo específico: a) Caracterizar a estrutura da rede de atenção básica 

no município – comprovou-se que a rede municipal de atenção em saúde encontrava-se 

fragmentada e fragilizada, tendo em vista principalmente, a carência de um sistema de 

referência e contrarreferência. Este fato pôde ser perceptível pela baixa cobertura da 

população por uma atenção básica qualificada, pela falta de um sistema de controle de 

acessibilidade e regulação dos usuários, bem como pela ausência de um protocolo clínico. 

A falta de uma estrutura eficiente, a escassez de recursos para a saúde e os 

investimentos insuficientes em profissionais e tecnologias, são os principais fatores que 

justificam a atual situação. Todavia é preciso salientar que o acesso equitativo, justo e 

universal aos serviços de saúde deve ser uma preocupação constante não só do governo como 

de todos os profissionais de saúde (SARMENTO JUNIOR, TOMITA e KOS, 2005). 

Em relação ao objetivo específico: b) Calcular a taxa de consultas disponibilizadas 

por especialidade – percebeu-se a inviabilidade de calcular a taxa real de consultas 

disponibilizadas, visto que até o presente estudo não haviam sido construídos relatórios de 

gestão do serviço, outros critérios limitadores foram que o número de dias mensais variava 

conforme o calendário anual, bem como a disposição de sábados, domingos, feriados e férias 

dos profissionais, sendo assim, os números apresentados foram aproximados.    

O mesmo aconteceu no objetivo específico: c) Calcular a taxa de encaminhamentos 

feitos por especialidade - não foi possível mensurar exatamente, visto que não existia um 

sistema de controle efetivo. Os dados apresentados foram obtidos no Sistema de Informação 

da Atenção Básica (SIAB), mas de forma genérica, não tendo certeza para qual especialidade 

foram encaminhados os pacientes. Pelos dados obtidos, o número de encaminhamentos foi 

considerado muito baixo comparado ao número de atendimentos.  

O objetivo específico: d) Taxa de consultas realizadas por especialidade - percebeu-

se que a maior demanda de atendimentos é de cardiologistas, seguida por especialista em 

diabetes/tireóide e traumato/ortopedista em ambos os anos, fato que pode ser justificado pelo 

envelhecimento da população e o aparecimento de doenças crônico-degenerativas não 

transmissíveis. 

Ao que se refere o objetivo específico: e) Estimar o número de usuários que não 

conseguem o atendimento e são encaminhados a outros municípios - os dados obtidos não 

proporcionaram mensurar o número de usuários que não conseguiram atendimento no serviço 

e foram referenciados a outros municípios, visto que dentro do próprio município de Alegrete 
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não havia registro efetivo dos encaminhamentos. Já os usuários que foram encaminhados a 

outros municípios foram identificados e triados no Departamento Tratamento Fora Domicílio, 

o qual não disponibilizou acesso as informações. 

Para finalizar, em relação ao objetivo geral: Descrever os encaminhamentos da rede 

de atenção primária para o Centro de Especialidades Médicas de Alegrete (CEMA), no 

período de 2012-2013 – realizou-se um comparativo entre as consultas disponíveis e as 

realizadas, bem como com as consultas antecipadas, conforme previsto na Portaria nº 1.101/ 

2002. Nestes, identificou-se que o número de consultas disponibilizadas era suficiente para o 

número de encaminhamentos e que, logicamente, não haveria demanda reprimida, visto que o 

número de consultas disponíveis é superior ao de realizadas. Este fato indicou que não se faz 

necessário encaminhar pacientes para tratamento fora domicílio, nas especialidades médicas 

que existem no município. Já, em relação às consultas antecipadas, percebeu-se que os 

parâmetros não consideram as mudanças demográficas e nem os avanços tecnológicos, os 

quais o tornavam fora da realidade estudada. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mendes (2009) tem proposto um sistema regionalizado, contrapondo ao fragmentado 

e hierarquizado, organizado em uma rede de atenção à saúde, sendo os serviços de saúde 

especializados, partes integrantes dessa rede. Assim, a estrutura e organização dos fluxos e 

contra-fluxos de atenção, entre eles o nível secundário, é fundamental para o acesso aos 

usuários aos diferentes pontos de atenção do sistema de acordo com suas necessidades de 

saúde. 

Assim, observou-se a necessidade de implantar um sistema municipal de referência e 

contrarreferência eficaz e eficiente, com regras claras, indicações clínicas, e com diagnóstico 

inicial. A elaboração deste, bem como a informatização das fichas de encaminhamento para as 

consultas especializadas juntamente com o prontuário eletrônico, contribui para a agilidade do 

atendimento dos usuários. 

Em relação à regulação formal do sistema de saúde, Cecílio (1997) e Silva (2005) 

afirmam que a regulação de consultas especializadas, bem como de urgências/emergências 

tem se constituído como uma das áreas problemáticas do SUS. Isto porque a rede básica de 

serviços de saúde não tem conseguido se tornar “porta de entrada” para o sistema de saúde 

brasileiro. A principal “porta de entrada” continua sendo os hospitais e as Unidades de 

Urgência e Emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento Municipais. A 

desestruturação dessa organização de serviços ocasiona a utilização do sistema fora da 

organização hierárquica, superlotando principalmente os serviços especializados.    

  Os protocolos clínicos tornam-se a melhor alternativa para organizar e controlar o 

acesso dos usuários, objetivando que os mesmos recebam um atendimento de qualidade, 

eficiente e eficaz ao seu quadro de saúde. Há de se criar protocolos clínicos e formular 

indicadores de qualidade, do sistema de referência e contrarreferência, com o intuito de 

verificar a qualidade dos serviços prestados e então propor melhorias. Estes também evitariam 

gastos exorbitantes e desnecessários com encaminhamentos de usuários para outros 

municípios.  

Os protocolos clínicos são recomendações sistematicamente desenvolvidas com o 

objetivo de prestar atenção à saúde apropriada, em relação a partes do processo de uma 

condição de saúde e em um ponto de atenção à saúde determinado. São documentos 

específicos. (MENDES, 2009) 

O Ministério da Saúde tem procurado junto aos Estados e Municípios, negociar 

protocolos baseados em evidências para regular a oferta dentro de serviços do SUS, 
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submetendo-os aos Conselhos de Saúde. (MARQUES, 2009)       

Para que este objetivo fosse alcançado, formulou-se o Protocolo de Referência e 

Contrarreferência (ANEXO III), o qual foi apresentado aos médicos especialistas do CEMA e 

aprovado pelos mesmos. Posteriormente, foi apresentado à gestora municipal, que até o 

momento de finalização deste trabalho, não manifestou seu parecer, visto que precisava da 

aprovação e parecer do Conselho Municipal de Saúde. O Protocolo foi elaborado a partir de 

modelos já existentes em outros municípios, bem como proposto pelo Ministério da Saúde.  

Corroborando, Juliani e Ciampone (1999) destacam que a relevância do Protocolo de 

Referência e Contrarreferência, consolida-se num ponto fundamental para o fortalecimento do 

SUS, uma vez que é a partir da sua estruturação, que se torna possível o encaminhamento de 

usuários aos diversos níveis de atenção e o retorno desses aos serviços de saúde de origem 

para tratamento, recuperação e acompanhamento.  

Portanto, cabe aos gestores de saúde, estabelecer mecanismos de regulação coerente 

com a disponibilidade de recursos e com o contingente de usuários a atender.  
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ANEXO I – Tabelas de Levantamento de dados, Número de consultas efetivadas e indicações 

clínicas 

Levantamento de dados 
     

 
Nº de consultas disponibilizadas por mês 

Especialidades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Cardiologista                         

Dermatologista                         

Gastroenterologista                         

Hipertensão/Tireóide                         

Otorrinolaringologista                         

Proctologista                         

Tuberculose                         

Traumatologista                         

Urologista                         

             

 
Nº de consultas efetivadas por mês 

Especialidades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Cardiologista                         

Dermatologista                         

Gastroenterologista                         

Hipertensão/Tireóide                         

Otorrinolaringologista                         

Proctologista                         

Tuberculose                         

Traumatologista                         

Urologista                         

             

 
Principais indicações clínicas 

Patologia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

HAS                         

DM                         

D. cardíaca                         

Hanseníase                         

Hepatite                         

Insuficiência Hepatica                         

LER/DORT                         

Osteoporose                         

Labirintopatias                         

Doenças Respiratórias                         

Neoplasias colorretal                         

CA de rins e bexiga                         

CA de próstata                         
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ANEXO II – Aceite institucional 
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ANEXO III – Proposta de Protocolo Clínico de Referência e Contra-referência do CEMA 
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