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Introdução 
 

Objetivo 

Avaliar o sistema de referência e contra referência dos 

procedimentos de atenção secundária na cidade de Piracicaba e 

sua qualidade. 

Metodologia 

Entrevista com 101 pacientes sob tratamento no CEO ( Centro de 

Especialidades Odontológicas) na cidade de Piracicaba. Os critérios 

de inclusão do estudo foram pacientes maiores de 12 anos, sem 

restrição de gênero, moradores de bairros atendidos pelas USFs e 

UBSs e que foram referenciados para atendimento no CEO (Centros 

de Especialidades Odontológicas) selecionado. Na primeira fase 

foram aplicadas perguntas referentes ao tratamento realizado e, após 

quatro meses (segunda fase), os mesmos pacientes foram 

questionados sobre a questão do retorno ao dentista de origem 

(contra-referência). A análise estatística foi descritiva. 

Resultados 

 

 

 

 

Conclusão 

 Há um fluxo de atendimento de usuários da atenção básica para a atenção secundária em saúde bucal em Piracicaba (SP) que 

demonstra estar em construção e ter boa aceitação por parte de seus usuários, carecendo, contudo, de ajustes, principalmente do 

ponto de vista de gestão das Unidades e de sua comunicação com os pacientes. 

 É fundamental a reflexão sobre a contra – referência dos pacientes para a atenção básica, no sentido de se garantir a integralidade 

em saúde bucal.  
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Figura 1: Quanto tempo o usuário esperou por atendimento? 

Figura 2: Como foi o atendimento?  

Figura 3 – Se o usuário possui alguma queixa em 

relação ao atendimento. 

Figura 4 – Se o usuário possui alguma 

dificuldade em relação ao atendimento 
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Figura 5 - Se o usuário voltou ao Dentista do posto 

após o tratamento especializado 

Figura 6 - Motivo de não retornar ao atendimento 

básico  

A construção da integralidade em saúde bucal requer a valorização do nível 

secundário de atenção como sendo um compromisso oportuno e necessário 

atualmente. Para tanto há que se empenhar esforços no desenvolvimento do 

elemento estruturante da integralidade: o sistema de referência e contra-

referência, através do qual as informações e os usuários trafegam no sistema. 

As dificuldades apresentadas nesse sentido são, definitivamente, os entraves 

da integralidade. Superá-las, ou ao menos amenizá-las, pode significar o 

encurtamento da distância entre o usuário e a resolução de suas necessidades 

em saúde bucal e o progressivo desenvolvimento em que a área vem se 

inserindo nos últimos anos (Vazquez, 2011). 

 

61,4% 

38,6% 

Sim Não

66,66% 

23,07% 

10,25% 
Razões 

Sem justificativa

Não voltaram, acharam não
precisar mais de atendimento

Não voltaram, pois não
conseguiram marcar consulta


