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RESUMO 

 

 

Estudo quanti-qualitativo que objetivou avaliar a articulação entre serviços de atenção 

primária à Saúde e da atenção especializada no cuidado de pacientes hipertensos, na rede de 

atenção à saúde, no Distrito de Saúde do Campo Limpo do município de São Paulo. 

Participaram do estudo cento e trinta médicos que atuam em vinte e cinco Unidades Básicas 

de Saúde, sob a lógica da Estratégia de Saúde da Família. A coleta de dados foi feita por meio 

de questionário autoaplicado e os dados submetidos à análise quantitativa e de conteúdo 

temática. Ao analisar os dados, concluiu-se que há uma acentuada fragilidade na integração 

entre as equipes de saúde da família e os serviços de atenção secundária que atendem os 

pacientes hipertensos. Os achados permitiram analisar que há ausência de contrarreferência 

frente às demandas encaminhadas, pressão do paciente para ser encaminhado ao especialista; 

insegurança do médico generalista, envolvendo problemas na formação ou estratégias de 

educação continuada; falta de comprometimento, responsabilização das equipes de saúde da 

família, que ser relacionam a vinculação comprometida; total ausência de pactuação entre os 

serviços no território que corroboram para escassez de integração entre os serviços e ainda 

questões culturais relacionadas à desvalorização do médico generalista ou da atenção básica. 

Foi possível observar um grande interesse dos profissionais da atenção básica em melhorarem 

a relação com os profissionais da atenção especializada. Foram apresentadas propostas 

voltadas para criação de espaços coletivos de discussão, revisão de protocolos, alinhamento 

de fluxos e até mesmo, a incorporação entre os serviços e profissionais de mecanismos 

tecnológicos para favorecer essa integração no cotidiano dos serviços. A partir da análise dos 

aspectos limitantes e favorecedores para a articulação entre a atenção primária e a atenção 

especializada, no cuidado do paciente hipertenso, no território estudado foi possível elencar 

alguns problemas que devem ser superados, na perspectiva de fortalecer o desempenho da 

Rede de Atenção à Saúde, como também propor o desenvolvimento de um projeto local para 

fortalecimento do cuidado do paciente hipertenso em rede. 

 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Regulação da Assistência à Saúde. Redes de 

Atenção à Saúde. Referência e Consulta. Contrarreferência. Integralidade em Saúde. 

Instituições de Assistência Ambulatorial. Regionalização. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Quantitative-qualitative study aimed at evaluating the articulation between primary health 

care services and specialized care in the care of hypertensive patients in the health care 

network in the Campo Limpo Health District of the city of São Paulo. One hundred and thirty 

physicians working in twenty-five Basic Health Units participated in the study, under the 

logic of the Family Health Strategy. The data were collected through a self-administered 

questionnaire and the data submitted to the quantitative analysis and thematic content. When 

analyzing the data, it was concluded that there is a marked fragility in the integration between 

the family health teams and the secondary care services that serve hypertensive patients. The 

findings allowed us to analyze that there is no counter-referral to the demands submitted, the 

patient's pressure to be referred to the specialist; general practitioner insecurity, involving 

training problems or continuing education strategies; lack of commitment, accountability of 

family health teams, to be related to committed commitment; total lack of agreement between 

the services in the territory that corroborate to the lack of integration between services and 

also cultural issues related to the devaluation of the general practitioner or primary care. It 

was possible to observe a great interest of the professionals of the basic attention in improving 

the relation with the professionals of the specialized attention. Proposals aimed at creating 

collective spaces for discussion, protocol revision, alignment of flows and even the 

incorporation among services and professionals of technological mechanisms were proposed 

to favor this integration in the daily services. From the analysis of the limiting and favorable 

aspects for the articulation between the primary care and the specialized attention, in the care 

of the hypertensive patient, in the territory studied it was possible to list some problems that 

must be overcome, with a view to strengthening the performance of the Attention Network to 

Health, as well as to propose the development of a local project to strengthen the care of 

hypertensive patients in a network. 

 

 

Key-Words: Primary Health Care. Regulation of Health Care. Health Care Networks. 

Reference and Consultation. Counter-referencing. Integrality in Health. Ambulatory 

Assistance Institutions. Regionalization. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Sistemas fragmentados de saúde manifestam-se, entre outros aspectos, como sistemas 

que se organizam por meio de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados e 

incomunicáveis uns com os outros, tornando-se incapazes de prestar atenção contínua à 

população ao ponto que a Atenção Primária à saúde não pratica – ou não estabelece no 

cotidiano da prática dos serviços – uma comunicação efetiva com a Atenção Especializada. 

Assim, esses dois níveis também não são capazes de se articular com a Atenção Terciária à 

saúde. Em contrapartida, os sistemas integrados chamados de Redes de Atenção à Saúde 

(RAS), são organizados considerando um conjunto coordenado de pontos de atenção à saúde 

para prestar assistência contínua e integral a uma população definida (OPAS, 2011). 

Protasio et al. ( 2014) apontam questionamentos importantes sobre a dificuldade da 

APS em exercer sua função e ordenar fluxos e contrafuxos na rede, bem como de atender ao 

atributo de coordenação do cuidado, sem condições mínimas de poder executar o seu trabalho, 

considerando sua falta de interface com os outros pontos de atenção. 

Hartz e Contandriopoulos (2004) destacam que é necessário ter um objeto claro entre 

os pontos de atenção e comum de trabalho que promova uma sinergia entre o sistema de 

representações e os valores dos diversos atores envolvidos, possibilitando interfaces da 

integração clínica e funcional entre os serviços. Assim, é preciso construir, tecer, pactuar essa 

representação de objeto comum de atenção compartilhada e continuada, envolvendo os atores 

que estão na prática dos serviços de saúde. Sem essa construção, um arcabouço legislatório na 

esfera macro que não se traduz em práxis no cotidiano e resultados assistenciais eficientes se 

mostra insuficiente.  

A consolidação de redes integradas de serviços de saúde é imperativa, tendo seus 

atributos pautados em: 

 

 

[...] uma rede de organizações que presta, ou faz arranjos para prestar, 

serviços de saúde equitativos e integrais a uma população definida e que está 

disposta a prestar contas por seus resultados clínicos e econômicos e pelo 

estado de saúde da população a que serve (ORGANICIÓN 

PANAMERICANA DE SALUD, 2010, p. 9). 
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Porter e Teisberg (1997) reforçam que os principais objetivos da formação de uma 

rede de atenção à saúde devem se pautar no enfrentamento de uma condição específica de 

saúde, considerando o ciclo completo de atendimento, a continuidade da atenção à saúde nos 

seus níveis primário, secundário e terciário e a integralidade da atenção à saúde, na 

perspectiva de gerar valor para a população. Eles afirmam que a revolução nos sistemas de 

atenção à saúde só será possível quando o cerne da discussão se deslocar dos prestadores de 

serviços para o valor gerado para seus usuários.  

A partir desses pressupostos, questiona-se: quais são os fatores determinantes para 

promover a articulação entre os serviços de atenção primária à saúde e atenção secundária? 

Sabe-se que a articulação entre os diversos níveis de atenção passa por conexões, por 

sinergias e pela construção coletiva. Nesse sentido, surge uma nova questão: quais aspectos 

limitantes e favorecedores devem ser considerados para elaborar uma proposta de articulação 

no sistema de referência e contrarreferência, envolvendo serviços de atenção primária e 

secundária à saúde? 

Tal indagação se faz necessária na medida em que se pretende apresentar uma 

proposta de intervenção para uma rede temática na linha de cuidado à Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS). Optou-se por trabalhar esse tema devido ao cenário epidemiológico, à 

diretriz de cuidado da atenção primária à saúde para essa condição e à necessidade de atuação 

multiprofissional para seu diagnóstico, tratamento e acompanhamento longitudinal, 

fundamentada em ações integradas e articuladas numa dada rede de atenção à saúde. 

Este estudo se justifica considerando: 

 

i. A revisão da Política Nacional de Atenção à Saúde (PNAB), que reitera a Atenção 

Primária à Saúde como coordenadora do paciente na Rede de Atenção à Saúde. 

ii. A articulação entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada ainda se dá de 

forma incipiente no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

iii. A Estratégia de Saúde da Família é o modelo de atenção com configuração 

nacional para reorganizar a atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. 

iv. A Hipertensão Arterial Sistêmica tem alta prevalência no território nacional, no 

município de São Paulo e o desenvolvimento de ações para melhor atender o 

paciente hipertenso é responsabilidade de todos nós: profissionais da saúde, 

gestores (federal, estadual e municipal), gestores de serviços de saúde, usuários, 

acadêmicos e de toda a comunidade. 



 

 

18 

v. A ausência de uma rede temática para cuidado do paciente hipertenso no território 

de saúde do Campo Limpo, que abrange as regiões de saúde de Campo Limpo, 

Vila Andrade e Capão Redondo, coordenado pela Atenção Primária à Saúde, com 

missão, visão, objetivos e metas claras para garantir uma melhor assistência ao 

paciente. 

vi. O desenvolvimento de estudos de pesquisa com ênfase nos serviços de saúde é 

uma ferramenta para melhorar as práticas e a organização dos sistemas locais de 

saúde, na medida que considera a realidade local, a gestão, suas intrínsecas 

características, os recursos humanos envolvidos, os equipamentos de saúde 

disponíveis, as caraterísticas dos pacientes e o território sanitário. 
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2  OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

O objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo são apresentados nas 

subseções seguintes. 

 

 

2.1  Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a articulação entre serviços de atenção 

primária à Saúde e da atenção especializada no cuidado de pacientes hipertensos, na rede de 

atenção à saúde, no Distrito de Saúde do Campo Limpo do município de São Paulo. 

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

1) Conhecer e analisar a percepção dos médicos da atenção primária à saúde sobre o 

encaminhamento de pacientes hipertensos para a atenção especializada. 

2) Identificar fatores limitantes e favoráveis do modelo atual de referência e 

contrarreferência, adotado entre as Unidades Básicas de Saúde e a atenção 

especializada, no cuidado de pacientes hipertensos, na rede de atenção à saúde. 

3) Propor recomendações para o fortalecimento do cuidado do paciente hipertenso na 

rede de atenção à saúde. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O arcabouço teórico que fundamenta o presente trabalho é apresentado nas subseções 

seguintes. 

 

 

3.1  Epidemiologia da hipertensão arterial no brasil 

 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas de morte 

no mundo, correspondendo a 63% dos óbitos. Aproximadamente 80% dessas mortes ocorrem 

em países de baixa e média renda e, além disso, um terço ocorre em pessoas com idade 

inferior a 60 anos. A maioria dos óbitos por DCNT são atribuíveis às doenças do aparelho 

circulatório, ao câncer, ao diabetes e às doenças respiratórias crônicas, segundo relatório do 

Plano Nacional para Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis de 2011 a 2022 

(BRASIL, 2011). 

As três doenças crônicas não transmissíveis de maior prevalência na população 

brasileira foram hipertensão arterial, colesterol alto e problemas crônicos de coluna ou costas. 

Sendo a hipertensão arterial a doença de maior prevalência, de acordo com a, segundo a 

Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2016), o percentual de pessoas que referiram ter 

diagnóstico médico para a mesma se apresenta da seguinte maneira:  2,8% possuem entre 18 a 

29 anos de idade; 20,6% de 30 a 59 anos; 44,4% de 60 a 64 anos; 52,7% de 65 a 74 anos e 

55,0% de 75 anos de idade e mais. 

A hipertensão arterial sistêmica é um grave problema de saúde pública no Brasil, 

atingindo em torno de 20% da população adulta. Isso significa que há, aproximadamente, 20 

milhões de hipertensos no país. A análise da mortalidade indica que as três principais causas 

de morte no Brasil são, pela ordem, infartos agudos do miocárdio, acidentes vasculares 

cerebrais e insuficiência cardíaca, todas relacionadas ao fator de risco hipertensão arterial 

(OPAS, 2011). 

Em relação à morbidade hospitalar, considerando as taxas de internação por 10.000 

habitantes, as doenças hipertensivas representaram 5,92%, as doenças isquêmicas do coração 

12,52% e o acidente vascular cerebral 8,89%. Foram registradas 114.918 internações no SUS 
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por doenças hipertensivas; em geral, essas internações são consideradas, internacionalmente, 

como condições sensíveis à atenção ambulatorial (DATASUS, 2012; IBGE, 2012). 

A taxa bruta de mortalidade por HAS a cada 100 mil habitantes, para pessoas entre 50 

a 64 anos no Brasil, é de 27,9; sendo 25,1 na região norte, 31,9 na região nordeste, 28,1 na 

região sudeste, 21,9 na região sul e 29,9 na região centro-oeste. Esses dados apontam o 

impacto dessa doença na população brasileira (FIOCRUZ, 2015). 

Dados o Observatório da Região Metropolitana de São Paulo (2017) mostram que, 

analisando a taxa de mortalidade precoce por doenças do aparelho circulatório (CID-10: 100 – 

199), por hipertensão essencial (CID-10: I -10), por infarto agudo do miocárdio (CID-10: I21) 

e por acidente vascular cerebral (CID – 10: I-64), na faixa etária dos 30 aos 59 anos de idade, 

segundo local de residência das regiões de saúde da região metropolitana de São Paulo, 

observou-se uma tendência de queda em todas as morbidades apresentadas anteriormente, 

entre os anos de 1996 e 2015. 

Mesmo considerando a tendência de queda de mortalidade precoce de HAS na região 

metropolitana do município de São Paulo, no Brasil, a prevalência de hipertensão arterial 

ainda é alta, perfazendo o total de 25,7% da população. As mulheres têm mais diagnóstico 

(27,5%) que os homens (23,6%). Esse indicador aumenta com a idade, sendo para as pessoas 

de 4,0% entre pessoas de 18 a 24 anos, 9,6% de 25 a 34 anos, 19,1% de 35 a 44 anos, 34,1% 

de 45 a 54 anos, 49,0% de 55 a 64 anos e 64,2% entre pessoas com 65 anos de idade e mais. 

Esse percentual é ainda maior entre pessoas com menor escolaridade, sendo 41,8% para os 

que tiveram de 0 a 8 anos de estudos, 20,6% de 9 a 11 anos de estudo e 15,0% para aqueles 

com 12 ou mais anos de escolaridade (VIGITEL, 2016). 

A prevalência de HAS na população de 20 anos de idade ou mais no município de São 

Paulo foi de 23,2%, o que aponta para uma estimativa de quase dois milhões de pessoas 

hipertensas. As mulheres com 20 anos e mais apresentam maior prevalência (26,5%) em 

relação aos homens (19,4%) no munícipio. A partir dos 40 anos, observou-se um aumento da 

prevalência da hipertensão. De acordo com o inquérito Isa Capital, realizado pela Secretaria 

Municipal de São Paulo em 2015, mais da metade das pessoas com 60 anos de idade e mais 

referiram ter esta doença, (SÃO PAULO, 2015). 

Ainda analisando os dados do município de São Paulo, observa-se que, dos 30 aos 69 

anos de idade, a prevalência da hipertensão referida é de 24,7%, sendo este um dado que 

difere entre as suas regiões de saúde, a saber: 26,3% na região norte; 21,4% na região centro-

oeste; 24,9% na região sul; 26,7% na região leste e, finalmente, 23,5% na região sudeste. Com 

relação aos agravos da HAS referida, na população com 20 anos de idade e mais, destaca-se 
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que 23,2% dos entrevistados foram acometidos por Diabetes Mellitus, 5,7% por infarto agudo 

do miocárdio e 4,3% por acidente vascular cerebral (ISA/CAPITAL, 2015). 

Os agravos da HAS interferem diretamente na qualidade de vida dos indivíduos, 

família e comunidade.  Chama a atenção que, mesmo a mortalidade estando em processo de 

queda, o número de internações hospitalares por infarto agudo do miocárdio (CID – 10: I21) e 

acidente vascular cerebral (CID – 10: I-64) por 100.000 habitantes apresentou tendência 

significativa de aumento na população brasileira entre pessoas de 30 anos e mais, no período 

de 2008 a 2015 (Observatório da região metropolitana de São Paulo, 2017). 

Além da alta prevalência no Brasil e no mundo, a HAS apresenta alto custo social, 

sendo importante fator de risco para o agravamento das condições de saúde do indivíduo, para 

a perda da qualidade de vida, para a letalidade precoce e para os altos custos do sistema de 

saúde. O seu manejo adequado é prioritário e requer ações articuladas para vigilância à saúde, 

controle das comorbidades associadas e de seus determinantes, bem como, ações voltadas 

para a integralidade do cuidado e à promoção da saúde (BRASIL, 2011). 

O paciente hipertenso é considerado uma das prioridades de atuação na atenção básica 

e, portanto, possui acompanhamento de saúde mais direcionado no contexto da atuação das 

equipes de saúde da família no Sistema Único de Saúde (SUS).  

A atuação no controle e combate da hipertensão depende certamente da atuação 

integrada da equipe multiprofissional, envolvendo a expertise de diversos saberes técnicos e 

assistenciais. A gestão clínica dessa condição requer um olhar ampliado para o contexto de 

vida das pessoas e da sua relação, condição de vida e condição de saúde. 

Analisando dados de estilos de vida da população brasileira, observou-se que 14,7% 

das pessoas de 18 anos ou mais de idade eram fumantes de tabaco e 14,5%, fumantes de 

cigarro, e apenas 14,0% das pessoas eram ativas no trabalho (150 minutos ou mais de 

atividade física na semana), já nos horários de lazer, 22,5% das pessoas praticavam o nível 

recomendado de atividade física. A proporção de pessoas desocupadas que assistiam TV por 3 

horas ou mais diariamente era de 38,3% e, para as pessoas fora da força de trabalho, 37,4%; 

enquanto isso, entre as pessoas ocupadas, 23,6% o fazia. As pessoas ocupadas e desocupadas 

não registraram comportamento diferenciado em relação ao hábito de consumir bebida 

alcóolica, sendo que entre as ocupadas, 33,1% consumia bebida alcoólica uma vez ou mais 

por mês e 30,0% consumia uma vez ou mais por semana. Entre as desocupadas, esses 

percentuais foram respectivamente, 33,3% e 30,8%; entretanto, as proporções de pessoas com 

consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores a pesquisa foram 17,6% para as 

ocupadas e 20,5% para as desocupadas, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2016). 
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E complementando essa análise, observou-se que a proporção de mulheres com 

consumo recomendado (ao menos cinco porções diárias) de hortaliças e frutas (39,5%( foi 

maior do que a dos homens (34,8%), enquanto a proporção de homens que consomem carne 

ou frango com excesso de gordura (47,2%) foi maior do que a das mulheres (28,3%), segundo 

a Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2016).  

Essas análises são importantes, pois combater a hipertensão deverá incluir ações 

fortemente voltadas para os hábitos de vida das pessoas. O protocolo de tratamento da 

hipertensão arterial na atenção básica recomenda que o centro de comunicação da atenção 

integral ao hipertenso consiste na rede básica (Unidades Básicas de Saúde tradicionais e as 

equipes de saúde da família), que deve estimular a atenção de caráter multiprofissional, 

hierárquico e com forte ênfase nos aspectos da educação, do diagnóstico precoce, do 

mapeamento de fatores de risco e da promoção da saúde, por meio de projetos que estimulem 

a melhoria da qualidade de vida (SÃO PAULO, 2008). 

 

 

3.2  Redes de atenção à saúde 

 

 

 A Organização Pan-Americana de Saúde (2005) aponta que Atenção Primária à Saúde 

(APS) renovada deve constituir a base dos sistemas nacionais de saúde, por ser a melhor 

estratégia para produzir melhorias sustentáveis e uma maior equidade no estado de saúde da 

população. A APS pode ser definida como um conjunto de valores (direito ao mais alto nível 

de saúde, solidariedade e equidade), um conjunto de princípios (responsabilidade 

governamental, sustentabilidade, intersetorialidade, participação social entre outros) e um 

conjunto indissociável de elementos estruturantes da rede de serviços de saúde que possibilita 

o acesso de primeiro contato, integralidade, longitudinalidade, coordenação, orientação 

familiar e comunitária e competência cultural. Esses sete últimos são considerados os 

atributos da APS (STARFIELD, 1992; OPAS, 2011). 

O Ministério da Saúde atualizou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

apresentando a revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo, assim, as diretrizes para a 

organização do componente Atenção Básica (AB), na Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

(BRASIL, 2017). 
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Os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde foram apontadas como 

equivalentes e se referem ao conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução 

de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à 

população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 

sanitária. Para tanto, o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde reafirmou, 

por meio da Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, o compromisso legislatório de 

manter na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção 

básica no país (BRASIL, 2017). 

A porta de entrada do paciente na rede pública de saúde continua sendo a Unidade 

Básica de Saúde (UBS), que se constitui como serviço de nível de atenção primária à saúde, 

responsável por dar acesso aos serviços de saúde, de forma integral, longitudinal e coordenada 

(BRASIL, 2017). As UBS caracterizam-se por ser a principal forma de acesso do usuário ao 

sistema de saúde, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde, ofertando serviços à população, como 

consultas multiprofissionais, procedimentos, exames, vacinas, grupos comunitários, visitas 

domiciliares, entre outros (BRASIL, 2012). 

As equipes de saúde da família são responsáveis pelo primeiro contato dos usuários 

com os serviços de saúde na APS. Elas estão alocadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

que se constituem em equipamentos situados nos territórios para assistir as pessoas em 

cuidados primários.  

Para alcançar uma Atenção Primária à Saúde de qualidade é necessário que os seus 

atributos sejam operacionalizados nos serviços de saúde, dentre eles estão: o primeiro contato, 

servindo como “porta” de entrada do usuário ao sistema de saúde; a longitudinalidade, 

constituída pelo cuidado da equipe de saúde ao usuário ao longo dos anos; a integralidade, 

atendendo as necessidades da população articulada a outros níveis de atenção e coordenação 

do cuidado, garantida pela continuidade do cuidado (BRASIL, 2017; MENDES, 2012; 

STARFIELD, 2002). 

Como apontado por Starfield (2002), a APS precisa dar respostas as necessidades dos 

pacientes, sendo resolutiva em seus atendimentos e avaliando a necessidade de inseri-los em 

outros pontos de atenção da rede. Nesse sentido, a coordenação do cuidado se relaciona ao 

atributo integralidade, na medida em que integra o cuidado do paciente a outros serviços e 
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garante as consultas subsequentes na APS para acompanhamento do desfecho e para a 

monitorização do plano de cuidados. 

Essa ação coordenada fortalece o trabalho das equipes de saúde da família no cuidado 

dos pacientes e certamente promove melhores desfechos clínicos. Nesse sentido, Mendes 

(2012) apresentou um compilado de estudos de diversos países e regiões sobre a efetividade e 

a eficiência dos sistemas de saúde quando são executados mediante uma forte orientação para 

a APS em relação aos sistemas de baixa orientação para a APS, apontando que esses sistemas 

são: 

 

 

[...] mais adequados porque se organizam a partir das necessidades de saúde 

da população; mais efetivos porque são a única forma de enfrentar 

consequentemente a situação epidemiológica de hegemonia das condições 

crônicas e por impactar significativamente os níveis de saúde da população; 

mais eficientes porque apresentam menores custos e reduzem procedimentos 

mais caros; mais equitativos porque discriminam positivamente grupos e 

regiões mais pobres e diminuem o gasto do bolso das pessoas e famílias; e 

de maior qualidade porque colocam ênfase na promoção da saúde e na 

prevenção das doenças e porque ofertam tecnologias mais seguras para as 

pessoas usuárias e para os profissionais de saúde (MENDES, 2012, p.67). 
 

 

 

 

Na perspectiva de aumentar a capacidade clínica das equipes de saúde da família nos 

territórios, a PNAB recomenda que os gestores municipais de saúde articulem a 

implementação de processos que fortaleçam a microrregulação nas UBS, com ações locais 

direcionadas à gestão da fila de espera de encaminhamento da atenção primária para a 

especializada, incluindo tanto as demandas com especialistas como os diversos exames 

diagnósticos e complementares; que promovam a comunicação entre as UBS, centrais de 

regulação e serviços especializados, incluindo pactuação de protocolos, apoio matricial 

presencial ou a distância; ou ainda a utilização de tele saúde (BRASIL, 2017). 

A Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabeleceu as diretrizes para 

organização das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

definindo a RAS 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. 

Tendo como objetivo promover a integração sistêmica, de ações e serviços 
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de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do 

Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e 

eficiência econômica (BRASIL, 2010). 
 

 

 

Esse conceito aponta para a premissa de integração de ações, serviços de saúde, na 

perspectiva de produzir valor para o sistema e melhores resultados assistenciais. A rede se 

consolida na integração entre os seus pontos, na relação de continuidade. Assim: 

 

 

[...] caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de 

atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), 

pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela 

responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado 

multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com 

os resultados sanitários e econômicos (BRASIL, 2010). 
 

 

 

O atributo coordenação do cuidado aqui é entendido como um agente potencializar e 

viabilizador de cuidados continuados, articulando diferentes pontos no sistema para a 

integralidade, partindo, assim, do reconhecimento que as diferentes necessidades das pessoas 

e as soluções para a sua resolução dependem da integração das equipes de saúde da família 

com outras profissionais da rede e do vínculo destes com outros pontos de atenção 

(STARFIELD, 2002). 

Coordenar o cuidado, de acordo Política Nacional de Atenção Básica, significa: 

 

 

[...] elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de 

atenção das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre os diversos 

pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em 

qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e 

integrada, com objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção 

integral. Articulando também as outras estruturas das redes de saúde e 

intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais (BRASIL, 2017). 
 

 

 

Analisando dados nacionais obtidos por meio do PMAQ-AB (BRASIL, 2012), foi 

possível considerar que a atenção básica enquanto ordenadora da rede e coordenadora do 

cuidado ainda é incipiente no país. Mesmo a AB sendo a principal porta de entrada do usuário 

no sistema, ainda precisa ser organizada para se tornar ordenadora do acesso à RAS, 
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responsável pelo percurso do usuário no sistema e pela coordenação dos fluxos e contra 

fluxos pertinentes a caminhada no sistema (JUNIOR; PINTO, 2014). 

Os principais resultados sobre a coordenação do cuidado num estudo de caso realizado 

sobre gestão do cuidado integral numa região de saúde que abrange 19 municípios baianos, 

também apontaram que: 

 

 

[...] a coordenação entre os municípios era incipiente, posto que mecanismos 

de compartilhamento de informações clínicas, fundamentais para a 

continuidade do cuidado, resumiam-se às guias de encaminhamento, aos 

laudos de exames e ao relato verbal do próprio usuário, após a consulta com 

o especialista (SANTOS; GIOVANELLA, 2016, p. 4).  
 

 

 

Isso demonstra que, mesmo em grandes centros como no interior do Brasil, ainda 

estamos a passos remotos de ter um sistema de saúde efetivo e adequado ao seu marco 

conceitual. 

Analisando os sistemas de atenção à saúde, constata-se, em nível internacional, que há 

predominância de sistemas fragmentados, voltados para atenção às condições agudas e às 

agudizações de condições crônicas. Essa tendência pode ser compreendida frente ao modo 

como os serviços são organizados e instalados em vários países e regiões, sendo muito mais 

um conjunto de pontos de atenção à saúde, atuando de forma isolada, incomunicáveis e 

incapazes de prestar uma atenção continuada à população (MENDES, 2010). 

Nesse sentido, considera-se que, nas redes de atenção às condições não agudizadas, a 

APS desempenha as funções de resolver 90% das condições que ser apresentam nesse nível 

de atenção e de regular os fluxos e contrafluxos de pessoas usuárias entre ela e os demais 

pontos de atenção à saúde, de acordo a sua respectiva estratificação de risco. Assim, ela 

desempenha, nessas redes, as funções de resolutividade e coordenação do cuidado, mediante o 

ato decisório de atender, diagnosticar, acompanhar e/ou encaminhar uma pessoa a um serviço 

de atenção secundária ou terciária (MENDES, 2012).  

Contudo, para que a Atenção Básica possa ordenar a RAS: 

 

 

[...] é preciso reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 

responsabilidade, organizando-as em relação aos outros pontos de atenção à 

saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das 

necessidades das pessoas, com isso fortalecendo o planejamento ascendente 

(BRASIL, 2017).  
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Assim, a RAS deve atuar de forma integrada com os demais serviços da rede e não de 

forma isolada, fragmentada ou desarticulada. É importante ressaltar que a existência de uma 

rede de nível secundário e/ou terciário não adequadamente integrada às equipes de atenção 

primária pode gerar prejuízos para a saúde da população, quando subestimada em número ou 

diversidade de ações ofertadas, como prejuízo financeiro para a gestão municipal, quando a 

rede de nível secundário é superestimada e/ou super utilizada em relação a alguma ação 

evitável, como, por exemplo, internações hospitalares por crises de asma não tratadas de 

forma correta na Atenção Primária. Assim, as unidades ambulatoriais, nas RASs possuem 

uma função muito distinta das unidades ambulatoriais dos sistemas fragmentados de atenção à 

saúde (OPAS, 2011). 

Mesmo sabendo que um modelo organizacional único para as RAS não pode ser 

prescrito, as evidências mostram que o conjunto de atributos apresentados a seguir são 

essenciais para o seu efetivo funcionamento nos territórios, de acordo a Política Nacional que 

estabelece as diretrizes para organização das RAS no âmbito do SUS (BRASIL, 2010): 

 

1) População e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades e 

preferências que determinam a oferta de serviços de saúde. 

2) Extensa gama de estabelecimentos de saúde que presta serviços de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados 

paliativos e integra os programas focalizados em doenças, riscos e populações 

específicas, os serviços de saúde individuais e os coletivos. 

3) Atenção Primária em Saúde estruturada como primeiro nível de atenção e porta de 

entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a 

população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades 

de saúde. 

4) Prestação de serviços especializados em lugar adequado.  

5) Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração 

assistencial por todo o contínuo da atenção. 

6) Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em 

conta as particularidades culturais, gênero, assim como a diversidade da 

população. 

7) Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de criar uma 

missão, visão e estratégias nas organizações que compõem a região de saúde; 
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definir objetivos e metas que devam ser cumpridos no curto, médio e longo prazo; 

articular as políticas institucionais; e desenvolver a capacidade de gestão 

necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e das 

organizações. 

8) Participação social ampla. 

9) Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico. 

10) Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com incentivos pelo 

alcance de metas da rede. 

11) Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede, com 

identificação de dados por sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e outras 

variáveis pertinentes. 

12) Financiamento tripartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede. 

13) Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em 

saúde.  

14) Gestão baseada em resultado. 

 

Ainda complementando a definição de RASs, a OPAS apresentou, em 2011, os seus 

conteúdos básicos, estabelecendo que as RASs devem: (1) apresentar missão e objetivos 

comuns; (2) operarem de forma cooperativa e interdependente; compartilharem recursos; (3) 

seu estabelecimento não possui hierarquia com outros pontos de atenção à saúde, 

organizando-se de forma poliárquica; (4) implicam um contínuo de atenção nos níveis 

primário, secundário e terciário; (5) convocam uma atenção integral com intervenções 

preventivas, curativas, de promoção à saúde, cuidadoras, reabilitadoras e de paliação; (6) 

funcionam sob a coordenação da APS; (7) prestam atenção oportuna, de forma eficiente, 

ofertando serviços seguros e efetivos, de acordo as evidências científicas; (8) focam-se no 

ciclo completo de atenção à uma condição de saúde; (9) tendo a responsabilidade econômica e 

sanitária à sua população adstrita; (10) geram valor para a sua população (OPAS, 2011). 

 

 

3.3  A regulação no âmbito do Sistema Único De Saúde 

 

 

O termo regular, de acordo ao dicionário Aurélio, tem como significados:  
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Relativo a, ou a próprio de regras; que é ou que age segundo as regras, as 

leis. Que é ou parece feito segundo as regras previamente fixadas. Que 

apresenta boa proporção e distribuição dos elementos; harmônico. Que se 

repete a intervalos (quase) iguais [...]. Sujeitar a regras, regrar. Encaminhar 

conforme a lei [...]. (FERREIRA, 2010, p. 652). 
 

 

 

Nesse sentido, o termo regular nos permitir fazer escolhas, de modo a representar 

valor e justiça frente a um dado objeto de análise. No sentido mais amplo fazer regulação 

inclui regular algo frente, considerando regras. 

Dada a sua abrangência, o conceito de regulação em saúde no Brasil se enquadra em 

vários campos do conhecimento, sendo mais utilizado nas áreas de ciências da vida, direito, 

economia, sociologia e ciência política. Destas, quatro ideias despontam como as mais 

coerentes: controle, equilíbrio, adaptação e direção, considerando a maior ênfase para a 

natureza técnica, do que a política e a intervenção do Estado como ponto fundamental de 

convergência entre as distintas formas de conceituar regulação em saúde (OLIVEIRA; 

ELIAS, 2012). 

Sabe-se que a regulação no setor saúde perpassa uma ação complexa, considerando as 

suas atividades, instrumentos e estratégias, bem como o número de ações disponibilizadas 

pelo ato em si, de caráter individual ou coletivo, envolvendo as pessoas, o governo, o 

território e o equipamento de saúde. É uma função orientada por leis, decretos e protocolos 

que podem ser questionados judicialmente. Regulação é uma macrofunção importante dos 

governos (BRASIL, 2011). 

A regulação assistencial no âmbito do SUS tem seu marco histórico com a Lei 

8.080/90, que pontua sobre a descentralização de ações e serviços no sistema, envolvendo e 

corresponsabilizando as três esferas do governo (federal, estadual e municipal). Assim, 

iniciaram-se discussões sobre rede de ações e serviços de saúde, capazes de garantir o acesso, 

a circulação e acompanhamento de pacientes entre os diversos níveis de atenção, orientados 

por um sistema de referência e contrarreferência (BRASIL, 1990). 

Após essa lei, o debate mais profundo sobre a regulação, suas práticas e finalidades, 

controle, avaliação e auditoria em saúde, ganharam maior força a partir de 2001 – 2002 com 

as Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS) 01/2001 e 01/2002, tendo como 

objetivos a organização da regionalização da assistência, a garantia do acesso a todos os 

níveis de atenção e a deliberação da obrigatoriedade dos estados organizar o fluxo da 

assistencial intermunicipal, por meio do Plano Diretor de Regionalização (BRASIL, 2002). 

As NOAS 2001/2002 surgem com uma concepção limitada de resolubilidade de rede, dirigida 
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de forma substancial apenas à média e à alta complexidade, não incluindo, a APS como 

componente arquitetônico e central do processo. 

Mesmo assim, entrou em pauta o conceito de regulação assistencial, tendo como 

premissas na NOAS 2002, a disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à 

necessidade do cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada, no capítulo II, 

no que se refere ao fortalecimento da capacidade de gestão do SUS (BRASIL, 2002). 

É importante destacar que a descentralização mudou de forma substancial a atuação do 

estado, ou melhor, do gestor estadual nos processos regulatórios relacionados à saúde. Cerca 

de 75% dos municípios brasileiros têm menos de 20.000 habitantes, demarcando as limitações 

frente a oferta de serviços, considerando a abrangência local e a capacidade de escala, 

qualidade e custos. Nesse sentido, o papel dos estados, de apoio ao processo de regionalização 

das referências é de extrema importância, dada a sua capacidade de estabelecer conexões, no 

que se refere à organização da oferta de ações e serviços, atuando de forma colaborativa e 

integrada aos municípios em prol da oferta de serviços e de fortalecimento do SUS (BRASIL, 

2011). 

Outro marco regulatório no Brasil foi o Pacto pela Saúde estabelecido em 2006, 

também conhecido como Pacto pela Gestão, no qual foram normatizadas as ações que 

compreendem o Plano Diretor de Regionalização (PDR), a Programação Pactuada Integrada 

(PPI) envolvendo estados e municípios, por meio das pactuações estabelecidas na Comissão 

Intergestores Bipartides (CIB) (BRASIL, 2006). 

Esse movimento determinou a regulação da atenção à saúde no âmbito do país e a 

dividiu em duas macrofunções: a regulação assistencial, focada na oferta, controle de 

prestadores, estabelecimento de protocolos e linhas de cuidado, centrada essencialmente na 

demanda dos usuários e nas necessidades de serviços de saúde, apontados por meio do 

diagnóstico das necessidades e planejamento local e; a regulação do acesso, focada no 

estabelecimento de medições para garantir o acesso pactuado na PPI. O grande marco desse 

processo foi a adoção da estratégia dos complexos reguladores em todos os entes federados e 

seus respectivos municípios. Assim, foram criadas as centrais de atenção às urgências e 

emergências, as centrais de internação (leitos hospitalares) e as centrais de consultas e 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (BRASIL, 2006). 

Os complexos reguladores podem ter abrangência intramunicipal, micro ou 

macrorregional, estadual ou nacional, devendo essa abrangência e sua gestão serem pactuadas 

em processo democrático e de forma cooperativa entre as três esferas de gestão do SUS 

(BRASIL, 2006). 
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Todo esse arcabouço legislatório culminou na implantação da Política Nacional de 

Regulação, por meio da Portaria GM/MS n.1559, de 1º de agosto de 2008, a qual estabeleceu 

as ações para a implantação no país e no ano seguinte, a Portaria GM/MS n 2907, de 23 de 

novembro de 2009, dispondo sobre o financiamento para a implantação e ou implementação 

dos complexos reguladores, bem como a sua informatização nas Unidades de Saúde, no 

âmbito do SUS (BRASIL, 2008). 

Assim, surgiu o conceito de Regulador, considerando-o como autoridade sanitária para 

checar as evidências clínicas e encaminhar os pacientes na rede de serviços, mediante os 

protocolos e linhas de cuidados, considerando as pactuações estabelecidas na CIB.  

Também foi lançado em nível nacional o SISREG (Sistema de Regulação online), com 

a finalidade de promover o gerenciamento e a operação das centrais de regulação. Merece 

ressaltar que a adoção de tal sistema não é de caráter obrigatório pelos entes federados e seus 

municípios.  

Outro marco regulatório desse processo de fortalecimento das ações de regulação no 

Brasil foi a Portaria SAS/MS n.589, de 27 de dezembro de 2001, na qual foi estabelecida o 

grupo de procedimentos para organizar a referência estadual para as especialidades, 

cardiologia, neurocirurgia, neurologia, oncologia e epilepsia. Preconizando assim, que os 

estados poderão atender em seu território pacientes de outras localidades, desde que os 

mesmos não os possuam referências internas, por meio do Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensações (FAEC). Assim, cada estado deveria ter a sua Central Estadual de Regulação 

de Alta Complexidade (CERAC) com interação direta com a Central Nacional de Regulação 

da Alta Complexidade (CNRAC), instituída por meio da Portaria GM/MS n. 2309 de 19 de 

dezembro de 2001. Esse processo foi denominado Tratamento Fora do Domicílio (TFI), com 

financiamento específico, por meio da Portaria SAS/MS n. 55, de 24 de fevereiro de 1999, 

(BRASIL, 2001). 

Assim, todo esse emaranhado de portarias, serviços e instituições está sob a gestão 

federal, centrada no Departamento de Regulação e Avaliação e Controle de Sistemas 

(DRAC/SAS/MS), sob a Coordenação-Geral de Regulação e Avaliação (CGRA), que além 

das funções já apresentadas, centraliza o acompanhamento das funções dos CERAC, 

monitoramento das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) e as Autorizações de 

Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), subsidiando assim, informações para o 

repasse de financiamento federal. 

Diante do exposto, observa-se que o lugar da regulação assistencial na rede de atenção 

à saúde pode sofrer alteração a depender da especificidade do atendimento à saúde que se 
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propõe a regular. Ou seja, a regulação assistencial nas redes de atenção aos eventos agudos 

terá sua central de comunicação focada na rede de atenção às urgências e emergências e; a 

regulação assistencial nas redes de atenção às condições crônicas não agudizadas ter sua 

central de comunicação na APS (MENDES, 2011). 

No contexto da oferta dos serviços, é importante destacar que a Regulação não se dá 

apenas na esfera do setor público, mas sim, em todo o território nacional, pois de forma 

complementar há o envolvimento do setor privado, que na perspectiva da ampliação da oferta 

e na lei de mercado, atua tanto na média quanto na alta complexidade dos serviços.  

Para regular a participação desse setor no mercado de provisão de serviços, foi criada 

a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (BRASIL, 2000). Segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013, o percentual de pessoas de 

14 anos ou mais de idade que possuíam plano de saúde, médico ou odontológico era de 28,9% 

da população brasileira (IBGE, 2016). 

O acesso regulado à saúde tem como um dos seus objetivos medir à oferta 

determinada dos serviços de forma equitativa, baseada no grau de risco, normas, protocolos e 

fluxos assistenciais, viabilizando assim, a distribuição dos recursos assistenciais disponíveis 

de modo regionalizado e hierarquizado (MENDES, 2015). 

É importante ressaltar que a regulação da assistência à saúde na Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) organiza-se em dois polos da atenção à saúde: o polo da oferta de vagas e o polo 

da demanda por serviços de saúde. Estes precisam estar integrados e articulados para se 

chegar a uma regulação assistencial efetiva e eficiente (MENDES, 2015). 

O processo de Regulação do SUS pressupõe a aplicação de instrumentos, regras, 

controles e avaliação. Tem por objetivo viabilizar o acesso do cidadão ao serviço de saúde, de 

acordo com sua necessidade. A regulação é uma responsabilidade do Estado e parte integrante 

das funções de gestão dos sistemas de saúde, em cada esfera de governo (federal, estadual e 

municipal). É um instrumento de gestão que possibilita a otimização dos recursos e dos 

resultados em saúde. 

A importância estratégica da Regulação engloba diversos aspectos: redução das 

interferências pessoais para a obtenção de recurso assistencial; total visibilidade da situação 

dos recursos existentes ou não nas diversas regiões; visualização do cumprimento das 

pactuações realizadas entre diversos prestadores e os gestores municipais e estaduais; 

obtenção de dados estatísticos das diversas regiões; ferramentas de análise e planejamento da 

rede assistencial e análise da situação assistencial em tempo real, entre outros. 
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3.4  A regulação entre a atenção básica e a atenção especializada no município de 

São Paulo 

 

 

O município de São Paulo foi habilitado na Gestão Plena do Sistema Municipal, por 

meio da Portaria GM/MS nº. 1.399 de 22 de julho de 2003, nos termos da Norma Operacional 

da Assistência à Saúde (NOAS 01/02), criando-se, no momento uma “gestão compartilhada” 

com a Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo (SES), tendo em 

vista que os Hospitais de Ensino, os Ambulatórios e Hospitais próprios Estaduais, localizados 

no município, continuaram sob a gestão e gerência da SES, que em parte, estabelece seus 

próprios processos regulatórios (SÃO PAULO, 2003). 

Ressalta-se que o município de São Paulo, mesmo quando assumiu a sua gestão plena 

não assumiu o exercício de direção ou comando único sobre a rede de serviços de saúde, 

situada em seu território, como estava previsto na NOAS (2002) e o Pacto pela Saúde (2006). 

De acordo esses instrumentos normativos, um único gestor responde por toda a rede 

assistencial em sua área de abrangência e, portanto, tem a competência de conduzir a 

negociação com os prestadores e o comando da política de saúde em seu território (BRASIL, 

2002; 2006). 

O processo de regulação para o acesso da população aos procedimentos ambulatoriais 

teve início com a criação de 05 (cinco) Centrais Regionais de Regulação: Norte, Sul, Leste, 

Sudeste e Centro-Oeste, centralizadas na sede da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura 

do Município de São Paulo (SMS), e 31 equipes de regulação regional que eram sediadas em 

Supervisões Técnicas de Saúde, complementando as ações de autorização realizadas pela 

Central de Autorização de APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade), 

AIH (Autorização de Internação Hospitalar) e os primórdios da Central de Urgência e 

Emergência, utilizando-se uma gama de ações administrativas, estruturantes, assistenciais e 

educativas, com o objetivo de implantar a Regulação Municipal (SÃO PAULO, 2016).  

A SMS criou formalmente, por meio da Portaria SMS. G nº 525, publicada no DOC de 

14 de agosto de 2004 o Sistema de Regulação e Integração do município de São Paulo, 

objetivando a promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde, por meio de estratégias 

integradoras, que otimizem a relação entre as unidades da rede assistencial do município, 

ordenando o fluxo de usuários a partir de suas necessidades (SÃO PAULO, 2004).  

Essa portaria foi revogada pela Portaria nº. 246/2015 SMS.G de 18 de março de 2015, 

que instituiu a Coordenação Municipal de Regulação, Avaliação e Controle, sendo formada 
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por três gerências, que operacionalizam as ações de regulação do acesso, avaliação, controle e 

processamento do faturamento, sobre os prestadores de serviços de assistência à saúde de 

próprios municipais, conveniados/contratados, financiado por recursos públicos (federal, 

municipal e/ou estadual), pautando-se na atualização de suas competências e funcionalidades, 

conforme preconiza Política Nacional de Regulação (BRASIL, 2008; SÃO PAULO, 2015). 

As diretrizes operacionais da regulação do acesso do município apontam que dada a 

extensão territorial, seu quantitativo populacional e a necessidade de garantir o acesso da 

população aos serviços de saúde, com a implantação da Central de Regulação, observou-se a 

necessidade da descentralização e regionalização de ações regulatórias ambulatoriais de 

média complexidade para as Coordenadorias Regionais de Saúde, centralizando as ações 

regulatórias até então realizadas pelas equipes de regulação regional, cabendo a elas a 

responsabilidade administrativa sobre as novas centrais regionalizadas. Assim, a proximidade 

dos usuários tinha como principal objetivo a diminuição do absenteísmo e uma melhor 

utilização dos recursos em saúde (SÃO PAULO, 2016). 

A Coordenação da Rede de Atenção Especializada Ambulatorial (CRAEA), no âmbito 

da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, foi criada em 30 de agosto de 2014 pela 

Portaria SMS.G nº 1804/2014 visando contribuir para o fortalecimento das estratégias de 

gestão, monitoramento e avaliação dos estabelecimentos de saúde especializados (SÃO 

PAULO, 2014). 

A CRAEA deve integrar e interoperar a Rede de Atenção em Saúde (RAS) da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS/SP), objetivando a produção do cuidado 

integral à saúde e tem por atribuições: estabelecer as diretrizes municipais da Atenção 

Especializada Ambulatorial, subsidiando o planejamento para a implantação, 

desenvolvimento e gestão do cotidiano das ações em saúde de atenção especializada 

ambulatorial; elaborar e instituir documentos técnicos/protocolos observando os princípios e 

diretrizes do SUS na SMS-SP e objetivando organizar, desenvolver, monitorar e avaliar as 

ações de atenção especializada ambulatorial; proceder à análise técnica e emitir pareceres 

técnicos sobre os projetos apresentados por outras áreas da SMS-SP ou mesmo outras 

instituições que tenham por objeto ações e atividades voltadas para atenção especializada 

ambulatorial; produzir, processar e difundir conhecimentos e relatórios gerenciais referentes 

às ações de atenção especializada ambulatorial; fomentar pesquisas relacionadas às ações de 

atenção especializada ambulatorial; promover cooperação técnica com instituições de 

pesquisa e ensino para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras de gestão e de atenção à 

saúde nas ações de atenção especializada ambulatorial; promover e estimular a participação 
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em espaços coletivos no intuito de produzir uma gestão colegiada indutora de integração dos 

demais níveis de atenção, redes temáticas e das áreas de apoio da SMS-SP; criar espaços 

colegiados para a integração dos níveis central, regionais, locais e discussão da gestão do 

cotidiano da atenção especializada ambulatorial; prestar cooperação técnica aos níveis 

regionais e locais na organização de ações de atenção especializada ambulatorial; atuar junto 

às instâncias de participação (SÃO PAULO, 2014). 

São considerados estabelecimentos de saúde da CRAEA os ambulatórios 

especializados do tipo policlínica, com ou sem hospital-dia, que realizam consultas médicas 

especializadas, exames de apoio diagnóstico especializado e/ou cirurgias eletivas de baixa e 

média complexidade em regime de hospital-dia. Cada estabelecimento oferta uma grade de 

especialidades específicas. Os principais equipamentos da atenção especializadas do 

município são:  Hospital Dia da Rede Hora Certa, Ambulatório de Especialidades (AMA 

Especialidades) e Ambulatórios de Especialidades (AE). Esses serviços realizam consultas 

médicas especializadas (como por exemplo: cardiologia, endocrinologia, neurologia, 

ortopedia, urologia, cirurgia vascular, geral, pediátrica, ginecológica, entre outros), exames de 

apoio diagnóstico especializado (por exemplo: endoscopia, colonoscopia, nasofribroscopia, 

mamografia, colposcopia, eletroneuromiografia, ecocardiograma, teste ergométrico, mapa, 

holter, ultrassonografia, eletroencefalograma, entre outros) e cirurgias-dia eletivas de baixa e 

média complexidade nas unidades HD-RHC, procedimentos eletivos e realizados no seu 

centro cirúrgico. O paciente tem alta no mesmo dia que realiza o tratamento. São exemplos de 

cirurgia-dia: cirurgia geral (hérnia inguinal e umbilical, cisto pilonidal), cirurgia vascular 

(varizes); oftalmologia (catarata), ortopedia (dedo em gatilho, túnel do carpo, túnel do tarso, 

cisto sinovial); proctologia (hemorroida) e dermatologia (biópsia de pele, cisto, unha 

encravada, queloide), conforme apontado no protocolo (SÃO PAULO, 2014). 

O agendamento para consultas médicas especializadas e exames diagnósticos nas 

unidades da CRAEA é realizado pelas UBS, prioritariamente, mediante solicitação prévia. 

Todo agendamento deve ser realizado através do Sistema Integrado de Gestão da Assistência 

à Saúde do MSP (SIGA-Saúde/SP), de acordo ao protocolo (SÃO PAULO, 2014).  

O sistema oficial de Regulação do município de São Paulo é o SIGA SAÚDE (Sistema 

Integrado de Gestão de Assistência à Saúde de São Paulo). Sua utilização tornou-se 

obrigatória nos estabelecimentos de saúde do município por meio da Portaria 372/2014 SMS. 

G de 13 de fevereiro de 2014, que determinou que nas unidades Rede Hora Certa, UBS 

Integral (Unidade Básica de Saúde Integral) e UPAs (Unidades de Primeiro Atendimento 

Ambulatorial), sob gestão direta ou de qualquer parceiro o sistema de informação a ser 
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utilizado pelos profissionais de saúde no momento de atendimento ao cidadão é o SIGA 

Saúde – módulo registro de atendimento completo, o componente do sistema SIGA Saúde é 

integrado à base de dados da SMS-SP (SÃO PAULO, 2014). 

O sistema SIGA-SAÚDE é a ferramenta utilizada pelas unidades para o agendamento 

em tempo real das diversas ofertas em saúde, e também como instrumento do processo 

regulatório para a disponibilização da oferta regionalizada, autorização dos procedimentos 

ambulatoriais de alto custo/ complexidade e gerenciamento da demanda reprimida, na medida 

que os pacientes são inseridos na fila de espera eletrônica. Com a sua implantação tem sido 

possível gerar relatórios de informações sobre a disponibilização e a utilização da oferta 

subsidiando o planejamento em saúde (SÃO PAULO, 2016). 

Em 2003 foi criado o Call Center, com o objetivo de substituir o sistema 0800 

fornecido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) 

para os agendamentos de primeira consulta. Em 2008 o Call Center passou a ser administrado 

através de convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP) e o Serviço Social da 

Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP). Em 2009, com o aprimoramento 

estratégico do processo do Call Center, surgiu o Conexa, uma ferramenta web, com a qual as 

próprias Unidades Básicas de Saúde poderiam agendar consultas de especialidades e exames. 

No mesmo ano, iniciaram-se as atividades da Central de Regulação de Urgência de São Paulo 

(CRUESP), em um espaço físico único, centralizado na Capital do Estado (RIBAS, 2016). 

Em 2010, a Secretaria de Estado da Saúde criou a Central de Regulação de Ofertas de 

Serviços de Saúde do Estado de São Paulo (CROSS), com a competência de fornecer 

subsídios em tecnologia (para Regulação Ambulatorial, Regulação de Leitos com Autorização 

de Internação Hospitalar (AIH) e Regulação de Leitos Contratados, operacionalizar a 

Regulação das Urgências e Emergências e disponibilizar em tempo real a situação dos 

Hospitais para a Regulação Pré-Hospitalar. Tendo por finalidade operacionalizar as ações de 

regulação de ofertas de serviços de Saúde, conforme determinação do Grupo Técnico de 

Regulação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), segundo (RIBAS, 2016). 

Em 2011 a CROSS iniciou suas atividades de forma unificada, em um único espaço 

físico na região central do Município de São Paulo (área física de, aproximadamente, 1.526,6 

m²). No ano de 2014, a CROSS teve sua estrutura física expandida para o atendimento de 

novos projetos, tais como: monitoramento hospitalar, telemedicina, regulação de oncologia da 

Rede Hebe Camargo, regulação do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 

(CRATOD), entre outros. Em 2015 foi feita a renovação do Contrato de Gestão entre a SES-
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SP e o SECONCI-SP (Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo), de acordo 

(RIBAS, 2016). 

A CROSS, operada pelo SECONCI-SP, segue o seguinte modelo de gestão: a 

Secretaria da Saúde faz o planejamento de todo o serviço a ser executado, define as metas de 

produção e de qualidade e cobra os resultados definidos em contrato. Conta com uma equipe 

de 300 funcionários (120 deles, médicos), com atendimento 24 horas, nos sete dias da 

semana, para cumprimento do escopo de trabalho pactuado com a SES/SP (RIBAS, 2016). 

A operacionalização é feita por meio do Portal CROSS, um sistema web que permite a 

total visibilidade da situação da rede assistencial, nas diversas regiões de Saúde e o 

acompanhamento de suas atividades, disponibilizando ainda relatórios e indicadores. A 

plataforma está disponível on-line às Unidades de Saúde e às redes hospitalares e pré-

hospitalares integradas e contempla seis módulos de regulação: pré-hospitalar, urgências, 

leitos com e sem emissão de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), ambulatorial e 

indicadores (RIBAS, 2016). 

O município contava até dezembro de 2016 com diversos equipamentos de atenção 

especializada, conforme aponta a Coordenadoria de Gestão Especializada e Temática da 

Secretaria Municipal de Saúde (COGET), tendo 35 (trinta e cinco) Hospitais Dia da Rede 

Hora Certa (SÃO PAULO, 2017) nas regiões: 

 

 16 Unidades fixas nas regiões de: Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, 

Cidade Ademar, Freguesia/Brasilândia, Itaim Paulista, Ipiranga, M`Boi Mirim 

(I e II), Lapa, Mooca, Penha, São Mateus, São Miguel Paulista, Vila Maria, 

Vila Guilherme e Vila Prudente.  

 10 Unidades de rápida construção (modular): Lapa, Santo Amaro (I, II e III), 

Tucuruvi, Perus, Carrão, Itaquera, Cidade Tiradentes, Guaianases,  

 09 Unidades Hospitalares: Cidade Tiradentes, M´Boi Mirim, Vila Guilherme 

(Storopolli), Jabaquara (Vila Santa Catarina), Centro (Menino Jesus, IAVC, 

HSPM), Vila Nova Cachoeirinha e Penha (Santo Antônio). 

 

A criação das unidades do Hospital Dia da Rede Hora Certa contribuiu para o aumento 

da oferta de exames na capital. Desde a implantação do programa, no final de 2013, quase 200 

mil pessoas são atendidas mensalmente pelas unidades, diminuindo o tempo de espera para 

procedimentos. Além dessas, o município também conta com 26 outras unidades do tipo 

policlínica da SMS que complementam a rede de serviços especializados ambulatoriais, 
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totalizando 64 estabelecimentos que disponibilizam atendimento especializado para a 

população (SÃO PAULO, 2017). 

Já para a atenção básica, São Paulo conta com 453 Unidades Básicas de Saúde, que 

são os equipamentos de atenção primária à saúde do município. Nesses equipamentos atuam 

mais de 1.300 (um mil e trezentas) Equipes de Saúde da Família e 123 equipes de Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (SÃO PAULO, 2017). 

As UBS operam no sistema de referência, utilizando os dois sistemas de oferta de 

vagas, o SIGA e o CROSS. É de responsabilidade das Unidades garantir a inserção correta 

das guias de exames os de especialidades nos sistemas; monitorar os encaminhamentos; 

acompanhar os casos encaminhados; buscar vagas periodicamente nos sistemas, visando 

efetuar o agendamento; contatar o cidadão e disponibilizar o seu comprovante de 

agendamento, dando as orientações corretas de data, local, horário e preparo dos exames 

(SÃO PAULO, 2016). 

A principal demanda gerada para esses sistemas vem da prescrição e dos atendimentos 

das Equipes de Saúde da Família, como também dos Ambulatórios de Especialidades da rede 

pública de saúde. As demandas geradas pelos médicos das Unidades geralmente se referem a 

dúvida diagnóstica, dúvida no tratamento, refratariedade do caso (sem resposta ao tratamento 

realizado na UBS), tratamento adequado não é na atenção primária (por exemplo: vitiligo, 

artrite reumatoide, lúpus eritematosos etc. (SÃO PAULO, 2016). 

É recomendado que os prescritores apontem na guia de referência e contrarreferência: 

a CID (o mais específico possível); assinatura e carimbo médico; a especialidade médica; o 

carimbo ou a sinalização de prioridade do agendamento; o motivo do encaminhamento; o que 

já foi realizado na UBS; um breve histórico do caso, que justifique o encaminhamento; e até 

mesmo o que se espera do especialista, bem como, os resultados de exames de laboratório e 

de imagem que já tenham sido realizados (SÃO PAULO, 2016). 

Os médicos de família têm a liberdade técnica de solicitar exames e encaminhar 

pacientes para os especialistas, contudo, há protocolos específicos que norteiam essa prática, 

na grande maioria dos casos. Sendo eles disponibilizados via site da Prefeitura Municipal: 

Diretrizes da Atenção Especializada Ambulatorial – Hospital Dia da Rede Hora Certa; 

Protocolos de Regulação do Acesso – Especialidades Médicas Cirúrgicas e Protocolos de 

Regulação do Acesso – Diretrizes para solicitação de exames de apoio diagnóstico. 

O sistema de referência e contrarreferência do município ainda é manual. Para efetuar 

o encaminhamento, os prescritores utilizam um sistema de guia física, preenchida 

manualmente durante as consultas. Nos casos de solicitação de exames, preenchem a guia de 
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SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico), com os dados de identificação do 

paciente e todos os campos preenchidos adequadamente. Para as especialidades médicas, 

preenchem a guia de referência e contrarreferência e, para os casos de encaminhamento para 

procedimentos de alta complexidade, é necessário preencher a guia de APAC (Autorização 

Procedimento de Alta Complexidade). Em suma, são três principais impressos utilizados para 

referenciar o paciente na rede: SADT, Guia de Referência para Especialidades e APAC (SÃO 

PAULO, 2016). 

Quando o médico sinaliza no impresso que o encaminhamento deverá ser de alta 

prioridade e, em conjunto, emite um relatório do caso em receituário, anexando exames 

anteriores, caso o paciente tenha, esse encaminhamento tomará um direcionamento mais 

específico na Unidade. Tendo assim, uma prioridade técnica diferenciada (SÃO PAULO, 

2016). 

Cada UBS possui um setor/serviço de Regulação Local, que conta com o trabalho de 

um a dois assistentes de atendimento, com carga horária de 40 horas semanais, cada um. 

Esses profissionais são responsáveis por receberem as guias de exames e especialidades 

emitidas pelos médicos e assim, incluírem os pacientes nos sistemas de busca de vagas. Todos 

os pacientes deverão ser incluídos na fila de espera do Sistema Integrado de Gestão da 

Assistência à Saúde (SIGA), exceto, os pacientes que apresentarem guias com a informação 

de “alta prioridade” (SÃO PAULO, 2016). 

Nesses casos, a guia deverá ser enviada diretamente para a Central de Regulação 

Regional, via sistema SIGA, que possui uma equipe de médicos de plantão, em horário 

comercial, para analisar a prioridade, o número de vagas disponíveis na rede e os possíveis 

locais de encaminhamento para direcionar o agendamento para a Unidade. Se a avaliação 

necessitar de dados complementares, o caso será devolvido para a Unidade, que tem a 

responsabilidade de complementar as informações solicitadas e retornar o pedido de 

agendamento, via sistema, para o Regulador Regional (SÃO PAULO, 2016). 

O encaminhamento para o Regulador Regional não garante vaga zero para o      caso, 

pois o mesmo também entrará na lista de espera, em conjunto com as demais UBS da região, 

que também possuem casos prioritários. Devido ao tamanho da demanda e a limitação dos 

recursos, se faz de extrema importância que os médicos efetuem relatórios precisos dos casos 

para garantir maior equidade frente às demandas recebidas, bem como esgotem as 

possibilidades de tratamento do paciente no nível de atenção primária à saúde. 

Para os demais encaminhamentos médicos, aqueles de rotina ou sem a urgência do 

exame, ou do atendimento pelo especialista, sem a necessidade de alta prioridade, caberá a 
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inclusão do pedido médico na fila de espera do SIGA pelo setor/serviço de Regulação da 

própria UBS. 

Os serviços de pronto-atendimento são obrigados a encaminhar os pacientes que 

necessitam de consulta ou exame especializado para a sua UBS de origem, pois somente esse 

serviço tem acesso ao sistema informatizado de agendamento na rede de média complexidade. 

É recomendado que no Setor de Regulação das Unidades ocorra a identificação do 

paciente; a checagem da CID; da história clínica; dos exames de imagem e laboratoriais; do 

relatório médico; e em casos oncológicos, resultados de biópsia ou punção por agulha fina, já 

realizados anteriormente. Todas essas informações favorecerão o encaminhamento do caso 

com maior precisão (SÃO PAULO, 2016). 

Os assistentes de atendimento são orientados a efetuarem a inserção diária das guias 

de exames e especialidades/APAC na fila de espera, a conferência diária das guias 

(pareamento guia física e sistema SIGA para checagem se a inserção no sistema ocorreu da 

forma correta) e também efetuam, a consulta diária ao agendamento automático, realizado 

pelo próprio sistema de agendamento eletrônico do município de São Paulo para os pacientes 

que estão há mais de trinta dias na fila de espera das UBS (SÃO PAULO, 2016). 

Eles também deverão efetuar o encaminhamento de todas as guias de prioridade alta 

para o Regulador Regional, via sistema, com relatório médico; sendo recomendado efetuar a 

consulta diária das guias encaminhadas ao Regulador e a conferência das guias de APAC, que 

incluem exames, como ressonância magnética e biópsia (SÃO PAULO, 2016). 

A busca de vagas nos sistemas CROSS e SIGA deverão ocorrer diariamente, ao longo 

de todo o horário de funcionamento das UBS, geralmente das 07h00 às 19h00, assim como a 

inserção na fila de espera das guias de prioridade alta (após encaminhar pelo sistema para o 

regulador). Ainda há em São Paulo, UBS que funcionam até às 16h00 e outras até às 17h00 

(SÃO PAULO, 2016). 

O contato com o usuário deverá ocorrer via telefone para comunicar o agendamento 

do seu exame ou especialidade. A orientação é que seja efetuada através de três tentativas, em 

dias alternados e, se não ocorrer êxito no contato telefônico, a guia e o comprovante de 

agendamento deverão ser entregues para a equipe de saúde da família, na qual o cidadão é 

cadastrado, para que o agente comunitário de saúde viabilize a entrega por meio da visita 

domiciliar.  É importante que o cidadão receba essa informação até 72 horas antes do 

agendamento para que consiga se organizar para comparecer ao agendamento efetuado. As 

UBS também deverão disponibilizar o telefone de contato para que o usuário possa cancelar o 

agendamento, caso não possa comparecer. Essa ação auxiliar a Unidade a repassar a vaga para 
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o próximo paciente da fila de espera. Quando isso ocorrer, o paciente a orientação é que o 

paciente deverá voltar para a fila de espera e no campo observação do sistema deverá ser 

apontada a informação de cancelamento do agendamento por necessidade do usuário (SÃO 

PAULO, 2016). 

A seguir serão apresentadas as formas de entrada do usuário via sistemas de 

informação na rede referenciada município (SÃO PAULO, 2016): 

 

1) Agendamento Presencial: poderá ser efetuado na Recepção ou no Setor de 

Regulação das Unidades, no momento que o usuário apresentar a sua demanda. O 

assistente de atendimento deverá efetuar a vaga nos sistemas, se houve, deverá 

efetuar o agendamento de forma imediata, imprimir o comprovante e orientar 

sobre os exames ou consulta, bem como data, horário, dia e local. Vale ressaltar 

que poucas especialidades ou exames possuem vagas disponíveis no momento em 

que o cidadão apresenta uma guia no setor de regulação ou recepção e que, há 

outros em fila de espera, o que não seria justo com quem está aguardando há mais 

tempo; assim, na prática, poucos agendamentos são efetuados de forma presencial 

e em sua quase totalidade, os pacientes são incluídos em uma fila de espera por 

ordem cronológica de entrada. Essa administração depende sobretudo da 

organização da Unidade. 

 

2) Agendamento Automático: é realizado pelo SIGA na madrugada. Iniciado em 

08/02/2013, esta funcionalidade realiza os agendamentos de madrugada, para 

especialidades/procedimentos pré-configurados pela Central de Regulação, 

considerando a fila de espera na ordem cronológica. O agendamento é feito para 

período a partir de trinta dias de tempo de espera; após efetuado, caberá ao 

assistente de atendimento da UBS efetuar a confirmação do agendamento 

automático no sistema SIGA, imprimir o comprovante de agendamento, contatar o 

usuário e orientar a retirada da guia na sua Unidade de origem. 

 

3) Agendamento pela Fila de Espera: é agendado pelo assistente de atendimento da 

Regulação das UBS, mediante a inserção na fila de espera do sistema SIGA. Os 

assistentes de atendimento são treinados para usar o sistema e tem acesso a senha 

pessoal, habilitada para uso em seu horário de trabalho. 
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4) Agendamento por Prioridade Alta: é realizado pela Coordenadoria Regional de 

Saúde, via equipe de médicos da Central de Regulação Regional. Essa equipe tem 

acesso a um número ampliado de vagas, contemplando a oferta do município. 

 

5) Agendamento no sistema CROSS: é realizado pelos assistentes administrativos 

da Regulação das Unidades e pelos médicos da Central de Regulação Regional, via 

vagas reguladas e direcionadas de modo específico pela Secretaria Municipal de 

Saúde para as cinco regionais de saúde do município, a saber: norte, sul, leste, 

oeste e centro-oeste. As UBS não efetuam inserção na fila de espera da CROSS – 

não há essa funcionalidade no sistema para as Unidades. O recomendado é que as 

UBS acessem o sistema diariamente e ocupem as vagas disponibilizadas. Na 

prática, sabe-se que às 07h00 da manhã diariamente são liberadas várias vagas na 

CROSS, o que são conhecidas como “vagas do bolsão”, que não foram ocupadas 

por outras unidades executantes e para evitar alta perda primária são 

disponibilizadas para outros equipamentos. Os assistentes de atendimento são 

treinados para usar o sistema e têm acesso a senha pessoal. 

 

6) Outras formas: há ainda no município algumas vias de agendamento fora do 

sistema SIGA e CROSS. Esses agendamentos ocorrem via planilha Excel, na qual 

os dados dos pacientes são encaminhados para a Unidade Executante e esta retorna 

para a Unidade com a data e o horário do atendimento. A responsabilidade de 

contatar o paciente pode ser tanto da Regulação da Unidade como da Unidade 

Executante. Alguns Ambulatórios de Especialidades também contatam as UBS 

quando observam que suas vagas não foram ocupadas a contento e pedem planilha 

para preenchimento imediato, caso tenham pacientes com critérios em fila de 

espera. Os Ambulatórios têm meta de produção pactuada com o município e 

respondem por meio do contrato de gestão com a SMS/SP. 

 

O município conta com uma central para confirmação dos agendamentos dos exames e 

especialidades na rede pública. O contato com o cidadão é efetuado até quinze dias de 

antecedência, por meio dos telefones cadastrados no Cartão Nacional de Saúde (CNS). Assim, 

o cidadão localizado, poderá receber o lembrete/cancelamento do agendamento e ser 

orientado a procurar a UBS solicitante para maiores informações. Na prática, observa-se que 

os usuários rotineiramente apresentam alteração do seu número de telefone celular, o que, por 
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vezes, poderá dificultar ou inviabilizar a comunicação com o serviço, se os seus dados 

cadastrais não estiverem atualizados. 

Para os pacientes não localizados na primeira tentativa de contato, são feitas novas 

tentativas em dias e horários alternados. A central apenas confirma data, horário e local dos 

agendamentos com os pacientes. Demais orientações são realizadas pela UBS solicitante. É 

enviada mensagem por SMS no dia anterior, como forma de lembrete. 

Algumas UBS além da equipe de assistentes de atendimento na Regulação e do apoio 

direto do gestor da Unidade, ainda contam com o apoio técnico de um médico da equipe de 

saúde da família, conhecido internamente como liderança clínica, que tem como principais 

funções: rever encaminhamentos (com ou sem o paciente); conhecer as normas e protocolos 

do setor; apoiar o Setor frente às devolutivas da regulação regional; participar de reuniões 

externas e disseminar o conhecimento adquirido; propor ao gestor melhorias nos processos de 

trabalho e sugestões de treinamento para a equipe médica; esclarecer dúvidas da equipe de 

regulação e dar feedbacks  junto aos médicos. 

Considerando o descrito anteriormente, fica claro que o cidadão do município de São 

Paulo depende totalmente da UBS para ter acesso à rede de exames e especialidades médicas. 

Essa é a forma estruturada e pactuada com as diversas instâncias para o município de São 

Paulo. 

A Regulação Local nas UBS deverá obedecer às diretrizes técnicas de regulação do 

município e responder hierarquicamente à Central de Regulação de sua Coordenadoria 

Regional de Saúde (CRS), (SÃO PAULO, 2016). Cabendo à unidade local de regulação: 

 

 Inserir na fila de espera do sistema informatizado os pedidos de todos os 

procedimentos, incluindo-se as consultas nas diferentes especialidades; 

 Encaminhar para o regulador regional e acompanhar via sistema informatizado, 

as solicitações de procedimentos, conforme o contido no Manual de 

Procedimentos em Regulação Regional; 

 Providenciar a digitação e o acompanhamento da Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), segundo a solicitação dos 

profissionais habilitados e o descrito na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos do SUS; 
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 Acompanhar diariamente o agendamento automático da sua unidade, confirmar 

ou não os agendamentos efetuados, conforme rotina prevista no Manual de 

Procedimentos em Regulação Regional; 

 Providenciar o cancelamento dos agendamentos de procedimentos de acordos 

com as regras descritas no Manual de Procedimentos em Regulação Regional; 

 Notificar ao usuário sobre o agendamento realizado, por contato telefônico, 

presencialmente, ou por intermédio de Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

informando sobre a disponibilidade do comprovante de agendamento ao 

usuário; 

 Proceder todas as orientações e recomendações necessárias ao usuário, 

relativas ao procedimento agendado, de acordo com o Manual de 

Procedimentos em Regulação Regional; 

 Acompanhar a disponibilização e a utilização de ofertas de consultas nas 

diferentes especialidades e procedimentos (SADT) dos serviços executantes, 

referências para sua unidade; 

 Informar ao usuário o seu lugar na fila de espera de procedimentos da Unidade, 

sempre que solicitado; 

 Providenciar a atualização rotineira da fila de espera da Unidade de Saúde, de 

acordo com as diretrizes de SMS, tais como: realizar a reclassificação do 

paciente, quando o quadro clínico deste assim o requerer e retirar o usuário da 

fila de espera, se o mesmo assim o determinar. Ou no caso deste não ser 

localizado, após 03 (três) tentativas pela Unidade de Saúde, para notifica-lo do 

agendamento do procedimento requerido; 

 Providenciar a atualização do Cadastro Nacional de Saúde (CNS) quando 

demandado e por rotina de processo de trabalho, conforme preconizado em 

Manual de Procedimentos em Regulação Regional; 

 Manter-se atualizado sobre o conteúdo do Manual de Procedimentos e sobre os 

informes técnicos relacionados à regulação; 

 Subsidiar a Regulação Regional com informações pertinentes à marcação de 

consultas nas diferentes especialidades, procedimentos, visando adoção de 

medidas que se façam necessárias. 
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São Paulo tem na gestão da saúde a presença do gestor municipal e estadual. Mesmo 

tendo assumido sua gestão plena, não assumiu ainda a totalidade dos serviços de médica 

complexidade. Tem atuado em consonância com o preconizado pela Política Nacional de 

Regulação e atuando de forma bastante descentralizada, contando com o apoio das 

Coordenadorias Regionais de Saúde, das suas cinco regiões de saúde, distribuídas no 

município. 

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS/SP) e da Secretaria 

Estadual de Saúde (SES/SP) a pactuação de vagas e a compra de serviços para garantir as 

necessidades de saúde da população, podendo contar para isso com recursos e serviços 

próprios, licenciados ou ainda, utilizar-se de parceria público-privada para garantir o acesso à 

população. A SMS/SP tem controle diário da fila de espera das especialidades médicas e de 

exames do município, por unidade, por região e por distrito de saúde. Todos os números são 

monitorados via sistema SIGA e por meio dele, são discutidas e pactuadas as ofertas de 

serviços por região (SÃO PAULO, 2016). 

Foi constato a coexistência de dois subsistemas públicos de saúde pouco integrados. O 

municipal, concentra 100% da atenção básica e o estadual, parte considerável da média e alta 

complexidade. Ambos fizeram esforços para melhorar o sistema de regulação, contudo a 

integração entre os mesmos, ainda está em fase incipiente. Certamente, o principal reflexo 

dessa dualidade é a falta da pactuação de um projeto político na saúde integrado e articulado 

(PINTO; SPEDO; TANAKA, 2010). 

Há questionamentos em vários municípios brasileiros sobre questões de acesso 

equânime e integral, enquanto a Regulação Assistencial atuar somente sob uma parcela dos 

serviços e a gestão municipal não assumir a sua totalidade. No Recife, a gestão municipal 

responsabilizava-se por 100% da rede de atenção básica no território e apenas 34,6% dos 

procedimentos de média complexidade em 2008. O município não participou de nenhum dos 

procedimentos de alta complexidade, realizados pelos serviços sob a gestão estadual 

(ALBUQUERQUE et al., 2013). 

PINTO (et al., 2010), constata que estratégias efetivas não se têm consolidado para 

viabilizar uma direção única no município de São Paulo, mesmo estando a maior 

concentração dos serviços de média e alta complexidade, tanto públicos, quanto privados, 

vinculados ao SUS há a coexistência de dois subsistemas públicos de saúde pouco integrados. 

O municipal, concentrando os serviços de atenção básica e o estadual, parte considerável dos 

serviços de média e alta complexidade.  
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Os levantamentos apontam que o município não tem uma política específica para a 

média complexidade e nem para a articulação prática dos serviços e dos profissionais que 

assumem esses serviços. Mesmo usando sistemas informatizados para divulgar vagas nas 

especialidades, internações, leitos, cirurgias, serviços e exames diagnósticos, não tem um 

sistema que permita o trâmite da guia de referência e contrarreferência de forma eletrônica e 

direta, o que certamente dificulta o processo de gerenciamento da sua demanda e a 

resolutividade dos processos relacionados à Regulação. Outra grande lacuna é a ausência de 

informatização e integração eletrônica entre a atenção básica e a atenção especializada. O que 

certamente pode gerar no cotidiano dos serviços, retrabalho, insatisfação dos pacientes, 

profissionais, gestores e iatrogenias relacionadas ao processo assistencial. 

Ainda em 2017, a Secretaria Municipal de Saúde lançou o documento Redes de 

Atenção à Saúde – Diretrizes, fruto do trabalho de 3 (três) comissões técnicas, compostas por 

representantes da SMS, incluindo 5 (cinco) coordenadorias regionais e 4 (quatro) 

representantes das diferentes Organizações Sociais da Saúde que atuam nos territórios, por 

meio de contratos de gestão, a saber: “Comissão de Estruturação Regional da Rede de 

Serviços” (Portaria nº008/2017), “Comissão de Organização dos Serviços, Elaboração de 

Agendas e Definição de Metas“ (Portaria nº156/2017) e “Comissão de Protocolos - 

Encaminhamentos para a Atenção Especializada” (Portaria nº273/2017), publicadas no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2017). 

O material aponta de forma genérica as diretrizes da nova gestão para os trabalhos na 

área de estruturação de serviços, organização e protocolos de acesso. É uma apresentação de 

ações pretendidas para os próximos quatro anos da gestão atual, que se traduzem em: 

organizar as RAS a partir do território de modo a contemplar os serviços por nível de atenção 

de acordo com a necessidade, disponibilidade e qualidade do acesso; considerar as 

especificidades da realidade paulistana e de seus territórios, dentre estas, a população que 

trabalha e estuda nos territórios e a população em situação de rua e demais origens étnicas; 

fortalecer a integração entre os diferentes serviços, níveis de atenção e linhas de cuidado com 

as seguintes recomendações (implementação do prontuário eletrônico na rede de atenção; 

construção de interfaces web entre os sistemas eletrônicos da rede hospitalar, ambulatorial e 

urgência e emergência por meio da criação de sistemas formais que melhorem a integração e 

comunicação entre os diferentes serviços, com espaços formais para interconsultas, 

matriciamento e fortalecimento da referência e contra referência, inclusive, com utilização de 

ferramentas de tele assistência); maior integração entre os serviços municipais e estaduais; 

realizar processos de substituição de serviços conforme a demanda e necessidade da 
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população de cada território, com maior investimento na capacidade clínica e a reordenação 

das matrizes evitando serviços de cuidados sobrepostos; valorizar a atribuição do SUS 

enquanto ordenador da formação profissional; fortalecer ações intersetoriais com outros 

órgãos e secretarias; reorganizar e fortalecer a rede de transporte sanitário; utilização de 

parâmetros para a organização e implantação dos serviços no território; promover e estimular 

a ampla participação social nos Conselhos Gestores de Unidade, Conselhos das Supervisões 

Técnicas e no Conselho Municipal de Saúde, bem como outras instâncias de participação 

social (SÃO PAULO, 2017). 

Mesmo apresentando esse arcabouço de recomendações ele não traz uma política clara 

para os serviços de média complexidade para o munícipio, não altera questões importantes 

como a atuação do município e do estado nessa área e não delibera acerca da reorganização da 

Rede de Atenção à Saúde nas regiões de saúde do município. 

É importante destacar que a Regulação no SUS é uma ação complexa, que envolve 

tecnologia da informação, implantação de novos equipamentos de saúde, as centrais de 

regulação num cenário com diversos atores (gestores, prestadores de serviços, profissionais da 

saúde e usuários) em territórios sanitários distintos e com características culturais e políticas. 

Contudo, é imprescindível um conjunto articulado de ações que incorporem a integração entre 

a política, a demanda, o planejamento, na perspectiva de viabilizar o equitativo acesso aos 

serviços de saúde, visando à integralidade e à resolutividade do sistema de saúde (BRASIL, 

2006). 

 

 

3.5  Referência e contrarreferência 

 

 

A referência é definida como “o ato de encaminhamento de um paciente atendido em 

um determinado estabelecimento de saúde para outro de maior complexidade” e a 

contrarreferência “como o ato de encaminhamento de um paciente para o estabelecimento de 

origem, que o referiu, após resolução da causa responsável pela referência” (SERRA; 

RODRIGUES, 2010). 

Nesse sentido, o conceito de referência e contrarreferência deverá ser compreendido 

como mecanismo de encaminhamento mútuo de pacientes entre os diferentes níveis de 

complexidade dos serviços de atenção à saúde, sendo reconhecido como elemento para a 

integração das redes de saúde (SERRA; RODRIGUES, 2010). 
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O Ministério da Saúde estabelece a referência e a contrarreferência como instrumento 

chave para as práticas de trabalho do Programa de Saúde da Família (BRASIL, 1997). 

Quando o médico de família ou generalista emite uma guia de encaminhamento para o 

especialista, também conhecida como guia de referência e contrarreferência, geralmente, já 

foram esgotadas todas as possibilidades de tratamento na atenção básica. A devolutiva do 

paciente com a contrarreferência para a UBS é de fundamental importância para que a APS 

exerça a sua função de coordenadora do cuidado, considerando que a sua assistência tem 

caráter longitudinal. 

Analisando a contrarreferência ao serviço de APS, observa-se que não tem acontecido 

de forma efetiva, uma vez que dados demonstram que as pessoas não são contrarreferenciadas 

para a ESF, após o atendimento em outros níveis de atenção, ou ainda que essa não é uma 

prática comum, o que compromete a continuidade do cuidado (ALMEIDA et al., 2013; 

COSTA et al., 2013; JUNIOR; PINTO, 2014). 

O guideline de referência e consulta entre médicos do College of Family physicians of 

Canada aponta que, para os médicos especialistas, as informações mais importantes 

contemplam: questões sobre o problema a ser resolvido; questões clínicas a serem 

respondidas; detalhes do paciente que não estão disponíveis; problemas médicos simultâneos; 

investigações relevantes e/ou tratamentos já realizados, bem como os medicamentos. Já para 

os médicos solicitantes, geralmente médicos de família, seria importante receber do 

especialista respostas mais específicas, indicações de terapêuticas, plano de gestão e 

acompanhamento do paciente; comentários sobre possíveis efeitos das doenças ou tratamento; 

planos de contingência, prognóstico e sistema de acompanhamento (COLLEGE OF FAMILY 

PHYSICIANS OF CANADA, 2013). 

Uma pesquisa realizada com médicos generalistas e especialistas nos Estados Unidos, 

consultando 4.720 médicos, apontou que 69,3% dos generalistas encaminham os pacientes 

“sempre ou na maior parte das vezes” com história clínica e razão de referência, contudo, 

somente, 34,8% dos especialistas, declararam que “sempre ou na maior parte das vezes” 

receberam esses relatórios (MCDONALD et al., 2010). 

Serra e Rodrigues (2010) encontraram, no Rio de Janeiro, carência de utilização de 

protocolos e que os encaminhamentos para a rede também não eram validados mediante as 

diretrizes, apontando que a existência dos mesmos não garantia o seu uso pelas equipes de 

saúde da família. Além disso, o contato dos médicos com os especialistas, seja por meio de 

telefone, e-mail ou pela guia física de contrarreferência era praticamente inexistente.  
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Um estudo realizado em Belo Horizonte avaliou a relevância de encaminhamentos da 

APS para um serviço de Estomatologia de um Hospital Municipal, constatando muitos casos 

de encaminhamentos errôneos (BARBOSA et al., 2015). Já analisando encaminhamentos ao 

urologista no município de São Bernardo de Campo (SP), outro estudo concluiu que a maioria 

dos casos em que o motivo do encaminhamento estava correto, os exames mínimos 

necessários não foram levados à consulta com o especialista (KORKES et al., 2011). 

Sisson et al. (2011) também encontraram achados comprometedores analisando dados 

de Florianópolis, onde também foi apontado fragmentação do cuidado na relação entre a APS 

e a AE, como falta de contrarreferência dos especialistas, desarticulação dos serviços de 

atenção primária e secundária, falta de informatização entre os pontos de atenção e falta de 

supervisão periódica para revisar a necessidade de referência aos outros níveis de atenção. 

O aumento do tempo de espera para conseguir uma consulta com o especialista 

também apresenta relação com as fragilidades no modelo de referência e contrarreferência. 

Sendo que a baixa resolubilidade da APS, referências inapropriadas e remarcações 

desnecessárias pelo especialista, com baixa contrarreferência podem impactar diretamente 

nesse indicador e na satisfação dos usuários, bem como a falta de objetivos comuns entre a 

atenção primária e especializada, conforme apontou estudo realizado no Sistema de Saúde 

Espanhol (CONILL; GIOVANELLA; ALMEIDA, 2011). 

É importante ressaltar que resultados da avaliação externa PMAQ – AB (Programa de 

Melhoria do Acesso e Qualidade – Atenção Básica) na Paraíba revelaram que grande parte 

das equipes de saúde da família não mantém registros dos pacientes que encaminham para a 

atenção especializada, e 75% das Unidades refeririam não ter protocolo com diretrizes 

terapêuticas e priorização de casos para referenciar a outros pontos da rede de atenção. 

Quanto à presença de algum fluxo de comunicação institucionalizado, 62,2% responderam 

negativamente ou que desconheciam e apesar de 29,8% das equipes referirem que havia uma 

lista de contato na UBS com os especialistas da rede SUS com telefone e/ou e-mails, apenas 

25% delas comprovaram com documentos (PROTASIO et al., 2014). 

Albuquerque et al. (2013), também encontraram em seu estudo, no Recife, fragilidades 

na organização do processo sistemático de discussão no cotidiano dos serviços, indicando que 

há mais esforços na implantação de protocolo de acesso à atenção especializada do que 

formação de rede. 

Ainda no contexto brasileiro, estudo realizado por meio de ciclos de oficinas técnicas 

sobre regulação de acesso, no município de Diadema, envolvendo médicos, reguladores e 

gestores, mostrou impacto na redução de 18% de encaminhamentos da rede para consultas 
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especializadas e 9% em relação aos exames de apoio diagnóstico, proporcionando uma 

reflexão sobre a utilização dos recursos da atenção especializada (ALBIERI; CECÍLIO, 

2015). 

Hoepfner et al. (2014), ao analisar a oferta de consultas de cardiologistas, encontraram 

uma elevada discrepância entre os especialistas, com relação as vagas disponibilizadas: uns 

ofereciam poucas para novos pacientes e muitas para retornou, enquanto outros devolviam a 

grande maioria dos pacientes para as equipes de saúde da família. Além disso, o maior 

problema encontrado foi a falta de contrarreferência para a equipe de referência, impactando 

no cuidado em rede e na integralidade da assistência. 

Avaliando a relação entre o médico de família e o especialista, Albieri (2011) 

constatou que ocorre vinculação definitiva de pacientes referidos aos especialistas por 

generalistas. Essa constatação se deu após analisar as agendas de médicos especialistas, na 

quais encontrou 65% de consultas de retorno e, apenas, 35% de casos novos. Geralmente, os 

pacientes encaminhados aos especialistas não recebem alta, após compensação do quadro ou 

avaliação. Eles continuam sendo acompanhados nos dois serviços (primário e secundário).  

Os Ambulatórios de Especialidades Médicas (AME) ainda estão numa lacuna 

cognitiva da pesquisa científica. Nesse sentido, é preciso avançar e realizar pesquisas que 

possam de fato, subsidiar discussões sob a efetividade do cuidado. Na literatura ainda há 

poucos estudos nacionais sobre a interface entre a regulação e as redes de atenção à saúde. 

(MENDES, 2012). 

Discorrendo sobre as relações entre a ESF e o Ambulatório de Atenção Especializada 

(AAE), foi possível encontrar uma série de situações que comprometem essa relação, a 

coordenação do cuidado pela APS e a segurança do paciente, destacando que no SUS: 

 

 

[...] o generalista não conhece o especialista a quem refere a pessoa usuária e 

o especialista não conhece o generalista a quem contrarreferência (quando o 

faz); o generalista e o especialista nunca partilham atividades clínicas ou 

educacionais; o especialista não tem informações adequadas do generalista 

ao receber a pessoa encaminhada; o generalista não recebe as orientações do 

especialista ao ter de volta a pessoa; a pessoa se queixa de que o especialista 

parecia não saber por que ela estava ali com ele; o especialista não resolve o 

problema para o qual o generalista encaminhou; o especialista se apossa 

definitivamente da pessoa; o especialista repete exames que já havia sido 

feitos na APS; uma mesma pessoa adstrita a uma equipe da ESF é 

encaminhada, por uma central de regulação, a diferentes especialistas de 

uma mesma especialidade, em tempos diferentes, com o critério de onde tem 

vaga; o especialista recebe pessoas que não deveriam ser referidas a ele; o 

especialista se queixa de que o médico de família encaminha errado porque 
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tem poucos conhecimentos; as relações entre os generalistas e os 

especialistas são impessoais e de desconfiança mútua; a consulta com 

especialista demora muito tempo pra ser realizada, sendo uma fonte de 

insatisfação da população; as pessoas se sentem abandonadas quando 

chegam ao AAE por falta de apoio na transição; e a atenção especializada é 

concentrada, geralmente no médico, sem participação protagônica de outros 

profissionais de uma equipe multiprofissional (MENDES, 2012, p.345-346). 
 

 

 

Nesse sentido, é necessário promover de forma estratégica ações que fortaleçam a 

integração entre os serviços e a continuidade da assistência ao paciente em rede. Sabe-se que 

apenas o instrumento de encaminhamento do paciente não poderá possibilitar essa mudança 

de atitude entre os serviços, assim: 

 

 

É fundamental operar, nas redes de atenção à saúde com relações produtivas 

entre os generalistas e os especialistas para se obterem os melhores 

resultados sanitários. Isso é fundamental para garantir o cuidado adequado 

das condições crônicas (MENDES, 2011, p.342).  

 

 

Evidências científicas já apontavam que o uso apenas do instrumento de referência e 

da contrarreferência não é suficiente. Há formas de relação entre a ESF e a atenção 

especializada além desta, como a relação de visitas periódicas de especialistas e generalistas, a 

relação mediada por gestão de caso (FRIEDMAN et al., 1998) e a coordenação do cuidado 

(KATON et al., 1995). 

Em face do exposto, reconhece-se que o sistema de referência e a contrarreferência 

entre os serviços de atenção primária à saúde e os serviços de atenção especializada possuem 

desafios a serem enfrentados em diferentes localidades. Observa-se que há fragilidades nas 

práticas dos profissionais, na articulação entre os níveis de atenção primária e secundária que 

requerem aprofundamento e envolvimento dos profissionais da saúde, dos usuários dos 

serviços e de gestores, na perspectiva de compreenderem o contexto local, seus nós críticos e 

assim, centrarem esforços em prol do cumprimento do princípio da integralidade, da 

coordenação do cuidado e, sobretudo, da melhor assistência e experiência do paciente. 

Destarte, entraves no processo de regulação, referência e contrarreferência de 

pacientes no SUS causam impactos no fluxo dos usuários, constituindo-se num importante 

limitador à garantia do cuidado integral e completude do processo de consolidação da rede 

assistencial (ALMEIDA et al., 2010). 
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4  METODOLOGIA 

 

 

O tipo, o universo de estudo, as bases de dados utilizadas para levantamento 

bibliográfico, a forma como foi feita a coleta de dados, os aspectos éticos relacionados e o 

tipo de tratamento e análise de dados aplicados a este trabalho são apresentados nas subseções 

a seguir. 

  

 

4.1  Tipo de estudo 

 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa. Para 

tanto, foram integrados vários documentos oficiais sobre o tema, pesquisas em sites oficiais, 

leitura de artigos e pesquisa de campo. 

 

 

4.2  Universo do estudo 

 

 

Cento e cinquenta e oito médicos, que atuam em vinte e cinco UBS, sob a lógica da 

ESF, no Distrito de Saúde do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. A seguir (tabela 1), 

na qual os dados por serviço são detalhados. 

 

Tabela 1 - Distribuição das Unidades incluídas no estudo, segundo o número de Equipes de 

Saúde da Família (ESF).  

(continua) 

Unidades Básicas de Saúde Nº ESF 

1 – UBS Campo Limpo 

2 – UBS Jardim Olinda 

8 

7 

3 – UBS Parque Regina 7 

4 – UBS Alto do Umuarama 5 

5 – UBS Parque Arariba 10 

6 – UBS Jardim das Palmas 5 

8 – UBS Arrastão 5 

9 – UBS Paraisópolis I 6 

10 – UBS Paraisópolis II 6 

11 – UBS Paraisópolis III  6 

12 – UBS Jardim Helga 4 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, São Paulo (2018). 
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Tabela 2 - Distribuição das Unidades incluídas no estudo, segundo o número de Equipes de 

Saúde da Família (ESF).  

(conclusão) 
 

Unidades Básicas de Saúde Nº ESF 

13 – UBS AMA Integrada Vila Prel 7 

14 – UBS Jardim Eledy 5 

15 – UBS Jardim Valquíria 7 

16 – UBS Luar do Sertão 6 

17 – UBS Jardim Macedônia 5 

18 – UBS AMA Integrada Parque Fernanda 7 

19 – UBS Jardim Germânia 3 

20 – UBS Jardim Lídia 6 

21 – UBS Jardim Comercial 8 

22 – UBS Parque do Engenho 2 7 

23 – UBS Magdalena 5 

24 – UBS Parque São Bento 

25 – UBS Jardim Maraca 

9 

TOTAL 158 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, São Paulo (2018). 

 

 

A seleção desse universo se deu por conveniência, considerando essa a região onde a 

pesquisadora deste estudo atua como coordenadora de uma UBS desde 2011. 

 

 

4.3  Levantamento bibliográfico 

 

 

Foram utilizadas as bases de dados Web of Science, Scielo, PubMed, Scopus, LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde) e Embase para 

levantamento bibliográfico. Realizou-se, inicialmente, uma análise da produção do 

conhecimento relacionada à atenção primária à saúde e a regulação no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. Em seguida, foram identificadas as concepções sobre essas áreas do 

conhecimento e a sua respectiva relação com as redes de atenção à saúde, em periódicos 

nacionais e internacionais. Foram consideradas as publicações realizadas no período de 2007 

a 2017. Foi realizada uma revisão bibliográfica não sistemática da literatura. 

Os títulos e os resumos dos artigos foram considerados para a seleção ampla dos 

trabalhos, sendo destacados aqueles que apresentaram os seguintes descritores: Atenção 

Primária à Saúde; Regulação da Assistência à Saúde; Redes de Atenção à Saúde; Referência e 

Consulta; Contrarreferência; Integralidade em Saúde; Instituições de Assistência 

Ambulatorial e Regionalização. Na sequência, as publicações foram submetidas à releitura, 
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com a finalidade de realizar uma análise interpretativa guiada pelos objetivos previamente 

estabelecidos e agrupados de acordo com os aspectos conceituais apresentados. 

Foram selecionados para análise somente artigos publicados nos últimos 10 anos. 

Posteriormente, os mesmos foram agrupados de acordo aos seguintes eixos temáticos: (a) 

Regulação em Saúde; (b) Atenção Primária à Saúde na Rede de atenção à Saúde; (c) Sistema 

de Referência e Contrarreferência (organização dos fluxos e fragilidades do sistema) e (d) 

Soluções para articular a atenção primária à saúde e a atenção especializada.  

Além dos artigos, foram acrescentados ao estudo outras referências contidas nas 

referências desses artigos e foram feitas consultas aos sites eletrônicos do Ministério da 

Saúde, da Secretaria de Saúde Municipal e da Secretaria de Saúde do Estadual de Saúde 

Paulo, que contribuíram para as discussões aqui apresentadas, bem como com a 

disponibilidade dos dados secundários para análise. 

  

 

4.4  Coleta de dados 

 

 

Foi elaborado um questionário semiestruturado (apêndice 1) e autoaplicado, para ser 

utilizado junto à equipe de médicos das equipes de saúde da família que trabalham nas UBS 

da região da Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo.  

O questionário foi elaborado para atender os objetivos do estudo. Para tanto, 

considerou-se o instrumento elaborado para coleta da avaliação externa do PMAQ – AB 

(Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica) e a pesquisa bibliográfica 

realizada sobre o tema.  A intenção foi apresentar e integrar uma série de situações inerentes à 

prática cotidiana que circunda a referência e a contrarreferência do paciente na rede de 

atenção à saúde. 

É mister ressaltar que o instrumento do PMAQ – AB avaliação externa é composto de 

quatro módulos. Para esse estudo, foram consideradas apenas as questões contidas o módulo 

II, que corresponde à entrevista com o profissional da equipe de atenção básica e a verificação 

de documentos na UBS, visando a obtenção de informações sobre o processo de trabalho da 

equipe e sobre a organização do cuidado com o usuário, ao mesmo tempo verifica 

documentos que apoiarão a avaliação da implantação de padrões de acesso e qualidade, 

realizada pelo avaliador da qualidade (BRASIL, 2012). 
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4.5  Aspectos éticos 

 

 

Todos os princípios éticos da pesquisa foram respeitados durante todo o processo de 

produção, tendo este estudo sido aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) por meio 

de parecer consubstanciado do CEP da Universidade Nove de Julho, sob o CAAE 

83123018.4.0000.551, e da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, sob o CAAE 

83123018.4.3001.0086. 

A pesquisa foi conduzida considerando as diretrizes da Resolução Conselho Nacional 

de Saúde 510/2016. Após aprovação do CEP, a pesquisadora entrou em contato com a 

Coordenadoria Regional Sul de Saúde, que comunicou os gerentes de UBS da Supervisão 

Técnica de Saúde do Campo sobre a realização da pesquisa. 

A visita para apresentação da pesquisa foi previamente acordada com os gerentes das 

unidades. Todos os médicos foram convidados a participar voluntariamente do estudo, sendo 

esclarecidos sobre os procedimentos éticos quanto ao sigilo, confidencialidade dos dados e 

orientados sobre a possibilidade de, a qualquer momento, saírem da pesquisa. Também 

tomaram ciência de que os resultados seriam divulgados de forma a não expor a UBS ou a 

instituição gestora do equipamento no território. Assim, só foram incluídos no estudo, 

mediante ciência dessas informações, concordância e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 2). 

 

 

4.6  Análise e tratamento estatístico 

 

 

Os questionários foram analisados considerando a apresentação dos dados 

quantitativos e os qualitativos, dispostos nas questões fechadas e abertas, respectivamente. As 

informações contidas no questionário foram digitadas e processadas. Para validade do banco, 

foi realizada a conferência em cerca de 10% dos questionários digitados, sorteados 

aleatoriamente. 

Os dados quantitativos foram compilados, analisados em formato de gráficos para 

melhor visualização. As questões fechadas foram avaliadas mediante a Escala de Likert, na 

qual uma resposta mais favorável recebeu o valor mais alto e a menos favorável, o mais 

baixo. Assim, os itens foram representados por uma escala de 5 pontos: (1) Discorda 
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Totalmente, (2) Discorda, (3) Não Concorda nem Discorda, (4) Concorda e, (5) Concorda 

Totalmente (GIL, 1994). 

Foi calculado o resultado total de cada indivíduo pela soma dos itens e o resultado do 

percentual de concordância de cada questão por seu escore. Sua análise foi realizada por meio 

das respostas obtidas, pelo número de pessoas que manifestaram sua concordância ou 

discordância em relação a cada um dos enunciados apontados no instrumento de coleta de 

dados, segundo a graduação. 

     Já os resultados qualitativos foram obtidos por meio das questões abertas, 

discriminadas no instrumento de coleta de dados. Sua interpretação foi efetuada por meio da 

técnica da Análise de Conteúdo, isto é, uma análise os “significados”, segundo as fases: a pré-

análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Primeiramente, foram realizadas leituras sucessivas nas respostas obtidas, por meio dos 

questionamentos efetuados aos participantes do estudo; posteriormente, processou-se o 

agrupamento dos resultados obtidos, e em seguida evoluiu-se para as conclusões, sobre as 

respostas em estudo, frente ao que já foi pesquisado e descrito na literatura científica, 

culminando assim, às interpretações e descrição dos resultados obtidos. A partir dessa análise 

foi possível apresentar e discutir sobre: os motivos que levam os médicos da Estratégia de 

Saúde da Família a encaminharem os pacientes hipertensos à atenção especializada, os 

principais problemas vivenciados no sistema de referência e contrarreferência no cuidado do 

paciente hipertenso, no território de atuação investigado e as propostas ou sugestões de 

melhorias frente aos problemas vivenciados (BARDIN, 2004). 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

As próximas sessões apresentam os resultados obtidos neste estudo, bem como a 

discussão sobre os mesmos. 

 

 

5.1  Características dos participantes do estudo  

Após visita em todas as Unidades Básicas de Saúde do Distrito de Saúde do Campo 

Limpo, durante o mês de abril de 2018, obteve-se a aceitação voluntária para participar da 

pesquisa de 130 profissionais, perfazendo o total de 82,3% dos médicos que trabalham nas 

Equipes de Saúde da Família do território. Dos 17,7%, restantes, obteve-se 3 recusas (1,9% 

do total) e 25 (15,8%) dos médicos não foram incluídos no estudo por não se encontrarem na 

Unidade no período de coleta de dados, devido atestado médico, férias, licença a maternidade 

ou ainda, tratavam-se de vagas abertas em processo de contratação. 

A média de idade dos entrevistados foi de 35,7 anos, sendo 57% do sexo feminino e 

43% masculino. Os profissionais tinham em média 9,2 anos de formados, sendo o maior 

tempo de formado 53 anos e o menor, menos de 1 ano. Observou-se que de modo geral os 

médicos dessa localidade ou são muito recentes em sua formação ou estão a muitos anos 

atuando na área da saúde. 

Os profissionais tinham em média 68,1 meses de experiência em APS; 106,6 meses de 

trabalho na área da saúde e 43,5 horas por semana, dedicadas à prática clínica. Esse alto 

tempo de experiência em APS pode ser mais bem compreendido, considerando que apenas 20 

(15,4%) dos médicos estão há menos de 12 meses, 27 (20,8%) de 12 a 24 meses, 13 (10%) de 

25 a 36 meses, 15 (11,5%) de 37 a 48 meses, 5 (3,8%) de 49 a 60 meses e 50 (38,5%) atuam 

na prática da APS há mais de 61 meses. 

Os dados apontaram que, mesmo atuando a um tempo considerável na prática da APS, 

63,8% dos médicos não possuíam nenhum curso de pós-graduação ou titulação (83/130).  

Dos profissionais que referiram alguma titulação (47/130), o que equivale a 36,2%, 

cursaram áreas, tais como: Dermatologia (1), Homeopatia (1), Pediatria (6), Oncologia 

Clínica (1), Oncohematologia Infantil (1), Saúde da Família (6), Endocrinologia (1), 

Acupuntura (3), Otorrinolaringologia (1), Saúde Pública (1), Administração Hospitalar (1), 

Geriatria (1), Neurologia (1), Endoscopia, vias aéreas e cirurgia de laringe (1), Nutrologia (1),  

Perícia Judicial (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina do Tráfego para atendimento de 
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Deficientes Físicos (1), Perícia Judicial (1), Medicina Esportiva (1), Clínica Médica (1), 

Ginecologia e Obstetrícia (1).  

Desses, apenas 26 (20%) declararam possuir formação específica na área de Medicina 

de Família e Comunidade (MFC). Ressalta-se a presença local de profissionais com 2 ou 3 

pós-graduações em áreas diferentes. Observou-se que mesmo atuando a um tempo 

considerável na APS há baixo número de médicos com formação específica na área no 

território estudado. 

 

 

5.2  Avaliação dos médicos sobre o cuidado do paciente hipertenso na rede  

 

 

O gráfico 1 mostra a plotagem dos escores obtidos na análise das 25 assertivas 

avaliadas pelos profissionais. Na sequência, encontra-se a tabela 2, apresentando o estudo do 

coeficiente de correlação entre os escores obtidos e a tabela 3, os escores obtidos, por 

assertiva proposta para a avaliação dos participantes. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos escores obtidos por questão avaliada 

Fonte: Elaboração própria. São Paulo, 2018. 

 

 

 

 

Tabela 3 - Estudo do Coeficiente de Correlação (CC) entre os escore de cada profissional e as 

variáveis contínuas. 

(continua) 

Análises realizadas                                        CC 

Escores de cada profissional e idade do 

profissional. 

0,053628915 

Escores de cada profissional e tempo de 0,070002983 

4,3 4,1 
3,8 

2,5 2,4 

1,8 
1,3 

2,7 
2,9 

4,3 

1,9 

2,8 

4,3 4,3 

3,0 
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formado. 

Fonte: Elaboração própria. São Paulo, 2018. 

 

Tabela 4 - Estudo do Coeficiente de Correlação (CC) entre os escores de cada profissional e 

as variáveis contínuas. 

(conclusão) 

Análises realizadas                                        CC 

Escores de cada profissional e experiência em 

meses em APS. 

0,082651107 

Escores de cada profissional e tempo de trabalho 

na área da saúde. 

0,032008565 

Escores de cada profissional e horas dedicadas a 

prática clínica/semana. 

-0,058128355 

Fonte: Elaboração própria. São Paulo, 2018. 

 

A análise do coeficiente de correlação mostrou que não há associação entre os escores 

de cada profissional e as variáveis contínuas estudadas. Apontando que a idade, tempo de 

formado, tempo de experiência na APS, tempo de trabalho na área da saúde ou total de horas 

dedicadas à prática clínica por semana não se correlacionam aos resultados obtidos.      

Observou-se, que o escore de menor valor foi 1,3, indicando baixa concordância dos 

entrevistados para a frase apresentada e o de maior valor foi 4,3, indicando alta concordância 

dos entrevistados para as frases apresentadas, já que três assertivas tiveram o escore 4,3, 

conforme a tabela 3. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos escores quanto às frases sobre a referência e a contrarreferência. 

 (continua) 

Referência e contrarreferência   Escore 

1 - Os pacientes hipertensos são referenciados para a atenção especializada         4,3 

 pelos médicos da atenção básica, por meio de guia física de referência e contrarreferência.   

2 - A consulta médica é agendada pela Unidade Básica com o especialista, sem         4,1 

a presença do paciente, posteriormente ele é informado pelo assistente de atendimento  

da regulação da Unidade sobre a data e o horário.        

  3 - A minha equipe de saúde da família mantém registro interno dos usuários hipertensos,        3,8 

  de maior risco, encaminhados para outros pontos de atenção na rede.  

     4 - Os pacientes hipertensos após o atendimento na urgência, emergência são         2,5  

     contrarreferenciados à atenção básica, com relatório do atendimento. 

5 - Eu participo de atividade de educação, como reuniões, treinamentos ou discussões             2,4 

de casos, com     especialistas sobre o cuidado do paciente hipertenso.  

6 - Há uma lista de contato na Unidade com os nomes dos especialistas e dos locais de        1,8 
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atendimento, na rede de atenção à saúde. 

Fonte: Pesquisa de campo. Elaborada pela autora. São Paulo, 2018. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos escores quanto as frases sobre a referência e a contrarreferência 

(continua) 

Referência e contrarreferência   Escore 

7 - Os especialistas que atendem os pacientes hipertensos entram em contato comigo                          1,3 

para discutirem algum caso de paciente, quando necessário. 

8 - Tenho conhecimento dos Ambulatórios de Especialidades que atendem os pacientes                2,7 

hipertensos que eu encaminho.  

9 - Há protocolo disponível na Unidade que orienta quanto à prioridade dos casos                            2,9 

de pacientes hipertensos para encaminhamento na rede de atenção à saúde. 

10 - A minha equipe de saúde da família tem como rotina estratificar o risco cardiovascular                4,3 

dos pacientes hipertensos diagnosticados 

11 - Os pacientes hipertensos após o atendimento com o especialista são contrarreferenciados            1,9 

 à atenção básica, com relatório do atendimento. 

12 - Os pacientes informam que os especialistas solicitam a guia de referência preenchida pelo            2,8 

médico da Unidade Básica.  

13 - Ao referir o paciente hipertenso para o especialista sempre preencho todos os campos                  4,3 

da guia de encaminhamento: identificação do paciente, CID, hipótese diagnóstica, 

motivo do encaminhamento, tratamento prévio e resultados dos exames já realizados. 

14 - Os assistentes de atendimento do setor de regulação da unidade que trabalho                                 4,3 

são treinados para agendar os pacientes na rede de atenção à saúde.  

15 - Os demais membros da equipe de saúde da família participam do processo                                     3,0 

 de referência e contrarreferência do paciente hipertenso na rede de atenção à saúde.  

16 - O gestor da Unidade discute sobre a Regulação de forma periódica com a                                       3,8 

equipe técnica durante as reuniões técnicas.  

17 - Na Unidade há um líder clinico médico que apoia à equipe de saúde da família                               3,8 

nas demandas da Regulação.  

18 - Os pacientes hipertensos realizam seus exames e consultas com o especialista                                 2,8 

em locais próximos da sua residência. 

19 - Há protocolo disponível na Unidade Básica de Saúde sobre as diretrizes terapêuticas                     3,7 

para cuidado do paciente hipertenso.  

20 - A minha equipe de saúde da família acompanha a fila de espera dos usuários com                          2,9 

hipertensão arterial sistêmica, que necessitam de consultas e exames em outros pontos  

de atenção da rede. 

21 - Eu tenho acesso ao especialista quando preciso discutir caso de algum paciente                             1,7 

hipertenso.  

22 - Há disponibilidade de agendamento dos exames diagnósticos para acompanhamento                    2,6 
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dos pacientes hipertensos na rede de atenção à saúde (baixa fila de espera). 

Fonte: Pesquisa de campo. Elaborada pela autora. São Paulo, 2018. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos escores quanto às frases sobre a referência e a contrarreferência 

(conclusão) 

Referência e contrarreferência   Escore 

23 - Há disponibilidade de agendamento com os especialistas para acompanhamento                             2,2 

dos pacientes na rede de atenção à saúde (baixa fila de espera). 

24 - Há presença de fluxo de comunicação institucionalizado entre as equipes de saúde                          2,1 

da família e a atenção especializada na Unidade que trabalho. 

25 - A minha equipe de saúde da família utiliza o critério de estratificação de risco                                 3,8 

cardiovascular para encaminhar o paciente hipertenso ao serviço de atenção especializada. 

Fonte: Pesquisa de campo. Elaborada pela autora. São Paulo, 2018. 

 

A interpretação dos resultados aponta que quanto mais próximo de 5, foi o valor 

obtido no escore por frase avaliada, maior foi a concordância dos participantes, para a 

afirmativa apresentada. Nesse sentido, observou-se que das 25 afirmativas apresentadas para 

avaliação dos profissionais: 

a) 56% tiveram uma baixa concordância entre os profissionais, obtendo as questões 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 escores entre 1,0 < 3,0 pontos, apontado: 

 Ausência de retorno do especialista para o paciente hipertenso referenciado e não 

solicitação da guia de referência ao paciente; 

 Ausência de atividades de educação continuada entre os profissionais da APS e 

Atenção Especializada local; 

 Ausência de fluxo de comunicação institucionalizado entre os serviços; 

 Problemas relacionados ao acesso de pacientes para a realização de consultas com 

especialistas, exames diagnósticos em locais próximos da residência; 

 Fragilidades na gestão da Equipe de Saúde da Família, no que se refere ao 

acompanhamento do percurso do paciente hipertenso, desde o momento em que 

ele é encaminhado para a Regulação até o seu atendimento na Atenção 

Especializada. 

 

b) 24% tiveram uma média concordância entre os participantes, obtendo as questões 3, 

15, 16, 17, 19 e 25 escores entre 3,0 < 4,0 pontos, apontando baixo conhecimento dos 
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entrevistados acerca de questões que precedem o referenciamento do paciente, 

incluindo: 

 Registro interno de pacientes hipertensos encaminhados; 

 Da utilização do critério de risco cardiovascular para encaminhar o paciente ao 

especialista; 

 Do envolvimento dos demais membros da Equipe de Saúde da Família nas 

demandas de Regulação; 

 Da presença de um líder clínico que apoia as questões de Regulação na Unidade 

Básica de Saúde e; 

 Da disponibilidade de protocolo clínico para cuidado do paciente hipertenso na 

Unidade. 

 

c) 20% tiveram uma alta concordância entre os entrevistados, obtendo as questões 1, 2, 

10, 13 e 14 escores acima de 4,0, tais questões se referem a: 

  Fluxos administrativos para encaminhamento do paciente; 

 Sistema de agendamento, comunicação com o paciente sobre o agendamento; 

 O trabalho do assistente de atendimento da Regulação; 

 O preenchimento adequado da guia de referência e contrarreferência; 

 A utilização da estratificação de risco cardiovascular na rotina de 

acompanhamento da condição de saúde do paciente hipertenso. 

 

O conjunto de frases que obteve baixa concordância entre os participantes refere-se a 

integração entre a APS e a AE no território, apontando que na prática profissional estudada, 

observou-se uma ausência de retorno do especialista para o paciente hipertenso referenciado, 

ausência de atividades de educação continuada entre esses profissionais, de fluxo de 

comunicação institucionalizado entre os serviços, como também, problemas relacionados ao 

acesso dos pacientes para realização de consultas com especialistas, exames diagnósticos em 

locais próximos de sua residência e questões relacionadas à própria gestão da equipe de saúde 

da família, no que se refere ao acompanhamento do percurso do paciente hipertenso, desde o 

momento em que ele é encaminhado para a Regulação na rede assistencial.  

Os resultados apresentados retratam que os médicos não têm participado de atividades 

de educação continuada ou de encontros para discutirem casos de pacientes hipertensos com 

os especialistas. Eles não têm contato com os mesmos no cotidiano profissional, seja no 
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momento do referenciamento dos pacientes ou no recebimento do retorno deste, via guia de 

contrarreferência. Além disso, observou-se que soluções simples como lista de contato dos 

especialistas, conhecimento dos Ambulatórios de Especialidades onde os pacientes são 

atendidos, também não são uma realidade no território estudado. 

O fato das equipes de saúde da família não participarem de um programa de educação 

continuada junto aos profissionais da atenção especializada pode ter como causas a ausência 

de uma proposta para integração entre as equipes no território, alguns fatores culturais, a falta 

de um sistema de comunicação entre os profissionais, os especialistas e os generalistas atuam 

em silos e não se comunicam, como também, a ausência de diretriz voltada para a atenção 

especializada e a baixa coordenação da rede pela APS. E, como consequências, pontos de 

atenção trabalhando de forma isolada, fragmentada, acentuado o conceito de silos de atenção 

à saúde, retrabalhos, ineficiência operacional dos serviços, insatisfação dos pacientes, 

profissionais e gestores da saúde; encaminhamentos desnecessários, aumento das filas de 

esperas, insatisfação da equipe, profissionais, pacientes e gestores. 

Os entrevistados manifestaram com esse percentual de discordância a percepção de 

trabalho isolado, necessitando de revisão, na perspectiva de maior articulação local em prol do 

cuidado do paciente na RAS, considerando a premissa que a APS é coordenadora do cuidado 

e que necessita do apoio complementar da atenção especializada para dar seguimento no 

cuidado do paciente. 

A questão 7, que abordou a comunicação entre os profissionais da atenção básica e da 

atenção especializada, recebeu o menor escore de concordância junto aos entrevistados. O que 

nos permite inferir que não há no território um fluxo de comunicação institucionalizado entre 

as equipes de saúde da família e os serviços da atenção especializada ou ainda entre os demais 

pontos de atenção da rede secundário ou terciário, que promovam estratégias de comunicação 

e até mesmo de integração entre os profissionais e os seus respectivos serviços. 

Os resultados apontaram que há baixa articulação e integração da referência e 

contrarreferência no Distrito de Saúde do Campo Limpo. Os principais problemas do modelo 

estão relacionados à comunicação entre a AB e a AE, seja na quase ausência de 

contrarreferência do paciente encaminhado ao especialista ou até mesmo, na quase ausência 

de comunicação dos profissionais envolvidos no processo. A ausência de contrarreferência 

tem sido uma realidade no SUS (ALMEIDA et al., 2013; COSTA et al., 2013; JUNIOR; 

PINTO, 2014). 

Observou-se também, que médicos da AB têm conhecimento que os especialistas não 

solicitam a guia de referência quando atendem o paciente no AE. Isso demonstra que questões 
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apontadas pelos médicos de família podem não estar sendo levadas em consideração pelo 

especialista, o que pode envolver dúvidas no tratamento, avaliação diagnóstica ou ainda, 

questões relacionadas ao acompanhamento do caso clínico pelos dois serviços, que requeiram 

acordo coletivos. Isso pode refletir uma desvalorização do profissional da AB, uma postura 

não colaborativa em prol de resultados assistenciais e comprometer a coordenação do cuidado 

do paciente pela APS. 

 

 

5.3  Motivos do encaminhamento de pacientes hipertensos para a atenção 

especializada 

 

 

Os pacientes hipertensos são classificados entre alto, médio e baixo risco 

cardiovascular, devendo de acordo ao protocolo de tratamento da hipertensão na atenção 

básica ter sua evolução monitorada e avaliada na perspectiva de sofrer intervenção adequada 

frente ao risco apresentado (MASSIRONI, 2008).  

De acordo aos resultados obtidos, infere-se que os médicos tendem a seguir o padrão 

administrativo preconizado para o município de São Paulo sobre as diretrizes de 

funcionamento do Setor de Regulação nas UBS (SÃO PAULO, 2016). Essa análise pode ser 

constada considerando o alto percentual de concordância dos participantes em relação ao 

conhecimento de funcionamento do Setor nas Unidades.  

Em relação aos principais motivos que levam os médicos da AB a encaminharem os 

pacientes hipertensos à AE, existe a visão de que pacientes com diagnóstico de hipertensão 

arterial de difícil controle, não compensada com uso de três ou quatro drogas deverão ser 

encaminhados a AE. Outras questões que também motivam os encaminhamentos são 

pacientes com comorbidades associadas à hipertensão ou ainda, aqueles pacientes com 

complicações crônicas relativas ao agravamento da condição de saúde. Também foram 

relatados motivos específicos ao risco cardiovascular elevado, a pressão do paciente e a 

questões de acesso a exames que não são possíveis de solicitação na AB. Esses motivos foram 

expressados de forma significativa pelos profissionais, conforme depoimentos de médicos das 

UBS 2, 8, 9, 22, 24, 4, 18, 19, 15 e 16, respectivamente, apresentados a seguir: 

 

“Encaminho o paciente hipertenso quando já está com dose máxima de 

medicamentos e não há sucesso no controle da OS. Ou quando existe 

patologias associadas como ICC ou cardiopatias importantes. [...] Elevado 
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risco de complicações cardiovasculares. Paciente de difícil 

controle/rebeldia” (informação verbal). 

 

“Escala de risco; pacientes de alta complexidade; pacientes de difícil 

controle pressórico, hipertensos com cardiopatias associadas, lesões em 

órgãos-alvo, imposições humanas. [...] Aquele momento em que após várias 

associações medicamentosas o paciente permanece com elevações 

pressóricas” (informação verbal). 

 

“Em casos que já foram tentados várias mudanças no tratamento e o paciente 

continua descompensado. Acho importante uma vez ao ano pelo menos ter 

orientação do especialista para solicitar exames que eu não posso solicitar. 

[...] Eu acho que mesmo estando controlado o paciente tem todo direito de 

ser acompanhado pelo Especialista, pelo menos uma vez por ano, no 

mínimo” (informação verbal). 

 

“Escore de Framingham elevado, má adesão ao tratamento, comorbidades 

cardiológicas, exames alterados, HAS de difícil controle, HAS 

infantil/juvenil [...] tentativa de controle pressórico sem sucesso; necessidade 

de exames específicos que não podem ser solicitados por clínico geral (Ex.: 

MAPA 24 horas); necessidade de rapidez de alguns exames nos quais são 

liberados mais vagas para os especialistas do que para o clínico (Ex.: 

ergométrico); insistência do paciente; dúvida em conduta”. (informação 

verbal) 

 

“Pacientes não compensados, apesar da otimização terapêutica e checagem 

da adesão ou pacientes que necessitam de investigação adicional com 

exames que não podem ser solicitados pelo médico de família e 

comunidade”. (informação verbal). 

 

“Solicitação de exames mais sofisticados que não são disponibilizados 

corriqueiramente; a UBS muitas vezes é confrontada com a realidade de 

pacientes altamente complexos” (informação verbal). 

 

“Falha no tratamento, alterações nos exames; necessidade de exames 

complementares que a estratégia não permite solicitar como por exemplo o 

MAPA” (informação verbal). 

 

“Os principais motivos são: avaliação especializada sobre dúvidas 

diagnóstica de complicações/ lesões órgão alvo; avaliação especializada 

sobre otimização do tratamento e paciente de difícil controle; avaliação 

especializada sobre HAS secundária. [...] Paciente com fator de risco 

aumentado para evento cardiovascular, pacientes com hipertensão refratária, 

pacientes evoluindo para insuficiência renal, pacientes com queixas de 

efeitos adversos importantes com as medicações da REMUME” (informação 

verbal). 

 

“Alto risco cardiovascular e/ou medicações otimizadas sem controle da 

pressão arterial e/ou cardiopatias envolvidas, após continuidade do 

diagnóstico investigar possível hipertensão secundária” (informação verbal). 

 

“Melhor acompanhamento para o paciente; visão do especialista quanto ao 

tratamento que foi iniciado na UBS; respaldo jurídico; troca de experiências” 

(informação verbal). 

 



 

 

67 

 

De acordo as manifestações observou-se que pacientes portadores de HAS de difícil 

controle, após tentativa de uso de 3 a 4 anti-hipertensivos de classes diferentes, pacientes com 

comorbidades associadas à HAS e pacientes com risco cardiovascular elevado se constituem 

nos três principais motivos de encaminhamento do paciente para a AE. Contudo nos chamou a 

atenção as manifestações que expressaram como motivos de encaminhamento: direito do 

paciente, antecedentes familiares, a pedido do paciente, imposições humanas, respaldo 

jurídico, HAS primária, ou ainda, um melhor acompanhamento do paciente.  

Recomenda-se que seja desestimulado o encaminhamento aos Ambulatórios de 

Especialidades nas situações de incapacidade de controle da hipertensão arterial, por baixa 

adesão às orientações farmacológicas e não farmacológicas, ou por falta de acesso aos 

fármacos (MASSIRONI, 2008). 

Outra manifestação que nos chamou a atenção foi o apontamento do encaminhamento 

do paciente está essencialmente relacionado à possibilidade de acesso a exames não 

disponíveis para solicitação dos médicos da AB, tais como mapa 24h, fundo de olho, teste 

ergométrico, holter etc. Certamente, essa premissa sobrecarrega o número de 

encaminhamento para o especialista. E apontam que o alinhamento de protocolos integrados 

entre a AB e a AE poderiam permitir a revisão desse processo de trabalho, considerando a 

discussão sobre acesso a exames complementares que poderiam apoiar a coordenação do 

cuidado do paciente hipertenso na APS. 

No primeiro ano de apoio matricial implantado no sul do país envolvendo equipes de 

saúde da família e cardiologistas, observou-se que muitos dos encaminhamentos se deram em 

virtude de laudos de exames complementares também, os eletrocardiogramas com laudos de 

bloqueios divisionais do feixe de His, extrassístoles, anormalidades inespecíficas da 

repolarização ventricular, avaliação de laudos radiológicos de possível aumento de ventrículo 

esquerdo, dor torácica, dificuldade de controlar os níveis pressóricos e a insegurança frente 

aos pacientes com doenças coronarianas estiveram entre os principais motivos de 

encaminhamento de pacientes para a AE (HOEFNER et al., 2014). 

É importante considerar que há profissionais que efetuam o encaminhamento para a 

AE na perspectiva de obterem apoio do especialista com relação ao tratamento do paciente na 

AB. Essas questões foram observadas nas manifestações de encaminhar o paciente por dúvida 

no tratamento. Embora essa não seja uma questão especificada no protocolo do 

encaminhamento, aponta que os profissionais requerem momentos de encontros clínicos com 
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profissionais especializados para discutir condutas, esclarecer dúvidas e assim, melhorarem a 

sua prática assistencial. 

Tais achados apontam que há uma fragilidade no acompanhamento do paciente 

hipertenso na atenção básica local, apontando a necessidade de novas estratégias dos gestores, 

na perspectiva de fortalecer a atuação clínica dos profissionais envolvidos diretamente no 

cuidado dos pacientes. 

Confrontando os achados com o protocolo de tratamento da hipertensão arterial do 

município, observou-se que há uma lista de situações específicas de quando se recomenda o 

encaminhamento ao ambulatório de média complexidade, a saber: incapacidade de alcançar 

os graus pressóricos previstos ao final das indicações propostas para a situação clínica, tendo 

o indivíduo aderido às recomendações e tido acesso a todos os fármacos previstos; sintomas e 

sinais de insuficiência cardíaca, mesmo com o controle da pressão arterial, que não apresente 

resposta clínica adequada com o emprego dos fármacos recomendados; doença arterial 

periférica com claudicação ou alterações distróficas de membros inferiores; doença arterial 

coronariana, com angina não controlada ou equivalente isquêmico; doença cerebral presumida 

por ocorrência de acidente isquêmico transitório; sintomas e sinais de hipertensão arterial 

secundária; reavaliações periódicas de situações clínicas específicas, de acordo com as 

orientações do especialista, entre outras (MASSIRONI, 2008). 

Dada à necessidade de abordagem integral do paciente hipertenso se faz de suma 

importância que o cuidado seja compartilhado com os demais membros da equipe, somando 

esforços em prol de melhores resultados assistenciais. As diretrizes clínicas recomendam o 

desenvolvimento de ações de prevenção e de promoção da saúde, integrando saberes 

relacionados a estilos de vida mais saudáveis como estratégias para evitar o surgimento da 

doença, como também a sua detecção precoce, minimizando danos, riscos, incapacidade e 

ainda maiores gastos para os sistemas de saúde (SÃO PAULO, 2011). 

O protocolo do tratamento da hipertensão arterial na atenção básica prevê o 

atendimento do paciente no Ambulatório de Média Complexidade. Assim, o paciente 

hipertenso seguindo as premissas da APS será acompanhado longitudinalmente pela equipe 

de saúde da família e mediante intercorrências clínicas, a avaliação do profissional junto da 

propedêutica subsidiária específica definirá sobre a necessidade de encaminhamento para a 

atenção especializada. Esse mesmo protocolo também aponta a importância do serviço de 

atenção especializada contrarreferenciar o paciente à atenção primária (MASSIRONI, 2008). 

Outro resultado que nos chamou a atenção foi a neutralidade dos participantes com 

relação a participação dos demais membros da equipe no processo de referenciamento do 
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paciente hipertenso a outros pontos da rede, demonstrando que essa é uma tarefa quase que 

exclusiva do profissional médico, em que há pouca ou nenhuma participação dos demais 

membros da ESF. 

Os resultados nos permitem analisar, que mesmo cada UBS tendo um responsável 

técnico, a prática de apoio ao trabalho de revisão de guias não é uma unanimidade no 

território. Apontando que os profissionais podem vivenciar problemas de tempo com a 

demanda de trabalho que impactam na gestão dos pacientes e certamente na coordenação do 

cuidado. 

 

 

5.4  Aspectos limitantes que impactam no cuidado do paciente na rede 

 

 

Os resultados apresentados retratam que os médicos não têm participado de atividades 

de educação continuada ou de encontros para discutirem casos de pacientes hipertensos com 

os especialistas. Eles não têm contato com os mesmos no cotidiano profissional, seja no 

momento do referenciamento dos pacientes ou no recebimento do retorno deste, via guia de 

contrarreferência. Além disso, observou-se que soluções simples como lista de contato dos 

especialistas, conhecimento dos Ambulatórios de Atenção Especializada (AAE) onde os 

pacientes são atendidos, também não são uma realidade no território estudado. 

Os entrevistados manifestaram com esse percentual de discordância a percepção de 

trabalho isolado, necessitando de revisão, na perspectiva de maior articulação local em prol do 

cuidado do paciente na RAS, considerando a premissa que a APS é coordenadora do cuidado 

e que necessita do apoio complementar da atenção especializada para dar seguimento no 

cuidado do paciente. 

A questão 7, do questionário da coleta de dados, abordou a comunicação entre os 

profissionais da atenção básica e da atenção especializada, recebeu o menor escore de 

concordância junto aos entrevistados. O que nos permite inferir que não há no território um 

fluxo de comunicação institucionalizado entre as equipes de saúde da família e os serviços da 

atenção especializada ou ainda entre os demais pontos de atenção da rede secundário ou 

terciário, que promovam estratégias de comunicação e até mesmo de integração entre os 

profissionais e os seus respectivos serviços. 

Os resultados apontaram que há baixa articulação e integração da referência e 

contrarreferência no Distrito de Saúde do Campo Limpo. Os principais problemas do modelo 
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estão relacionados à comunicação entre a AB e a AE.  Seja na quase ausência de 

contrarreferência do paciente encaminhado ao especialista ou até mesmo, na quase ausência 

de comunicação dos profissionais envolvidos no processo. A ausência de contrarreferência 

tem sido uma realidade no SUS (COSTA et al., 2013; ALMEIDA et al., 2013; JUNIOR; 

PINTO, 2014). 

Observou-se também, que médicos da AB têm conhecimento que os especialistas não 

solicitam a guia de referência quando atendem o paciente no AE. Isso demonstra que questões 

apontadas pelos médicos de família podem não estar sendo levadas em consideração pelo 

especialista, o que pode envolver dúvidas no tratamento, avaliação diagnóstica ou ainda, 

questões relacionadas ao acompanhamento do caso clínico pelos dois serviços, que requeiram 

acordo coletivos. Isso pode refletir uma desvalorização do profissional da AB, uma postura 

não colaborativa em prol de resultados assistenciais e comprometer a coordenação do cuidado 

do paciente pela APS. 

Assim, a ausência de recebimento da contrarreferência ou de feedback do especialista 

foi fortemente apontado pelos profissionais. O que também foi observado em estudos já 

realizados entre serviços de atenção primária e especializada (ALBIERI, 2011; SISSON et al., 

2011; MENDES, 2012; ALMEIDA et al., 2013; COSTA et al., 2013). A falta de integração 

entre os serviços se expressou na deficiência de comunicação entre esses profissionais no 

cotidiano, conforme depoimentos dos médicos das UBS 14, 9, 17, 1, 19, 4, 12, 18, 3, 2, 24, 5, 

7 e 23 respectivamente demonstrados abaixo: 

 

 

“Regular a ruim. Nunca obtive a contra-referência de pacientes por mim 

encaminhados, seja para qual especialidade for, independente de ser 

hipertenso” (informação verbal). 

 

“Teoricamente o modelo flui bem, porém não é via de mão dupla, raramente 

ESF recebe retornos dos especialistas dificultando a terapêutica” 

(informação verbal). 

 

“Acredito que poderia ser melhor utilizado, uma vez que dificilmente 

recebemos uma contra referência do especialista. Geralmente o paciente 

retorna com a prescrição e os exames realizados” (informação verbal). 

 

“O paciente é bem atendido no geral; tem evolução favorável. Conseguimos 

atender concomitante, sem problemas. Só acho que deveríamos ter uma 

contra referência com a avaliação do especialista. A prioridade como 

classificação na referência tem nos ajudado muito” (informação verbal). 

 

“Acho o modelo bom, porém o especialista raramente devolve a guia 

preenchida com as condutas tomadas e orientações para seguimento. [...] 
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Vejo muita desconexão de comunicação entre a atenção básica e a 

especializada; seguimos um modelo de cuidado continuado, assim deveria 

ser diferente...” (informação verbal). 

 

“Acredito ser um bom modelo, porém atualmente só existe referência, a 

contra-referência na maioria das vezes não existe. Sabemos que o paciente 

está em acompanhamento com o especialista, porém não sabemos o que está 

sendo feito e qual expectativa do especialista para com a atenção primária” 

(informação verbal). 

 

“O modelo de atenção aos hipertensos não é ineficaz, porém tem diversos 

pontos críticos que necessitam melhorias e correções. Um desses pontos 

críticos é a comunicação institucional entre os serviços, que só ocorre pela 

guia de referência e contra-referência e deveria ser mais intensa, mesmo que 

esporádica” (informação verbal). 

 

“Não há contrarreferência! Temos que confiar no relato do paciente em 

relação à consulta com o especialista e muitas vezes o paciente não sabe 

especificar como foi a consulta” (informação verbal). 

 

“Considero que o modelo teórico de referência e contrarreferência 

proporcionaria ao paciente um acompanhamento integral e compartilhado 

entre as equipes de atenção primária e atenção especializada. No entanto, na 

prática este modelo ainda é muito falho, pois observa-se dificuldade de 

comunicação tanto da referência quanto da contra-referência que implicam 

em um funcionamento do modelo aquém do esperado” (informação verbal). 

 

“Referenciamos para o especialista, porém não existe contrarreferência por 

parte do especialista, portanto não há continuidade na avaliação conjunta” 

(informação verbal). 

 

“Creio que os médicos das UBSs recebem constante orientação quanto ao 

preenchimento da referência, tendo inclusive uma médica auditora que 

fiscaliza o preenchimento de tempos em tempos. Entretanto, acho falho o 

sistema de contra-referência, tanto da urgência, que pelo menos em 50% das 

vezes deixa de entregar a contra-referência (quando entregam) na alta do 

paciente. [...] É bastante ruim. Quase nunca a contrarreferência é preenchida 

e não há comunicação entre os profissionais para que haja projeto 

terapêutico único e complementar” (informação verbal). 

 

 

“Acredito que o modelo deveria ser bom se os profissionais se 

comprometessem a anotar os dados necessários para o bom seguimento do 

paciente. Porque os profissionais que encaminham não anotam todos os 

dados necessários e quem avalia na especialidade não se dá ao trabalho de 

anotar a contrarreferência” (informação verbal). 

 

“Seria bom se os colegas especialistas respondessem e orientassem o 

acompanhamento na contra-referência, assim o cuidado do paciente seria 

mais adequado. Fora o fato de que a troca de experiências enriquece o 

conhecimento dos médicos da atenção básica” (informação verbal). 

 

“A proposta desse modelo é boa, porém na prática não é utilizada 

adequadamente, não funciona. Na maioria das vezes o médico da ESF 

preenche a guia e não recebe a contrarreferência do especialista. Sendo 
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assim, a ideia de referência, cuidado continuado e contra-referência se 

perde” (informação verbal). 

 

 

Mesmo tendo essa orientação, os depoimentos dos profissionais que atuam na ponta 

do sistema expressam que a ausência de contrarreferência no território se dá tanto quando os 

pacientes são atendidos na AE, quanto nos serviços de urgência/emergência.  

As manifestações expressaram o grande interesse dos profissionais da atenção básica 

em obterem um retorno do paciente encaminhado ao especialista e ao mesmo tempo uma 

acentuada insatisfação pela ausência de integração entre os profissionais. Embora tenha 

instrumento formal de comunicação entre a AB e a AE, a contrarreferência não é uma prática 

comum entre os serviços. O que certamente poderá comprometer a coordenação do cuidado 

pela APS.  

Vale reforçar, entretanto, que a AE em nosso país ainda carece de diretrizes políticas 

no sentido de qualificá-la, não somente em oferta de serviços, mas, sobretudo na lógica de 

apoio à AB, fomentando assim, a construção de práticas integradas, vinculação à UBS, 

compartilhamento de fluxos com a AB, informação, regulação compartilhada, 

contrarreferência e práticas de transferência de vínculo para as equipes de saúde da família 

(MENDES, 2012; JUNIOR; PINTO, 2014). 

Outra questão apontada como problema foi à dificuldade de acesso ao especialista, 

seja para o primeiro agendamento ou ainda, nas consultas subsequentes, o que aponta que o 

acesso ainda é um problema vivenciado em municípios como São Paulo e não é exclusividade 

de regiões mais carentes do país, como demonstram os depoimentos a seguir das entrevistas 

com Médicos das UBS 8, 10, 1 e 15, respectivamente: 

 

 

“Observo que o agendamento é relativamente rápido, porém o especialista 

geralmente não devolve a guia preenchida, solicita exames e às vezes o 

paciente não consegue agendar o retorno com o mesmo e acaba trazendo 

exames para a atenção básica” (informação verbal). 

  

“Tempo de resposta muitas vezes longo” (informação verbal). 

 

“[...] porém, muitas vezes os pacientes perdem o seguimento com o 

especialista por dificuldade de marcar retorno” (informação verbal). 

 

“Variável e volátil, com períodos de ótimo acesso às vagas de especialistas e 

períodos com filas de espera intermináveis. Demora no agendamento de 

retorno dos pacientes referenciados, gerando uma nova demanda junto à ESF 

para um reencaminhamento à especialidade. Ausência completa de contra-

referência”(informação verbal). 
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Problemas relacionados ao acesso dos pacientes ao serviço de atenção especializada e a 

realização de exames diagnósticos, seja relacionada a fila de espera ou a proximidade de 

realização de exames da moradia dos usuários no território também foram observados nas 

respostas dos entrevistados. Outras publicações na literatura também relataram que é frequente a 

dificuldade de acesso dos usuários das Unidades Básicas de Saúde aos serviços de referência no 

país (CUNHA; VIEIRA DA SILVA, 2010; CONIL; GIOVANELLA; ALMEIDA, 2011; 

SANTIAGO et al., 2013; MARIN; MARCHIOLI; MORACVICK, 2013). 

O sistema de trabalho manual também foi fortemente criticado pelos profissionais. 

Apontando que há transferência de responsabilidade para o paciente, na medida em que cabe ao 

mesmo levar a guia de referência, apreender o que o especialista recomendou e repassar ao 

médico da AB, visto que em raras exceções os profissionais recebem o plano terapêutico escrito 

na guia de contrarreferência. Outro ponto também apontado pelos profissionais foi a questão do 

tempo para gerenciamento do trabalho de coordenação do cuidado do paciente na APS. Na 

percepção dos profissionais esses fatores podem comprometer o cuidado em rede e fragmentar a 

assistência ao paciente, conforme pode ser analisado nos depoimentos dos médicos das UBS 2, 

3, 18 e 25, respectivamente apresentados a seguir: 

 

 

“É feito em papel e, portanto, não há acesso ao prontuário do paciente nos 

diferentes locais de acompanhamento” (informação verbal). 

 

“Falho, num modo geral, pois as fichas têm que ser preenchidas a mão (não 

pode ser pelo computador) e não há resposta por parte do profissional” 

(informação verbal). 

 

“Pouquíssimas contrarreferrências recebidas, dificuldade em preencher guias 

devido falta de tempo (tempo limitado de consulta), prejudicando a 

qualidade de comunicação entre ESF e especialista” (informação verbal). 

 

“Acho importante existir um modelo de referência e contrarreferência que 

diferente do atual não ficasse sob os cuidados do paciente. Deveria ser um 

encaminhamento direto médico para médico, sem a intermediação do 

paciente. Além disso, a referência é feita, porém a contrarreferência, com 

raríssimas exceções não chega até o médico da APS” (informação verbal). 

 
 

 

 Foi possível observar que alguns profissionais também consideram que podem estar 

encaminhando pacientes para o especialista desnecessariamente. Situação essa que fica clara nos 

relatos de médicos das UBS 16, 19 e 23. Esse pode ser importante começo para novos 



 

 

74 

alinhamentos no processo de trabalho, reflexão sobre a otimização de recursos, revisão do 

conceito de equidade e potencialização do trabalho em rede. 

 

 

“Acredito que existem pacientes encaminhados desnecessariamente por 

referência e contrarreferência em geral” (informação verbal). 

 

“[...] fluxos pré-determinados diminuiria o número de encaminhamentos 

desnecessários e melhoraria o manejo do paciente hipertenso” (informação 

verbal). 

 

“[...] melhor manejo dos profissionais envolvidos para uso correto do 

encaminhamento quando for devidamente necessário” (informação verbal). 
 

 

Além disso, os profissionais relatam que o encaminhamento de pacientes hipertensos 

para o especialista para a realização de exames gera impacto negativo em sua prática e no 

processo de trabalho em rede, pois tais exames poderiam ser solicitados pela atenção básica. Eles 

compreendem que o médico de família deveria ter acesso a esse tipo de solicitação e que isso 

poderia melhorar o fluxo de atendimento ao paciente, bem como a resolubilidade da AB, como 

demonstram os relatos a seguir de médicos das UBS 14, 12 e 19: 

 

 

“Regular. Poderia/Deveria ser mais rápido para agendamento a referência 

(cardio, nefro) aos pacientes hipertensos. Haveria melhora do 

monitoramento do tratamento destes pacientes. A elaboração de fluxos e 

solicitação de exames, tais como (teste ergométrico, Holter) permitiria um 

melhor manejo destes pacientes” (informação verbal). 

 

“Sem acesso ao MAPA na Atenção Básica. Não temos tempo previsto para 

dimensionamento e organização das listas de risco cardiovascular. O médico 

RT também tem uma equipe e não pode ajudar na regulação” (informação 

verbal). 

 

“Necessidade de adiantar exames que ajudaria no diagnóstico. Ex. Mapa 24 

horas. É preciso que se encaminhe ao cardiologista para que o mesmo 

solicite. Falta de informação sobre o que foi conversado na consulta médico 

paciente” (informação verbal). 
 

 

Frente a isso, se faz de extrema importância a participação de profissionais tanto da AB 

quanto da AE no alinhamento dos protocolos assistenciais de cuidado do paciente hipertenso 

no território. 

Observou-se ainda que os profissionais não apresentaram questões relacionadas a falta 

crônica de equipamentos básicos, como o esfignomanômetro para obesos e crianças, a elevada 
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rotatividade de profissionais médicos e a falta de profissionais de endocrinologia e de 

nutrição. Contudo, problemas como a impossibilidade de solicitar os exames de 

eletrocardiografia de esforço e de ecocardiografia também foram apontados no estudo de 

Hoefner et al. (2014). 

Os depoimentos também apontaram certa percepção de falta de consideração com o 

trabalho do médico da AB, na medida em que os profissionais relataram que os especialistas 

não solicitam a guia de referência ao paciente, modificam as medicações, se apropriam dos 

pacientes e não os contrarreferenciam para a AB. Essas informações são corroboradas pelos 

nos relatos de médicos das UBS 8, 24, 11, 21 e 24, respectivamente, transcritos a seguir: 

 

 

“Há solicitação de exames repetidamente, não aceito o que é feito pelo 

médico de família, dificuldade de diálogo entre a APS e secundária. 

Dificuldade com retorno ao especialista” (informação verbal). 

 

“[...] não há comunicação e muitos nem leem a referência que enviamos” 

(informação verbal). 

 

“Na prática diária é muito difícil ver a contrarreferência chegar ao médico 

que encaminhou ao especialista. A guia funciona mais como um guia de 

agendamento para consulta com o especialista” (informação verbal). 

 

“[...] ninguém aqui está para ser melhor que ninguém, estamos trabalhando 

para um melhor serviço e sempre para atender melhor o paciente” 

(informação verbal). 

 

“Que o especialista faça contrareferência e mantenha o paciente na atenção 

primária e somente vá para o especialista caso haja necessidade de mudança 

que beneficie o paciente. Não precisa trocar receitas somente com o 

especialista” (informação verbal). 

 

 

A literatura reforça essa percepção. Já em 1988 Balint (apud CUNHA; CAMPOS, 2011) 

declarou perceber em momentos de discussões em grupos de médicos generalistas sobre casos 

clínicos: 

 

 

[...] uma sensação de inferioridade por parte dos profissionais da atenção 

primária, em relação aos profissionais de outros serviços. Essa sensação era 

reforçada pela crença da própria população de que a inferioridade era real. 

Isso se refletia nas relações dos profissionais quando compartilhavam 

pacientes (...) uma relação entre serviços é potencialmente uma relação de 

encontros de saberes diferentes, e não uma relação em que um sabe mais do 

que o outro (BALINT, 1988 apud CUNHA; CAMPOS, 2011, p.2). 
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É importante que sejam incorporadas estratégias locais para o enfrentamento desses 

problemas entre a AB e a AE, ou melhor, entre o sistema de referência e contrarreferência no 

cuidado de pacientes hipertensos. Certamente, tais estratégias deverão perpassar pelo modelo de 

gestão das equipes de trabalho. É preciso fomentar a integração de pessoas, processos e assim, a 

pactuação de acordos coletivos, objetivando a construção de compromissos, tomadas de decisão 

e de contratos.  

A formação de qualquer rede pressupõe a construção de relacionamento entre os diversos 

atores e a valorização dos profissionais envolvidos no processo. Rede é relacionamento! Não se 

pode falar em rede quando aqueles que compõem o sistema não se conhecem, não possuem 

pactuações de trabalho ou ainda não participam de um sistema de referência e contrarreferência 

efetivo, construído de forma conjunta. 

Analisando os instrumentos de integração dos serviços, ALMEIDA et al. (2013) também 

encontraram que a vinculação histórica do usuário com a atenção especializada, o isolamento 

entre os profissionais dos dois níveis, a desqualificação do trabalho do generalista e as 

dificuldades dos profissionais para registro de dados clínicos, bem como a ausência de 

contrarreferência podem comprometer a prática de coordenação do cuidado pela APS. 

Certamente, o acesso aos serviços de saúde se torna precário e fragmentado quando 

diversos fatores limitantes fazem parte do sistema de referência e contrarreferência, tais como: 

encaminhamentos desnecessários, ações médicas pouco resolutivas, contrarreferência ausente ou 

pouco frequente, entre outros. Esses aspectos, quando presentes no cotidiano dos serviços de 

APS, impactam negativamente o atributo da integralidade da atenção na RAS e, 

consequentemente, na efetividade no sistema (MELO; CRISCUOLO; VIEGAS, 2016). 

A partir das entrevistas, foi possível observar que os profissionais têm a percepção que há 

poucos especialistas para tratamento dos pacientes hipertensos no território, considerando as 

propostas realizadas por médicos das UBS 8, 5 e 17, respectivamente, apresentadas a seguir: 

 

 

“Ampliação da rede especializada para diminuição da espera tempo de 

atendimento” (informação verbal). 

 

“Maior número de especialistas a fim de diminuir a fila de espera e, assim 

evitar a piora dos pacientes enquanto aguardam resolução” (informação 

verbal). 

 

“Maior agilidade no agendamento; aumentar o número de especialistas...” 

(informação verbal). 
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O presente trabalho não analisou as filas de espera dos pacientes hipertensos para a 

atenção especializada. Contudo, as manifestações acima apontam que na prática dos serviços 

a espera pode ser uma realidade. Considerando que os Ambulatórios de Especialidades ainda 

permeiam uma lacuna do conhecimento e carecem de maior legislação do Ministério da Saúde 

– frente a sua importância na complementação da coordenação do cuidado da AB –, ainda não 

é possível identificar as deficiências com relação ao quantitativo do serviço é real, ou existem 

questões ligadas à gestão e atenção à saúde que podem contribuir para a redução das 

possibilidades de atenção à saúde dos pacientes (MENDES, 2012). 

 

 

5.5  Propostas para o enfrentamento da fragmentação do trabalho em rede 

 

 

Algumas estratégias podem ser adotadas para reduzir a distância entre os profissionais 

da AB e da AE. Uma delas é a proposta de apoio matricial e equipe de referência, podendo ser 

utilizadas como recursos para a organização do trabalho na APS, com o objetivo de reduzir a 

fragmentação, fortalecer a responsabilização clínica, incentivar o cuidado interdisciplinar e 

assim, contribuir de forma sistemática para a regulação da rede assistencial. Há experiências 

de sucesso usando essa ferramenta (CUNHA; CAMPOS, 2011). 

Seguindo também essa proposta, outro exemplo de experiência exitosa na área de 

educação continuada entre a AB e a AE foi o Programa de Apoio Matricial desenvolvido em 

Joinville, que contribuiu para a redução da fila para o cardiologista e permitiu antecipar o 

atendimento dos usuários com problemas mais complexos e/ou graves (HOEPFNER et al., 

2014). 

Na perspectiva de superar esses impasses e avançar no trabalho em rede foram 

apresentadas propostas de melhorias para o modelo. Os profissionais das UBS 9, 19, 21, 4, 6, 

7 e 11, respectivamente, apresentaram sugestões que vem de encontro às manifestações de 

problemas vivenciados no cotidiano frente à referência e a contrarreferência do paciente 

hipertenso na RAS, observadas nos depoimentos a seguir: 

 

 

“Acho que o prontuário eletrônico comum solucionaria a maior parte dos 

problemas. Pelo tempo curto de consulta às vezes é difícil mesmo preencher 

tantos papéis. Mas uma contrarreferência que tivesse hipótese diagnóstica e 

plano terapêutico já ajudaria bastante. Também acho importante aumentar a 
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resolutibilidade do médico de família, bem como capacitá-lo para evitar 

encaminhamentos desnecessários” (informação verbal). 

 

“Melhora da comunicação médico ESF/ Médico especialista; devolutiva das 

contra-referência com planos terapêuticos e de cuidados e sugeridos a serem 

mantidos; melhora do acesso do paciente ao retorno com especialista; 

capacitação médicos ESF quanto a encaminhamentos, fatores de risco e 

seguimento ambulatorial” (informação verbal). 

 

“Acredito que a ficha de referência e contra referência que enviamos ao 

especialista deveria ser respondida na primeira consulta com o especialista e 

não somente no momento da alta; dessa forma poderíamos monitorar e até 

mesmo facilitar com pedidos de exames e orientações, por exemplo o 

processo diagnóstico/terapêutico” (informação verbal). 

 

“Obrigatoriedade de preenchimento das contrarreferência; médicos por 

unidade para referenciar e aprimorar as guias de regulação com altas 

prioridades; contato próximo dos serviços ESF e especialistas para aprimorar 

os fluxos e diminuir demanda ou pacientes que poderiam manter o 

tratamento na UBS” (informação verbal). 

 

“O ideal seria que o paciente sempre retornasse a atenção básica com um 

carta do especialista sobre o seguimento e conduta e se recebeu alta, o 

motivo da alta. Muitas vezes medicações são suspendidas, porém nada é 

documentado, apenas dito ao paciente e temos que acreditar no que o 

paciente diz” (informação verbal). 

 

“Poderíamos ter retorno da contrarreferência com os dados do paciente e 

orientações de seguimento do tratamento. Na impossibilidade da 

contrarreferência, enviar e-mail para unidade. Ter acesso ao telefone do 

especialista para eventual contato para sanar dúvidas” (informação verbal). 

 

“A contrarreferência deveria ser incluída na contabilização de dados” 

(informação verbal). 

 

 

 As principais propostas dos profissionais para o sistema de referência e 

contrarreferência no Distrito de Saúde do Campo Limpo estão centradas na contrarreferência 

do paciente após atendimento nos Ambulatórios de Especialidades. De acordo com os 

entrevistados, o retorno do especialista possibilitaria melhor cuidado do paciente. Nesse 

sentido, compreendem sua responsabilidade no cuidado longitudinal do paciente e valorizam 

a opinião de outros profissionais, na medida em que solicitam seu apoio para avançar no 

cuidado do paciente na atenção básica. 

Também foi possível observar que os profissionais têm a expectativa de melhorar sua 

prática profissional por meio da integração com os especialistas. Acreditam que o retorno da 

contrarreferência e encontros clínicos, se realizados no cotidiano dos serviços, poderiam 

qualificar o cuidado e fortalecer a integração entre os serviços. Essa ideia pode ser melhor 
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compreendida considerando os trechos destacados a seguir, correspondendo à opinião de 

médicos das UBS 2, 4,14, 19, 25, 16 , 9, 24, e 8, apresentadas na ordem respectiva a seguir: 

 

 

“Programas de educação continuada em cardio e nefrologia; apoio matricial 

do serviço de cardiologia onde o profissional vai a UBS, treina e orienta 

conduta, discute casos e ajuda a implantar fluxos” (informação verbal). 

 

“[...] acredito que reuniões com discussão de alguns casos também seriam 

importantes para o aperfeiçoamento dos encaminhamentos” (informação 

verbal). 

 

 “Se a rede de atendimento fosse única, no sentido de sistema, facilitaria. 

Porém muitas vezes, os registros não são realizados ou são de modo 

incompleto. Uma proposta talvez também, fosse haver equipes de referência 

e contrarreferência para as especialidades, de modo que pudéssemos trocar e 

discutir sobre os pacientes” (informação verbal). 

 

“Sempre manter acompanhamento com o mesmo especialista para manter 

coerência ao tratamento; melhorar em muito a comunicação entre médico de 

família e especialista sempre objetivando a melhora na qualidade de vida do 

paciente; promover encontros entre os médicos para que conheçam e 

troquem ideia e aflições para melhor conduta” (informação verbal). 

 

“Minha proposta é que ocorram encontros anuais (de 2 a 3 ao ano) com os 

especialistas para que os pontos de divergência sejam esclarecidos e para que 

os fluxos possam ser mais bem construídos de forma que todos saibam 

encaminhar os casos realmente necessários, sem desperdício de tempo do 

paciente e do especialista” (informação verbal). 

 

“O ideal seria que o especialista tivesse mais acesso a nós para podermos 

discutir os casos, é que a burocracia ao acesso aos mesmos fosse menor se o 

paciente tivesse mais acesso é que se o paciente passar de 1 ano sem retorna 

tem que requerer outra guia na atenção básica” (informação verbal). 

 

“Acredito que se tivéssemos um modelo on-line facilitaria muito para todos, 

principalmente para o cuidado com os pacientes” (informação verbal). 

 

“Deveria ser desenvolvido um serviço de telemedicina para agilizar o 

atendimento dos pacientes” (informação verbal). 

 

“[...] ter fácil acesso para profissional especialista de contrarreferência com 

nome, telefone, chat online, serviço de telemedicina etc...” (informação 

verbal). 

 

 

Os profissionais estão ávidos por aumentar as vias de comunicação com os 

especialistas. Isso pode ser percebido tanto na sugestão de um prontuário eletrônico integrado, 

como também na utilização de recursos tecnológicos para comunicação não presencial, como 
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e-mail, chats, telefone e telemedicina ou ainda, no estabelecimento de encontros presenciais 

com os colegas que atuam no cuidado do paciente hipertenso no território. 

Observou-se forte interesse dos profissionais da AB em receber a contrarreferência do 

especialista. Sugeriu-se até mesmo que tal retorno fosse computado na estatística das 

Unidades cobrado como uma “obrigação do profissional” e “fiscalizado”, sujeito a 

penalizações em caso de não cumprimento. 

Em alguma medida, o retorno do especialista parece ser o maior problema no sistema. 

Contudo, um olhar mais ampliado sobre os resultados obtidos nos permite inferir que há 

oportunidade de melhoria no processo de trabalho como um todo, tanto na AB como na AE, 

ao ponto que a estratificação de risco do paciente hipertenso ainda não é uma realidade em 

todo o território – a utilização do critério de risco para encaminhamento do paciente para a 

atenção especializada também não é. A gestão dos pacientes na rede após o encaminhamento 

ainda se encontra comprometida devido à falta de integração entre os serviços e, 

consequentemente, entre os profissionais, causando impactos na qualidade da assistência ao 

paciente. 

As principais propostas estão voltadas essencialmente para a melhoria do desempenho 

dos profissionais da AB frente o cuidado dos pacientes. Talvez também fosse necessário que 

os profissionais repensassem as consequências da falta de articulação entre os prestadores 

(atenção básica e atenção especializada) na saúde do paciente, ou ainda na sobreposição de 

cuidados que impactam pacientes diretamente.  

Assim, é necessário superar a fragmentação do cuidado, independentemente do tipo, e 

fomentar estratégias que foquem no melhor para o paciente. Os pacientes hipertensos são 

considerados portadores de uma doença crônica e assim, ao longo da vida, carregarão consigo 

uma condição que necessita de suporte interdisciplinar dos serviços de saúde, na perspectiva 

de continuidade do cuidado. Portanto, a complementariedade das ações e intervenções será 

necessária para a melhoria do cuidado em saúde.  

 O trabalho em rede se constitui em uma estratégia que pode de fato contribuir para um 

melhor desfecho em saúde. Para tanto, é importante que os profissionais da AB se apropriem 

da coordenação clínica dos pacientes e, assim, estabeleçam em conjunto com os demais 

profissionais do sistema, relações produtivas de cuidado dos pacientes. 

Estudo realizado por Louvison et al. (2016) reitera que a promoção de ações 

articuladas entre os diversos atores envolvidos no processo de regulação pode provocar 

mudanças significativas no território de saúde., Certamente impactam também no cuidado ao 

paciente a medida que consideram a realização de encontros periódicos de prestadores que se 
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identificam com o território. Isso gera um esforço coletivo na perspectiva de ampliar as 

pactuações da regulação em prol da produção da integralidade e de melhores resultados 

assistenciais. 

 Algumas das sugestões dadas dependem principalmente de investimento em 

tecnologias. Assim, incrementos financeiros se fazem necessários, além de decisões políticas. 

Contudo, há outras propostas voltadas para a articulação entre os equipamentos já instalados 

no território, envolvendo os gestores e os profissionais. Sugestões como encontros clínicos, 

discussão de casos, apoio matricial, envio de e-mails, construção de protocolos integrados, 

reuniões periódicas e contatos telefônicos certamente exigirão esforço gerencial para 

implementação. Apesar disso, tais estratégias poderão provocar mudanças significativas no 

modelo de trabalho no território, pois seriam fundamentadas na integração entre os serviços e 

profissionais, considerando que já há experiências de sucesso na adoção dessas medidas em 

outras localidades (CAMPOS; DOMITI, 2007; MOHANTY; ALVAREZ; PHAM, 2010; 

SPEDO; PINTO; TANAKA, 2010; BADUY et al., 2011; CUNHA; CAMPOS, 2011; 

CONILL; GIOVANELLA ; ALMEIDA, 2011; HOEPFNER et al., 2014; PROTASIO et al., 

2014; ALBIERI;CECILIO, 2015; KIM et al., 2015; NUNES et al., 2016). 

A implantação de estratégias de educação continuada entre os profissionais da AB e da 

AE pode superar a fragmentação no cuidado do paciente e fortalecer o atendimento em rede. 

Sabe-se que o apoio matricial pretende oferecer tanto retaguarda assistencial, quanto suporte 

técnico-pedagógico às equipes de saúde da família, qualificando-as e tornando-as mais 

resolutivas para atuarem nos territórios junto aos usuários, com o objetivo maior de fortalecer 

o vínculo entre os profissionais envolvidos, incluindo o generalista, demais profissionais da 

equipe e o especialista, por meio de um trabalho colaborativo, de caráter horizontal, utilizando 

a discussão e construção de práticas bilaterais a serem adotadas em prol de um melhor 

resultado assistencial para os pacientes (CAMPUS; DOMITTI, 2007; HOEPFNER et al., 

2014). 

A experiência implantada em Joinville, na área de cardiologia, trouxe aspectos 

importantes no campo assistencial e da gestão, tais como: redução do número de 

encaminhamentos por parte das equipes de saúde da família, envolvendo revisão das 

demandas, reavaliação de casos e exclusão da fila de espera, bem como não emissão de novos 

encaminhamentos, mediante maior apropriação do generalista sob o processo da gestão 

clínica (HOEPFNER et al., 2014).  

Na perspectiva de melhorar o acesso de pacientes à área de cardiologia e reumatologia, 

foi desenvolvido um projeto na Califórnia envolvendo profissionais de cuidados primários e 
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especialistas, no qual foram apontadas estratégias para ampliar o atendimento dos médicos da 

atenção primária e encaminhar pacientes com doenças complexas ou raras para a rede 

especializada. Foi construído um consenso de diretrizes clínicas para o cuidado, o treinamento 

especializado, a referência de especialistas por consultas telefônicas e reuniões mensais de 

discussão de casos. Além disso, por meio de financiamento externo, agregou-se à atenção 

primária um serviço de ecocardiograma móvel, uma esteira de estresse cardíaco, um aparelho 

de endoscopia e duas unidades de optometria em uma clínica da comunidade local, tendo 

como principais resultados a melhoria na qualidade dos encaminhamentos, a melhoria da 

gestão de pacientes nos serviços de atenção primária à saúde, a redução no tempo de espera 

para acesso ao especialista e maior integração entre os serviços e profissionais da saúde 

(MOHANTY; ALVAREZ; PHAM, 2010). 

Em Madri, a medida considerada de maior êxito para melhorar a resolubilidade da 

APS foi o aumento das provas diagnósticas solicitadas diretamente pelo médico de família. 

Ocorrendo assim, transferência para a APS de ações de nível especializado ou hospitalar 

como anticoagulação oral e pequenas cirurgias dermatológicas, além do uso de tecnologia da 

informação (teledermatologia), especialistas consultores, que se deslocam dos hospitais para 

interconsulta, sessões clínicas, capacitações e elaboração conjunta de protocolos, foram 

estratégias utilizadas para aproximar profissionais e qualificar a APS, bem como a ampliação 

dos turnos de atendimentos nos hospitais e da carga horária de especialistas com maior 

demanda, na perspectiva de fortalecer a integração entre a APS e cuidados especializados. 

Contudo, mesmo diante de tantos avançados há críticas com relação a estrutura de 

funcionamento com gestões separadas, o que mostra dificuldades para modificar cultura e 

interesses (CONILL; GIOVANELLA; ALMEIDA, 2011). 

Protasio et al. (2014) apresentaram como alternativa para articular a atenção primária e 

a especializada a realização de ações efetivas de educação permanente com atores envolvidos 

nesse fluxo, estabelecendo assim, estratégias de aproximação entre gestores, trabalhadores das 

rede, na perspectiva de discutir protocolos de acesso às especialidades com  maior procura, 

reformulando fluxos, sistema de agendamento e até informatizando as unidades, visando 

promover aproximação e integração entre esses níveis. 

Com relação às propostas de utilização de recursos tecnológicos para aumentar a 

integração entre a AB e a AE, já é possível acompanhar alguns esforços nacionais para a 

implantação e a disseminação da ferramenta Telemedicina para integrar e aumentar a 

resolubilidade da atenção primária à saúde, sendo este um modelo ágil e de baixo custo que 

agiliza as respostas dos especialistas às demandas mais comuns das unidades de atenção 
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básica. Na área de cardiologia, observou-se que as dúvidas quanto à solicitação e 

interpretação de exames complementares e/ou condução do tratamento representaram 75% 

dos casos demandados, tendo como principais diagnósticos a hipertensão arterial sistêmica, a 

insuficiência cardíaca congestiva e a arritmia sinusal (NUNES et al., 2016). 

A incorporação da telemedicina, ou de forma mais específica, da tele saúde nos 

processos de trabalho da saúde tem ganhado força e evidências que corroboram para que sua 

aplicabilidade seja implantada e expandida mundialmente. Estudo realizado na Finlândia 

apontou que a existência de prontuários eletrônicos e a radiologia/tele radiologia foram os 

mais relevantes para 52% dos hospitais públicos e para 27% dos serviços de atenção primária 

à saúde. Reforçando que seus métodos, sistemas ou aplicações agregam de forma diferenciada 

e resolutiva o processo assistencial na rede pública e privada (WINBLAD; HAMALAINEM; 

REPONEN, 2011). 

Por fim, a sugestão da articulação como uma provável solução para melhorar o sistema 

de referência e contrarreferência no cuidado do paciente hipertenso no território merece 

destaque. Propostas de encontros clínicos, discussão de casos ou ainda foram algumas das 

soluções apresentadas e outras feitas por médicos entrevistados das UBS 22, 9, 12 e 6, 

respectivamente, são apresentados a seguir: 

 

 
“Reuniões periódicas entre os representantes técnicos das UBS e os diretores 

clínicos dos AMAs, AMEs e centros de referência de especialistas da região 

para que haja uma melhor forma de comunicação entre as atenções” 

(informação verbal). 

 

“Maior integração entre Atenção Primária e Secundária” (informação 

verbal). 

 

“Se a Rede de atendimento fosse única, no sentido de sistema, facilitaria...” 

(informação verbal). 

 

“[...] Contato próximo dos serviços ESF e Especialistas para aprimorar os 

fluxos e diminuir a demanda ou pacientes que poderiam manter o tratamento 

na UBS” (informação verbal). 
 

 

 

 É importante ressaltar a existência de um sentimento por parte dos profissionais que a 

rede de atendimento não é única, conforme o relato do profissional que “se a rede fosse única 

no sentido de sistema, facilitaria”. Essa percepção pode ser compreendida pela acentuada 

fragmentação dos equipamentos de saúde no território, que se expressa no cotidiano dos 
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serviços pela falta de integração entre a referência e a contrarreferência no cuidado dos 

pacientes. 

Spedo, Pinto e Tanaka (2010) reforçam que a relação entre a atenção básica e a média 

complexidade é um dos fatores condicionantes da resolubilidade da atenção básica. Os autores 

enfatizam a necessidade de incorporação de estratégias de comunicação contínuas entre todos 

os envolvidos, bem como de avaliação da resolutividade dos atendimentos oferecidos nesses 

dois espaços. Na atenção básica, há ainda a necessidade de qualificar os encaminhamentos por 

meio da capacitação dos profissionais – médicos em particular –, da elaboração e da utilização 

de protocolos. Já na atenção especializada, existem dificuldades relacionadas à realização de 

exames necessários para o esclarecimento do diagnóstico e/ou definição terapêutica, má 

qualidade do atendimento, alto número de retornos, comprometendo o acesso de novos 

pacientes nos ambulatórios e em extrema gravidade, a ausência de alta de alguns pacientes. 

Ou seja, em ambos os níveis de atenção há oportunidades de melhorias. 

 

 

5.6  Coordenação do cuidado do paciente hipertenso 

 

 

Foi possível identificar que o cuidado do paciente hipertenso no território estudado 

precisa ser melhor estruturado, não apenas na intenção de ampliar a práxis da Rede de 

Atenção à Saúde entre os serviços de saúde e os profissionais locais, mas também de fomentar 

a utilização das diretrizes clínicas para manejo do paciente hipertenso no cotidiano do cuidado 

assistencial. 

 A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo lançou as Linhas de Cuidado em 

Hipertensão Arterial e em Diabetes Mellitus há alguns anos no município. Reforçando que as 

linhas de cuidado são um importante material técnico disponibilizado pela Secretaria de 

Estado da Saúde à rede de serviços do Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo. O 

conjunto de documentos é norteado por evidências clínicas que envolvem o manejo destes 

agravos à saúde, e foi aos profissionais e aos gestores do SUS como uma ferramenta para o 

aprimoramento do cuidado em saúde oferecido aos usuários do SUS, seja na Atenção Básica, 

nos ambulatórios especializados, na urgência ou nas internações (SÃO PAULO, 2011). 

É importante destacar que as linhas de cuidado em saúde são formas de reorganização 

dos sistemas de saúde. Elas utilizam a estratégia do matriciamento, integrando ações de 

promoção, vigilância, prevenção e assistência, orientadas para as especialidades de grupos ou 
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necessidades do indivíduo, para melhor gestão de saúde incluindo as possibilidades de 

diagnóstico e terapia e uma visão mais globalizada das condições de vida, de acordo com a 

Política Nacional de Promoção à Saúde, de acordo a Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 

2014 (BRASIL, 2014).  

Na perspectiva de melhorar os processos de trabalho das equipes de saúde da família, 

no que se refere a gestão clínica e da relação entre a ESF e a AAE, recomenda-se que seja 

utilizado o modelo de coordenação de cuidados, que considera os pontos de atenção 

especializada e suas relações com a ESF, além de sumarizar elementos que contribuem para o 

atingimento de fluxos de referência e transição de alta qualidade, proposto pelo Mac Coll 

Institute for Healthcare Innovation. Parte-se da premissa que a mais efetiva e eficiente relação 

entre a ESF e a AAE é a coordenação do cuidado. Entende-se que o exercício do cuidado é 

responsabilidade solidária e colaborativa entre generalistas e especialistas, tendo como 

objetivo principal a melhor entrega assistencial para o paciente (THE COMMONWEALTH 

FUND, 2010). 

As diretrizes para o modelo de coordenação do cuidado são: (1) assegurar a 

responsabilização (accountability), a responsabilização pela coordenação do cuidado e no 

modelo proposto, é uma função da ESF; (2) prover apoio à pessoa usuária; (3) desenvolver 

conectividade pela via de sistemas de informação clínica, preferencialmente eletrônicos; (4) 

desenvolver relações e acordos entre a ESF e o AAE. Esses elementos determinam um fluxo 

contínuo de informações entre os prestadores de serviços, contemplando questões 

relacionadas à referência e a transição das pessoas de forma coordenada (THE 

COMMONWEALTH FUND, 2010). 

A estratégia de coordenação do cuidado reforça o papel da APS de ordenadora e 

coordenadora do paciente na RAS e apresenta uma metodologia para o enfrentamento das 

fragilidades da APS, frente aos desafios de exercer a integralidade da assistência ao paciente, 

ao mesmo tempo em que apontam responsabilidades tanto para os serviços de atenção 

primária à saúde, quanto para os serviços de atenção especializada. 

De acordo com Giovanella et al. (2009), a construção de linhas de cuidado e a 

elaboração de protocolos em conjunto por profissionais da atenção básica, especialistas, 

entidades profissionais e gestores, facilita a articulação e comunicação entre níveis 

assistenciais, a coordenação dos cuidados e a adesão dos profissionais às diretrizes 

estabelecidas. 

Outra questão a ser repensada permeia a ordem gerencial dos serviços de saúde. 

Observa-se que, grande parte dos contratos feitos entre esses atores, assim como entre estes e 
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os serviços de saúde, são fundamentados em dimensões quantitativas de produção e que são 

raros os contratos feitos com base na atenção fundamentada nas premissas de serviços de 

atenção primária à saúde, considerando o papel de porta de entrada, coordenação de caso e 

papel de filtro para o sistema e na responsabilização clínica dos pacientes que habitam 

determinados territórios, bem como na promoção de atividades em conjunto entre os serviços 

da rede, com a presença ativa dos profissionais envolvidos, na perspectiva de valorizar, 

fortalecer as relações e as propostas de integração entre os profissionais e os seus respectivos 

saberes (CUNHA; CAMPOS, 2011). 

Cunha e Campos (2011) apontam como proposta para avançar no modelo de atenção e 

gestão adotado em grande parte dos serviços de saúde, que até então legitimam a 

fragmentação do cuidado, a constituição de uma equipe de referência e apoio matricial para 

dialogar diretamente com o enfrentamento desses impasses e assim, propor novas formas de 

contratos entre os serviços de saúde, desses com os profissionais e desses com os usuários. É 

preciso ultrapassar as barreiras estruturais da gestão, das disciplinas e dos saberes, para que 

assim, seja construído internamento uma definição de equipe de referência, ou pelo menos 

que haja contratos com os profissionais em que estejam previstas atividades de apoio 

matricial. 

Baduy et al. (2011) analisaram a regulação assistencial e a produção do cuidado em 

Londrina (PR) mediante a realização do projeto de Regulação da Atenção à Saúde, tendo 

como objetivos aumentar a resolubilidade da atenção prestada nos diversos pontos da rede e 

integrar as diferentes etapas de atenção, utilizando como principais estratégias: 

contratualização dos serviços de saúde; regulação do acesso à assistência; avaliação, controle 

e auditoria sobre os serviços prestados e auditoria assistencial. Para tanto, foram realizadas 

oficinas de planejamento estratégico envolvendo diversos atores da rede e apoio com 

assessoria técnica nas Unidades de Saúde da Família, compostas por dupla de trabalho 

(médico e enfermeiro). Isso permitiu concluir que a regulação e todas as suas interfaces, 

incluindo os protocolos e fluxogramas, em conjunto com os espaços de troca e de aprendizado 

entre os diversos atores envolvidos se constituem em ferramenta para a produção da 

integralidade na atenção primária à saúde. 

As equipes de saúde da família são responsáveis pela coordenação do cuidado dos 

pacientes cadastrados geograficamente no seu território de atuação. Assim, uma comunicação 

efetiva com os especialistas se faz de extrema importância para favorecer a continuidade do 

cuidado e a qualificação da assistência prestada, como também para evitar a sobreposição de 

cuidados. Quando essa comunicação não ocorre na prática dos serviços, o conceito de rede é 
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fragmentado e contrapõe o conceito de organizações poliárquicas de serviços de saúde que 

possibilitam oferecer atenção integral, contínua, cooperativa, interdependente e, deve ser 

coordenadora pela APS (MENDES, 2011). 

Um estudo realizado no município de Diadema, no Estado de São Paulo, com médicos 

e gestores de serviços de saúde, utilizando a metodologia de oficinas técnicas sobre regulação 

do acesso, impactaram no número de solicitações de procedimentos especializados oriundos 

da rede de atenção básica e na compreensão por parte dos médicos acerca dos 

constrangimentos e limites de atuação da equipe central de regulação, quando se deparam 

com a falta de responsabilização de muitos profissionais da atenção básica, com relação ao 

aumento e a desqualificação dos encaminhamentos emitidos para a atenção especializada 

(ALBIERI; CECILIO, 2015). 

Kim et al. (2015) identificaram que a comunicação é um importante facilitador da 

coordenação do cuidado entre prestadores de cuidados primários e atenção especializada. Eles 

evidenciaram que tanto as oportunidades formais como as informais, se constituem como 

importantes para a promoção de uma comunicação eficaz entre esses prestadores. Para tanto, 

propõem seminários compartilhados, almoço compartilhado e até mesmo atendimento em 

instalações de saúde no mesmo local, destacando que apenas mecanismos formais de 

comunicação, como prontuários eletrônicos não garantem a efetividade e ainda aumentam a 

carga de trabalho dos profissionais envolvidos. 

Os mesmos autores supracitados encontraram temas no focus groups relacionados a 

construir relacionamentos melhora o trabalho; na prática há falta de coordenação de cuidados, 

o preenchimento da ficha de encaminhamento é realizado de forma ineficaz pelos prestadores 

de cuidados primários (há necessidade de melhorias na classificação de prioridade); há falta 

de feedback dos prestadores de cuidados secundários e nos serviços, há dificuldades de 

contato com os prestadores de cuidados secundários. Esses achados apontaram oportunidades 

de melhoria, principalmente no que se refere à construção de relacionamentos entre os 

profissionais dos serviços e ao estabelecimento de contratos formas entre os serviços que 

garantam a construção dessa integração (KIM et al, 2015). 

Além disso, de acordo com Melo, Ciscuolo e Viegas (2016), existem questões 

culturais na formação do profissional que se expressam no descompromisso com a 

resolutividade dos problemas singulares no nível primário de atenção à saúde, ocasionando 

transferência de responsabilidade a outro profissional, por não resolver o que está na sua 

governabilidade e referenciar a outros níveis de atenção somente o que for necessário. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Os achados apontaram aspectos limitadores que contribuem para a baixa articulação 

entre os serviços de Atenção Primária e a Atenção Especializada à Saúde, que podem 

impactar diretamente na melhor assistência ao paciente hipertenso e na perspectiva de cuidado 

em saúde, na Rede de Atenção à Saúde. Destacam-se: 

 

• Ausência do recebimento da contrarreferência ou de feedback do especialista foram as 

questões mais apontadas pelos profissionais, que corroboram para a escassez da 

integração entre os serviços de Atenção Primária à Saúde, os Ambulatórios de 

Especialidades e os seus respectivos profissionais; 

• Dificuldade de agendamento com o especialista seja para a 1ª consulta ou para o 

retorno, por vezes os pacientes são agendados para especialistas diferentes da primeira 

consulta. Outros estudos poderão investigar se há problemas na pactuação de serviços, 

de acordo ao contingente populacional do território, ou se há questões relacionadas à 

gestão das agendas nos Ambulatórios de Especialidades que atendem os pacientes 

referenciados; 

• Fragilidades na utilização do protocolo clínico para diagnóstico, tratamento e 

encaminhamento do paciente hipertenso na rede de atenção à saúde local, observou-se 

que a gestão da clínica do paciente hipertenso precisa ser reforçada junto aos 

profissionais da Atenção Primária à Saúde; 

• A linha de cuidado do paciente hipertenso na Rede de Atenção à Saúde não é adotada 

enquanto projeto de intervenção assistencial à saúde da população no território 

estudado; 

• Fragilidade no registro de informações dos pacientes encaminhados à Atenção 

Especializada pelos profissionais da Atenção Primária à Saúde, como também na 

devolutiva dos atendimentos realizados pelos pacientes na Atenção Especializada; 

• Baixo envolvimento dos demais membros das Equipes de Saúde da Família na gestão 

e acompanhamento dos pacientes hipertensos encaminhados para a Atenção 

Especializada. Os achados apontaram que essa é uma tarefa que tem sido executada 

principalmente pelos médicos. Não envolvendo os demais membros da equipe; 
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• Falta de um projeto local de fortalecimento do cuidado do paciente hipertenso em 

rede, na medida em que há fragilidades no sistema de referência e contrarreferência, 

que impactam diretamente na coordenação do cuidado; 

• Há espaço para desenvolver ações de fortalecimento do papel de protagonismo da 

Atenção Primária à Saúde. 

Além desses achados, foi possível observar que a percepção dos médicos sobre o tema 

está fortemente voltada para as ineficiências da Atenção Especializada, havendo baixa 

percepção dos mesmos sobre a força da Atenção Primária à Saúde na Rede de Atenção à 

Saúde. Mesmo provocados para olhar o processo de trabalho na rede, pouca reação se obteve 

perante iniciativas que os próprios profissionais podem ter para promover avanços 

localmente. Observou-se certa passividade no que se refere a esperar que o movimento seja do 

outro e que o outro traga as soluções para o território, o que aponta para oportunidades de 

avanço no protagonismo local. 

 

A análise dos achados e a sua contraposição com a literatura nos permite inferir que 

existem problemas estruturais de interlocução, de gestão clínica dos pacientes hipertensos e de 

organização dos serviços que merecem uma atenção diferenciada, pois podem sofrer um 

considerável avanço mediante a articulação com os atores locais (profissionais, gestores de 

diversos níveis de atenção e usuários), sem a necessidade de mudança na política loco 

regional, incremento financeiro ou quaisquer outras alterações político-institucionais. 

É importante destacar que o município de São Paulo tem as RAS em sua diretriz de 

trabalho. Ainda assim, é importante que os governos locais – o que inclui os gestores e os 

profissionais de saúde – tracem estratégias regionais para garantir o alinhamento dessas 

práticas no cotidiano dos serviços. 

Além desses achados, foi possível observar que, de modo geral, o Setor de Regulação 

das UBS do território estudado segue as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde de 

São Paulo, principalmente no que se refere à organização administrativa do encaminhamento 

dos pacientes na RAS. Relatos específicos sobre o modelo e seus objetivos foram bem 

avaliados pelos profissionais. Porém, foi possível observar manifestações claras de que ele 

não funciona na prática dos serviços, considerando que não há integração entre os pontos de 

atenção à saúde que se prestam a cuidar do paciente hipertenso. Assim, questionou-se a sua 

eficiência enquanto modelo de atenção. 
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Ressalta-se que, para a consolidação do trabalho em rede, definições a nível macro 

político não são suficientes, incluindo a definição da atenção básica como porta de entrada no 

sistema, com referência regulada para a atenção especializada. É preciso atuar no nível micro, 

no território, integrando os serviços e, principalmente, as pessoas no cotidiano dos serviços de 

saúde em prol da construção local do modelo de coordenação do cuidado. 

Mesmo diante de tantas limitações, observou-se um grande interesse de profissionais 

da AB em melhorar sua relação com profissionais da AE. Nesse sentido, foram apresentadas 

propostas voltadas para criação de espaços coletivos de discussão, revisão de protocolos, 

alinhamento de fluxos e a incorporação de mecanismos tecnológicos para favorecer a 

integração no cotidiano dos serviços. Os profissionais propuseram avanços na utilização da 

guia manual para uma eletrônica; questionaram a responsabilidade do paciente em informar 

os cuidados recebidos quando retornam à AB, por não terem acesso ao prontuário médico ou 

por não receberem o retorno do especialista, seja em guia manual ou eletrônica. 

Na perspectiva de aumentar a resolutividade da atenção básica, a longitudinalidade e a 

coordenação do cuidado ao usuário se faz necessária para aprimoramento na organização dos 

serviços e, sobretudo, na (re)avaliação, (re)visão e assim, na (re)organização dos processos de 

trabalho das Equipes de Saúde da Saúde e das Equipes médicas e multidisciplinares lotadas 

nos Ambulatórios de Especialidades Médicas, voltada para o princípio de integralidade e para 

as diretrizes citadas acima. 

Em face do exposto, reconhece-se que o sistema de referência e a contrarreferência 

entre os serviços de atenção primária à saúde e os serviços de atenção especializada possui 

desafios a serem enfrentados em diferentes localidades. Observam-se fragilidades nas práticas 

dos profissionais, na articulação entre os níveis de atenção primária e secundária, o que requer 

aprofundamento e envolvimento de profissionais da saúde, de usuários dos serviços e de 

gestores na perspectiva de compreender o contexto local, seus nós críticos, e, assim, construir 

relações mais favoráveis entre os serviços, visando uma melhor organização das ações e 

entregas; cumprimento do princípio da integralidade, da coordenação do cuidado e, sobretudo, 

da melhor assistência e experiência do paciente na RAS. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Os desafios são imperativos e nos impulsionam a propor intervenções frente ao 

problema diagnosticado a fim de contribuir para o fortalecimento da APS no território e da 

sua tão necessária interface com a atenção especializada. 

Ressalta-se que, para a consolidação do trabalho em rede, definições de nível macro 

político não são o bastante (incluindo a definição da atenção básica como porta de entrada no 

sistema, com referência regulada para a atenção especializada). É preciso atuar no nível 

micro, no território, integrando os serviços e, principalmente, as pessoas, no cotidiano dos 

serviços de saúde em prol da construção local do modelo de coordenação do cuidado. 

A experiência desses profissionais de saúde sobre a coordenação dos cuidados, 

integração e posição na rede assistencial trouxe contribuições importantes para o 

conhecimento da realidade local e para o estabelecimento de propostas de melhorias. 

Nesse sentido, acredita-se que um primeiro passo a ser dado será a construção de 

vínculos locais, considerando que o saber fazer se consagra no cotidiano dos serviços de 

saúde, na prática de trabalho e no cuidado das pessoas. Diante disso, a realização de projetos 

que tratem do aprendizado coletivo, clínico e relacional entre os profissionais é de suma 

importância. 

Considerando a dimensão do município de São Paulo, as questões políticas que 

circundam a Regulação e a ausência de uma política clara de estabelecimento de relação entre 

a atenção básica e a especializada, iniciativas de integração locais ou regionais se mostram 

essenciais para a superação dos problemas vivenciados no cotidiano dos serviços de saúde, 

tanto na perspectiva dos profissionais quanto dos usuários. 

Em relação aos profissionais, as propostas por eles apresentadas e os achados na 

literatura permitem constatar que existem oportunidades de melhoria no cuidado ao paciente 

hipertenso em sua rede de atenção à saúde local. Assim, propõe-se um projeto de articulação 

entre os serviços de atenção primária à saúde e de atenção especializada, no Distrito de Saúde 

do Campo Limpo, com o objetivo de fortalecer a Rede de Atenção à Saúde local e contribuir 

com o cuidado ao paciente hipertenso no território, tendo como premissas a qualificação do 

cuidado, o diálogo entre os profissionais e gestores, na perspectiva de fortalecer a Redes de 

Atenção à Saúde local. 

Nessa perspectiva, o principal objetivo de uma proposta para o território seria reduzir a 

fragmentação do cuidado ao paciente hipertenso nos pontos de atenção à saúde primários e 



 

 

92 

secundários, visando a integração entre os serviços e a coordenação do cuidado na Rede de 

Atenção à Saúde. A intenção é promover uma interlocução entre os profissionais das Equipes 

de Saúde da Família, do apoio técnico das Organizações Sociais subsidiadas à gestão do 

território e dos serviços de atenção especializada de forma sistemática, por meio de um 

projeto de regulação assistencial voltado para o cuidado do paciente hipertenso em rede.   

Parte-se do pressuposto que o desenvolvimento de mecanismos de cooperação e 

coordenação, no âmbito dos serviços de saúde, no território ou distrito sanitário, buscando a 

integração e eliminando as barreiras comunicação entre os níveis de atenção, se faz 

necessário, principalmente com o objetivo de favorecer a integralidade da assistência à saúde. 

Assim, a construção do conhecimento e a adoção de novas práticas ocorrerão a partir das 

experiências vivenciadas intrinsecamente pelos sujeitos. 

Para tanto, recomenda-se que tal proposta tenha como escopo o alinhamento de 

conceitos, diretrizes clínicas, estratégias de promoção à saúde e de premissas para atender, 

referenciar e contrarreferenciar o paciente hipertenso, fortalecendo a articulação entre os 

pontos de atenção à saúde, primários e secundários e o papel da APS como ordenadora. 

Diante dos desafios a serem enfrentados, sugere-se que seja utilizado na proposta, o 

modelo de triangulação de governo de, no qual, o autor aponta que todo ator que planeja não 

tem assegurada sua capacidade de controlar a realidade, pois dependerá da ação de outros 

atores, como também da destreza e habilidades necessárias para executar o seu projeto 

(MATUS, 1993).  

Nessa perspectiva, o ambiente de gestão está integrado a um triângulo, onde os seus 

vértices possuem total interação entre si, sendo que num deles está o projeto de governo, que 

contém o conteúdo proposito do plano; em outro, a governabilidade, subsidiada pelas 

possibilidades de ação e controle dos efeitos desta ação pelo governante que deverá 

demonstrar o potencial de articulação com os agentes envolvidos nos âmbitos internos e 

externos; e no último vértice, encontra-se, a capacidade do governo, enquanto liderança, 

mediada por experiência, conhecimento, habilidades, métodos, técnicas que o governante e 

sua equipe possuem para conduzir o processo de mudança (MATUS, 1993). 

Esse sistema de trabalho é fortemente utilizado como ferramenta para a formulação de 

políticas públicas, com a participação dos agentes em contínuo debate, sendo flexíveis, 

adaptáveis à realidade e às mudanças constantes ocorridas nos serviços de saúde, advindas das 

características da população, do território e dos próprios serviços de saúde, considerando sua 

constante dinamicidade (MATUS, 1993).  
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Acredita-se também que seja importante ampliar o olhar para compreender a 

percepção dos gestores, enfermeiros, médicos especialistas e usuários, na perspectiva de 

identificar sob diferentes pontos de vista fragilidades a serem superadas, bem como seguir 

com uma proposta de intervenção no sistema de referência e contrarreferência no cuidado do 

paciente hipertenso, no Distrito de Saúde do Campo Limpo.  

Propõe-se que as ações propostas sejam desenvolvidas localmente, por meio de 

oficinas temáticas integrando diversos atores locais à proposta de trabalho. Assim, 

apresentam-se os objetivos, as ferramentas metodológicas propostas e os resultados esperados 

por oficina (apêndice 3). 

A proposta deverá ser apresentada primeiramente as principais autoridades gestoras 

que representam a saúde do território, a saber: o Supervisor Técnico de Saúde do Campo 

Limpo e as Gerências das duas Organizações Sociais que cuidam do território, mediante 

contrato de gestão, com a Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Espera-se que essa primeira apresentação traga contribuições ao plano de trabalho 

proposto e a autorização oficial para que o mesmo seja realizado no território de saúde. Caso 

o parecer seja favorável, a primeira ação desses gestores será a definição dos integrantes do 

grupo de trabalho que conduzirá o planejamento proposto no território. 

Em face do exposto, espera-se que tal iniciativa venha a promover intervenções que 

possam reduzir a fragmentação do cuidado do paciente hipertenso no território avaliado. 

Assim, tem-se a expectativa de promover: a consolidação da Rede de Cuidados ao Paciente 

Hipertenso no Distrito de Saúde do Campo Limpo; o alinhamento de conceitos, diretrizes 

clínicas, estratégias de promoção à saúde e de premissas para atender, referenciar e 

contrarreferenciar o paciente hipertenso; o fortalecimento da articulação entre os pontos de 

atenção à saúde primários e secundários no cotidiano dos serviços, do papel da APS como 

ordenadora da RAS e ampliação da produção científica sobre o tema Regulação e Redes de 

Atenção à Saúde. 
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

INSTRUÇÕES  
 

Estimamos que este questionário requer apenas 30 minutos para ser preenchido. Por 

favor, responda às perguntas da maneira mais completa possível. Tente responder às 

perguntas baseando-se na sua experiência como médico, trabalhando na área de atenção 

básica, neste município. 

Salientamos que suas informações são muito importantes e essenciais para o 

andamento da pesquisa, por isso solicitamos sua colaboração no sentido de responder esse 

questionário.  

 

I - Caracterização dos participantes 

 

1. Nome: _______________________________________________________ 

 

2. E-mail: _______________________________________________________ 

 

3. UBS: ________________________________________________________ 

 

4. Número de Equipes de Saúde da Família: ____________________ 

 

5. Idade do entrevistado: ____anos  

  

6. Sexo: a. (  ) Masculino b. (  ) Feminino   

 

7. Titulação: 

a. (  ) Graduação em Medicina  Ano de formação: _________ 

b. Titulação: (  ) Sim (  ) Não 

Se SIM, qual: 

___________________________________________________________ 

 

8. Experiência profissional:   

a. Tempo de trabalho na Atenção Primária à Saúde: _______anos ____meses  

b. Tempo de trabalho na área da saúde: _______anos ____meses  

c. Total de horas dedicadas a prática clínica por semana (último ano): _____________ 
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II - Assinale com uma cruz (X) o seu grau de concordância a partir das frases 

apresentadas abaixo: 

 

Frases para leitura 

e avaliação. 
DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

 

NÃO 

CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

 

 

CONCORDO 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

1. Os pacientes hipertensos 

são referenciados para a 

atenção especializada pelos 

médicos da atenção básica, 

por meio de guia física de 

referência e 

contrarreferência. 

     

2. A consulta médica é 

agendada pela Unidade 

Básica com o especialista, 

sem a presença do paciente, 

posteriormente ele é 

informado pelo assistente de 

atendimento da regulação da 

Unidade sobre a data e o 

horário. 

     

3. A minha equipe de saúde 

da família mantém registro 

interno dos usuários 

hipertensos, de maior risco, 

encaminhados para outros 

pontos de atenção na rede. 

     

4. Os pacientes hipertensos 

após o atendimento na 

urgência, emergência são 

contrarreferenciados à 

atenção básica, com 

relatório do atendimento. 

     

5. Eu participo de atividade 

de educação, como 

reuniões, treinamentos ou 

discussões de casos, com 

especialistas sobre o 

cuidado do paciente 

hipertenso. 

     

6. Há uma lista de contato 

na Unidade com os nomes 

dos especialistas e dos 

locais de atendimento, na 

rede de atenção à saúde. 

     

7. Os especialistas que 

atendem os pacientes 

hipertensos entram em 

contato comigo, para 

discutirem algum caso de 

paciente, quando necessário. 

     

8. Tenho conhecimento dos 

Ambulatórios de que 

atendem os pacientes 

hipertensos que encaminho. 
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Frases para leitura 

e avaliação. 
DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO 

 

NÃO 

CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

 

 

CONCORDO 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

9. Há protocolo disponível 

na Unidade que orienta 

quanto à prioridade dos 

casos de pacientes 

hipertensos para 

encaminhamento na rede de 

atenção à saúde. 

     

10. Eu tenho necessidade de 

treinamento para manejo do 

paciente hipertenso. 

     

11. A minha equipe de 

saúde da família tem como 

rotina estratificar o risco 

cardiovascular dos pacientes 

hipertensos diagnosticados. 

     

12. Os pacientes hipertensos 

após o atendimento com o 

especialista são 

contrarreferenciados à 

atenção básica, com 

relatório do atendimento. 

     

13. Os pacientes informam 

que os especialistas 

solicitam a guia de 

referência preenchida pelo 

médico da Unidade Básica. 

     

14. Ao referir o paciente 

hipertenso para o 

especialista sempre 

preencho todos os campos 

da guia de encaminhamento: 

identificação do paciente, o 

CID ou a hipótese 

diagnóstica, o motivo do 

encaminhamento, o 

tratamento efetuado 

previamente e os resultados 

dos exames já realizados. 

     

15. Os assistentes de 

atendimento do setor de 

regulação da unidade que 

trabalho são treinados para 

agendar os pacientes na rede 

de atenção à saúde. 

     

16. Os demais membros da 

equipe de saúde da família 

participam do processo de 

referência e 

contrarreferência do 

paciente hipertenso na rede 

de atenção à saúde. 

     

17. O gestor da Unidade 

discute sobre Regulação de 

forma periódica com a 
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equipe técnica durante as 

reuniões técnicas. 

18. Na Unidade há um líder 

clinico médico que apoia à 

equipe de saúde da família 

nas demandas da Regulação. 

     

19. Os pacientes hipertensos 

realizam seus exames e 

consultas com o especialista 

em locais próximos da sua 

residência. 

     

20. Há protocolo disponível 

na Unidade Básica de Saúde 

sobre as diretrizes 

terapêuticas para cuidado do 

paciente hipertenso. 

     

21. A minha equipe de 

saúde da família acompanha 

a fila de espera dos usuários 

com hipertensão arterial 

sistêmica, que necessitam de 

consultas e exames em 

outros pontos de atenção da 

rede. 

     

22. Eu tenho acesso ao 

especialista quando preciso 

discutir caso de algum 

paciente hipertenso. 

     

23. Há disponibilidade de 

agendamento dos exames 

diagnósticos para 

acompanhamento dos 

pacientes hipertensos na 

rede de atenção à saúde 

(baixa fila de espera). 

     

24. Há disponibilidade de 

agendamento com os 

especialistas para 

acompanhamento dos 

pacientes na rede de atenção 

à saúde (baixa fila de 

espera). 

     

25. Há presença de fluxo de 

comunicação 

institucionalizado entre as 

equipes de saúde da família 

e a atenção especializada na 

Unidade que trabalho. 
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III - A seguir serão apresentadas 3 (três) questões abertas para compreendermos 

melhor suas dúvidas e sugestões de melhoria: 

 

 

1. Qual (is) o (s) motivo (s) que te leva (m) a encaminhar o paciente hipertenso para o 

especialista? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Como você avalia o modelo de referência e contrarreferência, no cuidado de 

pacientes hipertensos na da rede de atenção à saúde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Quais as suas propostas/sugestões para o modelo de referência e contrarreferência 

adotado no cuidado de pacientes hipertensos, na rede de atenção à saúde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada por contribuir com a realização deste estudo!  
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do (a) participante: ______________________________________________ 

 

Parabéns por trabalhar como médico de Equipe de Saúde da Família, na Atenção 

Primária à Saúde (APS) do município de São Paulo! 

       Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Avaliação do modelo de 

referência e contrarreferência no cuidado de pacientes hipertensos, na rede de atenção à 

saúde, sob a ótica da atenção primária”, sob responsabilidade da enfermeira, gestora de 

Unidade Básica de Saúde, Joacira Mota Matos Santos. O presente estudo tem a premissa de 

ser um trabalho acadêmico para conclusão do mestrado profissional em gestão para a 

competitividade – linha saúde, da Fundação Getúlio Vargas (EAESP – Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo). Seus resultados serão submetidos e confrontados 

com demais estudos nacionais e internacionais na área relacionada, como também, serão 

submetidos à uma banca examinadora para obtenção do grau de mestre em gestão da saúde. 

             Nesta fase, você será convidado a participar de forma voluntária da pesquisa e 

responder um questionário autoaplicado, com questões fechadas e abertas, sobre o sistema de 

referência e contrarreferência, no cuidado de pacientes hipertensos, na rede de atenção à saúde 

do território de saúde onde você trabalha.  

Dada a prevalência de morbidade e a mortalidade de pacientes hipertensos, tal estudo 

utilizando esse recorte, tem a expectativa de ampliar o conhecimento sobre o cuidado desse 

paciente na rede e assim, avaliar o modelo atual de cuidado, como também, propor novas 

ações de funcionamento da rede, que possam fortalecer o sistema de saúde, ampliando o olhar 

e as discussões sobre as melhores práticas de cuidado do paciente hipertenso. 

As principais contribuições deste projeto estão relacionadas à gestão do sistema de 

saúde na busca pela integralidade e resolutividade da atenção básica. Além disso, o estudo 

apresentará um importante panorama da análise das condições facilitadoras e limitantes do 

processo de Regulação, ao qual ainda há poucas referências sobre a temática. 

Após a sua conclusão e aprovação, pretende-se produzir um artigo científico, na 

perspectiva de compartilhá-lo em periódico indexado, contribuindo assim, com a produção 

científica. Todo o material será disponibilizado para a Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo. Além disso, os resultados serão apresentados em relatório que será enviado por e-mail 

a todas as unidades participantes dessa pesquisa. Caso alguma unidade solicite, a 

pesquisadora poderá fazer uma apresentação presencial. 

Os riscos para o (a) senhor (a) são mínimos, mas existe a possibilidade de desconforto, 

cansaço ou constrangimento para responder as questões do questionário. Caso decida poderá 

interromper a sua participação ou não responder alguma pergunta, se não se sentir bem. 

Estima-se que o tempo para resposta seja de 30 minutos. Todas as informações serão 

privativamente colhidas e utilizadas exclusivamente para fins da pesquisa e implantação de 

propostas de melhorias. Você pode se recusar a participar da pesquisa inteira ou de qualquer 

parte dela ou retirar seu consentimento a qualquer tempo e sem quaisquer prejuízos, inclusive 

quanto ao seu trabalho na Unidade Básica de Saúde. 

As despesas da pesquisa serão custeadas pela pesquisadora, sua participação é isenta 

de custos e não haverá remuneração caso participe. 
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O Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) que aprovou a realização da pesquisa pode ser 

acionado por você para esclarecimento de dúvidas e denúncias éticas. A seguir estão 

disponíveis os contatos do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Secretaria Municipal da 

Saúde – CEP/SMS. Rua General Jardim, 36 – 8º andar. Fone: 3397-2464. E-mail: 

smscep@gmail.com e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE, situado à Rua Vergueiro, 235/249. Liberdade. CEP 01.504-001, Telefone: (11) 

3385-9197. E-mail: comitedeetica@uninove.br. 

Qualquer dúvida referente a essa pesquisa, entre em contato com a pesquisadora 

Joacira Mota Matos Santos, por meio do celular 11 99620-0287 e/ou pelo e-mail 

joaciramms@gmail.com.   

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar do presente estudo. 

 

Nome do (a) participante: ________________________________________________ 

       

_________________________                                         

         Assinatura do (a) participante 

 

 

Nome da pesquisadora responsável: ____________________________________________  

                                           

  ____________________________                              

           Assinatura da pesquisadora  

 

São Paulo, ____/____/________ 

mailto:smscep@gmail.com
mailto:comitedeetica@uninove.br
mailto:joaciramms@gmail.com
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APÊNDICE 3 – PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS 

 

OFICINA 1 – Momento explicativo e Momento Normativo  

Carga Horária: 8 horas 

Público-alvo: Gestores de saúde do território de saúde do Campo Limpo dos serviços de 

atenção primária à saúde e atenção especializada; gestão e equipe técnica das Organizações 

Sociais responsáveis pelo território (OS – CEJAM e IIRS – Atenção Básica); representantes do 

Conselho Gestor, da Saúde do Adulto e da gestão da Supervisão Técnica de Saúde do Campo 

Limpo; representante da Coordenadora Regional de Saúde Sul. 

 

 Quadro 1 – Programação da Oficina Temática 1. 

Objetivo Metodologia Resultados esperados 

A - Articular os diversos atores do 

distrito de saúde do Campo 

Limpo, em prol da construção de 

um plano para enfrentamento da 

fragmentação entre os pontos de 

atenção primária e secundária à 

saúde, na perspectiva de 

melhorar o cuidado do paciente 

hipertenso no território. 

 

A - Apresentar os resultados da 

pesquisa: avaliação do modelo 

de referência e contrarreferência 

no cuidado de pacientes 

hipertensos, no distrito de saúde 

do Campo Limpo, Vila Andrade 

e Capão Redondo, sob a ótica da 

Atenção Primária à saúde. 

     - Apresentar a proposta de 

desenvolver um plano 

colaborativo no território. 

-  - Convidar os atores locais para 

fazerem da elaboração desse 

plano. 

     - Integrar os diversos atores na 

proposta de trabalho. 

- Aplicação das 

ferramentas: tempestade ideias, 

seleção dos problemas, 

especificação dos descritores, 

mapeamento das causas, 

estabelecimento dos nós críticos, 

definição de ações, situação-

objetivo e situação esperada e 

realizar a pré-análise de 

viabilidade do plano proposto. 

- Apresentação da 

atividade de dispersão. 

- Adesão dos atores 

para elaboração do plano. 

 

- Elaboração da matriz 

do plano de intervenção. 

 

- Elaboração da matriz a 

situação-objetivo e situação 

esperada. 

 

- Pactuação do 

cronograma do plano. 

 

- Encaminhamento da 

atividade de dispersão 

(apresentação do projeto às 

equipes, definição das ações 

internas por serviços, 

cronograma de trabalho local e 

pactuação de ações e resultados 

esperados). 

Fonte: Adaptado da proposta do Planejamento Estratégico Situacional (MATUS, 1996). Elaborado pela autora do 

projeto. 
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OFICINA 2 – Momento estratégico  

Carga Horária: 8 horas 

Público-alvo: Gestores de saúde do território de saúde do Campo Limpo dos serviços de 

atenção primária à saúde e atenção especializada; gestão e equipe técnica das Organizações 

Sociais responsáveis pelo território (OS – CEJAM e IIRS – Atenção Básica); representantes do 

Conselho Gestor, da Saúde do Adulto e da gestão da Supervisão Técnica de Saúde do Campo 

Limpo; representante da Coordenadora Regional de Saúde Sul. 

 

 Quadro 3 – Programação da Oficina Temática 2. 

Objetivo Metodologia Resultados esperados 

- Construir a análise de 

viabilidade do plano. 

-  - Apresentação da atividade de 

dispersão. 

    - Aplicação das ferramentas: 

    *Análise das dimensões políticas, 

econômicas, cognitiva e 

organizada que envolve cada 

ação proposta. 

*  * Análise da motivação dos atores 

frente às operações do plano.  

    * Análise do grau de controle dos 

recursos necessários à 

implementação das operações e 

ações. 

- - Regulação – Coordenadoria 

Regional de Saúde Sul (Rede de 

atendimento ao paciente 

hipertenso no território do 

Campo Limpo. 

-  - Apresentação da atividade de 

dispersão. 

- Apresentação da análise de 

viabilidade do plano. 

 

- Encaminhamento da atividade 

de dispersão (treinamento local, 

divulgação, integração com a 

comunidade). 

 Fonte: Adaptado da proposta do Planejamento Estratégico Situacional (MATUS, 1996). Elaborado pela autora 

do projeto. 

 

 

 OFICINA 3 – Momento tático-operacional  

 Carga horária: de 6 – 8 horas 

Público alvo: Gestores de saúde do território de saúde do Campo Limpo dos serviços de 

atenção primária à saúde e atenção especializada; gestão e equipe técnica das Organizações 

Sociais responsáveis pelo território (OS – CEJAM e IIRS – Atenção Básica); representantes do 

Conselho Gestor, da Saúde do Adulto e da gestão da Supervisão Técnica de Saúde do Campo 

Limpo; representante da Coordenadora Regional de Saúde Sul. 
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   Quadro 3 – Programação da Oficina Temática 3. 

Objetivo Metodologia Resultados esperados 

- Elaborar a proposta de gestão 

do plano, ou seja, o 

gerenciamento e monitoramento 

das ações do plano. 

- Alinhamento dos conceitos, 

diretrizes clínicas, estratégias de 

promoção à saúde e das 

premissas para atender, 

referenciar e contrarreferenciar o 

paciente hipertenso, no distrito 

de saúde do Campo Limpo, 

município de São Paulo, 

fortalecendo a articulação entre 

os pontos de atenção à saúde 

primários e secundários e o 

papel da APS como ordenadora. 

-  - Elaboração da proposta de 

monitoramento e avaliação do 

plano envolvendo (o sistema de 

prestação de contas, o sistema de 

gerência por operações,  

acompanhamento e avaliação do 

plano e a pactuação de nova 

agenda com grupo para 

compartilhar as discussões e 

ações propostas).      

- Definição dos documentos a 

serem produzidos pelo grupo de 

trabalho, considerando os 

objetivos do plano de ação. 

 

- Definição da agenda de 

trabalho do GT. 

 

- Definição da agenda de 

monitoramento e avaliação do 

plano. 

 

- Definição de agenda para 

compartilhar com os demais 

atores do projeto à proposta. 

 

- Definição dos mecanismos de 

prestação de contas e resultados 

do projeto. 

 Fonte: Adaptado da proposta do Planejamento Estratégico Situacional (MATUS, 1996). Elaborado pela autora 

do projeto. 

 


