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EPÍGRAFE 
    “A maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode alterar sua vida 

alterando suas atitudes.” (William James).
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RESUMO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) atualmente passa por grandes transformações e 
êxitos, acompanhadas por algumas dificuldades na consolidação dos seus princípios. 
Como o funcionamento do sistema de referência e contra referência em saúde, que 
vem com a proposta de contribuir com a garantia dos princípios de integralidade, 
equidade e universalidade, é um desafio enfrentado por toda equipe de saúde. Faz-
se necessário um sistema de referência e contra referência que opere de forma a 
promover a integração entre os serviços, para que em rede possamos oferecer uma 
assistência de qualidade ao usuário. A referência e contra referência pode gerar 
diversos impactos positivos na sociedade em um cenário onde há inúmeras 
dificuldades para ter o cuidado integral ao paciente, é possível perceber que vai 
contribuir para o desenvolvimento do cuidado, através da troca de informações. 
Contudo, para se alcançar este cenário são necessárias ações conjuntas da equipe, 
engajamento da parte de todos, pois é necessário o interesse do profissional para ir 
além do usual e romper barreiras, haja em vista que o mesmo deve possuir senso 
crítico, ser altruísta e interessado com o desenvolvimento da população. O presente 
trabalho tem como o objetivo uma proposta de implementação do sistema de 
referência e contra referência na equipe de saúde da família do município de Macieira 
a fim de melhorar a assistência. Sendo esta proposta, implementar a 
operacionalização, estimular e promover esse instrumento entre os profissionais da 
equipe da ESF. A pesquisa tem caráter, descritivo-exploratório de abordagem 
qualitativa. Observou-se que no município não há uso da ferramenta de referência e 
contra referência, bem como o uso parcial do prontuário eletrônico, apontando como 
principal impasse para a efetivação destas ferramentas, a dificuldade dos profissionais 
aderirem as mudanças tecnológicas. Embora venham sendo observadas enumeras 
melhorias no sistema de informação, com propostas de uma comunicação mais 
efetiva na rede, ainda os dados apontam para um sistema fragmentado pelo não uso 
ou pouco uso das ferramentas disponíveis, como a referência e contra referência que 
vem comtemplada no e-SUS. Através do estudo evidencia-se a importância da 
educação continuada, ou seja, da necessidade e importância das capacitações para 
as equipes de saúde. 
 
Palavras chave: Referência e Contra Referência. Cuidado Integral. Interesse 
profissional. 
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ABSTRACT 

 
The Unified Health System (SUS) currently undergoes major transformations and 
successes, accompanied by some difficulties in consolidating its principles. As the 
functioning of the referral and counter referral system in health, which comes with the 
proposal to contribute with the guarantee of the principles of integrality, equity and 
universality, it is a challenge faced by the entire health team. It is necessary to have a 
referral and counter referral system that operates in order to promote integration 
between services, so that in a network we can offer quality assistance to the user. 
Reference and counter-reference can generate several positive impacts on society in 
a scenario where there are numerous difficulties in providing comprehensive care to 
the patient, it is possible to realize that it will contribute to the development of care, 
through the exchange of information. However, in order to achieve this scenario, joint 
actions by the team are required, engagement on the part of all, as the professional's 
interest is necessary to go beyond the usual and break barriers, considering that he 
must have a critical sense, be altruistic and concerned with population development. 
The present work aims at a proposal to implement the referral and counter referral 
system in the family health team in the municipality of Macieira in order to improve 
care. This proposal being, implement the operationalization, stimulate and promote this 
instrument among the professionals of the ESF team. The research has a qualitative, 
descriptive and exploratory approach. It was observed that in the municipality there is 
no use of the reference and counter-reference tool, as well as the partial use of the 
electronic medical record, pointing out the difficulty of professionals to adhere to 
technological changes as the main impasse for the effectiveness of these tools. 
Although numerous improvements have been observed in the information system, with 
proposals for more effective communication on the network, the data still points to a 
system fragmented by the lack of use or little use of the available tools, such as the 
reference and counter reference that comes contemplated in e -SUS. The study shows 
the importance of continuing education, that is, the need and importance of training for 
health teams. 
 
Keywords: Reference and Counter Reference. Comprehensive Care. Professional 
interest. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1 ........................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AB- Atenção Básica  

ACS- Agente Comunitário de Saúde  

ACE- Agente de Combate as Endemias 

AD- Análise do Discurso  

CDS- Coleta de Dados Simplificada  

CONASS- Conselho Nacional de Secretários da Saúde 

CRAS- Centro de Referência da Assistência Social 

DAB- Departamento de Atenção Básica  

ESF- Estratégia da Saúde da Família  

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MS- Ministério da Saúde 

MRSB- Movimento da Reforma Sanitária Brasileira 

NASF- Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

OMS- Organização Mundial de Saúde 

OPAS- Organização Pan-Americana da Saúde  

PACS- Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde  

PNAB- Política Nacional de Atenção Básica  

PEC- Prontuário Eletrônico do Cidadão  

PSF- Programa Saúde da Família  

RAS- Rede de atenção à Saúde  

SAS- Secretaria de Atenção à Saúde  

SIAB- Sistema Informação da Atenção Básica  

SISREG- Sistema Nacional de Regulação 

SUS- Sistema Único de Saúde  

TIC- Tecnologias de informação e comunicação 

UBS- Unidade Básica de Saúde  

UNIARP- Universidade Alto Vale Rio do Peixe  



12 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

1 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ..................................................................... 16 

1.1 HISTÓRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ........................................... 16 

1.1.1 Antecedentes .................................................................................................. 16 

1.1.2 Movimento da Reforma Sanitária .................................................................. 17 

1.1.3 VIII Conferência Nacional De Saúde (1986) .................................................. 17 

1.1.4 Criação do Sistema Único de Saúde (1990) ................................................. 18 

1.1.5 Criação do Programa de Saúde da Família (1994) ...................................... 19 

1.1.6 Integralidade na Assistência ......................................................................... 19 

1.1.7 Princípios do SUS .......................................................................................... 20 

1.2 ATENÇÃO PRÍMARIA ......................................................................................... 21 

1.3 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ..................................................... 23 

1.4 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE ........................................................................... 23 

1.5 INFORMATIZAÇÃO DO SUS (2012/2013) .......................................................... 26 

1.6 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE ...... 27 

1.7 COMUNICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ............................................ 28 

1.8 ENCAMINHAMENTOS ENTRE A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL .................... 29 

1.9 REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA ........................................................... 31 

2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS .................................................................... 34 

2.1 TIPO DE PESQUISA ........................................................................................... 34 

2.2 LOCAL DE PESQUISA ........................................................................................ 35 

2.3 POPULAÇÃO/AMOSTRA .................................................................................... 35 

2.4 COLETA DE DADOS ........................................................................................... 35 

2.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ............................................................................... 35 

2.6 PROCEDIMENTOS ............................................................................................. 36 

2.7 ANÁLISE DE DADOS .......................................................................................... 36 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................................. 38 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 43 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 45 

APÊNDICES ............................................................................................................. 53 

ANEXOS ................................................................................................................... 61 



13 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo Brasil (2011, n.p), a atenção básica configura-se como a principal 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde, portanto, faz-se necessária a 

construção coletiva de uma rede que crie novas formas de produção do cuidado.  

 “Devido a sua proximidade das necessidades da população e por sua peculiar 

complexidade, tem uma missão de coordenar esse cuidado longitudinalmente, 

integralizando o cuidado realizado em qualquer lugar da rede de assistência” 

(BRASIL, 2011, p. 13). 

Partindo dessa ideia, observamos que a informação em saúde possui uma 

dimensão estratégica, que, por sua vez, os profissionais precisam possuir pleno 

conhecimento do SUS, para acompanhar, avaliar e talvez modificar o sistema de 

informação e, consequentemente, as principais decisões para melhora de saúde da 

população pela qual é responsável (SANTOS; PEREIRA; SILVEIRA, 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), Sistema de Informação 
em Saúde é um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão 
da informação necessária para se organizar e operar os serviços de saúde e, 
também, para a investigação e o planejamento com vistas ao controle de 
doença (SANTOS, 2017, p 3). 

 Evidencia-se a necessidade de desenvolver sistemas disponíveis para acesso 

e uso ao público, com ferramentas que possam contribuir para otimizar a gestão 

assistencial prestada pelo Sistema Único de Saúde (SANTOS; PEREIRA; SILVEIRA, 

2017). 

Assim o interesse em desenvolver o sistema de referência e contra referência 
um dos pontos importantes para viabilizar a implantação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), uma vez que é a partir da sua estruturação que o encami-
nhamento de pacientes aos diversos níveis de atenção torna-se possível. De 
modo que essa temática está intimamente ligada às questões de acessibili-
dade, universalidade e integralidade da assistência (JULIANI; CIAMPONE, 
2019, p.323). 

Segundo Juliani e Ciampone (2019), nessa lógica, através da melhoria das 

condições de vida, obter uma melhoria no perfil de saúde e o sistema local de saúde 

daria respostas efetivas às pessoas que buscam os serviços públicos de saúde, 

proporcionando a maior resolutividade possível na vigência de algum agravo à saúde.  

A Constituição Federal de 1988 definiu novos contornos para o sistema de 

saúde, entre os quais, que a resolução das necessidades de saúde dos indivíduos 
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deve ser garantida mediante o atendimento integral operacionalizado em rede 

regionalizada e hierarquizada, com serviços e tecnologias integrados. Dessa forma, o 

modelo de assistência preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sugere que 

a responsabilidade pelo cuidado integral é de competência dos serviços de saúde dos 

diferentes níveis de atenção (BRASIL, 2005). 

Observa-se a necessidade de aprofundar o cuidado integral ao paciente, pelo 

sistema de referência e contra referência, por que vem sendo um grande problema 

para equipe a população. Principalmente por falta de informação, esta que deve ser 

essencial e mediada pelos profissionais da saúde. A questão inicial é de que há vários 

tabus a respeito da comunicação entre profissionais, analisa que as pessoas possuem 

receio de inovar.  

Acrescenta-se que, por conta disso, há resistência dos profissionais para 

implementar o sistema, pois não tem conhecimento da ferramenta de guia de 

encaminhamento fornecida dentro do sistema e-SUS.  

Toma-se como reflexão primordial qual é a efetivação do instrumento de 

referência e contra referência do e-SUS, no município para acompanhar 

longitudinalmente a assistência? 

Com a referência e contra referência o sistema pode melhorar, beneficiando a 

população e equipe, qualificando a assistência, baseado em evidências científicas e 

na aplicação das práticas seguras e recomendadas, contribuindo para os avanços na 

organização de saúde a fim de consolidar uma cultura de assistência construtiva, 

amenizando as complicações e reduzindo as hospitalizações. 

O objetivo deste estudo é propor a implementação de um sistema de referência 

e contra referência na equipe de saúde da família do município a fim de melhorar a 

assistência.  

Para tanto foram traçados os seguintes objetivos específicos:  

· Conhecer e compreender como é o funcionamento atual do sistema de 

informação na ESF de Macieira;  

· Sugerir que todos os profissionais utilizem o instrumento de referência e 

contra referência do e-SUS;  

· Promover a orientação aos profissionais sobre importância de realizar a 

referência e contra referência.  

Acredita-se que esse estudo poderá promover melhoria no cuidado integral do 

paciente, ao demonstrar que é de suma importância a comunicação dos 
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profissionais por meio de formulários preenchidos contendo todas as informações e 

discussões de casos, pela necessidade de buscar medidas que tornem tal sistema 

eficiente na rede, para a continuidade do tratamento do usuário na sua integralidade, 

melhorando a qualidade do serviço e mesmo propor uma assistência qualificada a 

nível municipal. 

O referencial teórico que orientou a construção desta pesquisa está centrado 

na história do SUS, sistema informatizado, nos estudos do trabalho coletivo em 

equipes multiprofissionais de saúde, bem como na interface desse trabalho a 

comunicação da equipe.  

Tais discussões serão organizadas em um capítulo de fundamentação teórica. 

Intitulado “Sistema Único de Saúde”, tem o objetivo de realizar uma reflexão sobre o 

contexto da Saúde da Família no Brasil a partir de alguns eixos. Inicialmente será 

explanado a história do sistema único de saúde, no qual será explanado seus 

antecedentes, movimento da reforma sanitária, VII conferência nacional de saúde, 

criação do sistema único de saúde, criação do programa de saúde da família, 

integralidade a assistência, princípios do SUS. Logo após, é feita uma explanação 

sobre Atenção primaria, a configuração sobre Estratégia da saúde da família e rede 

de atenção à saúde, como ação prioritária e modelo substitutivo para a organização 

da ABS e rede de atenção à saúde. Para compreender melhor o sistema é necessário 

referir-se à informatização do SUS (e-SUS), equipe multiprofissional e 

interdisciplinaridade em saúde, comunicação de profissionais, encaminhamentos 

entre a equipe multiprofissional, para contextualizar o sistema de referência e contra 

referência. Em seguida, descreve a metodologia do trabalho, as discussões e 

resultados sobre a referência e contra referência, bem como algumas considerações.
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1 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

1.1 HISTÓRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Para compreender o sistema de saúde brasileiro é preciso resgatar alguns dos 

principais fatos da história recente da saúde no Brasil. Para este estudo foram 

resgatados: antecedentes, movimento da reforma sanitária, VII conferência nacional 

da saúde (1996), Criação do sistema único de saúde (1990), Criação do programa de 

saúde da família (1994), Integralidade a assistência, Avaliação e qualidade do SUS. 

Entende-se este como um conjunto articulado entre movimentos sociais e políticas 

públicas que fundamentam a temática deste trabalho.  

1.1.1 Antecedentes  

Segundo Brasil (2002), antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Ministério da Saúde (MS), com o apoio dos estados e municípios, desenvolvia quase 

que exclusivamente ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Na área 

de assistência à saúde, o MS atuava apenas por meio de alguns poucos hospitais 

especializados. 

Quem necessitava de assistência era obrigado a comprar os serviços 

profissionais e aqueles que não dispunham de recursos restava a medicina popular, 

as Santas Casas e os hospitais militares, com estrutura física e recursos humanos 

precários, atendiam os pobres e ‘indigentes’ (PIRES, 1989).  

Na década de 20 surgem, no abaulamento da industrialização, as Caixas de 

Aposentadoria e Pensões, que são substituídas na década de 30 pelos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões, unificados na década de 60 para criar o Instituto Nacional 

de Assistência Médica e Previdência Social. Esta situação compõe os marcos admi-

nistrativos nas políticas de saúde pública no Brasil de 1923 a 1975, período em que é 

possível evidenciar a duplicidade assistência/previdência, caracterizada pelo privilégio 

exercido pela prática médica individual, assistencialista e especializada, em detri-

mento da saúde pública, bem como o desenvolvimento de um sistema que priorizava 

a capitalização da medicina e a sua produção privada (ANDRADE; PONTES; MAR-

TINS JUNIOR, 2007). 
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As consequências desse modelo, aliado à abertura política geraram as condi-

ções favoráveis ao início do movimento da reforma sanitária (ANDRADE; PONTES; 

MATINS JUNIOR, 2007). 

1.1.2 Movimento da Reforma Sanitária 

O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) constituiu-se no 

processo de amplas mobilizações da sociedade brasileira pela redemocratização. 

Momento de indignação a sociedade frente as aviltantes desigualdades, a 

mercantilização da saúde e, configurou-se como ação política concertada em torno de 

um projeto civilizatório de sociedade inclusiva, solidária, tendo a saúde como direito 

universal de cidadania (AROUCA, 1986 apud SOUTO; OLIVEIRA, 2016). 

A Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da 

década de 1970. A expressão Movimento da Reforma Sanitária foi usada para se 

referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações 

necessárias na área da saúde. (BRASIL, 2019 a). 

Grupo de profissionais preocupados com a saúde pública desenvolveram teses 

e integraram discussões políticas. Este processo teve como marco institucional a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. Entre os políticos que se 

dedicaram a esta luta está o sanitarista Sergio Arouca (CONASS, 2019). 

“As propostas da Reforma Sanitária resultaram, finalmente, na universalidade 

do direito à saúde, oficializado com a Constituição Federal de 1988 e a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 2019, n.p.a). 

1.1.3 VIII Conferência Nacional De Saúde (1986) 

Segundo Conselho Nacional de Saúde (2019), em 1986, foram lançadas as 

diretrizes para a construção de um sistema descentralizado e único. Saúde é vista 

como dever do Estado. 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada entre 17 e 21 de março de 

1986, foi um dos momentos mais importantes na definição do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e debateu três temas principais: ‘A saúde como dever do Estado e 

direito do cidadão’, ‘A reformulação do Sistema Nacional de Saúde’ e ‘O 

financiamento setorial’ (CONASS, 2019). 

 Os objetivos políticos da conferência em relação à Constituinte, que foram 
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alcançados no texto da Constituição, com redação muito semelhante, e num sentido 

até mais abrangente (CONASS, 2019). 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

Art 197 São de relevância pública as ações e serviços de saúde.  

Como resultado dos debates, o relatório da 8ª conferência explicitou as 

diretrizes para a reorganização do sistema e estabeleceu que a mesma deveria: 

Art. 101. Resultar na criação de um Sistema Único de Saúde que efetiva-
mente represente a construção de um novo arcabouço institucional, sepa-
rando totalmente saúde de previdência, através de uma ampla Reforma Sa-
nitária (CONASS, 2019). 

“A Emenda Popular basicamente ratificava toda a consolidação das nossas 

ideias desde a década de 70. O que temos hoje no texto constitucional é resultado 

dessa história toda” (CONASS, 2019, n.p). 

1.1.4 Criação do Sistema Único de Saúde (1990) 

Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha 

o funcionamento do sistema e instituiu os preceitos que seguem até hoje (BRASIL, 

2015). 

A organização e o funcionamento do SUS foi regulamentada pela Lei n. 8 
080, de 19.set.1990 a Lei Orgânica da Saúde e pela Lei Complementar n. 8 
142, de 28.dez.1990, que dispõe, entre outras questões, sobre as transferên-
cias intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (COR-
DEIRO, 1991 apud COSTA, 2002, n.p) 

 A Lei Orgânica da Saúde, de nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, intensificam 

debates já existes acerca do conceito. Com a sua criação, o SUS proporcionou o 

acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. A atenção integral 

à saúde, e não somente os cuidados assistenciais, passaram a ser um direito de todos 

os brasileiros (BRASIL, 2017a). 

O SUS engloba a atenção básica, média e alta complexidades, os serviços 

urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias 

epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica (BRASIL, 2017a). 
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1.1.5 Criação do Programa de Saúde da Família (1994) 

“O Programa Saúde da Família (PSF) surge no Brasil como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com 

os princípios do Sistema Único de Saúde” (ROSA; LADATE, 2005, n.p). 

Iniciou em 1994, e foi precedido pelo Programa Nacional de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), em 1991, cuja experiência trouxe os agentes 

comunitários de saúde (ACS) para compor as equipes de saúde da família, 

provocando mudança significativa no processo de trabalho em saúde (GUEDES; 

SANTOS; DI LORENZO, 2011). 

Assim, o PSF se apresenta como uma nova maneira de trabalhar a saúde, 

tendo a família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente, tem como 

objetivo geral: “contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da 

atenção básica, em conformidade com os princípios do SUS” (ROSA; LADATE, 2005, 

n.p). 

Portanto, o PSF torna-se estratégia significativa para a mudança do modelo 

assistencial visando a qualidade de vida da comunidade (ROSA; LADATE, 2005) 

1.1.6 Integralidade na Assistência  

O atendimento integral refere-se ao atendimento das necessidades dos 

indivíduos de uma maneira ampliada, sendo um eixo importante na construção do 

SUS e constituindo-se como um desafio na caminhada de construção do sistema 

(FONTURA; MAYER, 2006). 

Busca uma assistência ampliada, transformadora, centrada no indivíduo e não 

aceita a redução do mesmo nem à doença nem ao aspecto biológico. Além do 

atendimento integral, envolve a valorização do cuidado e o acolhimento (FONTURA; 

MAYER, 2006). 

A integralidade da saúde pode assumir diferentes sentidos: primeiro, quando 

está relacionado à busca do profissional e do serviço em compreender o conjunto de 

necessidades de ações e serviços de saúde que um usuário apresenta; segundo, 

relacionado à organização dos serviços e práticas de saúde, voltado à articulação 

entre assistência e práticas de saúde pública, tendo, na disciplina de epidemiologia, o 

apoio para apreender necessidades de saúde da população; e terceiro relativo à 

definição de políticas, representando respostas governamentais a problemas de 
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saúde específicos (SILVA; MIRANDA; ANDRADE, 2017).  

A integralidade se tornou um tema que está além das diretrizes e leis do sistema 

de saúde brasileiro e expressa as características desejáveis do SUS. Trata-se da 

forma de se construir uma assistência à saúde de qualidade, ampla e humana. É o 

sistema de saúde idealizado pela Reforma Sanitária Brasileira (GONZE; SILVA, 2010). 

1.1.7 Princípios do SUS  

“As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal” (CONASS, 

2003, p. 25). 

E, obedece os seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 
 II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contí-
nuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exi-
gidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;  
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral;  
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie;  
 V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 
a sua utilização pelo usuário;  
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alo-
cação de recursos e a orientação programática; VIII - participação da comu-
nidade;  
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada es-
fera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municí-
pios; b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e sa-
neamento básico;  
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população;  
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; 
e 
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 
meios para fins idênticos. 

Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com 

outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes 

áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos (BRASIL, 

2019 b). 

A assistência integral combina, de forma harmônica e igualitária, as ações e os 



21 
 

serviços de saúde preventivos com os assistenciais ou curativos. Implica, como se 

enuncia, atenção individualizada, ou seja, para cada caso, segundo as suas 

exigências, e em todos os níveis de complexidade (BRASIL, 2002 a).  

“O princípio do SUS envolvido de forma mais direta com a questão 

encaminhamento e trânsito de fluxo da rede é integralidade” (SANTOS, 2015, p. 16). 

Segundo Santos (2015) é um princípio que visa assegurar aos indivíduos a 

possibilidade de receber assistência em todos os níveis de atenção básica.  

Conforme determina a Lei Orgânica de Saúde 8.080/90, que institui o SUS, 

integralidade é a integração de atos preventivos, curativos, individuais e coletivos. A 

integralidade é um termo plural, ético e democrático com diferentes sentidos e usos 

(MACHADO, 2004 apud FONTOURA; MAYER, 2019). 

Reflete-se na articulação entre ações preventivas e assistenciais, buscando um 

atendimento integral com ênfase na prevenção sem descuidar da assistência 

(MATTOS, 2004 apud FONTOURA; MAYER, 2019). 

Na perspectiva deste princípio não podemos reduzir o sujeito à doença que lhe 

provoca sofrimento, e sim buscar uma atenção voltada à ideia de totalidade do sujeito 

(FONTURA; MAYER, 2019). 

Há três grandes conjuntos de sentidos do princípio de integralidade, sendo que 

o primeiro é relacionado às práticas dos profissionais de saúde, o segundo se refere 

à organização dos serviços e o terceiro às respostas aos problemas de saúde 

(MATTOS, 2004, apud FONTURA; MAYER, 2019).  

São muitos os sentidos da integralidade, incluindo entre eles o direito universal 

ao atendimento das necessidades de saúde do usuário, buscando resolutividade nas 

ações, oferecendo respostas abrangentes e adequadas valorizando o mesmo como 

pessoa que é um cidadão inserido em uma comunidade (FONTURA; MAYER, 2019).  

Ao se refletir sobre os sentidos da integralidade também deve-se pensar na 

prática do cuidado, do acolhimento e da humanização. Estes servem como 

instrumentos para que os profissionais e os serviços de saúde desenvolvam uma 

assistência integral (FONTURA; MAYER, 2019).  

1.2 ATENÇÃO PRÍMARIA  

O conselho nacional de secretários de Saúde (CONASS, 2015, p.7), define:  

A atenção primária é um conjunto de intervenções, de saúde no âmbito indi-
vidual e coletivo que envolve: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento 
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e reabilitação. É desenvolvida por meio de exercício de práticas gerenciais e 
sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, 
dirigidas a populações de territórios bem delimitados, das quais assumem 
responsabilidade. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa den-
sidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e 
relevância das populações. É o contato preferencial dos usuários com o sis-
tema de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, 
continuada integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade 
e participação social. A atenção primária deve considerar o sujeito em sua 
singularidade, complexidade, integralidade e inserção sociocultural, e buscar 
a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento das doenças e a redu-
ção dos danos ou sofrimentos que possam estar comprometendo suas pos-
sibilidades de viver de modo saudável.  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com a descentralização e 

capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Ter uma Atenção 

Básica à altura de responder, perto da casa das pessoas, à maioria das necessidades 

de saúde, com agilidade e qualidade e de modo acolhedor e humanizado (BRASIL, 

2019 a). 

Segundo Giovanelli (2018) a qualidade e a abrangência de nossa atenção 

primariam à saúde define os rumos do SUS. De fato, os sistemas públicos universais 

existentes preconizam uma atenção primária à saúde robusta, e o emprego do termo 

atenção primária à saúde alinha-se a universalidade. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo preferencial de organização 

da Atenção Primária à Saúde, através dela é possível abordar o processo de saúde-

doença dos usuários de modo abrangente considerando seu contexto familiar e 

comunitário (BRITO; MENDES; NETO, 2018). 

A ESF tem como propósito contribuir para a organização do SUS, 

proporcionando integralidade e participação da comunidade, surge para o 

fortalecimento da Atenção Básica, a ESF tem como prioridade ações de promoção e 

recuperação da saúde dos usuários, com o objetivo de reorganizar as práticas 

assistenciais, substituindo o modelo de apenas cura da doença, mas sim focalizando 

a atenção na prevenção, a intervenção deve ir além das práticas curativas, o que 

possibilitará aos profissionais de saúde a compreensão abrangente do processo 

saúde-doença (BARROS, 2014). 

Segundo Brasil (2019b) por meio da Estratégia, é possível reorientar o 

processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e 

fundamentos da atenção primária, de ampliar a resolutividade e impacto na situação 

de saúde das pessoas, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 
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1.3 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

Criado em 1994, o Programa Saúde da Família gradualmente tornou-se a 

principal estratégia para a mudança do modelo assistencial e a ampliação do acesso 

de primeiro contato aos serviços de saúde no SUS. Pouco mais de dez anos depois 

foi enunciada como Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), em 2006 (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção 

Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia 

de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma 

reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade 

e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 

importante relação custo-efetividade. Composta no mínimo por médico, enfermeiro, 

auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo 

fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de 

saúde bucal: cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal (PNAB, 2017). 

Segundo Brasil (2017b, n.p), as principais atividades básicas da ESF são:  

Conhecer a realidade das famílias pelas e identificar os problemas de saúde 
mais comuns e situações de risco aos quais a população está exposta; 
Executar procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, 
nos diversos ciclos da vida; 
Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso; 
Prestar assistência integral, buscando contatos com indivíduos sadios ou do-
entes, visando promover a saúde por meio da educação sanitária; 
Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e infor-
mais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos proble-
mas; 
Discutir, de forma permanente, junto à equipe e à comunidade, o conceito de 
cidadania; 
Incentivar a participação ativa nos conselhos locais de saúde e no Conselho 
Municipal de Saúde. 

A ESF busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos 

fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação, 

uso de tabaco, dentre outros. Com atenção integral, equânime e contínua, a ESF se 

fortalece como a porta de entrada SUS (BRASIL, 2017b). 

1.4 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) organizam-se por meio de locais onde 

são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de 
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atenção secundária e terciária (BRASIL, 2016).  

A estrutura operacional das RAS expressa alguns componentes principais: 

centro de comunicação (Atenção Primária à Saúde); pontos de atenção (secundária e 

terciária); sistemas de apoio (diagnóstico e terapêutico, de assistência farmacêutica e 

de informação em saúde); sistemas logísticos (registro eletrônico em saúde, 

prontuário clínico, sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de transporte 

em saúde); e sistema de governança (da rede de atenção à saúde) (MENDES, 2009). 

Para Mendes (2011), em documento organizado pela OPAS, os conteúdos 

básicos das RAS apresentam missão e objetivos comuns; operam de forma 

cooperativa e interdependente; intercambiam constantemente seus recursos; são 

estabelecidas sem hierarquia entre os pontos de atenção à saúde, organizando-se de 

forma poliárquica (Figura 1); implicam um contínuo de atenção nos níveis primário, 

secundário e terciário; convocam uma atenção integral com intervenções 

promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas; 

funcionam sob coordenação da APS; prestam atenção oportuna, em tempos e lugares 

certos, de forma eficiente e ofertando serviços seguros e efetivos, em consonância 

com as evidências disponíveis; focam-se no ciclo completo de atenção a uma 

condição de saúde; têm responsabilidades sanitárias e econômicas inequívocas por 

sua população; e geram valor para a sua população. 

Figura 1 – Da rede hierárquica para a rede poliárquica de atenção à saúde: A mudança dos sistemas 

piramidais e hierárquicos para as redes de atenção à saúde 

 
Fonte: MENDES (2011). 

Segundo Brasil (2016) os serviços de saúde deveriam acontecer por intermédio 

de uma organização ampliada que atendesse às necessidades da população de forma 

eficaz. 

Para Mendes (2009), o conceito de rede de atenção à saúde seriam conjuntos 
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de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns 

e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 

contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à 

saúde, de forma humanizada e com equidade, com responsabilidades sanitária e 

econômica e gerando valor para a população. 

São atributos essenciais das RAS baseadas na atenção básica (KUSCHNIR, 

2014, n.p):  

População/território definidos sob sua responsabilidade e amplo conheci-
mento de suas necessidades e preferências em saúde;  
Extensa rede de serviços de saúde que provê promoção, prevenção, diag-
nóstico, tratamento, gestão de enfermidades, reabilitação e cuidados paliati-
vos e integra os programas focalizados em patologias, riscos e populações 
específicas e os serviços pessoais e de saúde pública;  
 Um primeiro nível de atenção que cubra toda a população e atue como porta 
de entrada do sistema, que integre e coordene o cuidado da saúde e que 
resolva a maioria das necessidades de saúde da população; 
 Prestação de serviços de especialidades nos locais mais apropriados, os 
quais acontecerão preferencialmente em ambientes extra-hospitalares; 
 Existência de mecanismos de coordenação assistencial; 
Cuidado da saúde focado na pessoa, na família e na comunidade; 
Um sistema de governança único para toda a rede; 
Ampla participação social; 
 Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico; 
 Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e valorizados;  
 Sistema de informação integrado, que se vincula a todos os membros da 
rede; 
 Financiamentos adequados e incentivos financeiros alinhados com as metas 
da rede; 
 Ação intersetorial ampla e abordagem dos determinantes da saúde e da 
equidade em saúde. 

Segundo Conass (2015) o objetivo da RAS é prestar atenção integral, de 

qualidade e resolutiva, que atenda às reais necessidades da população, tendo em 

vista a atual situação epidemiológica e demográfica do que vem se dando de forma 

acelerada, com predominância das condições crônicas. 

Os sistemas de atenção à saúde constituem respostas sociais, 

deliberadamente organizadas, para responder às necessidades, demandas e 

preferências das sociedades. Devem ser articulados pelas necessidades de saúde da 

população que se expressam, em boa parte, em situações demográficas e 

epidemiológicas singulares (MENDES, 2011). 

De acordo com a Secretária Municipal de Saúde -SP (2017), as RAS têm como 

objetivo reorganizar os serviços de saúde da rede municipal proporcionando aos 

cidadãos uma rede de serviços de saúde mais clara, racionalizada e resolutiva. 

Espera-se que o usuário do sistema de saúde municipal seja atendido pelo serviço 
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mais adequado a sua situação de saúde quando necessitar, proporcionando assim 

maior satisfação com o serviço ofertado, melhores resultados e a otimização dos 

recursos disponíveis por meio da economia de escala.  

Os modelos de atenção à saúde são configurados, em determinado tempo e 

em determinado lugar, em função da visão prevalecente da saúde, da situação 

demográfica e epidemiológica e dos fatores econômicos e culturais vigentes 

articulando, singularmente, diferentes intervenções no processo saúde/doença 

(SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SP, 2017). 

De acordo com o Município de Macieira tem a formação de uma rede de 

serviços de saúde em que a coordenação do cuidado seja de responsabilidade da 

Atenção Básica. Para tanto, abrange de uma forma adequada a cobertura assistencial 

através da ESF. Também fazem parte da rede de assistência de Saúde os seguintes 

serviços: CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), NASF (Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família), academia de saúde, Atenção domiciliar, equipe de saúde 

bucal, Centro de especialidades odontológicas, agentes de Vigilância em Saúde e 

agentes de Defesa Civil que atuarão junto às equipes de Saúde da Família, policlínicas 

com atendimentos especializados, hospital de referência e farmácias. 

1.5 INFORMATIZAÇÃO DO SUS (2012/2013) 

O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) contribui para a gestão da 

atenção básica desde 1998 a 2013 mas, por necessidade de atender aos novos 

conceitos tecnológicos de integração e interoperabilidade entre os sistemas de 

informação em saúde e impossibilidade tecnológica de desenvolver o SIAB o 

Ministério da Saúde optou por desenvolver um novo sistema (SOARES, 2016)  

A substituição do SIAB pela estratégia e-SUS fez parte do compromisso de 

reestruturação, assumido pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) da Secretaria 

de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS), com o objetivo de melhorar 

a qualidade da informação em saúde e de otimizar o uso dessas informações pelos 

gestores, profissionais de saúde e cidadãos (BRASIL, 2014).  

O e-SUS AB instrumentaliza a coleta de dados ao oferecer dois sistemas de 

software (Coleta de Dados Simplificada e Prontuário Eletrônico do Cidadão) que 

podem operar tanto em unidades básicas de saúde (UBS) que não possuem 

computador quanto em UBS que dispõem de computador nos consultórios e salas de 

atendimento (BRASIL, 2012). 
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O nome e-SUS faz referência a um SUS eletrônico, cujo objetivo é facilitar e 

contribuir com a organização do trabalho dos profissionais de saúde, elemento 

decisivo para a qualidade da atenção à saúde prestada à população (DATASUS, 

2014).  

O uso do E-SUS AB deve permitir o acompanhamento de cada usuário, de 

forma integrada com outros sistemas do SUS, automatizando o processo de trabalho 

e também a produção da informação para os profissionais, produzindo, assim, uma 

gestão qualificada e direcionada ao cuidado (MEDEIROS et al., 2016). 

O E-SUS AB conta com dois softwares: Sistema com Coleta de Dados 

Simplificada (CDS) e Sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) 

(MEDEIROS et al., 2016). 

A CDS é um dos componentes da estratégia e-SUS AB, sendo utilizada 

principalmente nos serviços de saúde que não dispõem de sistema informatizado para 

utilização rotineira no trabalho. A estratégia avança ao permitir a entrada dos dados 

orientada pelo curso natural do atendimento e não focada na situação-problema de 

saúde. A entrada de dados individualizados por cidadão abre caminho para a gestão 

do cuidado e aproximação destes dados ao processo de planejamento da equipe. 

Porém o sistema só será completo e efetivo com o envolvimento dos gestores, dos 

profissionais de saúde e dos trabalhadores do SUS na implantação, utilização e 

aprimoramento contínuo da estratégia e-SUS AB (BRASIL, 2014). 

1.6 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE 

O trabalho em equipe multiprofissional e a interdisciplinaridade constituem de 

fragmentos disciplinares que se intercedem, emergindo subdisciplinas densas 

conceitualmente e especializadas em novos objetos, com novos métodos de 

investigação, novas perspectivas teóricas (GELBCKE; MATOS; SALLUM, 2012). 

A equipe multiprofissional representa um dos núcleos desta rede. Tais equipes 

constituem-se grupos que vivenciam e operam esta construção na prática cotidiana, 

carregando as contradições inerentes ao nosso tempo. Contradições que colocam, de 

um lado, os novos paradigmas e, de outro, a formação dos profissionais e a 

configuração das instituições, ainda marcadas pela fragmentação do conhecimento, 

pela setorização do trabalho, pelas estruturas hierárquicas de poder e pela cultura 

corporativa (FERIOTTI, 2009). 

“A interdisciplinaridade pode ser um caminho para integrar conhecimento e 
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ação e qualificar o agir, na busca pela integralidade da atenção” (SCHERER; PIRES; 

JEAN, 2020, n.p). 

De acordo com Feriotti (2009) as práticas interdisciplinares, visam à 

constituição da integralidade sem, no entanto, perder a multiplicidade, pressupõe a 

vivência com a diversidade, uma vez que colocam em comunicação diferentes formas 

de descrever, analisar, explicar e intervir na realidade. Uma realidade que, embora 

descrita de forma fragmentada, mantém sua unidade. 

A interdisciplinaridade é conceituada pelo grau de integração entre as 

disciplinas e a intensidade de trocas entre as especialidades, desse processo 

interativo, todas as disciplinas devem sair enriquecidas (COSTA, 2007).  

Mesmo sendo muito importante, se tem inúmeras dificuldades encontradas 

para que se tenha um trabalho multiprofissional e interdisciplinar, principalmente se 

considerarmos a necessidade de romper com uma prática ainda fragmentada, fruto 

de formação disciplinar e de valorização das especializações, bem como da própria 

forma como o trabalho na área da saúde tem se estruturado. Ao considerarmos que a 

disciplina se constituiu ao longo da história, e tem modelado a forma de organização 

das profissões bem como do trabalho, com um modelo fragmentado em que cada 

profissional realiza parcelas do trabalho sem integração com as demais áreas 

envolvidas, há que se buscar um trabalho mais integrador, visando a abrangência do 

cuidado em saúde. Isto se deve a necessita dos vários olhares dos profissionais, 

inclusive para atender ao que preconiza o Sistema Único de Saúde, ao apontar a 

integralidade como um dos pilares de sustentação da atenção à saúde (GELBCKE; 

MATOS; SALLUM, 2012). 

1.7 COMUNICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

A comunicação efetiva se dá entre os profissionais da saúde quando estes 

transmitem ou recebem uma informação de forma completa e exata, anotando-a e 

relendo-a para o seu transmissor e este necessita confirmar a precisão dos dados. A 

comunicação efetiva ocorre na instituição em casos de transferências de pacientes 

entre setores, de transmissão de informações por telefonemas e relatos verbais 

diretamente entre profissionais, de formulários e notas de transferência de pacientes, 

de orientações verbais em situações de emergências ou urgências (OLINOA, et al., 

2019). 

O ato comunicativo é destacado como processo de compartilhamento e ajuda 
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entre o trabalhador de saúde e o usuário assistido (MARINUS, et al., 2013). 

A comunicação efetiva e o trabalho da equipe multiprofissional são 

compreendidos como determinantes da qualidade e da segurança na prestação de 

cuidados aos indivíduos. As falhas na comunicação entre os profissionais de saúde 

têm sido um dos principais fatores que contribuem para a ocorrência de eventos 

adversos e, consequentemente, diminuição da qualidade dos cuidados. Os 

profissionais prestadores de cuidados de saúde têm dificuldades de manter uma 

comunicação que favoreça o trabalho em equipe e a continuidade dos cuidados em 

saúde (OLINOA, et al., 2019). 

Entre os principais desafios encontrados para a comunicação efetiva no 

trabalho em equipe da saúde, tem-se: a diversidade na formação dos profissionais, em 

que o treinamento para comunicação pode diferir entre os indivíduos; a tendência de 

uma mesma categoria profissional se comunicar mais uns com os outros; o efeito da 

hierarquia, situação que pode inibir os demais membros da equipe interdisciplinar. 

Apesar de inúmeras dificuldades, muitos gestores têm se apoiado em técnicas de 

treinamento em equipe baseada em simulações multidisciplinares, com ênfase em 

temas como liderança, consciência situacional, apoio e confiança mútua, comunicação 

e o papel de cada membro na equipe (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015). 

“Assim, uma cultura organizacional com missão embasada em objetivos e 

estratégias com efetivas configurações de comunicação, refletirá positivamente nos 

processos assistenciais e, consequentemente, na qualidade dos serviços” 

(NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015, p.639). 

1.8 ENCAMINHAMENTOS ENTRE A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL  

Para Costa (1978, n.p): 

O desenvolvimento do trabalho em equipe obedece a dinâmica uniforme e 
coerente de um plano bem estudado e não simplesmente o resultado da com-
posição de diversos profissionais interdisciplinares para prestarem uma as-
sistência eficiente e condigna ao paciente  

Pode-se dizer que as ações se articulam com o conjunto de profissionais da 

equipe. As conexões entre os trabalhos dão na realização de grupos educativos e nos 

encaminhamentos. No entanto, a troca de informações no que diz respeito à 

especificidade dos seus trabalhos é restrita. No cotidiano do trabalho, fica mais 

evidente a justaposição das suas ações, mostrando que algumas ações ainda 
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remetem à equipe agrupamento (PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013). 

O estabelecimento de uma relação dialógica no interior das unidades de saúde 

pode contribuir para a superação de relações hierarquizadas, em que os profissionais 

raramente conhecem as potencialidades dos outros. O profissional de saúde precisa 

atuar de forma a identificar qual a fundamentação do saber do outro, as relações 

causais determinadas dos processos por ele vivenciados e o modo de se cuidar. A 

partir da visão que o outro tem do problema, o profissional estabelece melhor 

estratégia de ação. É necessário também, compreender a linguagem e o significado 

das expressões próprias de determinada coletividade, assim como fazer-se 

compreender, compartilhando e possibilitando a construção recíproca de novos 

conhecimentos (PAULA, 2004). 

No entanto, é necessário mecanismos que pudessem facilitar o atendimento da 

família na unidade de saúde, sendo realizado encaminhamento de forma correta (PE-

REIRA, 2011). 

O encaminhamento dado frente aos mais variados problemas percebido, indi-

viduais e coletivos. Para tanto, não basta que os especialistas em saúde tenham do-

mínio e apliquem isoladamente os seus saberes profissionais específicos, é preciso 

somar saberes para dar respostas efetivas e eficazes aos problemas complexos que 

envolvem a perspectiva de viver com qualidade incluindo o ambiente de trabalho.  

Além do campo da responsabilidade e do saber específicos de cada profissão, há um 

campo de competência e de responsabilidade compartilhado, com isso, é necessário 

desenvolver práticas que contribuam com a qualidade profissional e com a troca de 

conhecimento entre os membros da equipe e entre os usuários, ações que transfor-

mem a realidade do território adstrito (PAULA, 2004).
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1.9 REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA  

Fratini (2007), aponta que conceitos de referência e contra referência em 

saúde, ainda se encontram num estágio de pouco desenvolvimento, tanto em relação 

aos seus possíveis sentidos teóricos quanto no que refere à efetivação e divulgação 

de experiências, exitosas ou não.  

Referência representa o maior grau de complexidade, para onde o usuário é 
encaminhado para um atendimento com níveis de especialização mais com-
plexos, os hospitais e as clínicas especializadas. Já a contra referência diz 
respeito ao menor grau de complexidade, quando a necessidade do usuário, 
em relação aos serviços de saúde, é mais simples, ou seja, “o cidadão pode 
ser contra referenciado, isto é conduzido para um atendimento em nível mais 
primário”, devendo ser esta a unidade de saúde mais próxima de seu domici-
lio (FRATINI, 2007, p. 29) 

É evidente também que as experiências para viabilizar este modelo técnico-

assistencial ainda são muito isoladas e frágeis, não permitindo generalizações, 

mesmo ao nível de políticas públicas municipais (FRATINI; SAUPE; MASSAROLI, 

2008).  

Podemos assegurar que para concretização de um sistema de referência e 

contra referência é importante a existência de registros e comunicação, para que 

possa haver melhora na qualidade de assistência oferecida ao paciente (FRATINI, 

2007). 

“Referência e contra referência significa proporcionar ao usuário o acesso aos 

níveis diferenciados de complexidade, com mérito de garantir a eficácia na utilização 

dos recursos e a universalização do acesso, a equidade e integralidade” (FRATINI, 

2007, p. 31). 

No qual funciona dentro da lógica da hierarquização, pois o trânsito pelo fluxo 

da rede segue diferentes níveis. O profissional da UBS que deseja encaminhar um 

paciente para outros conhece a hierarquia do sistema, e sabe que referenciar significa 

indicar o paciente para outro nível de cuidados (SANTOS, 2015). 

Tendo em vista, um modelo eficiente, principalmente no item humanização, 

mantendo o vínculo entre paciente, família e sistema de saúde (FRATINI, 2007). 

O Sistema de Referência e Contra referência caracteriza-se por uma tentativa 

de organizar os serviços de forma a possibilitar o acesso pelas pessoas que procuram 

os serviços de saúde. Esse sistema vem, então, para otimizar o funcionamento do 

sistema de saúde, proporcionando ao usuário adequado atendimento a partir do 
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conhecimento pregresso do seu estado de saúde e tratamentos passados.  Assim, um 

serviço de saúde informará ao outro a respeito dos procedimentos realizados e as 

possíveis condutas a serem seguidas (ALVES, et al., 2015). 

 Além de tudo é evidenciado que na referência, a necessidade de melhoria no 

processo de registro das informações clínicas dos pacientes no sistema de regulação 

na APS, para que se fortaleça a referência do paciente de modo que haja continuidade 

ao seu cuidado no fluxo da rede. Na contra referência, identificou-se o 

acompanhamento descontinuado na APS, na identificação dos pacientes que 

receberam alta hospitalar e se encontravam em seus domicílios, devido à ausência 

de um processo formal de contra referência destes pacientes à APS, destacando a 

família na busca por atendimento neste setor (KAHL, et al., 2017). 

Porém o Sistema e-SUS disponibiliza a ferramenta de referência e contra 

referência, que oferta aos profissionais a possibilidade de registrar e gerar a 

impressão da solicitação de encaminhamento para atendimento em serviços de 

atenção especializada. É possível visualizar todos os encaminhamentos solicitados 

para o cidadão em atendimento. O componente de filtro permite a busca pelo 

profissional solicitante, pela especialidade e pela data. Para o registro do 

encaminhamento são necessárias as informações da especialidade a ser solicitada, 

opcionalmente, é possível incluir complemento à especialidade. Também é necessário 

um código CID10 ou CIAP2 (a depender da categoria profissional que está solicitando 

o encaminhamento) relacionado a avaliação realizada durante a consulta e a 

necessidade do encaminhamento. A classificação de risco também é um campo de 

preenchimento obrigatório. A classificação utilizada nesta ferramenta obedece ao 

padrão determinado pelo Sistema Nacional de Regulação (SISREG). Informações 

relacionadas ao “motivo do encaminhamento” e “observações” podem ser incluídas, 

porém sem obrigatoriedade. A ferramenta de encaminhamento permite visualizar cada 

solicitação em uma lista com as informações de classificação de risco, data da 

solicitação, especialidade e hipótese/diagnóstico. Além disso, é possível realizar a 

impressão da solicitação. A impressão, além dos dados da solicitação, traz o campo 

da contra referência, na qual pode ser preenchido pelo profissional de saúde do 

serviço referenciado, como forma de devolver à UBS as informações importantes 

sobre a situação de saúde do cidadão encaminhado (BRASIL, 2020). 

Os dados servem de subsídios para auxiliar a organização da rede de saúde 

no município e melhor articulação dos serviços nos diferentes níveis de atenção, para 
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que sejam absorvidos pela atenção primária. Torna-se imprescindível que um 

instrumento de referência e contra referência seja colocado em prática nos 

estabelecimentos de saúde, para haver a integração da rede e continuidade dos 

cuidados oferecidos a esse paciente, facilitando, assim, o acesso dos usuários em 

todos os níveis de complexidade, além da melhoria da qualidade da atenção prestada 

à população (ALVES, et al., 2015). 

Um dos múltiplos sentidos da integralidade pode ser efetivado através de 

sistemas de referência e contra referência monitorados por acompanhamento e 

avaliação (FRATINI; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

O sistema de referência e contra referência, quando tem um bom nível de 

efetividade, atende aos propósitos do princípio da integralidade da atenção e reforça 

a resolubilidade, pois proporciona ao paciente um tratamento contínuo, até a 

resolução do problema, independentemente de sua complexidade. Faz parte de uma 

rede hierarquizada e integrada de cuidados e serviços que deveria se iniciar na APS, 

porta de entrada do sistema, até os níveis de alta complexidade e assim possibilita o 

percurso direcionado dos usuários. Este Sistema é um modo de ordenação dos 

serviços de saúde, que viabiliza o acesso das pessoas que buscam as Unidades de 

Saúde e todos os serviços existentes no Sistema Único de Saúde, objetivando o 

cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS e assegurando o acesso do paciente 

a todos os níveis de complexidade do Sistema. Assim, garantindo a universalidade, 

equidade e igualdade (RAMOS, 2018).  

Por isso é fundamental aumentar a adesão dos profissionais de saúde ao 

sistema de referência e contra referência melhorando a comunicação intersetorial e 

garantindo um tratamento integral do paciente. É um método eficaz de vinculação e 

acompanhamento do fluxo do usuário no sistema, mas que pode ser aprimorado de 

forma a facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, especialmente nesse momento 

em que os sistemas de informação estão sendo cada vez mais utilizados no setor 

saúde, associando o elemento facilitador do prontuário eletrônico que ajudariam, e 

muito, nessa comunicação. Devem ser desenvolvidos também métodos de 

capacitação profissional para que este importante meio de comunicação se torne 

eficaz e seja utilizado coerentemente com os preceitos a que se propõe o SUS 

(CALISTRO, 2014).  
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

O presente estudo optou-se por realizar uma pesquisa utilizando uma 

abordagem qualitativa com método descritivo-exploratório, priorizando a fala dos 

participantes. A aplicação da metodologia qualitativa no campo da saúde torna-se 

importante, sobretudo por que "o objeto saúde oferece um nível possível de ser 

quantificado, mas ultrapassa quando se trata de compreender dimensões profundas 

e significativas que não conseguem ser aprisionadas em variáveis (MINAYO,1999). 

“A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). 

Dessa forma: 

[...] a pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação formativa, quando se 
trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo quando 
é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata de selecionar as 
metas de um programa e construir uma intervenção, mas não é adequada 
para avaliar resultados de programas e planos (ROESCH, 1999, p.155). 

Com o objetivo de desenvolver um estudo de qualidade e proporcionar 

sugestões de aperfeiçoamento, o mesmo terá em seu desenvolvimento as pesquisas 

do tipo: exploratória, descritiva, bibliográfica, documental e estudo de caso. 

Andrade (2006, p.124) define: 

A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo trabalho científico. São 
finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando bibliográfica, 
proporcionar maiores informações sobre determinado assunto; facilitar a de-
limitação de um tema de trabalho; definir os objetivos ou formular as hipóte-
ses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho que 
se tem em mente. 

“A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o 

que deseja pesquisar” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). 

Conforme Marconi; Lakatos (2007, p. 20) a pesquisa descritiva “Delineia o que 

é aborda também quatros aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de 

fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”. 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 
realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados 
atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente 
pode ajudar a planificação do trabalho, evitar duplicações e certos erros, e 
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representa uma fonte indispensável de informações podendo até orientar as 
indagações (MARCONI, LAKATOS, 2007, p.24). 

2.2 LOCAL DE PESQUISA  

A pesquisa foi realizada na cidade de Macieira, sua população perfaz um total 

de 1775 habitantes (IBGE, 2019). A rede de serviços de saúde do município está dis-

tribuída territorialmente em uma ESF e uma Unidade Básica de saúde de apoio que 

recortam toda a extensão territorial da cidade. Os locais escolhidos para a realização 

desta pesquisa foram as Unidades de Saúde da Família Central e KM 30 com a par-

ticipação da equipe multiprofissional.  

2.3 POPULAÇÃO/AMOSTRA  

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram dez profissionais da equipe 

multiprofissionais, sendo um médico, quatro enfermeiras, duas fisioterapeutas, uma 

psicóloga, uma nutricionista e a secretária municipal de saúde, das unidades Básicas 

de Saúde (UBS), localizadas no município de Macieira.  

2.4 COLETA DE DADOS  

  As técnicas de coleta de dados utilizadas neste estudo foram: encontros 

semiestruturados e observação dos participantes da equipe multiprofissional nos 

encontros. Tais observações e registros foram realizados no período de janeiro a maio 

de 2020. 

2.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, sob o número do 

parecer: 3.775.665. Sendo assim a participação dos profissionais na pesquisa foi feita 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 1), 

conforme solicitação da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde para 

pesquisa com seres humanos. 

Os sujeitos da pesquisa receberam a informação sobre os objetivos e 

benefícios do estudo e ficaram cientes de que os riscos existentes são de tornar 

público o modo como são desenvolvidas as atividades diárias do seu trabalho em 

saúde. Além disso, receberam a orientação de que a qualquer momento poderiam 
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desistir de participar da pesquisa respeitando o princípio da não-maleficência, tendo 

a liberdade para se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, sem sofrer qualquer tipo de penalização. Outra garantia oferecida foi a 

de sigilo e anonimato.  

Além disso, o nome da unidade não será identificado na divulgação dos 

resultados, bem como o nome da equipe. 

2.6 PROCEDIMENTOS  

A realização do estudo ocorreu entre os meses de janeiro e maio de 2020 do 

corrente ano, utilizando manual do ministério da Saúde para repassar aos 

profissionais e incentivar o uso do sistema.  

Foram realizadas cinco etapas com a equipe de profissionais de saúde. As 

etapas foram planejadas, desenvolvidas, conforme a necessidade da equipe e 

documentada com fotos dos encontros, mediante autorização do termo de uso de 

imagem (anexo 2). Além disso, foi utilizado um diário de campo para anotações de 

falas, observações assistemáticas, e suas percepções, para descrição posterior.  

As etapas foram organizadas de acordo com o seguinte planejamento: 

1ª Etapa: Contato inicial, que se caracteriza pelo conhecimento da RAS do 

município, da equipe e sistema de informação utilizado. 

2ª Etapa: Apresentação do projeto à Secretária Municipal de Saúde. 

3ª Etapa: Encontro com enfermeiros para escuta da funcionalidade do 

sistema informatizado, dificuldades existentes e sugestões de melhoria.  

4ª Etapa: Realizar encontro com a equipe multiprofissional, apresentando a 

ferramenta de referência e contra referência, incentivando a utilização da mesma 

como forma de agilidade e qualidade na assistência e manejo da ferramenta no e-

SUS. 

5ª Etapa: Dialogar com equipe sobre a utilização da ferramenta de contra 

referência e referência do e-SUS e analisar a efetivação. 

2.7 ANÁLISE DE DADOS  

Com o objetivo de analisar as interações estabelecidas durante as observações 

dos encontros, assim como interpretar os textos produzidos a partir dos diálogos, 

foram utilizadas ferramentas e concepções advindas da Análise do Discurso (AD), 
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segundo Pereira (2011), isto porque estas se aproximam da teoria do agir 

comunicativo e dos atos de fala. Todas estas vertentes da filosofia da linguagem 

advogam por uma concepção da linguagem em que essa não é considerada mais 

como apenas veículo para expressar as ideias das pessoas, função de representação 

da linguagem. Na verdade, a linguagem é a própria condição de nosso pensamento, 

assim como é um meio para representar a realidade.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse contexto, o fortalecimento da Atenção Básica é primordial, como o 

primeiro contato, de forma acolhedora e resolutiva para o conjunto das necessidades 

de saúde, além de possibilitar a criação de condições concretas para a garantia e 

coordenação da continuidade do cuidado nas linhas de cuidado priorizadas nas redes 

(PINTO; SOUSA; FLORÊNCIO, 2012).  

O acesso aos serviços públicos de saúde é um elemento essencial na avaliação 

da qualidade e direito qualificado da população, independente da complexidade do 

serviço (VAITSMAN; ANDRADE, 2005) 

A RAS é a integração de todo o sistema de saúde, sendo importante a 

articulação entre os serviços de saúde para que os trabalhadores possam estabelecer 

comunicações e trocas a fim de criar vínculo com o usuário, para que seja 

acompanhado na RAS para a continuidade de sua assistência. Esse “caminhar na 

rede”, com vistas a atender às suas necessidades e demandas, pode ser chamado de 

cuidado compartilhado (MENDES, 2011). 

A análise e o discurso dos profissionais de saúde apontam claramente a 

escassez do uso da informatização na RAS. 

Os resultados das etapas serão apresentados de forma sequencial: 

1ª Etapa: No dia 22/01/2020, foi realizado uma visita na unidade básica de 

saúde de Macieira, conhecendo a estrutura física, a equipe multiprofissional, o sistema 

utilizado. O qual desde 2014 está implantado na unidade o sistema e-SUS, de forma 

iniciativa em programas específicos, como imunização, pré natal e triagem, porém 

ainda a equipe utiliza o prontuário físico em grande escala, mesmo sendo um requisito 

do Ministério da Saúde, a informatização. Observa -se que aos poucos a equipe vêm 

tentado se habituar com o sistema, introduzindo parcialmente as atividades e registros 

diários.  

Dessa forma os sistemas de informação em saúde, aliados às novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) por meio dos registros eletrônicos em 

saúde, produzem de forma organizada informações sobre a eficiência das ações e 

situações de saúde da população. Os sistemas informatizados permitem o registro 

integrado dos dados dos pacientes e que os profissionais atuem com as melhores 

práticas disponíveis visando à qualidade do cuidado (THUM; BALDISSEROTTO; 

CELESTE, 2019).  
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A atenção primária vem passando por um processo de adaptação diante do 

surgimento de tecnologias dos serviços de saúde, que vem se expandindo cada vez 

mais, ao qual repercutem de forma positiva tanto para a população quanto para os 

profissionais envolvidos (SILVA, 2017). 

Dentre esses fatores estão a qualidade da interface com o usuário, 

funcionalidade dos recursos, qualidade dos dados coletados e integração com outros 

sistemas. Dada a recente utilização da estratégia e-SUS AB como novo sistema de 

informação agregado à informatização das equipes, faz-se necessário avaliar as 

implicações que podem ocorrer no registro dos dados para o sistema de saúde no 

país (THUM; BALDISSEROTTO; CELESTE, 2019). 

2ª Etapa: No dia 29/01/2020, foi realizado encontro para apresentação da 

proposta de implementação da referência e contra referência para a secretária 

municipal de saúde, a qual relatou que “a equipe não realiza referência e contra 

referência, apenas verbalmente mas entende que é uma ferramenta importante, para 

desenvolver um cuidado melhor ao paciente”, dessa forma compreendendo a 

importância do sistema de referência e contra referência incentivou a implementação 

da proposta (Apêndice A). 

Assim o papel de complementar os diferentes níveis de atenção à saúde remete 

ao conceito da integralidade, entendida como a garantia do direito de acesso dos 

usuários às ações e serviços dos diferentes níveis de complexidade, com fluxos ou 

percursos definidos e organizados espacialmente de forma a assegurar a 

continuidade dos cuidados em unidades localizadas o mais próximo possível dos 

cidadãos (SERRA; RODRIGUES, 2010). 

Essas informações são de suma importância, pois quando as informações 

sobre a referência e contra referência do paciente são registradas, a abordagem, 

global é feita de forma eficaz (SANTOS, 2015).  

Portanto Regulação de Sistemas de Saúde, tem como objeto os sistemas 

municipais, estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores 

públicos, definindo a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macro diretrizes para a 

Regulação da Atenção à Saúde e executando ações de monitoramento, controle, 

avaliação, auditoria e vigilância desses sistemas. Exercida pelas Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde, conforme pactuação estabelecida no Termo de 

Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde; tem como objetivo garantir a adequada 

prestação de serviços à população e seu objeto é a produção das ações diretas e 
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finais de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e 

privados, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, definindo estratégias e 

macro diretrizes para a Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à 

Saúde, também denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de 

serviços executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e 

vigilância da atenção e da assistência à saúde no âmbito do SUS (BRASIL, 2008). 

3ª Etapa: No dia 18/02/2020 foi realizado um encontro com as enfermeiras da 

unidade básica de saúde de Macieira, (apêndice B) foi apresentado a proposta de 

implementação, demostrando a importância da realização de referência e contra 

referência. Os profissionais relataram como faziam, que tentaram implantar com um 

formulário próprio (anexo C), e relataram que “ Não conseguiram efetivar, apenas se 

comunicam verbalmente”, ainda comentaram a importância, “que acontece precisão 

da informação, cuidado integral ao paciente, informações armazenadas para todos os 

profissionais terem conhecimento do caso e encaminhamentos adequados e retornos 

eficientes. Porém mesmo sabendo de toda a importância não tinham conhecimento 

da ferramenta de referência e contra referência que o e-SUS disponibiliza”.  

A partir disso, observa-se pelas falas dos participantes que ainda a inúmeras 

dificuldades para usar o sistema e-SUS, apresenta fragilidades no município 

investigado. Apesar de alguns trabalhadores compreenderem como ele funciona, 

ficam evidentes o despreparo e a desinformação sobre como trabalhar, o que pode 

sinalizar as limitações da gestão e organização do conjunto de serviços de assistência 

à saúde. Assim conclui-se que para qualificar o serviço no sistema e-SUS são 

necessários profissionais capacitados e qualificação da prestação de serviços.  

Dessa forma há dificuldade de articulação nos serviços de saúde e o trabalho 

solitário. A falta de comunicação entre os trabalhadores dos serviços, o 

desconhecimento sobre os serviços da rede, a carência de educação permanente, a 

ausência de retorno dos serviços e a falta de responsabilização dos profissionais 

envolvidos no cuidado foram destaque, o que fragiliza os processos de referência e 

contra referência. Também as principais dificuldades encontradas pelos indivíduos são 

a integralidade e a continuidade do cuidado, sendo importante a estruturação da RAS, 

o fortalecimento da integração entre os trabalhadores, a fim de pactuar os fluxos de 

assistência à saúde na rede. Esses processos encontram resistências e dificuldades 

para a sua efetivação e formalização, sendo necessária a sensibilização/capacitação 

sobre a Rede de Atenção à Saúde com vistas a oferecer ao usuário cuidado integral. 



41 
 

É nesse contexto que se inserem a atuação multiprofissional e interdisciplinar e a 

necessidade de trabalhar em redes (BRONDANI, et al., 2016). 

É necessário conhecer os processos de referência e contra referência, uma das 

ferramentas de gestão que o SUS traz para sua consolidação. Esses processos 

constituem parte da competência de cada componente da RAS e apresentam como o 

modo de organização dos serviços configurados em redes, sustentados por critérios, 

fluxos e mecanismos de pactuação de funcionamento para assegurar a atenção 

integral aos usuários (BRONDANI, et al., 2016). 

Atualmente, as recomendações para a organização dos serviços e para as 

práticas dos profissionais estão corroborando com os parâmetros estabelecidos, o 

sistema de saúde deve ter como porta de entrada e principal ponto de contato a 

Atenção Primária à Saúde, a qual necessita ter resolutividade e fundamentar-se no 

vínculo e no cuidado longitudinal, modificando os padrões e os estilos de vida da 

população atendida (SOUZA; MENANDRO, 2011). 

4ª Etapa: No dia 05/05/2020 e 06/05/2020 foi realizado um encontro com a 

equipe multiprofissional, (Apêndice C) de ambas as unidades do município de 

Macieira, respeitando todas as medidas de cuidados, conforme o DECRETO Nº 587, 

30 DE ABRIRL DE 2020 e autorizado pela Secretária Municipal de Saúde o 

acontecimento do encontro (Anexo D). Neste dia foi demonstrada a ferramenta da 

referência e contra referência e como utiliza, seguindo orientações do manual do 

ministério da saúde, a equipe participou ativamente, e após acessar, manusear a 

ferramenta, foi discutido a viabilidade de utilizar esta (Apêndice D). Além de ressaltar 

a importância e fundamentar através da PORTARIA Nº 2983, DE 11 NOVEMBRO DE 

2019 (Anexo J), que institui o programa de apoio à informatização e qualificação dos 

dados da atenção primária à saúde, com o objetivo de informatizar todas as equipes 

de Saúde da Família, tendo indicadores a serem compridos e dentro desses o 

encaminhamento através da referência e contra referência, se cumprir todos terá um 

apoio ao município na melhoria dos serviços de informatização no âmbito da atenção 

primária à saúde. Contudo os profissionais demonstraram interesse e aceitação da 

ferramenta, além disso, a odontóloga da UBS apresentou como eles realizam a 

referência, exposto em (anexo 5), mas reconhece que a nova ferramenta do e-SUS é 

acessível e de fácil manejo, com possibilidade de adotar o novo meio. Ainda, foi 

sugerido, pelos profissionais, que fosse organizado um roteiro de passo a passo como 
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acessar e manejar a ferramenta, podendo esse contribuir para o uso efetivo da 

Referência e Contra Referência. 

5ª Etapa: No dia 19/05/2020 Conforme a solicitação dos profissionais foi 

disponibilizado nos murais de cada sala de atendimento o roteiro de passo a passo 

da utilização da referência e contra referência, (Apêndice E) e dialogado com os 

profissionais sobre o uso. Relataram que não utilizaram a ferramenta de referência e 

contra referência do e-SUS pelo fato da pandemia, que não estão realizando 

encaminhamentos. 

A incorporação de tecnologia da informação por meio do registro eletrônico de 

dados em saúde na atenção básica transforma a organização do trabalho e as práticas 

profissionais. A informatização traz melhorias na organização do trabalho, para os 

usos da informação e possibilita a inserção digital do profissional. A tecnologia “leve” 

da atividade de cuidado da saúde não é reproduzida pela informatização, a qual 

aumenta a necessidade de incorporação de saberes aos profissionais, melhora as 

condições de trabalho, organiza a coleta de dados, aproxima os usos da informação 

por quem os registrou, e amplia a capacidade de gestão das políticas de saúde (GAVA; 

et al., 2016). 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ESF encontra-se hoje no centro dos debates de políticas de saúde no país. 

Por isso mesmo cada vez mais são produzidos estudos interessados em avaliar sua 

implementação nas realidades locais, revelando os avanços e também os desafios 

enfrentados pela equipe para se consolidar como reorganizadora do sistema de saúde 

atendendo aos princípios do SUS e da APS. 

 A referência e contra referência, ainda se encontram num estágio de pouco 

desenvolvimento, tanto em relação aos seus possíveis sentidos teóricos quanto no 

que refere à efetivação. Portanto seria muito importante a utilização, pois com a 

Referência o usuário é encaminhado para um atendimento com níveis de 

especialização mais complexos, os hospitais e as clínicas especializadas. Já a contra 

referência quanto a necessidade do usuário, em relação aos serviços de saúde, é 

mais simples. É evidente também que as experiências para viabilizar este modelo 

ainda são muito isoladas e frágeis. 

Em pesquisa bibliográfica, os diálogos abordam como horizonte normativo o 

conceito ampliado de saúde advindo da medicina integral, ou seja, eles têm em 

comum a abertura para outras necessidades dos usuários que não as diretamente 

ligadas a uma doença, ao mesmo tempo em que buscam realizar práticas de 

prevenção e promoção à saúde. 

O presente estudo trouxe como objetivo geral, a proposta de implementação 

de um sistema de referência e contra referência na equipe de saúde da família do 

município de Macieira a fim de melhorar a assistência. Para desenvolver o objetivo 

geral elaboramos três objetivos específicos: Conhecer e compreender como é o 

funcionamento atual do sistema de informação na ESF de Macieira; Sugerir que todos 

os profissionais utilizem o instrumento de referência e contra referência do e-SUS; 

Promover a orientação aos profissionais sobre importância de realizar a referência e 

contra referência.  Objetivos estes que foram concluídos a partir de encontros com os 

profissionais, estes nomeados como “etapas” e após analisados os resultados, 

descritos em forma sequencial, utilizando as falas dos profissionais, bem como as 

observações da acadêmica. 

Podemos considerar que foram atingidos objetivos propostos, pois, toda a 

equipe multiprofissional participou ativamente e demonstrou interesse pela ferramenta 

e utilização, favorecendo a melhoria contínua da assistência da equipe 
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multiprofissional como um instrumento confiável de coleta de informações a respeito 

do cliente que passará por um encaminhamento.  

Acreditamos que quando a equipe multiprofissional conhece e utiliza o sistema 

de forma correta, este poderá direcionar uma assistência qualificada e humanizada 

fornecendo todos os subsídios para que ele receba um plano de cuidados de 

intervenção para seu problema.  

Com o desenvolvimento deste estudo pode detectar que não existe nenhuma 

utilização da referência e contra referência que visem a melhoria contínua da 

sistematização da assistência da equipe multiprofissional em um cuidado integral com 

o paciente. Pois as falas deixam claro que não há utilização de nenhuma ferramenta 

de referência e contra referência, bem como foi possível observar a dificuldade de 

trabalhar com o prontuário eletrônico de forma integral. Ainda, podemos pontuar as 

dificuldades dos profissionais, muitas vezes, em utilizar a informatização como 

ferramenta de trabalho, seja por não ser seu cotidiano ou por dificuldades no manejo 

das ferramentas de informática. Deste modo, consideramos que as instituições de 

saúde devem oferecer capacitações e desenvolver a utilização do sistema como fator 

prioritário tanto para melhorar suas atividades na qualidade da assistência quanto 

para  atingir os indicadores priorizados pelo ministério da saúde, desta forma 

proporcionando a melhoria continua da assistência do cuidado integral ao paciente.  

Além disso, pode-se afirmar que a ESF tem um potencial para construção de 

novas práticas de saúde de modo que a lógica que orienta o trabalho em saúde 

considere a integralidade, a democratização das relações de trabalho e a ação 

comunicativa. 

O presente trabalho permitiu melhor conhecimento do sistema público de saúde 

do município de Macieira, suas peculiaridades, seus pontos fortes e fracos. E 

consequentemente a contribuição na implementação da referência e contra 

referência, bem como o incentivo para que todos os profissionais de saúde utilizem o 

sistema e-SUS na sua totalidade, não apenas para atender a burocracia mas para 

aperfeiçoar seu trabalho, oferecer uma assistência de qualidade, promover a saúde 

da comunidade e desenvolver uma comunicação mais ativa e resolutiva na rede de 

atenção à saúde. 
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APÊNDICE A - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
 
 
APÊNDICE B – ENCONTRO COM AS ENFERMEIRAS DA UBS DE MACIEIRA. 
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APÊNDICE C – ENCONTRO COM A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DAS UBS DE 
MACIEIRA 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE PASSO A PASSO DE UTILIZAÇÃO DA 
REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO– Maiores de Idade  
 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 
um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 
que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos. 
O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 
integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de 
padrões éticos. 
 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 
Título do Projeto: PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA E CONTRA 
REFERÊNCIA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMA CIDADE DO MEIO OESTE 
DE SANTA CATARINA. 
Área do Conhecimento: Sáude 
Curso: Enfermagem 
Número de participantes no centro: 9 Número total de participantes: 9 
Patrocinador da pesquisa: Nenhum 
Instituição onde será realizado: Secretária Municipal de Saúde  
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Lorete Ap. Braun e Milena Citadin 
 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso 
não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 
Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Milena Citadin 

Profissão: Estudante   

Endereço: Macieira  

Telefone: (49) 999277314 E-mail: milena.citadin@hotmail.com 

 

 
1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 
 - Objetivo Geral: Propor a implementação de um sistema de referência e contra referência na 
equipe de saúde da família de Macieira a fim de melhorar a assistência.  
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- Objetivos Específicos: 
·  Conhecer e compreender como é o funcionamento atual do sistema de informação na 
ESF de Macieira;  
· Sugerir que todos os profissionais utilizem o instrumento de referência e contra referência 
do e-SUS;  
· Promover a orientação aos profissionais sobre importância de realizar a referência e 
contra referência. 
 

2. O procedimento para coleta de dados:  
Encontros e utilização de um diário de campo para anotações de falas, observações 
assistemática, e suas percepções, para descrição posterior.  
 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): implementação da proposta; 
 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante da pesquisa é (são): Não há 
risco previsível, porém poderá ocasionar-lhe a um possível desconforto psicológico com re-
lação à entrevista. 

 
5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos previ-
síveis.  

Não haverá medidas de proteção. 
6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em 
que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 
compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, 
o pesquisador ficará como responsável. 

 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir 
no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com en-
dereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que entender 
necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação 
no mesmo. 

 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 
desta pesquisa. 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) 
e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), 05 de janeiro de 2020. 
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_________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

_________________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  

 
 

 

 
Testemunha: 
 
________________________________  
Nome:  

 
 
 
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 
RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo 
sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá 
proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última 
página do referido termo. 
 
Fonte: Arquivos de documentos da UNIARP. 
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ANEXO B – TERMO DE USO DE IMAGEM 

 
Fonte: Arquivos de documentos da UNIARP. 
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ANEXO C – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DA 
EQUIPE DA UBS. 

 
Fonte: Secretária Municipal de Saúde de Macieira.  
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ANEXO D – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA, CONFORME DECRETO Nº 
587, 30 DE ABRIL DE 2020. 

 
Fonte: Arquivos de documentos da UNIARP. 
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ANEXO E – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA ODONTOLOGIA DA UBS DE 
MACIEIRA 

 
Fonte: Secretária Municipal de Saúde de Macieira.  
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ANEXO F – FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 
HUMANOS 

 
Fonte: Arquivos de documentos da UNIARP. 
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ANEXO G – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS 
INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 
Fonte: Arquivos de documentos da UNIARP. 
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ANEXO H - ROTEIRO DE PASSO Á PASSO PARA UTILIZAÇÃO DE 
ENCAMINHAMENTOS NA FERRAMENTA DE REFERÊNCIA E CONTRA 

REFERÊNCIA 
 
1ª Passo:  Acessar o Plano S O A P, que 
possibilita o registro das informações do plano 
de cuidado. O sistema ainda disponibiliza 
algumas ferramentas específicas para auxiliar 
no registro e acompanhamento do plano de 
cuidado, como vemos a seguir:  
● Atestados: ferramenta que ajuda o 
profissional na emissão e controle de 
atestados e de licença maternidade 
elaborados para o cidadão;  
● Exames: ferramenta que auxilia o 
profissional na solicitação de exame comum 
e/ou de alto custo;  
● Lembretes: ferramenta que auxilia o 
profissional a registrar lembretes para serem 
visualizados, por meio da folha de rosto, nas 
próximas consultas;  
● Prescrição de medicamentos: ferramenta 
que auxilia o profissional nas prescrições 
medicamentosas no atendimento ao cidadão, 
na visualização do histórico de prescrições e 
da lista de medicamentos, além da impressão 
dos receituários com as medicações prescritas 
no momento;  
● Orientações: ferramenta que auxilia o 
profissional na elaboração de recomendações 
para o cidadão;  
● Encaminhamentos: ferramenta de registro e 
geração de impressão da guia de referência e 
contra referência para atendimento em outros 
níveis de atenção à saúde. 

 

 
 
 

2ª Passo: Acessar Encaminhamentos. Esta  
 
ferramenta oferta aos profissionais a  
 
possibilidade de registrar e gerar a impressão  
 
 
da solicitação de encaminhamento para 
atendimento em serviços de atenção 
especializada.  

 
 
3ª Passo: É possível visualizar todos os 
encaminhamentos solicitados para o cidadão 
em atendimento. O componente de filtro 
permite a busca pelo profissional solicitante, 
pela especialidade e pela data. Caso o 
profissional queira verificar apenas as suas 
solicitações, basta clicar na opção “somente 
os meus”. Para incluir nova solicitação, clique 
no botão “Adicionar”. 
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4ª Passo: Para o registro do encaminhamento 
são necessárias as informações da 
especialidade a ser solicitada, opcionalmente, 
é possível incluir complemento à 
especialidade, por exemplo: 

 
  
5º Passo: é necessário um código CID10 ou 
CIAP2 (a depender da categoria profissional 
que está solicitando o encaminhamento) 
relacionado a avaliação realizada durante a 
consulta e a necessidade do 
encaminhamento. A classificação de risco 
também é um campo de preenchimento 
obrigatório, podendo ser: eletivo, prioritário, 
urgência ou emergência.  
A classificação utilizada nesta ferramenta 
obedece ao padrão determinado pelo Sistema 
Nacional de Regulação (SISREG). 
Informações relacionadas ao “motivo do 
encaminhamento” e “observações” podem ser 
incluídas, porém sem obrigatoriedade.  
A ferramenta de encaminhamento permite 
visualizar cada solicitação em uma lista com 
as informações de classificação de risco, data 
da solicitação, especialidade e 
hipótese/diagnóstico.  

 
6º Passo: Para cada registro, é possível:  
● imprimir: realizar a impressão da solicitação. 
O padrão utilizado obedece às premissas do 
SISREG. A impressão, além dos dados da 
solicitação, traz o campo da contra referência, 
na qual pode ser preenchido pelo profissional 
de saúde do serviço referenciado, como forma 
de devolver à UBS as informações 
importantes sobre a situação de saúde do 
cidadão encaminhado; 

 
 
● visualizar: visualizar as informações da 
solicitação;  
● editar : editar as informações da solicitação. 
Esta opção não estará mais disponível após a 
finalização do atendimento;  
● excluir: excluir a solicitação. Esta opção só 
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estará disponível durante o próprio 
atendimento. Além do SOAP e suas 
ferramentas, ainda é possível usar as outras 
ferramentas do prontuário, como seguem nas 
próximas seções  
 
Fonte: Ministério da Saúde 
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ANEXO I- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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Fonte: Plataforma Brasil. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



76 

 

ANEXO J - PORTARIA Nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

PORTARIA Nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

Institui o Programa de Apoio 
à Informatização e Qualificação 
dos Dados da Atenção Primária à 
Saúde - Informatiza APS, por meio 
da alteração das Portarias de Con-
solidação nº 5/GM/MS e nº 
6/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e 

Considerando a necessidade de apoiar a melhoria da informatização e da 
qualificação dos dados na Atenção Primária à Saúde dos entes federativos, resolve: 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio à Informatização e Qualificação 
dos Dados da Atenção Primária à Saúde - Informatiza APS e estabelecido incentivo 
financeiro federal mensal aos municípios e Distrito Federal que aderirem ao Programa, 
conforme disposto nos arts. 2º e 3º da presente Portaria. 

Art. 2º A Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Seção I-A 

Do Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da 
Atenção Primária à Saúde - Informatiza APS 

Art. 504-A. Fica instituído o Programa de Apoio à Informatização e Qualifi-
cação dos Dados da Atenção Primária à Saúde - Informatiza APS, com o objetivo de 
informatizar todas as equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Pri-
mária à Saúde - eAP do País e de qualificar os dados em saúde dos municípios e 
Distrito Federal. 

Parágrafo único. Os municípios e Distrito Federal que aderirem ao Pro-
grama Informatiza APS farão jus ao recebimento de incentivos financeiros de custeio 
mensal nos termos dos arts. 172-A a 172-D da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, 
de 28 de setembro de 2017." (NR) 

"Art. 504-B. Para fins desta Portaria, considera-se: 

I - informatização: uso de sistema de prontuário eletrônico nos ambientes 
de atendimento direto ao cidadão, devidamente preenchido a cada atendimento e com 
envio adequado de dados ao Ministério da Saúde, de acordo com os requisitos defi-
nidos nas normas vigentes; 

II - sistema de prontuário eletrônico: sistema a ser utilizado em toda a rede 
de Atenção Primária à Saúde, preferencialmente o Prontuário Eletrônico do Cidadão 
- PEC da estratégia e-SUS APS, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, ou outro 
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sistema compatível com o modelo de dados adotado pelo Ministério da Saúde, de-
vendo ser observado, para fins de integração com a base de dados do sistema de 
informação da Atenção Primária à Saúde, o modelo mais recente do padrão Layout e-
SUS APS de Dados de Interface (LEDI) de comunicação entre os sistemas, conforme 
especificação técnica do sistema e-SUS APS; e 

III - prontuário eletrônico: repositório de informações mantidas de forma 
eletrônica, compreendendo as informações de saúde, clínicas e administrativas, origi-
nadas das ações das diversas categorias profissionais que compõem a APS, ao longo 
da vida de um indivíduo. 

Parágrafo único. O sistema de prontuário eletrônico deve atender aos re-
quisitos definidos pelo Ministério da Saúde, inclusive para fins de interoperabilidade, 
e possuir as seguintes características principais: 

I - registro de anamnese, exame objetivo e variáveis clínicas; 

II - prescrição de medicamentos ou outros métodos terapêuticos; 

III - emissão de atestados e outros documentos clínicos; 

IV - solicitação de exames e outros métodos diagnósticos complementa-
res; 

V - encaminhamentos a outros pontos da rede de atenção à saúde; e 

VI - acesso rápido aos problemas de saúde e intervenções atuais." (NR) 

"Art. 504-C. Poderão aderir ao Programa Informatiza APS, por meio de 
sistema a ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde, os municípios e o Distrito Fe-
deral que possuírem eSF ou eAP informatizadas e cadastradas no Sistema Nacional 
de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde - SCNES de acordo com as normas vi-
gentes. 

§ 1º Serão consideradas eSF ou eAP informatizadas aquelas que, em pelo 
menos uma das três competências anteriores à solicitação de adesão ao Programa 
Informatiza APS, tiverem enviado informações ao Ministério da Saúde provenientes 
de sistema de prontuário eletrônico. 

§ 2º A solicitação de adesão será submetida à análise da Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, que avaliará o cumprimento dos 
requisitos do Programa Informatiza APS e a existência de disponibilidade orçamentá-
ria e financeira. 

§ 3º Caso deferida a solicitação de adesão, será publicada portaria de ho-
mologação da adesão no Diário Oficial da União." (NR) 

"Art. 504-D. No âmbito do Programa Informatiza APS, compete: 

I - ao Ministério da Saúde: 

a) definir os parâmetros mínimos a serem observados no Programa, inclu-
sive quanto ao envio de dados pelos entes federativos ao Ministério da Saúde; 

b) realizar a transferência do incentivo financeiro federal previsto nos arts. 
172-A a 172-D da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 2017, a partir do recebi-
mento dos dados da Atenção Primária à Saúde provenientes de sistema de prontuário 
eletrônico; 
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c) monitorar e avaliar a qualidade dos dados enviados pelos municípios e 
Distrito Federal ao Ministério da Saúde, consoante previsto no art. 504-E; 

d) cooperar tecnicamente com os estados e municípios para qualificação, 
controle, avaliação e auditoria do Programa Informatiza APS; 

e) suspender a transferência dos incentivos nas hipóteses previstas no art. 
172-C da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 2017; 

f) cancelar a adesão dos municípios e Distrito Federal nas hipóteses do 
art. 504-F; e 

g) fornecer modelos de editais, contratos e outros documentos para licita-
ção e contratação relativas à informatização; 

II - às Secretarias Estaduais de Saúde: 

a) apoiar os municípios na melhoria do serviço de informatização no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde; 

b) apoiar os municípios no monitoramento do envio e na qualidade dos 
dados da Atenção Primária à Saúde encaminhados ao Ministério da Saúde; 

c) cooperar tecnicamente com o Ministério da Saúde e os municípios para 
qualificação, controle, avaliação e auditoria do Programa Informatiza APS; e 

d) mapear os municípios com dificuldade na condução de processo licita-
tório relativo à informatização, preferencialmente por região de saúde, e apoiá-los 
nesse processo; e 

III - às Secretarias de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal aderen-
tes ao Programa Informatiza APS: 

a) implantar e aperfeiçoar sistema de prontuário eletrônico em toda sua 
rede de Atenção Primária à Saúde, observado o disposto no art. 504-B; 

b) enviar regularmente os dados e as informações do sistema de prontuá-
rio eletrônico ao Ministério da Saúde, consoante requisitos e parâmetros mínimos do 
Programa Informatiza APS; 

c) quando for utilizado o sistema PEC da estratégia e-SUS APS, enviar ao 
Ministério da Saúde, pela plataforma de pesquisa de opinião do e-SUS APS, contri-
buições sobre a utilização do sistema, com o objetivo de auxiliar na sua constante 
melhoria e desenvolvimento; 

d) monitorar a regularidade do envio e a qualidade dos dados da Atenção 
Primária à Saúde encaminhados ao Ministério da Saúde, com observância dos parâ-
metros mínimos do Programa Informatiza APS; e 

e) realizar os processos licitatórios e as contratações relativas à informati-
zação necessárias para o adequado envio dos dados da Atenção Primária à Saúde 
ao Ministério da Saúde, bem como fiscalizar as aquisições e os serviços de informati-
zação eventualmente contratados." (NR) 

"Art. 504-E. O monitoramento e a avaliação da qualidade dos dados da 
Atenção Primária à Saúde enviados pelos municípios e Distrito Federal ao Ministério 
da Saúde serão realizados de acordo com plano de monitoramento do Programa In-
formatiza APS, que deverá ser informado às Secretarias de Saúde dos municípios e 
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Distrito Federal aderentes e divulgado na internet pela Secretaria de Atenção Primária 
à Saúde. 

§ 1º O plano de monitoramento deverá estabelecer anualmente parâme-
tros mínimos de quantidade e qualidade em relação aos dados da Atenção Primária à 
Saúde, tendo como referência a eSF ou a eAP, a serem enviados ao Ministério da 
Saúde pelos municípios e Distrito Federal aderentes. 

§ 2º O plano de monitoramento deverá prever prazo para os municípios e 
Distrito Federal aderentes se adequarem aos novos parâmetros mínimos fixados a 
cada ano. 

§ 3º A não observância dos parâmetros mínimos de que trata este artigo 
poderá acarretar a suspensão da transferência mensal do incentivo financeiro, nos 
termos do art. 172-C da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 2017, ou até o 
cancelamento automático da adesão ao Programa Informatiza APS, nos termos do 
art. 504-F." (NR) 

"Art. 504-F. A adesão dos municípios e Distrito Federal ao Programa Infor-
matiza APS será cancelada automaticamente: 

I - na hipótese de não serem enviados os dados da Atenção Primária à 
Saúde ao Ministério da Saúde, por meio de sistema de prontuário eletrônico, nas seis 
competências consecutivas a contar da data de publicação da portaria de homologa-
ção da adesão; ou 

II - após seis competências consecutivas de ocorrência das hipóteses de 
suspensão da transferência do incentivo mensal previstas no art. 172-C da Portaria 
de Consolidação nº 6/GM/MS, de 2017." (NR) 

"Art. 504-G. Compete ao Secretário de Atenção Primária à Saúde do Mi-
nistério da Saúde, caso entenda necessário, dispor sobre normas complementares 
para a execução do Programa Informatiza APS." (NR) 

Art. 3º A Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Seção X 

Do Financiamento do Programa de Apoio à Informatização e Qualificação 
dos Dados da Atenção Primária à Saúde - Informatiza APS 

Art. 172-A. Fica definido o incentivo financeiro federal de custeio mensal 
para os municípios e o Distrito Federal que aderirem ao Programa de Apoio à Infor-
matização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde - Informatiza APS, 
de que tratam os arts. 504-A a 504-G da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 
de setembro de 2017. 

§ 1º O incentivo será devido para cada equipe de Saúde da Família - eSF 
ou equipe de Atenção Primária à Saúde - eAP informatizada devidamente cadastrada 
no SCNES que tiver enviado adequadamente ao Ministério da Saúde os dados do 
sistema de prontuário eletrônico nos estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde, 
consoante os requisitos e parâmetros mínimos do Programa Informatiza APS. 

§ 2º Observada a classificação geográfica rural-urbana estabelecida pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o valor do incentivo para cada 
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eSF de município ou Distrito Federal aderente que observar o disposto no § 1º será 
de: 

I - R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), nos casos de município urbano ou 
município intermediário adjacente; 

II - R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos casos de município intermediário re-
moto ou município rural adjacente; ou 

III - R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), nos casos de município rural 
remoto. 

§ 3º O valor do incentivo para cada eAP de município ou Distrito Federal 
aderente que observar o disposto no § 1º será proporcional a: 

I - 50% do valor do incentivo definido para a eSF, nos termos do § 2º, 
quando se tratar de eAP na Modalidade I; ou 

II - 75% do valor do incentivo definido para a eSF, nos termos do § 2º, 
quando se tratar de eAP na Modalidade II." (NR) 

"Art. 172-B. O incentivo de que trata o art. 172-A será transferido mensal-
mente aos municípios e Distrito Federal aderentes ao Programa Informatiza APS, na 
modalidade fundo a fundo, nos termos da portaria de homologação da adesão, desde 
que observado o disposto no § 1º do art. 172-A. 

§ 1º O município ou Distrito Federal aderente apenas fará jus ao recebi-
mento do incentivo mensal a partir do primeiro envio dos dados da Atenção Primária 
à Saúde ao Ministério da Saúde após a publicação da portaria de homologação da 
adesão, observados os requisitos e parâmetros mínimos do Programa Informatiza 
APS. 

§ 2º O Fundo Nacional de Saúde - FNS adotará as medidas necessárias 
para as transferências dos recursos relativos ao incentivo previsto neste artigo aos 
Fundos de Saúde dos municípios e Distrito Federal aderentes, em conformidade com 
os processos de pagamento instruídos. 

§ 3º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos de que trata 
este artigo deverá ser realizada por meio do Relatório de Gestão do ente federativo, 
nos termos das normas aplicáveis." (NR) 

"Art. 172-C. O Ministério da Saúde suspenderá a transferência do incentivo 
mensal de que trata o art. 172-A nos casos de: 

I - ausência do envio de dados da Atenção Primária à Saúde, por meio de 
prontuário eletrônico, por três competências consecutivas; 

II - incorreção no cadastro da eSF ou eAP no SCNES; 

III - não alcance de parâmetros mínimos de envio dos dados da Atenção 
Primária à Saúde ao Ministério da Saúde, estabelecidos no plano de monitoramento 
do Programa Informatiza APS, por três competências consecutivas; ou 

IV - não alcance de apenas um dos parâmetros mínimos de envio dos da-
dos da Atenção Primária à Saúde ao Ministério da Saúde, estabelecidos no plano de 
monitoramento do Programa Informatiza APS, por seis competências consecutivas. 
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§ 1º A suspensão da transferência do incentivo mensal será mantida pelo 
Ministério da Saúde até a adequação das irregularidades identificadas. 

§ 2º Além das hipóteses de suspensão previstas neste artigo, a transferên-
cia do incentivo mensal será definitivamente interrompida em caso de cancelamento 
automático da adesão ao Programa Informatiza APS, nos termos do art. 504-F da 
Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 2017." (NR) 

"Art. 172-D. Os recursos orçamentários de que trata esta Seção correrão 
por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Progra-
mática 10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde, no plano orçamentário 
PO - 0004 - Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde." (NR) 

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 2.920/GM/MS, de 31 de outubro de 
2017. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

LUIZ HENRIQUE MANDETTA 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

 


