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RESUMO 

Com o aumento das cargas de doenças crônicas e envelhecimento populacional, torna-se 

necessário que os pacientes percorram outros níveis de atenção com maior frequência. Tais 

fatos impõe desafios crescentes sobre o sistema de saúde e sobre os profissionais para coordenar 

o cuidado entre esses diferentes níveis de atenção. O elemento essencial da coordenação do 

cuidado é a continuidade, que por sua vez é alcançada por meio do acompanhamento e 

comunicação centralizada na equipe de saúde. Através dela há uma melhora na prestação de 

serviços, acesso oportuno, atendimento integral e continuidade da atenção. Entretanto, um dos 

grandes desafios do Sistema Único de Saúde é a fragmentação do sistema que interfere nas 

potencialidades da coordenação do cuidado. Para que se possa atingir uma coordenação 

eficiente e efetiva com uma resposta integral aos problemas dos usuários precisa além de uma 

Atenção Primária em Saúde robusta, abrangente e fortalecida, também de práticas integradas 

entre os profissionais, enfatizando a qualidade dos recursos humanos com a tarefa de acolher, 

resolver e garantir o acesso. Nesse sentido, devido ao papel central dos profissionais de saúde, 

os objetivos desse estudo são: analisar a coordenação do cuidado em pacientes hipertensos em 

reabilitação por AVC, descrever a percepção das equipes de saúde sobre a coordenação do 

cuidado desses pacientes, identificar as dificuldades percebidas por estes profissionais e discutir 

as estratégias utilizadas pelos profissionais que facilitam a coordenação do cuidado. Para 

atender a esses objetivos, foram realizados três grupos focais com equipes de saúde da família, 

em três unidades de PMF no município de Niterói/RJ em maio e junho de 2019. Este grupo 

focal foi mediado por um roteiro de debates. Todos os participantes assinaram os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A análise desses dados foi através da análise temática de 

conteúdo. Com a elaboração de categorias com destaque às regularidades e aos significados 

atribuídos à experiencia de acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado 

na visão dos profissionais. Nos resultados encontrados podemos observar que a coordenação 

do cuidado em usuários em reabilitação por AVC é um grande desafio para os profissionais da 

APS, isso acontece devido as dificuldades encontradas pelos usuários como o longo tempo de 

espera de encaminhamentos e exames, rotatividade dos pacientes no território, pacientes 

referenciados para locais distantes, desvalorização da APS como porta de entrada e as 

referências e contra referências. Apesar dessas dificuldades, os profissionais ainda criam 

algumas estratégias para superação do modelo que os foi imposto como valorização do papel 

dos ACS, a utilização de meios informais para prestação de cuidado, gestão compartilhada entre 

os níveis de atenção e a rede informal complementar como as clínicas populares e a rede 

privada. Coordenar o cuidado no atual contexto da saúde o qual estamos inseridos de desmonte 

do SUS, com medidas de austeridade fiscal e novas formas de financiamento da ESF se torna 

um desafio constante. Portanto, para que APS se expanda e consiga prover a assistência de 

qualidade, integral com uma coordenação do cuidado fortalecida é necessário investimentos em 

serviços, com implantação de um prontuário único em todo o município incluindo os sistemas 

públicos e privados da saúde, melhora do fluxo de atendimentos com redução das filas de espera 

e investimentos em recursos humanos, com incentivos aos profissionais de todos os níveis de 

saúde, educação em saúde permanente e integração dos profissionais das redes.  

Palavras chaves: Sistema Único de Saúde; Assistência Integral à Saúde; Atenção Primária em 

Saúde, Hipertensão, Acidente Vascular Cerebral.  

 



vii 
 
 

 

ABSTRACT 

 

With the increase in the burden of chronic diseases and population aging, patients must visit 

other levels of care more frequently. Such facts impose increasing challenges on the health 

system and on professionals to coordinate care between these different levels of care. The 

essential element of care coordination is continuity, achieved through monitoring and 

centralized communication in the health team. Through it, there is an improvement in the 

provision of services, timely access, comprehensive care, and continuity of care. However, one 

of the significant challenges of the Unified Health System is the fragmentation of the system 

that interferes with the potential of care coordination. To achieve efficient and effective 

coordination with a comprehensive response to users' problems, in addition to robust, 

comprehensive, and strengthened Primary Health Care, integrated practices among 

professionals are also needed, emphasizing the quality of human resources with the task of 

welcome, resolve and guarantee access. In this sense, due to the central role of health 

professionals, the objectives of this study are: to analyze the coordination of care in 

hypertensive patients undergoing stroke rehabilitation, to describe the perception of health 

teams about the coordination of care for these patients, to identify the perceived difficulties by 

these professionals and discuss the strategies used by the professionals that facilitate the 

coordination of care. Three focus groups were held with family health teams, in three PMF 

units in the city of Niterói/RJ in May and June 2019. A script of debates mediated this focus 

group. All participants signed the Free and Informed Consent Terms. The analysis of these data 

was through thematic content analysis. We manifolded the following categories emphasizing 

regularities and the meanings attributed to the experience of access, continuity, integrality, and 

coordination of care in the view of professionals. In the results found, we can observe that the 

coordination of care in users undergoing rehabilitation due to stroke is a significant challenge 

for PHC professionals, this is due to the difficulties encountered by users such as the long 

waiting time for referrals and exams, patient turnover in the territory, patients referred to distant 

locations, devaluation of PHC as the gateway and referrals and against referrals. Despite these 

difficulties, professionals still create some strategies to overcome the model that was imposed 

on them as valuing the role of CHWs, the use of informal means to provide care, management 

shared between levels of care, and the complementary informal network such as clinics and the 

private network. Coordinating care in the current context of health, which we are involved in 

dismantling the SUS, with fiscal austerity measures and new forms of ESF financing, is a 

constant challenge. Therefore, for PHC to expand and be able to provide quality, comprehensive 

care with strengthened care coordination, investments in services are required.  Participants 

recommended the implementation of a single medical record throughout the municipality, 

including public and private health systems, improved flow assistance with reduced queues and 

investments in human resources, with incentives for professionals at all levels of health, 

permanent health education, and integration of network professionals. 

Keywords: Unified Health System; Comprehensive Health Care; Primary Health Care, 

Hypertension, Stroke 

 

 



viii 
 
 

 

LISTA DE TABELAS  

 

TABELA 1: Temas que surgiram durante os grupos focais com profissionais de saúde do 

PMF em Niterói/2019. 

TABELA 2: Dificuldades, estratégias e soluções relacionadas a coordenação do cuidado 

pelos profissionais do PMF dos grupos focais em Niterói / 2019. 

TABELA 3: Perfil das unidades que foram realizados os grupos focais em Niterói/2019. 

TABELA 4: Estratégias referidas pelos profissionais relacionadas as dificuldades a partir dos 

grupos focais em Niterói/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1: Percepção dos profissionais sobre a coordenação do cuidado em Niterói/RJ 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 
 

 

LSTA DE ABREVIATURAS 

APS - Atenção Primária à Saúde 

AVC - Acidente Vascular Cerebral 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

CER – Centro Especializado em Reabilitação 

CREG – Central de Regulação 

ESF – Estratégia de Saúde da Família 

GF – Grupo Focal 

HGT - Hemoglucoteste 

HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

ICD – Instrumento de Coleta de Dados 

IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano 

NASF – Núcleo de Atendimento à Saúde da Família 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

ONG – Organização Não Governamental 

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde 

PMF – Programa Médico de Família 

RAS – Rede de Atenção à Saúde 

RJ – Rio de Janeiro  

RCPD – Rede de pacientes com deficiência 

RESNIT – Sistema de Regulação da RCPD de Niterói 

SUS – Sistema Único de Saúde 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

UPA- Unidade de Pronto-Atendimento 

 

 

 



xi 
 
 

 

SUMÁRIO 

 
1 – INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 12 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO................................................................................................ 14 

2.1 Atenção Primária em Saúde ............................................................................................... 14 

2.2 Saúde da Família no Brasil e Niterói ................................................................................. 16 

2.3 Atributos da Atenção Primária e a Coordenação do Cuidado...........................................  19 

2.4 Papel dos Profissionais na Coordenação do cuidado.......................................................... 22 

2.5 Redes de Atenção à Saúde ................................................................................................. 23 

2.6 Conceitos de Integralidade.................................................................................................  25 

2.7 Hipertensão Arterial Sistêmica como Condição Traçadora ............................................... 27 

3 - JUSTIFICATIVA ............................................................................................................... 29 

4 - OBJETIVOS ....................................................................................................................... 30 

5 - MÉTODOS ......................................................................................................................... 32 

5.1 Campo do Estudo ............................................................................................................... 32 

5.2 Participantes da Pesquisa ................................................................................................... 34 

5.3 Coleta de Dados ................................................................................................................. 34 

5.4 Análise de Dados ............................................................................................................... 35 

6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 38 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 69 

8 - REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 72 

APÊNDICE A – Roteiro para o grupo focal ............................................................................ 80 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ............................................. 81 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa ........................................................... 84 

 

 



12 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo faz parte de uma pesquisa multicêntrica transnacional que tem como tema 

“A coordenação do cuidado na Atenção Primária em Saúde nas cidades de Niterói/RJ e 

Campinas/SP”, como campo do projeto “InCept - Patients perceptions of primary healthcare 

provision with respect to access and continuity: an international comparison of different health 

systems”. Além do Brasil, participam como campos de estudo os seguintes países: Alemanha, 

Jersey (Grã-Bretanha), Suíça, Suécia e Holanda.  O campo de pesquisa no Brasil apresenta duas 

vertentes: (a) análise da coordenação do cuidado na percepção dos pacientes enfatizando o 

itinerário terapêutico; e (b) a percepção dos profissionais de saúde que atuam na atenção 

primária em saúde. O presente trabalho tem como recorte a percepção dos trabalhadores de 

saúde sobre a coordenação do cuidado em Niterói/RJ.   

 O interesse pela pesquisa surgiu a partir da minha vivência enquanto enfermeira atuante 

na Estratégia de Saúde da Família durante seis anos. Observei o quanto a Atenção Primária em 

Saúde (APS) expandiu-se nesses últimos anos, melhorando a qualidade de vida e a saúde 

prestada a população, além de atuar como principal acesso dos pacientes a todos os outros níveis 

de atenção. Com o aumento da expectativa de vida e envelhecimento populacional, 

presenciamos um aumento da carga de doenças crônicas que implica em uma necessidade cada 

vez maior desses usuários percorrerem outros níveis de atenção. 

 Starfield (2002) corrobora com esta percepção ao afirmar que a natureza das doenças 

mudou, e que com o envelhecimento da população e a sobrevivência cada vez mais longa de 

indivíduos com condições complexas ou incapacitantes, o acesso a outros níveis de atenção 

torna-se frequentes. Tais fatos impõe desafios crescentes sobre o sistema de atenção à saúde e 

sobre os profissionais para coordenar a atenção entre esses diferentes níveis.  

Nesse sentido, foi possível perceber que, apesar do grande avanço no Brasil da Atenção 

Básica nos últimos anos, ainda existem muitas lacunas que precisam ser preenchidas para que 

o serviço seja prestado com uma maior qualidade. Uma delas está relacionada à continuidade 

do cuidado, que é um dos grandes objetivos da coordenação do cuidado, ou seja, está 

relacionado à prestação de cuidados sequencial pelos trabalhadores após um paciente ser 

encaminhado para outro nível de atenção e a transferência de informações e integração entre 

estes diferentes níveis de atenção (STARFIELD, 2002).  
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A relevância de um estudo comparativo transnacional contribui para a identificação de 

semelhanças e diferenças sobre a coordenação do cuidado em diferentes locais, amplia a 

compreensão da realidade nacional em face de outros países, como também pode auxiliar na 

solução de problemas atuais.  

De acordo com o Observatório Europeu dos sistemas de Saúde (2006), a partir dos 

objetivos de garantia de acesso universal a saúde a todos os cidadãos – por meio de cuidados 

efetivos para melhores resultados de saúde, uso eficiente dos recursos, serviços de alta 

qualidade e capacidade de resposta às preocupações do paciente – realizaram-se diversos 

estudos comparativos entre diferentes países da Europa. Esses estudos buscaram aumentar as 

bases de conhecimento que auxiliem a tomada de decisões sobre os sistemas de saúde e 

formulação de políticas públicas baseadas em evidências, considerando as diferenças culturais, 

sociais e normativas entre os países.  

Na busca de melhoria de desempenho dos sistemas de saúde e criação de políticas 

públicas, a partir da integralidade em saúde, que se viabiliza via coordenação e continuidade da 

atenção, justificamos o propósito de pesquisar esse tema, de modo que uma boa coordenação 

do cuidado pelos profissionais de saúde resulte em uma assistência efetiva, humanizada e 

centrada no usuário de maneira a superar a descontinuidade e a fragmentação do cuidado ao 

cidadão destinatário do Direito à Saúde e, portanto, evitar manejos repetidos, aumento dos 

custos e das filas de espera. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Atenção Primária em Saúde   

A Atenção Primária em Saúde (APS) é considerada a base do sistema que oferece a 

entrada para todos os outros níveis de atenção em saúde. Fornece cuidado para a pessoa, 

famílias e comunidades. Ela aborda os problemas mais comuns na comunidade e lida com o 

contexto no qual a doença existe. É a atenção que organiza e racionaliza o uso de todos os 

recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a promoção, manutenção e 

melhora da saúde (STARFIELD, 2002).  

É definida atualmente pelo Ministério da Saúde através da Política Nacional de Atenção 

Básica (2017) como  

um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

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

de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e 

dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 

responsabilidade sanitária (PNAB, 2017, pág. 1, art. 2). 

 

De acordo com o Relatório Dawson, de 1920, a estrutura organizacional é baseada em 

diferentes níveis de atenção, em que a mais básica constitui-se na APS como primeiro nível, 

enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de 

saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. Ela se 

apoia num nível secundário formado por especialistas que, por sua vez, apoia-se no nível 

terciário, inspirado em hospitais-escola para atenção às doenças mais incomuns e complicadas 

(STARFIELD, 2002). 

Reconhecida como um componente-chave dos sistemas de saúde, a APS gera impactos 

positivos no desenvolvimento da população por meio de uma maior eficiência no fluxo dos 

usuários dentro do sistema, tratamento mais efetivo de condições crônicas, maior eficiência do 

cuidado, maior utilização de práticas preventivas, maior satisfação dos usuários e diminuição 

das iniquidades sobre o acesso aos serviços e o estado geral de saúde. Tudo isso, por 

conseguinte, melhora os indicadores de saúde (OLIVEIRA; PEREIRA; 2013). 

No Brasil, adotou-se o termo “Atenção Básica” pelo Movimento Sanitário Brasileiro 

como um sistema abrangente e com uma concepção de cidadania ampliada, contrapondo-se à 

perspectiva assumida pela atenção primária como um conjunto de ações de saúde de baixa 
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complexidade, dedicada somente a populações de baixa renda, designada como “medicina de 

pobre para pobre”, no sentindo de minimizar a exclusão social e econômica (GIOVANELLA, 

2018).  

Apesar de pela nova PNAB (2017), os termos Atenção Básica e Atenção Primária em 

Saúde se manterem equivalentes, desde que associados aos princípios e diretrizes da portaria, 

percebe-se uma maior utilização e frequência do primeiro termo. Nesse trabalho, adotaremos o 

termo atenção básica e atenção primária à saúde como termos similares aliados a uma 

proposição de sistema público universal, de qualidade, com uma atenção primária robusta e 

abrangente. 

A Atenção Básica à Saúde (ABS), denominação que corresponde ao que a literatura tem 

chamado de APS, vem provocando inovações importantes. Segundo Silva-Junior et al (2015) 

nos anos 1990 várias experiências municipais surgiram no Brasil na tentativa de viabilizar 

formas de desenhos tecno-assistenciais das políticas de saúde em suas realidades, com destaque 

para Niterói, Campinas, Curitiba, Bauru, Santos, Cuiabá, Sobral, Salvador e Belo Horizonte. 

Neste contexto, em busca de rearranjos para o conjunto de serviços de saúde surge a 

implantação nacional da expansão da atenção primária através do modelo da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), trazendo as noções de acolhimento, vínculo, responsabilização, 

ressignificação da equipe multiprofissional, micropolítica do trabalho, clínica ampliada e linhas 

de cuidado como ferramentas importantes para mudanças e formulação de novas experiências 

com o objetivo de agregar qualidade na atenção à saúde e não apenas expandir em quantidade.  

Em 1994, o Ministério da Saúde (MS) adotou esse programa como política de saúde, 

agregando equipes responsáveis por uma população adscrita e voltados para a família. O 

Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica do SUS, propõe a 

reorganização do sistema de saúde na perspectiva da implementação de uma APS abrangente 

pela ESF. Estabelecendo como uma das ações e serviços de saúde mínimos para a conformação 

de regiões de saúde, como porta de entrada das redes de atenção, como reguladora do acesso a 

outros níveis de atenção de serviços e como ordenadora do acesso universal e igualitário às 

ações e serviços de saúde (ESCOREL et al., 2005). 

A ESF oferta um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência médica, 

estruturando-se com base no reconhecimento das necessidades da população, apreendidas a 
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partir do estabelecimento de vínculos entre os usuários dos serviços e os profissionais de saúde, 

em contato permanente com o território.  Propõe que a atenção a saúde se centre na família, 

entendida por uma perspectiva sócio ecológica (LIDOLA e BORGES; 2018). Tal aproximação 

concederia aos trabalhadores da saúde uma compreensão ampliada da produção social da saúde 

e doença, bem como da necessidade de intervenções que vão além das práticas curativas. A 

ESF tornou-se a estratégia prioritária de atenção à saúde que visa à reorganização da Atenção 

Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS (OLIVEIRA e PEREIRA, 2013).  

Atualmente, as equipes de saúde da família são compostas por ao menos um(a) 

médico(a), preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, um(a) 

enfermeiro(a), preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico(a) de 

enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Esse último será definido de acordo com 

base populacional local, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos. Pode 

compor também a equipe a figura do agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais 

de saúde bucal: odontólogo (a), preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar 

ou técnico em saúde bucal (BRASIL, 2017). 

 

2.2 Saúde da Família em Niterói 

O município de Niterói, por estar na vanguarda na construção da APS e do SUS no 

Brasil, foi escolhido para fazer parte desta pesquisa. A proposta de Niterói, na época o Programa 

Médico de Família (PMF), acabou servindo de modelo para outros projetos de saúde no Brasil, 

inicialmente no estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, para outros estados.  

Em 1992, o município de Niterói foi buscar no modelo cubano sua referência para 

implantação do modelo de medicina familiar (PMF). De acordo com Hubner e Franco (2007), 

ao pensarmos em saúde da família como possibilidade de reorganização da atenção à saúde, 

não estamos nos referindo à proposta americana e sua ideologia preventivista, ou à estratégia 

de mera diminuição de custos da Medicina Comunitária, mas sim num programa amplo de 

reformas sociais, coerente com a construção de uma abordagem histórico-estrutural dos 

problemas de saúde, num processo de crítica à medicina preventiva e sua base filosófica, 

servindo de base para um sistema nacional de saúde que considere os princípios da cobertura 

universalizada, pública, intersetorial, adaptada à nossa cultura. 



17 
 
 

 

No PMF, a organização do processo de trabalho centrado na vigilância à saúde tem sua 

principal premissa no princípio da territorialidade. Tal perspectiva pressupõe conhecer 

detalhadamente o território (e o seu saber preexistente), o espaço onde vivem grupos sociais, 

suas relações e condições de subsistência, trabalho, renda, habitação, acesso à educação e 

possuidor de uma cultura, de concepções sobre saúde e doença, família, sociedade. Dessa 

forma, há a oportunidade de definir problemas, as prioridades e os recursos para atender às 

necessidades de saúde da comunidade, considerando cada situação específica como parte 

integrante do meio ambiente. A equipe se insere nesse território, estimula a organização 

comunitária e junto com esta população busca parcerias intersetoriais na perspectiva de 

melhores condições de vida e saúde. Faz parte da rotina do PMF a criação do vínculo através 

de uma clientela adscrita, que se refere à responsabilização para com o usuário (HUBNER E 

FRANCO, 2007). 

Todas as famílias do local devem ser cadastradas (Cadastro Familiar). Somente depois 

de cadastrada e conhecido o perfil socioeconômico, ambiental, e as principais patologias 

referidas pela comunidade, é que se iniciam os trabalhos nos módulos. Esses, por sua vez, são 

os locais de serviços de saúde do programa que se dividem em microáreas (setores). Cada setor 

abrange em média 1.200 pessoas. Um módulo deverá ter tantos setores quantos forem 

necessários para cobrir toda a população da área. A área geográfica de abrangência de cada 

setor deve permitir o acesso da equipe básica a todos os domicílios do setor, e das pessoas ao 

Módulo, sem o uso de meios de transporte (HUBNER E FRANCO, 2007). 

As ações da equipe básica de saúde são executadas no interior dos módulos, nas 

residências, na rede de referência de saúde do município, quando necessário, e/ou nos 

equipamentos sociais da comunidade. Faz-se agendamento prévio das famílias inscritas para 

atendimento ambulatorial e domiciliar, progressiva e continuamente, até que seu universo 

populacional seja todo abrangido. Os profissionais dividiam a sua carga horária entre os 

trabalhos de consultório (20h) e de campo (20h). O processo de trabalho no PMF foi alterado 

ao longo do tempo, e hoje o trabalho médico é eminentemente de consultório.  

O modelo proposto pelo PMF, trabalha com a concepção de Grupo Básico de Trabalho 

(GBT). Cada GBT é constituído por um coordenador que gerencia as atividades dos 

supervisores e da equipe básica, uma equipe de supervisores (composta por clínico geral, 
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pediatra, ginecologista–obstetra, sanitarista, assistente social, enfermeiro e psiquiatra ou 

psicólogo), que darão apoio técnico e metodológico à equipe básica, que era constituída 

inicialmente por médicos generalistas e auxiliares de enfermagem (HUBNER E FRANCO, 

2007). 

Cada módulo deve ser visitado semanalmente por cada supervisor. Este realiza 

interconsultas no consultório e/ou domicílio. Avalia o desempenho das equipes, através do 

acompanhamento da implementação dos protocolos de trabalho. Elabora e organiza o processo 

de educação continuada, através de treinamento semanal de rotina, onde as equipes deixam suas 

áreas de atuação para a participação no treinamento semanal. Operacionaliza a referência e 

contra–referência. Cada equipe de supervisão é responsável por até 20 equipes básicas 

(HUBNER E FRANCO, 2007). 

Na ocasião, os profissionais de saúde eram contratados pelas Associações de Moradores 

em regime de 40 horas de trabalho semanal, regidos pela CLT, através de repasse integral de 

recursos financeiros do poder público municipal às associações, que necessitam estar 

legalmente constituídas. Os profissionais do PMF (coordenadores, supervisores, médicos e 

auxiliares de enfermagem) eram contratados através do contrato de cogestão que se estabelece 

entre poder público e sociedade civil organizada (HUBNER E FRANCO, 2007). O modelo de 

cogestão entre prefeitura e associação de moradores acabou em 2017. Agora o programa é 

gerido por uma Fundação Estatal de Direito Privado.  

Apesar das semelhanças entre o do PMF com o PSF, o programa de Niterói só foi 

considerado pelo MS como modelo de atenção similar ao PSF em 1999, quando passou a 

receber incentivos financeiros para o seu desenvolvimento. Até então, o município havia 

assumido a responsabilidade pelo financiamento do programa por meio de recursos próprios. O 

PMF, uma importante política pública do setor saúde em nível local, completou 22 anos de 

implementação em 2014. Algumas mudanças foram percebidas em sua atuação, como o 

aumento da cobertura populacional, a inclusão de outros profissionais à equipe básica como o 

enfermeiro e ACS, a implantação de novos módulos, o aumento dos recursos destinados ao 

programa, entre outros. (SOUSA, 2015). 
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2.3 Atributos da Atenção Primária e a Coordenação do Cuidado 

Com relação ao PMF, a APS apresenta dois aspectos distintos e interdependentes: um 

consiste na estratégia de organização e reorganização dos sistemas de saúde, nos quais 

representa o primeiro nível de atenção. O outro baseia-se num modelo de mudança da prática 

clínico-assistencial dos profissionais de saúde. Ela (a APS) se orienta por eixos estruturantes 

que recebem o nome de atributos essenciais: atenção ao primeiro contato, longitudinalidade, 

integralidade e coordenação; e atributos derivados: orientação familiar e comunitária e 

competência cultural. Ela constitui-se no ponto preferencial de primeiro contato e porta de 

entrada do sistema de saúde, que deve ser orientada a garantir a integralidade e 

longitudinalidade na atenção à saúde, que por sua vez deve ser coordenada a partir da APS 

(STARFIELD, 2002).  

O primeiro atributo, constitui o acesso, ou seja, a porta de entrada do sistema de saúde. 

O segundo atributo, que está relacionado ao primeiro, é a longitudinalidade, que significa a 

continuidade da relação profissional-equipe-unidade de saúde-usuário ao longo da vida, 

independente da presença de doença. Já a integralidade vem como terceiro atributo. Ela implica 

no reconhecimento, pela equipe de saúde, do amplo espectro de necessidades orgânicas, 

psíquicas e sociais da saúde, propiciando serviços preventivos e curativos e o encaminhamento 

para outros serviços especializados quando necessário. E por fim, como garantia de atenção 

integral, os serviços de APS devem assumir, como quarto atributo, a coordenação das ações e 

serviços necessários para a resolução das necessidades dos pacientes, de sorte a garantir a 

continuidade do cuidado, evitar a duplicidade e a interrupção das intervenções dentro da rede 

de serviços de saúde e reduzir barreiras de acesso aos diferentes tipos de serviços 

(STARFIELD, 2002). 

A coordenação do cuidado representa um princípio essencial, pois sem ela a 

longitudinalidade perde muito em seu potencial, a abrangência torna-se mais difícil e o primeiro 

contato, no que tange ao acesso, torna-se meramente administrativos. O elemento essencial da 

coordenação é a continuidade, que por sua vez é alcançada por meio do acompanhamento e 

comunicação centralizada numa mesma equipe de saúde. A literatura considera que o trânsito 

adequado e eficaz de informação entre níveis de atenção é fator primordial da coordenação, que 

por sua vez garante a continuidade do cuidado (STARFIELD, 2002). 
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Nesse sentido, a coordenação do cuidado pela APS tem sido apontada como atributo 

fundamental na organização de sistemas de saúde, para prover melhorias na prestação do 

cuidado em termos de acesso, qualidade e continuidade da atenção, seja integrando serviços e 

ações entre diferentes níveis, seja no interior de um mesmo nível do sistema de saúde. Aleluia 

et al. (2017) definem a coordenação do cuidado como um processo que visa integrar ações e 

serviços de saúde no mesmo ou em diferentes níveis de atenção, em que distintos profissionais 

utilizam mecanismos e instrumentos específicos para planejar a assistência, definir fluxos, 

trocar informações sobre usuários e seu processo assistencial, referenciar, contra referenciar e 

monitorar pacientes com diferentes necessidades de saúde, a fim de facilitar a prestação do 

cuidado contínuo e integral, em local e tempo oportunos.  

 Para Almeida et al. (2018), coordenar significa estabelecer conexões de modo a se 

alcançar o objetivo maior de prover/atender às necessidades e preferências dos usuários na 

oferta de cuidados, com elevado valor e qualidade. O ato de coordenar implica na organização 

deliberada de atividades que envolvem duas ou mais pessoas (incluindo o usuário do 

serviço/sistema de saúde) e o manejo de recursos, de modo a produzir uma oferta adequada do 

cuidado necessário.  

Uma coordenação do cuidado efetiva sustenta-se em três pilares de coordenação: a da 

informação, a clínica e a administrativa/organizacional. A primeira compreende as diversas 

ações que garantem que as informações sobre o usuário estejam disponíveis em todos os pontos 

de atenção e para todos os profissionais envolvidos. A coordenação clínica parte de uma APS 

robusta e fortalecida, que permite a provisão do cuidado sequencial e complementar entre os 

níveis de atenção. A administrativa corresponde aos fluxos e processos organizativos da rede 

de atenção à saúde que permitem a integração entre os distintos níveis do sistema de saúde 

(BOUSQUAT et al.; 2017). 

No âmbito da atenção primária, pressupõe-se que o cuidado às condições crônicas deva 

ser orientado por práticas de coordenação, com vistas a integrar os níveis assistenciais e facilitar 

o ordenamento de fluxos e contra fluxos de pessoas, produtos e informações. Com o 

envelhecimento populacional e o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, prevê-se 

um aumento da demanda pela utilização de serviços em diversas complexidades. Portanto, uma 

assistência coordenada proporcionaria um melhor acompanhamento dos pacientes por meio da 
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otimização e integração dos serviços, além de diminuir as condutas repetidas e o sobre uso do 

sistema de saúde (ALELUIA et al.; 2017).  

Porém, um dos grandes desafios do SUS é qualificar a APS para exercer a coordenação 

do cuidado e organizar pontos de atenção especializados integrados, intercomunicantes, 

capazes de assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a APS e 

forneça aos usuários respostas adequadas as suas necessidades (OLIVEIRA e PEREIRA; 

2013). 

Na América Latina, as propostas centradas na coordenação do cuidado ainda são 

incipientes. O modelo de atenção calcado na fragmentação entre os serviços se configura como 

uma realidade persistente, caracterizada pela atenção desarticulada, com deficiências 

comunicacionais entre os serviços (ALELUIA et al.; 2017). 

Diversas pesquisas em municípios brasileiros demonstraram problemas que 

comprometem a condição da APS como porta de entrada preferencial do sistema e sua 

capacidade de ofertar uma atenção integral e coordenada. São frágeis os mecanismos de 

referência e contra referência, há desqualificação do trabalho do generalista e dificuldades para 

registro de dados clínicos, provocando barreiras de acesso aos serviços especializados. Nessas 

circunstâncias, apesar de se atribuir à APS a função de coordenadora do cuidado na rede de 

atenção, isto permanece como um desafio para as equipes (ALMEIDA, GIOVANELLA E 

NUNAM; 2012; AQUINO et al.; 2014; FAUSTO et al.; 2014). 

McDonald (2014) afirma que quanto mais fragmentado o sistema e mais complexa a 

intervenção para resolução de determinado problema, maior é o nível de coordenação requerido 

para que se alcance o resultado desejado. A coordenação não pode ser vislumbrada como algo 

estático ou supostamente dado. Pelo contrário, para que seja efetiva, ela deve ser concebida em 

uma perspectiva dinâmica, ajustada às especificidades, à complexidade, ao nível de 

fragmentação do sistema e às características singulares dos grupos e indivíduos para os quais, 

e em função dos quais, o sistema existe. A coordenação pressupõe a construção de redes 

dinâmicas que existem no momento em que se produzem as ações de saúde, e que exigem a 

cooperação dos atores envolvidos na problemática relacionada à integração das ações e serviços 

de saúde. 
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Portanto, consideramos que a coordenação dos cuidados na APS é condição necessária 

para o alcance de uma resposta integral, capaz de atender ao conjunto de necessidades em saúde 

dos usuários, que envolve a integração entre os diferentes níveis do sistema de saúde, com 

serviços mais adequados para a continuidade do percurso terapêutico do usuário, na maior parte 

dos episódios de adoecimento. No entanto, o cuidado integrado e coordenado somente será 

alcançado por meio de uma APS com prestígio social e político, e abrangente em seus atributos 

essenciais, capaz de mobilizar apoios, recursos políticos, econômicos, financeiros e humanos 

(ALMEIDA; GIOVANELLA; NUNAN; 2012). 

 

2.4 Papel dos profissionais na coordenação do cuidado 

De acordo com Merhy (1998), os modelos assistenciais centrados no usuário devem 

basear-se em uma forte rede básica de serviços, que permita produzir uma relação de 

confiabilidade e de responsabilização do trabalhador com o usuário em busca da resolutividade 

das intervenções, da promoção do controle dos riscos de adoecer e da garantia do acesso 

universal aos distintos níveis do sistema. Assim, pode-se considerar a atenção integrada (uma 

paráfrase da coordenação do cuidado) um princípio e um meio para se alcançar cuidado 

centrado no usuário, efetivo e humanizado.  

Um modelo assistencial centrado no usuário deve ser comprometido com uma gestão 

mais coletiva e democrática dos processos de trabalho nas equipes de saúde, de forma 

multiprofissional e interdisciplinar. Tal modelo deve ter como propósito produzir resultados 

para seus usuários, com o compromisso permanente das equipes de saúde com a tarefa de 

acolher, responsabilizar, resolver e autonomizar (MERHY,1998). 

Na literatura, entretanto, observamos algumas dificuldades referidas pelos gestores e 

profissionais da saúde sobre a coordenação do cuidado, tais como a precarização do trabalho 

em saúde, a fragmentação do sistema de saúde, a limitação na comunicação, a integração entre 

os diferentes níveis de atenção e o déficit na qualificação profissional (GIOVANELLA; 2018). 

Outras falhas percebidas foram o encaminhamento do usuário para o “lugar” errado no sistema 

de saúde ou quando há pouca efetividade na resolução do problema em função de troca de 

informações inadequadas (MCDONALD et al.; 2014). 

A partir do que foi exposto, nós, profissionais de saúde da família, temos um papel 

importante na coordenação do cuidado. De acordo com Starfield (2002), a coordenação é um 
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“estado de estar em harmonia numa ação ou esforço comum”. O compartilhamento da 

informação, associada à participação ativa dos profissionais de saúde, reduz repetições 

desnecessárias e produz maior coerência no cuidado. 

Giovanella (2018) reflete sobre algumas estratégias utilizadas para potencializar a 

coordenação do cuidado, como por exemplo: 1) prontuários eletrônicos compartilhados;             

2) diálogos clínicos entre os diferentes níveis; 3) estabelecimento de fluxos transparentes com 

garantia de acesso oportuno; 4) investimentos na qualificação profissional para que as equipes 

(re) conheçam as reais trajetórias assistenciais de seus usuários na busca por cuidados para 

orientar a regulação; 5) elaboração de protocolos de referência e contra referência com a 

participação dos profissionais. CAMPOS et al. 2016 adicionam à essas estratégias a 

organização de uma autoridade sanitária meso-regional (à moda da reforma sanitária italiana) 

num sistema autárquico (o SUS Brasil) com uma carreira nacional do SUS de dedicação 

exclusiva, tal como feito nas universidades federais brasileiras.  

Desse modo, é possível pressentir que a coordenação do cuidado não exigirá apenas 

integração da rede assistencial no contexto dos serviços, uma vez que a complexidade da 

atenção também se representa na micropolítica, o que exige cada vez mais práticas de cuidado 

integradas entre os profissionais da ESF, qualidade de recursos humanos e uma APS robusta e 

fortalecida. Entendemos que a micropolítica nesse contexto, como o agir cotidiano dos sujeitos, 

na relação entre si e no cenário em que eles se encontram, parece-nos essencial e indissociável 

da macropolítica na produção do cuidado (FRANCO; 2006). Dessa forma, o papel dos 

profissionais de saúde também se torna valioso na coordenação do cuidado (OLIVEIRA, 2013).  

 

2.5 Redes de Atenção à Saúde 

Para assegurar ao usuário ações e serviços de forma efetiva, contínua, integral e 

humanizada foi instituída, pelo Ministério da Saúde através da Portaria n. 4.279, de 30 de 

dezembro de 2010, a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS 

(BRASIL; 2010). As RAS são definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. O objetivo da RAS 

é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção 

contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o 
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desempenho do Sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e a 

eficiência econômica (BRASIL; 2010).  

Para Mendes (2008), as redes de saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de 

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

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

população, coordenada pela APS − prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo 

e com a qualidade certa e de forma humanizada − com responsabilidade sanitária e econômica 

por esta população. 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017, trouxe a coordenação do 

cuidado como uma diretriz da atenção básica, destacando a importância das redes de atenção 

na coordenação do cuidado.  De acordo com o documento, ela (coordenação) possui os 

seguintes objetivos: elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de 

atenção das RAS, de forma a atuar como o centro de comunicação entre os diversos pontos de 

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

uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada 

da atenção integral e articular também as outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, 

públicas, comunitárias e sociais (BRASIL; 2017). 

Na concepção dessas redes, não há hierarquia entre os serviços, em que cada serviço 

tem seu papel específico, não havendo gradação de importância entre eles. Cada serviço tem 

suas características próprias, sua função bem definida e densidades tecnológicas distintas na 

rede. Essa organização possibilita a comunicação de forma horizontal, não autoritária. Na 

proposta de construção das redes, os serviços de saúde devem ser capazes de ofertar a densidade 

tecnológica necessária para cumprir suas funções específicas. Para dar conta da complexidade 

dos problemas de saúde, as redes devem ser múltiplas e incluir diversos tipos de serviços, tanto 

dentro do setor específico da atenção à saúde quanto em serviços de outros setores como 

assistência social, justiça, educação, cultura e trabalho, entre outras (TANAKA; 2011). 

Devido à diversidade e especificidade de várias regiões, a APS como ordenadora e 

coordenadora das RAS deve definir um conjunto de estratégias para torná-la mais qualificada 

e resolutiva. Ela (APS) assumiria três funções essenciais: a resolução da maioria dos problemas 

mais comuns de saúde; a coordenação e ordenação, como centro de comunicação das RAS; e a 
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responsabilidade sanitária por uma população adscrita (MENDES; 2008). Entretanto, alguns 

autores destacam a fragilidade ou a incapacidade da APS assumir a centralidade das RAS 

(ALMEIDA et al.; 2011; CECÍLIO et al.; 2012; FAUSTO et al.; 2014; BOUSQUAT et al.; 

2017). 

Cecílio (2012) indica que a rede básica não possui condições para assumir a 

coordenação das redes de atenção. Ele conclui que dois movimentos podem ser feitos no sentido 

de constituição, coordenação e operacionalização das redes temáticas: primeiro, definição de 

múltiplas configurações de coordenação das redes, e segundo, investimento nas equipes de 

atenção básica, viabilizando um progresso na sua capacidade de intervir ativamente nos 

processos regulatórios, de forma adquirir credibilidade suficiente para ser o centro de uma RAS.  

 Para Fausto et al (2014), não existe coordenação entre atenção primária e secundária, o 

acesso ainda é dificultado por barreiras organizacionais, os fluxos são pouco definidos, com 

uma integração à rede incipiente. As melhores práticas do cuidado dependem de elementos 

estruturais e de processo, que tenham como referência uma rede de atenção. Almeida et al. (2011) 

e Bousquat et al. (2017) apontam a importância de políticas voltadas para o fortalecimento da APS. 

Para os autores, o papel central na constituição das RAS é uma relação de mão dupla. Da mesma 

forma que não existe RAS sem APS robusta capaz de coordenar o cuidado, a APS não consegue 

exercer seu papel sem um sólido arranjo regional e uma articulação virtuosa entre os três entes 

federados. Ambos estudos reafirmam que uma coordenação do cuidado fraca é definitivamente 

um importante obstáculo para a garantia da integralidade, do acesso e da oferta de serviços de 

saúde de qualidade. Portanto, nestas RAS espera-se uma APS robusta e abrangente como porta 

de entrada preferencial, principal provedora da atenção e coordenadora do cuidado, que estejam 

associadas à garantia de oferta de atenção contínua e integral à população. 

2.6 Conceitos de Integralidade no Brasil 

A integralidade da atenção é um mecanismo importante, porque assegura que os 

serviços sejam ajustados às necessidades de saúde de pessoas, famílias e comunidades. Quando 

os serviços são muito limitados em alcance ou profundidade, as doenças preveníveis podem 

não ser prevenidas, enfermidades podem evoluir por mais tempo do que o justificável, a 

qualidade de vida pode ser colocada em risco e as pessoas podem morrer mais cedo do que 

deveriam (STARFIELD; 2002). 
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Além de ser considerada um dos princípios do SUS, a integralidade destina-se também 

a conjugar as ações direcionadas à materialização da saúde como direito e como um serviço 

articulado de ações em saúde, preventivas e curativas, individuais e coletivas, nos níveis de 

complexidade do sistema. Pode, também, ser concebida como uma ação social que resulta da 

interação democrática entre os atores no cotidiano de suas práticas, na oferta do cuidado de 

saúde, nos diferentes níveis de atenção do sistema. Consiste na estratégia concreta de um fazer 

coletivo e realizado por indivíduos em defesa da vida (PINHEIRO E MATTOS, 2004).  

Dessa forma, a integralidade do cuidado depende da redefinição de práticas, de modo a 

criar vínculo, acolhimento e autonomia, o que valoriza as subjetividades inerentes ao trabalho 

em saúde e as necessidades singulares dos sujeitos, como pontos de partida para qualquer 

intervenção, construindo a possibilidade do cuidado centrado no usuário. Exercer a 

integralidade passa pela necessidade de repensar práticas e conformações dos serviços públicos 

de saúde, ainda hoje caracterizados pela descontinuidade assistencial (OLIVEIRA; PEREIRA; 

2013). 

Para Merhy (1997), o acolhimento é a relação humanizada que os trabalhadores e o 

serviço como um todo tem que estabelecer com os usuários de modo a criar vínculo. Nesse 

sentido, o profissional de saúde deve ter relações claras e próximas com o usuário, tornar-se 

uma referência para o paciente para que o mesmo construa sua autonomia enquanto usuário.  

Pinheiro, Ferla e Silva Junior (2007), afirmam que o acesso da população a todos os 

níveis de sofisticação tecnológica seria condição e ponto de partida para a construção de 

princípio da integralidade no SUS. Porém, somente o acesso não garantiria a integralidade, uma 

vez que este princípio depende de outros fatores para se tornar real. Dentre eles se sobressaem 

a criação de ligações entre utilizadores e pessoal, melhoria das condições de vida da população 

e o estabelecimento da autonomia do usuário em sua tentativa de ter suas necessidades de saúde 

compreendidas e atendidas.  

Segundo Cecílio (2001), ouvir as necessidades dos sujeitos aumenta capacidade e 

possibilidades de intervenção, na parte dos trabalhadores de saúde, sobre os problemas daquelas 

pessoas que buscam cura. As necessidades de saúde só podem ser apreendidas dentro de sua 

dimensão individual expressa uma relação dialética entre indivíduo e sociedade. Então, na 

articulação da micro e macropolítica, a integralidade, não depende apenas do espaço único dos 
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serviços – mesmo que esses desempenhem satisfatoriamente o seu papel social – mas também 

dependem da articulação entre serviços e os usuários.  

 

2.7 Hipertensão Arterial Sistêmica como Condição Traçadora 

Ao se avaliar a assistência prestada à alguns agravos crônicos, pode-se analisar a 

qualidade dessa assistência – desde o nível mais básico até os níveis mais complexos de um 

sistema de saúde – com o uso de certas condições ou patologias consideradas “representativas” 

(tracerconditions ou “traçadores”), dentro da responsabilidade sanitária de um sistema de 

saúde.  

Uma condição traçadora deve atender os seguintes critérios de elegibilidade: ser um 

evento de alta frequência, com diagnóstico e evolução conhecidos, medidas preventivas e 

terapias eficazes e bem definidas. O método possui a vantagem de poder combinar os elementos 

da avaliação do processo e do resultado da assistência sob o ponto de vista dos profissionais de 

saúde e da população (KESSNER; et al. 1992). 

Nesta pesquisa, optamos por trabalhar com a traçadora Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), por sua alta prevalência e associação a outras comorbidades, além de ser uma das 

principais causas de morte relacionadas ao aparelho circulatório, como verificado no Acidente 

Vascular Cerebral (AVC). Além do mais, ela acarreta num pesado ônus social pelas vidas 

perdidas, muitas vezes precocemente, e em idade economicamente ativa. Além disso, a HAS 

não requer tecnologia sofisticada no cuidado longitudinal. Ela pode ser tratada e controlada com 

mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, 

comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na APS. Isso evitaria, assim, o surgimento 

e progressão das complicações e o número de internações hospitalares.  

Além da HAS como traçadora, optamos por avaliar, na percepção dos profissionais, a 

coordenação do cuidado dos pacientes com HAS que tiveram AVC, pois implica 

necessariamente que o paciente precisou percorrer outros níveis de sistema de saúde desde a 

APS, no qual o mesmo já era acompanhado até os níveis secundários e terciários durante todo 

o seu tratamento. Acreditamos que a partir deste itinerário conseguiremos analisar a 

coordenação do cuidado do paciente na visão das equipes de atenção primária.  

Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS (2017), as doenças 

crônicas constituem-se em enorme problema de saúde pública, correspondendo a 31% das 
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causas de mortes a nível global, responsáveis por 60% de todo ônus decorrente de doenças no 

mundo. Dentre tais doenças, as cardiovasculares constituem a grande maioria delas, em que a 

HAS é considerada um importante problema de saúde pública devido à sua alta prevalência e 

baixas taxas de controle, o que contribui significativamente nas causas de morbidade e 

mortalidade cardiovascular.  

O AVC e a Cardiopatia Isquêmica são os maiores causadores de morte do mundo. Juntos 

foram os responsáveis por aproximadamente 27% de todos os óbitos que ocorreram em 2016 

(OPAS; 2018). As taxas de incidência estão relacionadas as condições socioeconômicas e a 

qualidade da prevenção primária, enquanto a letalidade depende da gravidade da doença e da 

qualidade da atenção hospitalar. No Brasil, apesar do declínio nas taxas de mortalidade, o AVC 

representa a primeira causa de morte e incapacidade no país, o que cria grande impacto 

econômico e social. Conhecer os fatores de risco para o AVC torna-se essencial para prevenir 

a sua ocorrência. Sua prevenção reduz os custos, especialmente em reabilitação e 

hospitalização, e deve ocorrer em todos os níveis assistenciais. Sem embrago, a maior ênfase 

preventiva deve dar-se na atenção básica, a qual tem capilaridade para alcançar, principalmente, 

aqueles que já tiveram um primeiro AVC para minimizar os riscos de recorrência e o 

desenvolvimento de comorbidades ao longo do tempo (BRASIL; 2011). 
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3. JUSTIFICATIVA 

O aumento da expectativa de vida da população traz consigo o desafio do cuidado das 

condições crônicas. Nesse sentido, o aumento da longevidade impõe à APS condições 

complexas que exigem do sistema de saúde, e dos seus profissionais, a centralidade do trabalho 

em saúde na produção social de uma cultura saudável no território, o que pode ser atingido por 

meio de uma APS coordenadora da rede de saúde. 

 O apoio da função de coordenação depende do desenvolvimento de melhores meios de 

transferência de informação e de manejo do paciente, especialmente quando recebem atenção 

das várias fontes para as quais foram encaminhados. Desse modo, espera-se que a APS seja um 

eixo estruturante de um sistema de saúde consistente, em que ela (a APS) assuma o 

planejamento e a coordenação do cuidado de modo a alcançar a melhoria da qualidade da 

atenção. A ESF deve estar representada por uma forte associação entre a ampliação do acesso, 

a continuidade do cuidado, a qualidade da atenção, a satisfação do paciente e a melhor utilização 

dos recursos financeiros disponíveis. Sem mencionar, por obviedade, os impactos positivos na 

saúde das populações. Então, a APS passaria a ser considerada central no cuidado de pacientes 

com doenças crônicas, que são cada dia mais comuns na população, em virtude das transições 

demográfica e epidemiológica. Para esta parcela da população, é cada vez mais frequente a 

necessidade de acessar vários pontos da rede de atenção, ter contato com diferentes categorias 

profissionais e ser beneficiária de ações de promoção e prevenção contínuas. Este cenário exige 

uma APS robusta, capaz de coordenar o percurso terapêutico do usuário, e facilitar a prestação 

de serviços e ações de saúde em local e tempo oportunos (BOUSQUAT; 2017). 

Nesse sentido, devido ao papel central dos profissionais que atuam na APS, no 

compartilhamento de informações e na produção de resultados positivos para os seus usuários, 

com o compromisso permanente com a tarefa de acolher, resolver e garantir o acesso universal 

a diferentes níveis de atenção (integralidade), a avaliação na perspectiva desses profissionais é 

uma das ferramentas necessárias e importantes para compreender a coordenação do cuidado e 

o modo como o mesmo está sendo realizado por estas equipes. Portanto, justificamos nossa 

pesquisa que ao coletar informações na ESF com seus profissionais sobre a coordenação na 

APS, poderemos auxiliar gestores a planejar modelos de atenção usuário-centrado, com 

instituição de fluxos e acesso oportuno; principalmente, ao enfatizar as suas opiniões sobre o 

acesso do paciente, a qualidade do serviço prestado, as dificuldades percebidas, conheceremos 
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as potencialidades dos profissionais para superar toda a barreira e conseguir coordenar o 

cuidado, ao mesmo tempo comparando problemas similares em diferentes locais de atenção.  

Ressalta-se a importância do estudo também, para o atual contexto político de cortes de 

recursos em programas essenciais, desfinanciamento da saúde e das ameaças sobre a vida e a 

saúde da população com as medidas de austeridade fiscal. Nesse cenário de restrição de direitos 

as possibilidades de ampliação dos investimentos na Atenção Primária à Saúde (APS), sem que 

outras ações e serviços públicos de saúde percam recursos, estão cada vez mais restritos.  

Nesse avassalador cenário de desmonte, a Atenção Primária à Saúde vem sendo alvo de 

um conjunto de mudanças que afetam o alcance de bons resultados sanitários, sobretudo, via 

Estratégia Saúde da Família (ESF), principal modelagem da APS no país. Às alterações na 

Política Nacional de Atenção Básica em 2017 (Brasil; 2007) que colocou em xeque a prioridade 

dada à ESF; desmonte do Programa Mais Médicos, bem sucedida política de provimento de 

médicos na APS e a proposta de Carteira de Serviços para a APS (Brasil, 2019) são algumas 

das estratégias recentes que geram uma nova proposição de financiamento e podem afetar 

significativamente a assistência à saúde (REIS; 2019). É nesse contexto que desejamos fazer a 

pesquisa e entender que apesar de todas as barreiras impostas recentemente pelo sistema, como 

os profissionais conseguem coordenar o cuidado desses pacientes? 

Além disso, torna-se relevante a necessidade de reformulação do sistema de 

atendimento com vistas a melhoria, para abordar o paciente de forma integrada e coordenada, 

disponibilizando as melhores estratégias de prevenção, de diagnóstico e tratamento conhecidos 

atualmente, com objetivo de reduzir as taxas de morbimortalidade no Brasil.  

A indagação deste estudo consiste em saber: o que está sendo realizado na APS para 

fortalecer a coordenação do cuidado dos pacientes com HAS que sofreram um AVC? Os 

profissionais de saúde estão na linha de frente das contingências impostas pela fragmentação 

do sistema de saúde brasileiro. E contam com escassos recursos disponíveis nos demais níveis 

de atenção à saúde do SUS. O princípio da integralidade impõe-lhes responsabilidade aquém 

de suas possibilidades no atual contexto do SUS. Portanto, desejamos dar voz aos trabalhadores 

de saúde para que eles tragam suas experiências sobre a coordenação do cuidado, tanto dentro 

do próprio serviço como sua visão nos demais níveis de atenção.  

Com base nos argumentos escritos nos parágrafos anteriores, enunciamos como 

pressuposto de investigação que a APS no Brasil tem muita dificuldade em coordenar o 
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cuidado, tanto pela fragilidade da rede assistencial nos níveis secundário e terciário quanto pela 

própria formatação flexneriana-biomédica-hospitalocêntrica em que se assenta o trabalho em 

saúde no Brasil, com a desvalorização e redução de investimentos na atenção básica.  

Partindo desses pressupostos busca-se resposta para a seguinte pergunta: 

- Quais as percepções das equipes de APS sobre a coordenação do cuidado de pacientes com 

HAS em reabilitação por AVC? 

 

4. OBJETIVOS 

4.1- OBJETIVO GERAL: 

- Analisar coordenação do cuidado de pacientes com HAS na APS em reabilitação por AVC 

pela percepção das equipes de saúde. 

4.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Descrever a percepção das equipes de saúde sobre a coordenação do cuidado de pacientes 

com HAS na APS em reabilitação por AVC. 

- Identificar as dificuldades percebidas pelas equipes de APS na coordenação do cuidado 

desses pacientes em seu processo de trabalho. 

- Discutir as estratégias utilizadas pelos profissionais que facilitam a coordenação do cuidado 

desses pacientes.  
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5. MÉTODO 

Desenho de estudo 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, em que participaram os profissionais da 

APS de três unidades de saúde de Niterói (o campo será descrito detalhadamente na próxima 

subsecção). Mobilizamos como técnica de pesquisa o Grupo Focal (GF). 

Segundo Minayo (2002), a pesquisa qualitativa trabalha com motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes. Ela aprofunda-se no mundo dos significados das ações e das relações 

humanas que não podem ser reduzidos a operacionalização das variáveis. O conjunto de 

fenômenos humanos faz parte da realidade social, pois não se distingue somente pelo agir, mas 

pelo pensar sobre o que faz e interpretar suas ações a partir da realidade vivida e compartilhada 

com seus semelhantes.  

Como a pesquisa envolve uma temática imbuída de significações em um contexto social 

e histórico que descreve percepções, optou-se pela utilização de um método de produção de 

dados que permitisse a manifestação de diferentes percepções e aprofundamento coletivo acerca 

da temática proposta através do diálogo e debate. Nessa perspectiva elencou-se o grupo focal.  

Que consiste em uma técnica de produção de dados que envolve a formação de um grupo com 

características comuns, dirigidas por um moderador, que mantém os participantes centrados em 

uma discussão sobre determinado tema. Com base nessa técnica, é possível a troca de ideias, 

experiencias, sentimentos, crenças, comportamentos e pontos de vista, proporcionando a 

reflexão. (GATTI, 2005; RESSEL et al.; 2008). 

 

5.1. CAMPO DE ESTUDO  

Minayo (2002) refere-se ao campo de pesquisa como um recorte que o pesquisador faz 

em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das 

concepções teóricas que fundamentam o objeto de investigação. Portanto, em se tratando de 

uma pesquisa social, o campo está delimitado empiricamente, cujo recorte espacial dá-se pelas 

pessoas e grupos convivendo numa dinâmica de interação social. 

O campo do estudo proposto para a realização dos grupos focais foram três módulos do 

Programa Médico de Família do município de Niterói/RJ, numa mesma região de saúde.   
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Niterói/RJ 

O Município de Niterói está situado no Estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do 

Brasil, compondo junto com a capital mais 16 municípios da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, a segunda maior concentração urbana do país. Segundo dados do IBGE (2015), a 

cidade apresenta uma área de 129,38 quilômetros quadrados e uma população estimada em 

2017 de 499.028 mil habitantes. Educação, longevidade e renda são, nessa ordem, as dimensões 

que mais cresceram e contribuíram para a elevação deste índice. Porém, a desigualdade também 

tem aumentado. Em 1991, o índice de Gini calculado foi de 0,57; em 2000 foi de 0,58 chegando 

a 0,59 em 2010. 

O Plano Diretor de Niterói, Lei No 1.157 (BRASIL; 1992) criou, em seu artigo número 

108, cinco regiões de planejamento com base em critérios de homogeneidade em relação à 

paisagem, à tipologia e ao uso do solo. São elas: Região Norte, Região Praias da Baía, Região 

Pendotiba, Região Oceânica e Região Leste. 

Atualmente, a APS do município de Niterói cobre 80% da população considerada 

vulnerável com 40 módulos de PMF e 140 equipes. O município possui 4 equipes do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), 5 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 6 Policlínicas 

regionais, 3 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 1 Hospital Estadual e 6 Hospitais 

Municipais (NITERÓI; 2018). 

A Rede de Cuidado a  Pessoa com Deficiência (RCPD) é composta por dois Centros 

Especializados de Reabilitação (CER), CER II (física e intelectiva), um CER III (física, 

intelectual e visual),  e está pactuada com 50 municípios do Estado Rio de Janeiro, os quais são 

regulados através dos sistemas do Sistema de Regulação da Pessoa com Deficiência (RESNIT), 

segundo informações fornecidas pela coordenação de controle e avaliação da prefeitura de 

Niterói (NITERÓI; 2018). Ela foi escolhida por apresentar unidades do PMF bastante próximas, 

pois caso não conseguíssemos o número suficiente para os grupos focais de uma mesma 

unidade, existira a possibilidade de reunir com uma das outras duas equipes de saúde. 

A porta de entrada para a rede de saúde é através do PMF. Para os pacientes que 

precisam ser encaminhados para atenção especializada utiliza-se o RESNIT, que é a 

regulação específica da Rede de Pacientes com Deficiência (RCPD) e que recebe das 

policlínicas os encaminhamentos realizados pelo PMF ou direto dos hospitais do município.  
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5.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A população da pesquisa foi composta por 13 profissionais de saúde da APS (médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACSs) responsáveis pelo cuidado dos pacientes HAS 

em reabilitação por um evento de AVC, divididos em pelo menos três equipes. Buscamos 

unidades do PMF em que se encontre pacientes que sofreram AVC. Tivemos dificuldade para 

encontrar esses pacientes através dos dados da RESNIT (em conjunto com a equipe da 

Secretaria de Saúde responsável por tal sistema de regulação) que era a proposta inicial do 

estudo. Dessa forma, a escolha das unidades foi através de idas diretamente às unidades dessa 

região ou contato por via telefone perguntando se a unidade prestou cuidados recentes a 

pacientes com AVC. Esses pacientes deveriam se encaixar nos critérios de inclusão da outra 

pesquisa que foram realizados com os pacientes sobre o itinerário terapêutico. E a partir daí 

foram escolhidas as unidades de PMF para a realização dos grupos focais com os profissionais 

envolvidos na mesma unidade.  

Com relação aos profissionais escolhidos para participar desta pesquisa, os mesmos 

deveriam fazer parte de uma equipe do PMF, que tivessem realizado atendimentos a pacientes 

com AVC no último ano e que concordassem em participar do estudo. Foram excluídos desta 

pesquisa profissionais que não estavam atuando na unidade no momento da pesquisa, quer seja 

por licença médica ou férias, quer seja por estar com sua matrícula funcional irregular.  

 

5.3. COLETA DE DADOS 

A nossa entrada no campo ocorreu entre maio e junho de 2019, após o consentimento 

da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, por meio de carta de anuência e aprovação do 

projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense – CEP/FM/UFF (ANEXO A). De posse destas aprovações 

realizou-se a solicitação para a instituição para o início da coleta dos dados, mediante 

documento formal. 

 Entramos em contato previamente com um profissional da unidade de saúde que se 

encontrava dentro dos critérios de inclusão da pesquisa. Explicamos sobre a pesquisa e o nosso 

interesse em realiza-la com os profissionais. Agendamos uma data e um horário na própria 

unidade para facilitar o acesso aos participantes, preferencialmente no dia da reunião de equipe. 
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Nesse momento, realizou-se um convite informal aos participantes do estudo, momento em que 

foram apresentados os pesquisadores, o projeto e seus objetivos.  

Todos os profissionais que concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), em conformidade com a Resolução 

466/2012 e 510/2016 (BRASIL; 2012 e BRASIL; 2016), constando os objetivos e as 

contribuições do estudo em termos de retorno social, como apresentação dos resultados em 

eventos, publicação de artigos e realização de outras pesquisas. Além de constar os riscos e 

benefícios, este termo garantiu também a privacidade e o anonimato, a liberdade dos 

participantes em recusar ou retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa e todo 

esclarecimento necessário. 

Foram atendidas as recomendações éticas fundamentais para garantir segurança aos 

participantes. Todos os procedimentos foram revisados e aprovados pelo CEP/FM/UFF 

(ANEXO A). Em seguida, prosseguimos à coleta de dados.  

Utilizou-se o GF, cuja técnica de pesquisa reúne, em um mesmo local, uma determinada 

quantidade de pessoas que fazem parte do público alvo. Tal método tem o objetivo a coleta de 

informações num tema específico, a partir do diálogo e do debate (CRUZ NETO; MOREIRA; 

SUCENA; 2002).  

Para a condução dos GF nós mobilizamos um roteiro (APÊNDICE A) que se baseou 

nas seguintes categorias: acesso, integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado. 

Nós as fundamentamos (as categorias) teoricamente na literatura de Starfield (2002). 

O GF teve uma duração média de aproximadamente uma hora, foi realizado nas 

unidades onde os profissionais trabalham para que não houvesse prejuízo em sua locomoção e 

em um ambiente livre de ruídos, de forma a não interferir na gravação do mesmo. Necessitou-

se da presença de mais de um pesquisador para a realização deste momento no qual um dos 

pesquisadores exerceu a função de mediador e o outro pesquisador a função de relator, 

observador e operador de gravação.  

 

5.4. ANÁLISE DE DADOS  

A análise dos dados é uma das fases mais importantes da pesquisa, pois, a partir dela, 

que serão apresentados os resultados e a conclusão da pesquisa, a qual poderá ser final ou apenas 

parcial, deixando margem para pesquisas posteriores (MARCONI; LAKATOS; 2006). Gomes 
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(2004) refere também que esta é a fase quando se estabelece uma compreensão dos dados 

coletados para se confirmar ou não os pressupostos da pesquisa, além de responder as questões 

formuladas e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado.  

Após a coleta de dados, toda a gravação feita com os profissionais do GF foi transcrita 

na íntegra, pela própria pesquisadora. A partir de uma leitura pré-analítica, de exploração do 

material, tratamentos dos dados obtidos e interpretação foram levantadas as unidades de 

registro, e elaborados categorias específicas, baseadas em critérios de classificação. Assim, 

nossa análise baseou-se na técnica de análise temática de conteúdo (GOMES; 2004). 

Para a inferência do material, seguimos os passos descritos da Análise Temática, que 

consiste em descobrir os núcleos de sentido de uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem algo para o objeto analítico visado. Seguindo essa modalidade, fizemos a pré – 

análise do material de pesquisa, que consiste na escolha dos documentos a serem analisados e 

na retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa, pelas seguintes tarefas: leitura 

flutuante, constituição do corpus, formulação e reformulação de hipóteses e objetivos. A 

segunda etapa de exploração do material consiste numa operação classificatória que visa 

alcançar o núcleo de compreensão do texto. E na terceira etapa, tratamos os resultados obtidos 

e os interpretamos (MINAYO; 2010). 

A análise de dados teve como categoria chave a coordenação do cuidado. Partimos da 

premissa que a coordenação do cuidado representa um princípio essencial, pois sem ela a 

longitudinalidade perde muito em seu potencial, a abrangência torna-se mais difícil e o primeiro 

contato, no que tange ao acesso, torna-se meramente administrativos (STARFIELD; 2002). 

Dessa forma, o resultado do estudo baseou-se nos objetivos da pesquisa e nos significados 

atribuídos à experiência de acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado 

na visão dos profissionais. 

A partir do grupo focal foram elaboradas categorias no cuidado de usuários com AVC 

que contém elementos analíticos comuns ao conjunto do material. Dentro desses atributos serão 

discutidos os temas que surgiram com maior regularidade durante a pesquisa. Dentre estas 

estão:  
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Tabela 1: Temas que surgiram durante os grupos focais com profissionais de saúde do PMF em 

Niterói/2019 

 

 

Atributos da Atenção Primária 

 

 

Temas 

 

 

Acesso 

 

• Primeiro contato 

• Profissional que o acolhe 

• Fluxo / Protocolo 

 

 

 

Longitudinalidade 

 

• Contato com a equipe / vínculo 

• Visita domiciliar e Busca ativa 

• Atividades educativas 

• Retorno do paciente para a equipe 

 

 

 

Integralidade 

 

• Encaminhamento para outras especialidades 

• Matriciamento / Apoio clínico 

• Emergências  

 

 

 

Coordenação do cuidado 

 

• Compartilhamento de informações com outros setores e equipes 

• Compartilhamento de informações com setores de emergência 

• Continuidade do tratamento na APS após retornarem 

 

    Fonte: Grupos focais realizados com os profissionais 

 

Buscamos compreender outras questões inter-relacionadas com as categorias 

mobilizadas que compunham o escopo de dois objetivos da pesquisa que foram: (a) identificar 

as dificuldades percebidas pelas equipes de APS na coordenação do cuidado desses pacientes 

em seu processo de trabalho; e (b) discutir as estratégias utilizadas pelos profissionais que 

facilitam a coordenação do cuidado desses paciente. Discutiremos também os temas que se 

destacaram nessa categoria com maior regularidade: 
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Tabela 2: Dificuldades, estratégias e soluções relacionadas a coordenação do cuidado pelos 

profissionais do PMF nos grupos focais em Niterói / 2019 

 

 

 

 

Dificuldades na 

coordenação do 

cuidado 

 

 

• Dificuldade de acessar rede especializada 

• Rotatividade de Pacientes 

• Cuidado e atenção aos pacientes encaminhados para outras especialidades 

• Pacientes referenciados para locais distantes 

• Desvalorização da APS como porta de entrada 

• Outros: Violência, distância do território, problemas estruturais do módulo, 

matriciamento, relacionamento interpessoal e aumento da carga de trabalho. 

 

 

Estratégias utilizadas 

para facilitar a 

coordenação do 

cuidado 

 

• Relação de confiança com o paciente 

• Solicitação de Laudos e relatórios do especialista 

• Meios informais com outros profissionais  

• Valorização dos ACS 

• Rede informal de cuidados 

• Plano de saúde 

• Gestão compartilhada com outros níveis de atenção 

 

 

Sugestões referidas pelo 

Grupo 

 

• Oficina de integração de rede entre as várias instituições 

• Capacitação com os profissionais da rede APS 

• Melhora no tempo de realização dos exames e encaminhamentos 

• Ênfase no protocolo de reabilitação dos pacientes pelo NASF  

 

   Fonte: Grupos focais realizados com os profissionais 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizados grupos focais em três unidades diferentes do PMF, localizadas dentro 

do município de Niterói / RJ. A região escolhida, especificamente para este estudo no município 

contempla seis unidades do PMF, uma Policlínica Regional, uma Unidade de Atendimento de 

Urgência e duas Unidades Básicas de Saúde.  

A análise do estudo consistiu primeiramente na avaliação do perfil das unidades em que 

foram realizados os grupos focais e posteriormente avaliação da coordenação do cuidado pela 

percepção dos profissionais de saúde, baseados nos atributos essenciais da atenção primária e 

nos temas que surgiram durante o grupo focal que foi sintetizado na figura abaixo (Figura 1). 
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Figura 1: Percepção dos profissionais sobre a coordenação do cuidado em Niterói/RJ 2019 

 

Fonte: Grupos Focais realizados com os profissionais 

As unidades escolhidas para os grupos focais, funcionam todos os dias de Segunda a 

Sexta de 8 às 17 hs. E suas equipes são compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e ACS. Apesar de estarem localizadas na mesma região, as unidades de PMF 

possuem perfis diferentes, incluindo a quantidade de equipes, a quantidade de profissionais e a 

localização em relação as unidades de referência para atendimentos específicos (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Perfil das unidades que foram realizados os grupos focais em Niterói/2019 

 

 GF1 GF2 GF3 

Participantes da Pesquisa Médico: 2 

Téc. de Enf.: 1 

ACS: 2 

Médico: 1 

Enfermeiro:2 

ACS: 2 

Médico:1 

Enfermeiro: 1 

Téc. de Enf.: 1 

Sexo Masculino: 2 

Feminino: 3 

Masculino: 0 

Feminino: 5 

Masculino: 0 

Feminino: 3 

Equipes 2 6 1 

Microárea 6 12 2 

ACS 4 10 1 

Total de Pessoas cadastradas 4.500 12.340 1.500 

Pacientes HAS 800 2039 241 

Fonte:  Grupos focais realizados com profissionais e google maps. 
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De acordo com os participantes dos três grupos focais, suas equipes estavam 

incompletas por falta de ACS.  Esse profissional é o elo entre a equipe de saúde e a comunidade. 

Seu trabalho possui características especiais em razão de que eles devem morar na área em que 

atua. OS ACS vivenciam todo o cotidiano da comunidade, interagem com os problemas, as 

alegrias, os valores e as linguagens desse ambiente, fatos esses que os tornam essenciais para 

uma abordagem sócio ecológica da comunidade e seus moradores.  

Os ACS são responsáveis por no máximo 750 pessoas em sua microárea e seu principal 

instrumento de trabalho é a visita domiciliar. E é através dela que se identificam os problemas, 

e ao mesmo tempo oportuniza a orientação sobre os cuidados de saúde (FRAGA; 2011). Sem 

dúvidas a ausência do ACS nas equipes de saúde prejudica todo o acompanhamento dessas 

famílias e a prestação de serviços de qualidade a população, além de sobrecarregar os demais 

agentes que por vezes precisam exercer o papel daquele que está ausente.  

É importante ressaltar que na última PNAB (2017), houve uma mudança no número de 

ACS por equipe. Esse número atualmente deverá ser definido de acordo com base populacional, 

critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. Em 

áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a 

cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS como é o caso 

da área em que foi realizada o estudo. Suas atividades devem se basear na lógica do 

planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades do território, com priorização 

para a população com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico.  

Uma outra alteração recente foi no modelo de financiamento de custeio da Atenção 

Primária à Saúde pelo SUS através instituição do Programa Previne Brasil (BRASIL; 2019). 

Neste novo modelo, o financiamento será através de capitação ponderada, pagamento por 

desempenho e incentivo para ações estratégicas. Nos chama a atenção que os recursos 

destinados a capitação ponderada serão através do cálculo relacionada a população cadastrada 

nas equipes de ESF e equipes de Atenção Básica, vulnerabilidade socioeconômica da população 

cadastrada, perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada e classificação 

geográfica definida pelo IBGE.  
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Portanto, a ausência ou diminuição do ACS na equipe de ESF e Atenção Básica, 

prejudica o cadastramento da população que consequentemente prejudica ainda mais o 

financiamento da atenção primária em saúde.  

6.1 Acesso: 

A APS constitui-se no ponto preferencial de primeiro contato do usuário ao sistema, 

conhecido como porta de entrada. Deve ser orientada para garantir a integralidade e 

longitudinalidade na atenção à saúde, que por sua vez deveria ser coordenada a partir da APS.  

Com relação ao acesso, o paciente para ser acompanhado em uma unidade de PMF, 

necessariamente precisa residir na área de abrangência e estar cadastrado na unidade. O paciente 

que adentra a unidade solicitando um atendimento, caso o mesmo não seja cadastrado, ou será 

solicitado um cadastro e nesse caso, o ACS irá até a sua residência, fará esse cadastro e após 

esse momento ele poderá ser acompanhado na unidade ou caso o mesmo apresente uma 

demanda terá seu atendimento realizado no mesmo dia ou orientado para uma unidade de 

emergência. 

As unidades de saúde analisadas trabalham tanto com usuários agendados quanto com 

usuários de demandas e estes são incluídos na organização do seu processo de trabalho, como 

podemos notar no seguinte excerto: 

A gente trabalha com usuário agendado, aí a gente agenda para o dia tal, horário tal, 

pela nossa coordenação, os agendados são oito tanto no período da manhã e oito à 

tarde. E a gente tem quatro vagas para atender os pacientes extras que tenham alguma 

demanda, ou que estejam passando mal, ou com algum problema que tenha que ser 

resolvido urgente. (...) Quando o posto está cheio, a gente vai atender aqueles 12, e 

alguém vem para procurar socorro, quando é urgente mesmo, aí a gente dá um jeito 

de atender. Mas se for uma coisa que dá para esperar até o dia seguinte, ou a parte da 

tarde, por exemplo, o atendimento que ele veio pedir foi de manhã, e se der para passar 

para a parte da tarde, a gente faz (GF1). 

No que concerne ao primeiro profissional que atende e acolhe o paciente ao adentrar a 

unidade de saúde, alguns informaram que seria qualquer membro da equipe que tivesse o 

primeiro contato com o paciente. Em outras unidades referiram que o ACS é o profissional que 

faz esse primeiro acolhimento do paciente. E dependendo do caso é direcionado para o 

atendimento do enfermeiro ou do médico. Todos os GF concordaram que o paciente é acolhido 

mesmo que isso não gere necessariamente uma consulta médica ao final.  
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No caso dos pacientes hipertensos que são acompanhados na unidade as equipes 

informaram que eles seguem um protocolo de marcação de consultas para hipertensos graves, 

moderados e leves, porém a avaliação é individual e depende de como o paciente se apresentar 

clinicamente. Quando o paciente chega ao acolhimento por qualquer motivo, ao ser identificado 

como hipertenso ou diabético, verifica-se a pressão arterial ou HGT, dependendo do caso. Em 

casos de alteração esse paciente terá o seu atendimento priorizado para o mesmo dia. Será 

solicitado Mapa de Pressão arterial e agendado retorno a unidade, como descrito a seguir pelos 

participantes: 

Depende da classificação de risco de cada um. Tem paciente que eu peço pra vir toda 

semana para verificar a pressão porque está com a pressão altíssima, tem paciente que 

eu peço pra vir uma vez a cada 15 dias, tem paciente que eu peço pra vir uma vez por 

mês, tem paciente que é de três em três meses e tem paciente que é de seis em seis 

meses. Depende de como ele estiver clinicamente (GF3). 

Normalmente agente medica ele, naquela hora, por conta do pico hipertensivo [...] ele 

é acolhido, aí a gente normalmente pede um mapa arterial, de pressão arterial, que ele 

faz durante uma semana, supervisionado, todos os dias ele tem que vir até a unidade, 

ele vai novamente para consulta médica. Se ele não tem nenhuma outra comorbidade, 

ele é tratado e agente avalia se aquela medicação foi o suficiente para o controle e 

pede os exames complementares (GF2). 

Os pacientes que exercem suas atividades laborais fora, tem seu acesso prejudicado 

devido aos horários engessados de funcionamento das unidades entre 8-17 hs, horário esse que 

os pacientes costumam trabalhar. Apesar dessa situação, os profissionais tentam criar 

estratégias como a garantia de uma agenda flexível de consultas para facilitar esse acesso aos 

pacientes: 

A gente sempre faz esse ajuste, a gente vê aonde dá pra colocar esse paciente, é 

importante, realmente, eles faltam né e isso é ruim (...), a gente tenta ver um horário 

que seja melhor para esse paciente, porque tem trabalho (GF1). 

 

 Todas as pessoas tem direito ao acesso de bens e serviços ordenados e organizados para 

garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. E esse acesso 

será preferencialmente na APS e deve ser de fácil acesso.  

 O acesso pode ser relacionado com as diversas possibilidades de adentrar aos serviços 

de saúde, as quais estariam implicados com a localização da unidade de saúde, a disponibilidade 

de horários e os dias em que a unidade atende, bem como a possibilidade de atendimento a 
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consultas não-agendadas e a percepção que a população tem em relação a estes aspectos do 

acesso, se são adequados ou não. (ASSIS e JESUS, 2017) 

 No entanto, muitas são as desigualdades de acesso referidos. Para Assis e Jesus (2017), 

há uma oferta inadequada de serviços e presença sistemática da demanda reprimida que 

interfere diretamente no acesso e qualidade dos serviços prestados. 

 No que se refere ao acesso da população idosa, os serviços de saúde precisam se preparar 

para o atendimento, pois é no grupo de idosos de baixa renda que se concentram as pessoas de 

alta morbidade e de graves limitações. As doenças crônicas, principalmente a HAS, se inserem 

nesse contexto, por serem um enorme problema de saúde pública, devido à sua alta prevalência 

e baixas taxas de controle, o que contribui significativamente nas causas de morbidade e 

mortalidade cardiovascular (OPAS; 2017). Além disso é importante destacar que a assistência 

a portadores de HAS seja realizada pela atenção básica, considerada a porta de entrada 

preferencial para o sistema de saúde. 

 A manutenção do acesso às consultas médicas básicas, principalmente, as de rotina, 

aliada a outros procedimentos de prevenção e promoção disponíveis na Atenção Básica têm 

grande potencial para melhorar a qualidade da assistência aos portadores de HAS (TANAKA, 

2019). 

 Portanto, faz-se necessário compreender as necessidades de saúde desta população de 

maneira mais ampla e propor e executar políticas públicas de ampliação do acesso e 

investimentos na APS. 

 

6.2 Longitudinalidade: 

Longitudinalidade é uma relação pessoal de longa duração entre profissionais e 

pacientes nas unidades de saúde.  

Os pacientes atendidos no PMF são cadastrados e a partir daí eles terão uma unidade de 

referência, uma equipe de referência, um ACS de referência. O retorno dos pacientes é 

agendado sempre para essa mesma equipe. Isso contribui com a longitudinalidade.  
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Por intermédio desta relação, os profissionais passam a conhecer os pacientes e os 

pacientes passam a conhecer seus profissionais com o passar do tempo conforme inferimos 

neste trecho:  

É porque o nosso trabalho é diferenciado de unidade né, porque a gente encontra com 

esse paciente no mercado, padaria, quando vai fazer alguma visita domiciliar (VD), aí 

a gente avisa, olha teu exame, passa lá para marcar, deu alterado e assim vai (GF1). 

[...] porque quando a gente trabalha no mesmo lugar sempre, há muito tempo, a gente 

vai tendo mais abertura, então os pacientes em um primeiro encontro não falam muito, 

mas passa um tempo, as pessoas pegam uma afinidade maior (...) porque eles 

começam a ter mais confiança, então eles começam a confiar (GF2). 

Ah eu vou lá porque realmente eu vou ter aquela assistência, lá eu posso confiar, então 

isso é bem legal, então acaba criando um vínculo com alguns pacientes é muito 

gratificante também (GF1). 

 A partir, desse contato contínuo com a equipe, os pacientes e os profissionais 

desenvolvem uma relação de vínculo longitudinal ou longitudinalidade, o que está fortemente 

relacionado a maior efetividade e eficiência das intervenções em saúde, maior adesão as 

mesmas, aumento da resposta do usuário aos cuidados de saúde e satisfação dos usuários 

(SANTOS, ROMANO e ENGSTROM; 2018). 

 A realização de visitas domiciliares de forma regular e sistemática mostrou-se como 

uma ferramenta que contribui com o vínculo longitudinal. Esta é uma atividade comum a todos 

os membros da equipe de saúde da família, exigindo dos profissionais o conhecimento da 

realidade local, além do trabalho em equipe. É realizada principalmente em pacientes acamados 

ou que tenham dificuldade em se locomover até a unidade como uma forma de manutenção do 

cuidado. “Aí tem os pacientes os acamados, os restritos, aí não tem jeito, tem a consulta mensal 

do médico, enfermeiro, do técnico [...]” (GF2). Além de auxiliar na busca ativa dos pacientes 

que faltam a consulta ou que por algum motivo não podem ir à unidade de saúde como descrito 

pelos profissionais: 

A equipe toda faz. Eles fazem a busca, aí se é só acompanhamento de hipertensão 

arterial que está restrito, aquela coisa toda, o técnico vai faz. Aí o técnico avaliou que 

tem alguma coisa, ai ele chama o enfermeiro, o enfermeiro vai com o técnico, no final 

ele precisa de uma consulta médica, ai vai a equipe toda (GF2).  

 A visita domiciliar pode ser definida como um conjunto de ações de saúde voltadas para 

o atendimento tanto educativo como assistencial (SANTOS E MORAIS; 2011). Ela faz parte 

da atuação de todos os profissionais que compõe as equipes de saúde da ESF e possibilita aos 
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trabalhadores conhecer seu contexto e sua inserção na comunidade. Sua finalidade é subsidiar 

a intervenção no processo saúde-doença de indivíduos e/ou o planejamento de ações almejando 

à promoção de saúde da coletividade. 

 Para os portadores de HAS, a visita é uma potente estratégia para conhecer os hábitos e 

rotinas desses pacientes, ampliar o vínculo, aferir os níveis pressóricos, acompanhar a 

terapêutica medicamentosa e criar oportunidades para orientações de prevenção e promoção da 

saúde. Contribui também para a busca ativa de pacientes que não comparecem a consulta. 

 Uma outra ferramenta do cuidado referida pelos profissionais, que também possibilita 

aos pacientes estabelecer o vínculo, além de acessar os serviços de saúde em diferentes espaços 

são os grupos educativos. Essas ações em educação em saúde empodera os sujeitos para o 

autocuidado e aprofundam essa relação longitudinal. É uma ferramenta de comunicação que 

permeia a relação entre o saber técnico e o popular, proporcionando a troca de saberes, 

permitindo a conexão entre os saberes das áreas de educação e saúde, apoiados nas diversas 

compreensões de mundo.  Vejamos:  

No grupo eles escolhem o tema, a gente não fala de doenças, agente combinou que ali 

agente só fala de saúde, né, então duvida de doença a gente tira dentro do consultório. 

A gente está tentando ver se a gente faz com eles, alguma atividade, por exemplo tem 

aqui na praça, acontece, e esse grupo aderiu muito ao nosso grupo. E eles saem da 

atividade e vem pro grupo. Nos colocamos o horário depois da atividade deles (GF2). 

 Os grupos de educação em saúde eram reconhecidos pelo Ministério da Saúde, como 

funções dos profissionais de saúde da atenção básica, para o acompanhamento de pessoas 

portadoras de doenças e/ou condições crônicas que merecem mais atenção, como diabéticos e 

hipertensos (BRASIL, 2001).  

 Os grupos de apoio e autocuidado foram considerados uma das principais estratégias 

desenvolvidas pelas equipes de unidade básica. Tem como objetivo promover a saúde das 

pessoas com doenças crônicas, além de intensificar processos de educação em saúde, facilita 

também a construção de vínculos, promove o autocuidado e a adesão ao tratamento (KESSLER 

e FACCHINI; 2018).  Para os pacientes hipertensos é a oportunidade que eles possuem de 

interagir com outros pacientes que possuem a mesma condição crônica.  

 Nesse sentido, essa relação de longa duração que se estabelece entre o usuário e sua 

fonte de atenção, independente das necessidades de saúde, é o lócus da ação da ESF e que 



46 
 
 

 

oportuniza o vínculo longitudinal. Pode-se destacar a importância de saber ouvir. Essa atitude 

parte da premissa que o profissional deve ter uma escuta ativa e sensível exigindo uma relação 

de confiança mútua. O vínculo se dá com escuta, convivência e proximidade, valorizando o 

“saber ouvir”, “ser igual” e “não atribuir diferenças” (BARATIERI E MARCOM; 2011). 

 Apesar da visita domiciliar e dos grupos educativos serem citados como uma ferramenta 

importante para o estabelecimento desse vínculo longitudinal, cabe destacar que na atual 

Carteira de Serviços que está sendo colocada em consulta pública pela Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde (SAPS) baseada na PNAB (2017) e nas últimas carteiras de serviço de 

algumas capitais do país, não está claro a importância dessas atividades no qual todos os 

profissionais devem fazer parte. Apenas resume-se a um rol de ações individuais sem considerar 

a promoção da saúde e nem as ações em saúde coletiva. Dessa forma, a informação dá margem 

para várias interpretações e geram dúvidas sobre a sua real importância. Destaco ainda, que na 

última carteira de serviços, as ações em saúde coletiva e visitas domiciliares são bem 

explicitadas e orientadas para que todos os profissionais os realizem (SMSDC, 2016 e 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

  Portanto, ter atenção longitudinal significa que aqueles indivíduos na população 

identificam uma fonte de atenção como sua; que os prestadores ou grupos de prestadores 

reconhecem, pelo menos implicitamente, a existência de um contrato formal ou informal para 

ser a fonte habitual de atenção orientada para a pessoa (não para a doença); e que está relação 

existe, por um período de tempo definido ou indefinido, até que seja explicitamente alterada 

(STARFIELD, 2002). 

 A partir de um cuidado longitudinal da atenção, a população desfruta de alguns 

benefícios como: menor utilização de serviços, melhor atenção preventiva, uma atenção mais 

oportuna e adequada, menos doenças preveníveis, melhor reconhecimentos dos problemas dos 

pacientes, menos hospitalizações e um custo total mais baixo (STARFIELD, 2002).  

6.3 Integralidade: 

A integralidade implica uma oferta ampla de serviços de atenção à saúde por parte da 

atenção primária, ainda que alguns destes não sejam oferecidos em seu interior. Implica que as 

unidades da APS devam fazer arranjos para que o paciente receba todos os tipos de serviços de 
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atenção à saúde. Isto inclui o encaminhamento para serviços secundários para consultas, 

serviços terciários para manejo definitivo de problemas específicos e para serviços de suporte 

fundamentais, tais como internação domiciliar e outros serviços comunitários (STARFIELD, 

2002). 

 Do ponto de vista do SUS, a integralidade tem como objetivos: a integração de ações 

programáticas e demanda espontânea, articulação entre ações de promoção, prevenção e 

reabilitação, trabalho multiprofissional, interdisciplinar e a centralidade do processo de trabalho 

nos usuários (BRASIL, 2017).  

 A oferta de atenção em saúde integral pode se dar de forma articulada com outros níveis 

de cuidado, uma vez que determinadas ações podem não ser oferecidas na própria unidade 

básica.  

Nesse contexto, os profissionais referiram que quando a APS não consegue suprir 

determinados tipos de serviços para os pacientes, eles encaminham os pacientes através de uma 

guia de referência e contra referência. Esse papel é inserido no sistema pela enfermeira que é a 

mesma que classifica o risco dos pacientes e insere nas vagas que aparece no sistema.  Eles 

informaram que cada unidade de saúde tem uma quantidade de vagas no sistema e quando não 

há mais vagas é necessário aguardar o surgimento das mesmas em um outro momento. “As 

vagas são contadas e quando acaba, acaba” (GF1).  

Quando essas vagas são geradas o ACS fica responsável por entregar na residência dos 

pacientes o encaminhamento, com data, local, horário e documentos necessários. Vejamos o 

que os participantes disseram: 

Tem um esquema de via referência e contra referência. A gente tem um papel pronto, 

aí a gente escreve e encaminha. A gente tem uns especialistas. Por exemplo, está 

precisando de um urologista. Ou de um oftalmo, cardiologista, pneumo, então a gente 

tem essas especialidades. Aí a gente faz essa referência e é isso. Aí vai para a 

enfermeira, e ela faz a marcação por via sistema. E os agentes comunitários 

geralmente entregam na casa (GF1).   

Em situações de emergência, os profissionais alegaram que por ser uma unidade básica 

de saúde, eles só fazem o primeiro atendimento e imediatamente chamam o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Eles informaram que antigamente o município tinha 

uma ambulância específica do serviço, porém a mesma extinguiu-se com a implantação do 
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SAMU. “O paciente chega aqui, está passando mal, a gente dá o primeiro atendimento, se 

precisa de um serviço de urgência, a gente chama o SAMU aí vem e leva” (GF1). 

Ainda com relação a esse assunto, comentaram que a população já está acostumada a se 

dirigir a unidade de emergência. Isso acontece principalmente porque o tempo de espera da 

ambulância é longo. “Mas isso não é uma coisa que geralmente acontece, a população sabe que 

aqui não é emergência, então eles já vão direto para a emergência, não passam por aqui” (GF1). 

Acreditam também que quando o SAMU identifica como sendo unidade de saúde, demoram 

mais tempo a chegar: “Por que eles acham assim, que eles tão dentro da unidade de saúde, está 

tranquilo” (GF2).  

 A unidade de saúde conta também com os supervisores para auxiliar no matriciamento 

e manejo dos casos. De acordo com os profissionais, eles possuem supervisores de pediatria, 

clínica médica, psicologia, ginecologia, saúde mental. Eles possuem uma agenda já definida na 

unidade de saúde e quando há necessidade eles discutem o caso com esses profissionais. Existe 

a possibilidade também de discutir com eles por telefone. “Estou com uma dúvida, aí eu posso 

tirar, posso ligar por telefone, aí a gente discute o caso por telefone, também acontece, por esses 

meios” (GF1).   

A gente tem os supervisores, então assim, aqueles casos que você necessita de fazer 

uma Inter consulta, até para poder encaminha-lo para um serviço especializado e 

aquele que você não tem condição de referenciar, por que vai levar um século, então 

a gente pede, marca uma Inter consulta com esse supervisor, esse supervisor avalia o 

paciente, e aí ele tenta dar uma definição [...] tenta dar prosseguimento naquela 

necessidade (GF2).  

Com o aumento da expectativa de vida da população traz consigo o desafio do cuidado 

das condições crônicas. Assim, os pacientes apresentam uma necessidade cada vez maior de 

percorrer outros níveis de atenção.  

No âmbito da atenção primária, pressupõe-se que o cuidado às condições crônicas deva 

ser orientado por práticas de coordenação, com vistas a integrar os níveis assistenciais e facilitar 

o ordenamento de fluxos e contra fluxos de pessoas, produtos e informações. A comunicação 

entre os pontos de atenção deve acontecer baseada em relações horizontalizadas, que promovam 

a reorganização dos serviços em outra lógica. É com base na reestruturação dos serviços que se 

viabiliza a consolidação das redes assistenciais (ALMEIDA, 2017). 
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Nesse sentido, a Atenção Especializada, com a sua demanda crescente, tornou-se um 

dos nós críticos à organização dos serviços de saúde. Entre outros aspectos, os quesitos de 

acessibilidade, dificuldades de integração entre os componentes da rede, escassos mecanismos 

de referência e contra referência e inconsistente regulamentação tornaram-se os elementos 

indutores à baixa capacidade de resolubilidade desse componente (SANTOS et al, 2017). 

 O cuidado às pessoas com doenças crônicas demanda uma APS mais robusta e 

integrada, de modo a garantir uma estreita integração entre os serviços especializados, 

proporcionando a condução ágil e oportuna dos usuários, que só é possível com qualidade 

técnica, fluxos para acesso aos serviços e financiamento compatível (SANTOS et al, 2017). 

 Dessa forma, a conformação em RAS, é uma possibilidade de superação que busca 

qualificar a atenção por meio da ampliação do acesso e longitudinalidade do cuidado, tendo 

como objetivo o alcance da integralidade. As RAS são desenhadas de maneira a centralizar na 

APS a coordenação do cuidado e ordenação das redes, buscando fornecer um contínuo 

coordenado de ações e serviços de saúde. Essa forma de organização valoriza os fluxos de 

comunicação, entre eles os pontos de atenção secundários e terciários, sistemas de apoio e a 

APS. Nesse sentido, buscam a integração entre os pontos de atenção à saúde, no sentido de 

permitir a integralidade do cuidado (PEITER et al, 2019). 

 

6.4 Coordenação do Cuidado: 

É considerado o quarto atributo da APS e é essencial para a obtenção dos outros 

aspectos: acesso, longitudinalidade e integralidade. A coordenação requer alguma forma de 

continuidade, seja por parte dos profissionais, seja por meio de prontuários médicos, ou ambos. 

Os profissionais devem estar cientes de todos os problemas dos pacientes em qualquer contexto 

no qual esses apareçam. A sua essência é a disponibilidade de informações a respeito de 

problemas e serviços anteriores.  

Com relação a continuidade do tratamento na APS após os pacientes retornarem do 

atendimento em outro nível de atenção, os profissionais referiram que a responsabilidade por 

essa contra referência muitas vezes é do próprio paciente ou da família. E que dificilmente eles 

recebem a guia preenchida pelos profissionais de outras especialidades. De acordo com os 

participantes: 
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(...) Aí entregam na mão dos familiares, que trazem até a unidade para a gente dar o 

seguimento. Mas não são todos. Às vezes ficamos sabendo pelo familiar. Até questão 

de revisão (GF1). 

Nesse caso é o próprio paciente que vem pra gente e fala, olha fui lá no especialista e 

falou isso, isso e isso e eles acabam dando pra gente esse retorno, o próprio paciente 

mesmo (GF1).  

 Em alguns casos que o paciente é atendido em uma unidade de emergência, a guia 

costuma vir indicando qual o exame que o paciente precisa realizar: “Geralmente eles vêm com 

uma referência indicando qual o exame que ele precisa” (GF1).  Em outros casos, eles atribuem 

ao fato de os profissionais que trabalha ou já trabalhou na APS terem o costume de dar o retorno: 

“A pediatra, que trabalhou há anos no programa, olha tem paciente de vocês aqui assim e assim 

e assim, mas é isso, isso e isso [...]” (GF2). 

Todo o retorno dos pacientes é agendado na sua própria unidade de saúde. Esta é a sua 

referência para encaminhamentos a outros especialistas, realização de exames que foram 

solicitados em outros níveis de atenção, dentre outros. Mesmo que as unidades para a qual os 

pacientes forem encaminhados realizem esses exames, a marcação será sempre pela unidade 

referência do paciente. Se por um lado isso auxilia na continuidade do cuidado, já que APS é 

responsável pela coordenação do cuidado, por outro essa marcação leva muito tempo para 

ocorrer o que gera nos profissionais impotência diante de determinadas situações:  

Ainda tem isso, eles atendem e mandam pra gente solicitar os exames, coisas que as 

vezes eles têm lá na unidade que eles estão atendendo, entendeu? Acontece com o 

oftalmo só Jesus, manda para que nós novamente vamos pedir aqueles exames, então 

é complicado. E são pacientes que as vezes conseguem fazer tudo lá, só que assim, as 

vezes a gente olha para a cara deles e não tem coragem de falar, mas já sabendo que 

ele ia sair de lá já com tudo que ele precisa, tudo que ele precisa tem lá (GF2).  

 Nem todas as necessidades podem ser atendidas dentro da atenção primária. Isto 

significa que as pessoas têm de ir a outros lugares por vários aspectos de suas necessidades de 

saúde. Além disso, há uma necessidade, dentro da própria atenção primária, de integrar ou 

coordenar os serviços prestados por diferentes membros da equipe de profissionais. 

 Principalmente nos casos de pacientes hipertensos em reabilitação por AVC, devido as 

necessidades relacionadas a morbidade, esse paciente necessita mobilizar diversos recursos em 

outros níveis de atenção para garantir uma assistência integral e de qualidade. E a APS como 

ordenadora e coordenadora do cuidado deve garantir a continuidade dessa assistência. 
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 Nesse contexto, a coordenação do cuidado pela APS tem sido apontada como atributo 

fundamental na organização de sistemas de saúde, para prover melhorias na prestação do 

cuidado em termos de acesso, qualidade e continuidade da atenção, seja integrando serviços e 

ações entre diferentes níveis, seja no interior de um mesmo nível do sistema de saúde. 

Ela é condição necessária para o alcance de uma resposta integral, capaz de atender ao 

conjunto de necessidades em saúde dos usuários, que envolve a integração entre os diferentes 

níveis do sistema de saúde, com serviços mais adequados para a continuidade do percurso 

terapêutico do usuário, na maior parte dos episódios de adoecimento (ALMEIDA; 

GIOVANELLA; NUNAN; 2012). 

McDonald (2014) afirma que a coordenação não pode ser vislumbrada como algo 

estático ou supostamente dado. Pelo contrário, para que seja efetiva, ela deve ser concebida em 

uma perspectiva dinâmica, ajustada às especificidades, à complexidade, ao nível de 

fragmentação do sistema e às características singulares dos grupos e indivíduos para os quais, 

e em função dos quais, o sistema existe. A coordenação pressupõe a construção de redes 

dinâmicas que existem no momento em que se produzem as ações de saúde, e que exigem a 

cooperação dos atores envolvidos na problemática relacionada à integração das ações e serviços 

de saúde. 

 Entretanto, cumprir a função de coordenar o cuidado às condições crônicas não é um 

simples atributo que está circunscrito à organização do processo de trabalho da APS, mas, 

sobretudo, há determinações contextuais dos sistemas municipais que derivam da organização 

macroestrutural rede de atenção à saúde e do apoio da gestão (ALELUIA, 2017). Dessa forma, 

o cuidado integrado e coordenado somente será alcançado por meio de uma APS com prestígio 

social e político, e abrangente em seus atributos essenciais, capaz de mobilizar apoios, recursos 

políticos, econômicos, financeiros e humanos.  

6.4.1 Dificuldades percebidas pela equipe na Coordenação do Cuidado: 

Os profissionais de saúde relataram alguns fatores que na percepção deles, dificultavam 

a coordenação do cuidado dos pacientes hipertensos em reabilitação por AVC. Um dos 

principais tópicos que apareceu em todos os grupos focais foi com relação ao tempo de espera 

para esses pacientes realizarem exames e serem atendidos por outras especialidades. Como 

podemos ver no trecho a seguir: 
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Talvez a maior dificuldade seja a questão de tempo, você faz um encaminhamento 

para o neurologista, as vezes demora, tem essa demora para marcar, acho que a maior 

dificuldade é isso, o tempo de marcação, com o especialista (GF1). 

Principalmente nos casos de paciente hipertensos em reabilitação por AVC, o 

acompanhamento com a equipe multidisciplinar como o fisioterapeuta, neurologista, terapeuta 

ocupacional, entre outros especialistas, deve ser o mais oportuno possível para a recuperação 

desses pacientes e para que evite as sequelas definitivas.  

De acordo com Piassoroli et al (2012) após a alta hospitalar do paciente que teve um 

quadro de AVC e a transferência para sua residência, esse deve ter um contato regular com o 

fisioterapeuta seja de forma ambulatorial ou na comunidade. O papel do fisioterapeuta nesse 

caso é importante pois possibilita que suas atividades motoras sejam mantidas quando estiver 

em casa. O processo de conduta fisioterápica objetiva maximizar a capacidade funcional e evitar 

complicações secundárias, possibilitando ao paciente reassumir todos os aspectos da vida em 

seu próprio meio.  

Dessa forma quanto maior o tempo de espera para que esse paciente comece o seu 

processo de reabilitação, maior o risco de sequela definitiva. Vejamos as dificuldades apontadas 

pelos participantes: 

A única dificuldade mesmo que eu digo, que dificulta o nosso trabalho é a questão do 

referenciamento para o especialista, porque se você não tiver, aí não tem como, 

cirurgia então, nem se fala, porque é difícil. A ponta tem uma dificuldade muito 

grande que é o lidar com os especialistas. Então a gente tem que ter jogo de cintura 

(GF2). 

 

Tem que contar todo mês quantos hipertensos, gente pra que? Pra que contar o que a 

gente tem, a gente quer que tenha vagas, que a gente consiga o mínimo que seja, um 

eletro, um fundo de olho para o diabético fazer de pelo menos dois em dois anos e 

você não consegue, não consegue. Você consegue um, dois e o restante? E os 160 e 

pouco de uma microárea e os 60 e pouco de outra a gente faz o que? (GF3).  

 O que determina principalmente a existência de longas listas de espera é a insuficiência 

de recursos financeiros ou de serviços, pois as comparações internacionais mostram que uma 

oferta mais ampla está associada com menores tempo de esperas (HURST E SICILLIANI, 2003 

apud CONILL, GIOVANELLA E ALMEIDA, 2011). Os fatores organizacionais e gerenciais 

como uso ineficiente da rede são igualmente citados como fatores explicativos: baixa 

resolubilidade da APS, referências inapropriadas e remarcações desnecessárias pelo 

especialista com baixa contra referência (CONILL, GIOVANELLA E ALMEIDA, 2011). 
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 Além disso, esses autores citam algumas medidas que seriam suficientes para diminuir 

o tempo de espera, dentre estas estão: aumento da oferta do quantitativo de especialistas e a 

compra de serviços ao setor privado. Para aumento da produtividade do setor público incluem 

financiamento de atividades extras e remuneração por desempenho de médicos e hospitais, com 

bônus e sanções acoplados às metas de produção e/ou redução de tempos. Outras iniciativas 

buscam tornar mais eficiente o uso da capacidade instalada, como: juntar listas, definir 

trajetórias para pacientes, maximizar o uso dos recursos humanos, cirurgias/dia, melhorar o 

sistema de agendamento dos centros cirúrgicos com comitês de gestão são algumas das medidas 

citadas (HURST E SICILLIANI, 2003; JACOBS, MARTIN e RICE, 2003; KREINDLER, 

2010; apud CONILL, GIOVANELLA E ALMEIDA, 2011). 

 Para Pena et al. (2012), em seu estudo sobre a integralidade do cuidado ao paciente com 

doença renal, quando os pacientes são encaminhados para os níveis especializados e há uma 

retenção desses pacientes pelo nefrologista, sem a garantia da contra referência, isso acarreta 

um rompimento com a lógica do vínculo terapêutico com a APS e compromete a qualidade do 

cuidado. 

 Dessa forma, é função da APS assegurar cursos de ação diagnósticos e terapêuticos 

adequados a partir da porta de entrada. Entretanto, as esperas para os demais serviços diminuem 

a credibilidade deste nível de atenção, da mesma forma que barreiras para o acesso ou 

inadequação técnica do cuidado na porta de entrada geram processos de utilização pouco 

eficientes dos serviços especializados e hospitalares. Nesse caso, a perspectiva de um trabalho 

em rede propiciaria novas formas de interação entre profissionais com potencial para aumentar 

a resolubilidade da APS e diminuir filas. Mas para isso são necessários mecanismos que 

possibilitem e incentivem um ambiente cooperativo, como especialistas consultores e a 

formação de generalistas com interesses especiais, porém essas iniciativas parecem ser ainda 

pouco expressivas (CONILL, GIOVANELLA E ALMEIDA, 2011).  

 Para enfrentamento das listas de espera em sistemas públicos orientados pela APS, 

mostrou-se também importante as políticas com garantias de prazos máximos na esfera 

associadas a medidas para aumento da resolubilidade da APS e da coordenação do sistema no 

âmbito da gestão e das práticas locais. Mas para que prazos estabelecidos se tornem realidade, 

é necessário assegurar financiamento adequado para garantir a oferta de serviços. No entanto, 



54 
 
 

 

não se pode perder de vista a garantia de um acesso oportuno. Significa avançar na direção do 

monitoramento da qualidade dos sistemas de saúde de modo a enfrentar uma utilização de 

serviços pouco eficiente. Implica, também, enfrentar o desafio político e a disputa da regulação 

em sistemas nos quais a doença se transformou em uma mercadoria altamente geradora de 

valor, discussão que é central para a sustentabilidade dos sistemas de saúde contemporâneos 

(CONILL, GIOVANELLA E ALMEIDA, 2011).  

 Uma outra dificuldade que também apareceu foi com relação as contra referências. Os 

profissionais queixam-se que o paciente ao ser encaminhado para outras redes de saúde 

dificilmente retorna com a contra referência preenchida e isso dificulta e muito a coordenação 

do cuidado, visto que uma boa coordenação necessita da comunicação entre os diversos setores 

afim de dar prosseguimento ao acompanhamento do paciente. Algumas falas no grupo focal 

reforçam essa afirmação: 

Eu acho que dificulta porque assim no meu modo de ver, eu estou encaminhando para 

o especialista e se ele me dá a contra referência é claro que eu estou vendo o que está 

sendo feito para o paciente, eu estou acompanhando e não e só esse paciente que teve 

esse caso, as vezes por um outro caso eu posso está desafogando, ah eu não preciso 

encaminhar de novo para o especialista, ele já me deu uma conduta então assim eu 

posso seguir aquela conduta em outros casos, mas depende muito de cada caso, claro, 

tem caso que é necessário sim o especialista, mas outros a gente pode ver que a gente 

consegue resolver por aqui (GF1). 

Eu acho muito ruim, não há retorno, nenhum feedback, raríssimos exceções contadas 

nos dedos que deram feedback. É péssimo. A gente que às vezes vai atrás e procura 

saber e querer saber. Porque se esperar do lado de lá o retorno, não tem. (GF3) 

 Nessa mesma lógica, os profissionais referiram que os pacientes que são encaminhados 

para outros setores relatam não se sentirem valorizados e nem acolhidos, como referido pelos 

profissionais que exemplificam as falas dos pacientes: “Poxa ele nem leu e jogou o papel no 

lixo” (GF1). “Não, nem olhou, mandou eu fazer outro ECG. - Mas o senhor já tinha um ECG, 

dentro do prazo. Sabe, aquilo vai cansando e os anos vão passando. O paciente é hipertenso, o 

paciente vai complicando [...]” (GF3). 

 Reforça esse fato, que em dado momento, o profissional vira paciente que também 

utiliza os serviços do SUS e encontra as mesmas dificuldades. Vejamos:  

Um dia a Dra me encaminhou pra fazer a minha mamografia, cheguei lá com meu 

papel bonitinho, como paciente pra ser atendido. Como eu esqueci de levar o papel do 

SUS, o cartãozinho. E o número do SUS está anotado na referência porque eu anoto 

de todos os pacientes. Você pode esquecer um papel, eu posso esquecer um papel. 
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Gente, mas o número está aqui, o número é pra que, pra jogar no sistema, se jogar vai 

aparecer o número do paciente lá, não tem que ter o papel, eu precisei a unidade abrir 

para conseguir o cartão, pois não seria atendida (GF3). 

 Essa fragilidade é referida não só pelos profissionais da saúde como pelos próprios 

pacientes. Os elevados tempo de espera para marcação de consultas, exames especializados e 

cirurgias, constituem a maior causa de insatisfação referida pelos usuários do SUS e com 

consequências importantes para a qualidade da assistência e o alcance de uma efetiva 

coordenação do cuidado (CONILL, GIOVANELLA e ALMEIDA; 2011). 

 Essa questão da referência e contra referência mostra-se um problema recorrente em 

todo o país e destacadas em diversas pesquisas que analisam os sistemas de saúde. Corrobora 

com essa afirmativa pesquisa realizada por Cunha e Vieira da Silva (2010), os quais 

evidenciaram em estudo realizado em um município da Bahia, que o sistema de referência e 

contra referência foi um dos fatores de determinação do acesso da população que mais mostrou 

deficiências. Em outro estudo conduzido por Moimaz et al. (2010), em cinco municípios de São 

Paulo, o sistema de referência e contra referência constitui-se como um problema no acesso aos 

serviços de saúde e, dificultando consequentemente o atendimento das necessidades da 

população, diminuindo sua satisfação em relação aos serviços prestados.  Além dessas, Viegas, 

Carmo e Luz (2015) – em pesquisa realizada em uma Região Metropolitana de Belo Horizonte 

com gestores, profissionais e usuários – considerou também como um dos fatores de 

determinação do acesso da população que mais mostrou deficiências. 

 Para Giovanella, Nunam e Almeida (2012) esse fato reforça a percepção de que os 

serviços de referência não reconhecem a importância e o papel da APS na integralidade da 

atenção, um dos motivos pelo qual não disponibilizam informações necessárias à continuidade 

e coordenação do cuidado pelos profissionais além de acarretar uma dificuldade na 

implementação de estratégias de integração da rede de serviços de saúde.  

 Para Yamamoto, Machado e Silva Junior (2015) a formação para a saúde, a qual 

acontece também de modo fragmentado, gera especialistas cujo conhecimento técnico 

específico sobrepõe-se ao conhecimento integral das realidades locais e ao conhecimento de 

outros saberes. Com isso, há uma necessidade de atuação de toda a equipe na resposta 

assistencial, valorizando-se o conjunto da equipe no fazer saúde de modo a estruturar a 

capacitação técnica e reciclar os profissionais envolvidos. 
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 Para amenizar essa situação, Tesser e Neto (2017), afirmam que todos os serviços 

especializados, na medida do operacionalmente possível, deveriam ter uma atuação 

regionalizada e descentralizada, com contato personalizado com os médicos generalistas que 

lhes referenciam pacientes e com eles discutem dúvidas, condutas e projetos terapêuticos. Isso, 

inclusive diminuiria os encaminhamentos para especialistas, em outras palavras, devem realizar 

matriciamento, o qual tem o potencial de dissolver o problema da referência e contra referência, 

que se hipertrofia e cresce quando os profissionais especializados e generalistas da APS 

trabalham isolados, não se conhecem, não se conversam, não se respeitam, não colaboram e 

não aprendem uns com os outros.  

Uma outra dificuldade referida foi a acessibilidade geográfica abordada pelos 

profissionais. Tanto a distância referente ao módulo de PMF quanto ao local para aonde esse 

paciente é encaminhado interfere diretamente na prestação de cuidados. Os profissionais 

referem um índice de absenteísmo grande, principalmente se o local referenciado for muito 

distante ou que necessitem de muitos meios de transporte para chegar ao local. Essa 

preocupação foi trazida pelos participantes, como nos excertos a seguir: 

Uma coisa que foi falado que temos muita dificuldade é quando marca referência e 

cai para o Rio de Janeiro, que muitos pacientes não vão, lá na Presidente Vargas, lá 

aonde fica a Central, cai pra lá e não vai. Então eles – ah não tenho dinheiro, ah não 

posso, e é muito caro e aonde que é e não sei o que... então demora tanto tempo a 

marcação e quando chega cai para o RJ. [...] Às vezes a pessoa é muito idosa e mora 

sozinho, - ah eu não vou porque não tem nenhuma companhia para ir comigo e aí tem 

essa dificuldade (GF1). 

E falando especificamente do nosso território também é distante né, é bem distante, a 

gente tem dificuldade também por conta disso, porque eles não querem vir até aqui 

até aqui (GF2). 

 Além dessa dimensão geográfica é necessário também estar atento ao aspecto 

econômico, relativo aos gastos do usuário com o serviço, o aspecto cultural envolvendo normas 

e técnicas adequadas aos hábitos da população e o aspecto funcional pela oferta de serviços 

adequados às necessidades da população (ASSIS E JESUS, 2017). 

 Para Travassos e Viacava (2007) essa distância pode ser compensada por medidas como 

a facilitação de transporte no município ou a presença de sistema de referência aos serviços 

hospitalares mais próximos da residência. 
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 Nesse sentido, observa-se uma compreensão multidimensional, com caráteres social e 

político, necessariamente presentes nas formulações e execução de políticas de saúde como a 

disponibilidade de serviços, acessibilidade, organização do serviço, acolhimento, necessidades 

e aceitação da população, buscando sempre a resolubilidade da atenção em todos os níveis de 

complexidade do sistema (ASSIS e JESUS; 2017). 

 A rotatividade dos pacientes dentro do território foi um fator que também apareceu 

como dificultador na coordenação. Em alguns locais especificamente aonde foram realizados 

os grupos focais possuem especificidade por ser áreas de veraneio, o que prejudica também o 

cuidado longitudinal.  Nesses casos os pacientes mudam-se de endereços frequentemente o que 

interfere diretamente nos seus cuidados de saúde e na redução do cuidado longitudinal. Como 

podemos ver a seguir: 

É uma rotatividade imensa. Tem uns até que não tem nem como a gente cadastrar. Só 

vem no verão e depois nunca mais volta. Some o ano inteiro, aí quando chega 

dezembro, aí volta. São casas de veraneio mesmo. Agora tem os alugueis. E a 

rotatividade em aluguéis é muito grande também. E aqui tem mais, porque como é 

uma área de praia tem mais casas para alugar, e aí esses pacientes moram em outro 

lugar e vem pra cá no veraneio. Tem os aluguéis que alugam, passam dois, três meses 

aí vai embora e quando a gente vai procurar já não é mais aquele paciente, já é outro 

paciente que está morando. E aí as vezes vem na consulta, você pede os exames, volta 

tudo alterado, quando você vai correr atrás do paciente, já foi embora. E simplesmente 

não volta nem para pegar o exame. E não tem nem como saber pra onde foi. Aqui tem 

muito (GF3).  

Gostaria de falar que a maior dificuldade nossa é encontrar os pacientes, você vai duas 

ou três vezes na casa para encontrar o paciente, eles dão muito número de telefone 

errado você liga não consegue falar você vai na casa duas três vezes para poder 

entregar uma referência aí as vezes já passou da data. [...] Eles mudam muito (GF2).   

Além disso, o prontuário desse paciente ainda não é considerado único em todo o 

território nacional, o que dificulta a troca de informações e o seguimento dos casos. Esse se 

encontra em fase de implantação, para que a transferência de informações seja acessível a todos 

os profissionais, em diferentes pontos da assistência do município e compartilhem das mesmas 

informações.  

Só que o sistema eles estão fazendo agora, atualização, para colocar em todas as 

unidades do município, então por exemplo, o prime que é o atende a gente na atenção 

básica, eles já estão entrando em todas as unidades. Então paciente vai ser atendido 

na Policlínica, nós vamos ver aqui. A Policlínica vai ver que nós atendemos aqui, o 

prontuário vai abrir lá para eles. Aí vai ser um facilitador para nós, vai ser bom por 

isso, quando tiver esse sistema, agora com a emergência vai ser difícil, porque com 

dois sistemas distintos, na emergência é o clinicus, aqui na atenção básica é o prime e 

os dois ainda não se cruzaram (GF2). 
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Devido as características locais, os pacientes deveriam ter uma garantia da continuidade 

do cuidado. Eles seriam orientados pelos próprios profissionais que antes de qualquer mudança 

para um outro local, agendar uma consulta para que fossem encaminhados através de uma guia 

para sua próxima unidade de referência. De preferência com uma cópia do prontuário para que 

pudessem prosseguir com o tratamento. Entretanto, não é isso que ocorre, os pacientes se 

mudam e a equipe só identifica esse fator depois que o paciente se ausentou. 

 Nos grupos focais apareceram outros aspectos que também foram percebidos pelos 

profissionais como dificultadores, porém com uma regularidade menor. A questão da violência 

no território, o aumento da carga de trabalho por aumento da demanda da população e 

diminuição dos profissionais das equipes de saúde da família. Também foram referidos os 

problemas estruturais dos módulos, como por exemplo, falha da internet em determinados 

períodos, o que dificulta a marcação de exames e encaminhamentos de pacientes. Por fim o 

matriciamento, que foi considerado por uma equipe insatisfatório e falho para a recuperação 

desses pacientes. 

 Nesse último aspecto os profissionais referiram que o que contribuiria para a melhora 

do matriciamento seria um espaço próprio de reabilitação para esses pacientes que estão em 

acompanhamento pelo AVC. Na opinião deles o matriciamento proposto para o município não 

atende as expectativas dos profissionais e tampouco dos pacientes:  

O que seria legal para os pacientes que todas as unidades tivessem um espaço bom 

para essas condições de trabalho, uma sala. Porque eu acho que muitas vezes o 

paciente não tem dinheiro de passagem, então ir daqui para a policlínica é longe, pra 

quem já tem uma certa idade até pra pegar ônibus, então é assim que as unidades 

tivessem um suporte. E que fizessem realmente tratamento fisioterápico, ou mesmo 

no domicilio, porque não pode, ou que fizessem alguma coisa pra manutenção, pra 

quando eles saem da reabilitação (GF3). 

O que eu sempre vejo é isso, é a gente ficar angustiado com aquele paciente e o tempo 

vai passando e as lesões vão ficando porque você não consegue reabilitar ele em tempo 

hábil para que aquilo não se torne crônico. E não há necessidade na grande maioria 

das vezes de acontecer isso se tivesse um suporte rápido, uma reabilitação mesmo 

decente, direitinha, adequada. A gente evitaria complicações não só motoras, mas 

respiratórias de fala, de deglutição e um monte de coisas, mas a gente não ver 

acontecer, parece que a burocracia é mais importante que o próprio paciente (GF3). 

 Apesar da expansão significativa do acesso aos serviços de saúde nos últimos 30 anos, 

através do aumento da oferta de serviços em estabelecimentos públicos (principalmente postos 

de saúde públicos) e privados, aumento dos recursos humanos em saúde e a manutenção do 
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financiamento público no atendimento e nas internações, a partir dos anos 1990. Ainda temos 

um longo caminho a percorrer (VIACAVA et al, 2018). 

 As dificuldades são grandes e precisamos encontrar estratégias que auxiliem na 

continuidade do SUS e aumento dessa cobertura na ampliação do acesso. Principalmente 

porque as condições de saúde da população têm passado por transformações em decorrência do 

envelhecimento da estrutura etária, do aumento da morbidade e da mortalidade por causas 

externas e da emergência / reemergência de doenças infecciosas e parasitárias e isso impacta 

diretamente os serviços de saúde não só pela mudança demográfica e epidemiológica, mas 

também pelo aumento de usuários nos serviços de saúde. 

6.4.2 Estratégias utilizadas pelos profissionais que facilitam a coordenação do cuidado: 

Diante dessas dificuldades, os profissionais da APS em saúde lançam mão de algumas 

estratégias como uma forma de conseguir superar os desafios impostos pelo sistema. Na tabela 

4 especifica-se quais as possíveis estratégias para determinados problemas levantados no grupo 

focal.  
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Tabela 4: Estratégias referidas pelos profissionais relacionadas as dificuldades a partir dos grupos 

focais em Niterói/2019 

 

DIFICULDADES ESTRATÉGIAS 

• Rotatividade de pacientes: Pela 

especificidade da área os pacientes mudam 

de endereço frequentemente. 

• Distância dos módulos: Os pacientes 

precisam percorrer longas distâncias até os 

módulos de PMF 

• Valorização do Papel do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS)  

• Contra referência: Não há retorno para a 

APS das outras especialidades que o 

paciente foi atendido. 

• Relação de cuidado longitudinal que gera confiança 

no paciente. 

• Solicitação de Laudos ou relatórios para o especialista 

• Tempo de Espera para a realização de 

exames e encaminhamentos: Pacientes 

aguardam muito tempo para serem 

encaminhados ou para realizar exames. 

• Capacitação com os profissionais da rede  

• Meios informais através de conhecimento de outros 

profissionais da rede 

• Clínica popular 

• Plano de saúde do próprio paciente 

• Ampliação dos serviços 

Fonte: Grupos Focais realizados com os profissionais dos PMF, Niterói, Rio de Janeiro (2019). 

A estratégia utilizada pelos profissionais como uma forma de auxiliar a coordenação do 

cuidado, para suprir algumas dificuldades como a rotatividade de pacientes e a distância até os 

módulos de saúde é de fortalecer o papel central que os Agentes comunitários de Saúde (ACS), 

possuem dentro do território. Como podemos ver a seguir: 

Agora os maiores dispositivos que a gente identifica são os nossos ACS quando eles 

sinalizam a gente tem a certeza do caso eu sempre brinco com elas, vocês são os 

nossos olhos lá na rua entendeu? É a gestante que não pode chegar aqui depois do 1 

trimestre, é a criança que tem que vir todos os meses [...] (GF2). 

São eles que promovem o vínculo, o elo, aproxima a comunidade do serviço de saúde 

local. Seu envolvimento com a comunidade pressupõe troca para a construção e reconstrução 

de laços afetivos e fortalecimento do acesso aos serviços de saúde. Minimizando as dificuldades 

referidas pelos profissionais.  

 Os ACS desenvolvem um papel central nas equipes de saúde da família. Eles assumem 

a responsabilidade de fazer um intercâmbio entre a população e a equipe de saúde da família. 

É função do ACS estreitar o elo junto à comunidade em que vive e trabalha. Ele convive com 
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a realidade local e interage com os valores, linguagens, problemas, alegrias, satisfações e 

insatisfações desse ambiente. Seu principal instrumento de trabalho é a visita domiciliar 

(FRAGA; 2011). Para além disso, eles também desempenham papel de mediador entre os 

saberes técnicos e populares, entre equipe de saúde e comunidade, visto que:   

[...] ao mesmo tempo que faz parte da equipe de saúde, também faz parte da 

comunidade; ao mesmo tempo que seu exercício é para comunidade, é também da 

comunidade; ao mesmo tempo que se alimenta de saberes técnico-científicos, também 

está embebido da cultura local de saúde. Uma das potencialidades inerentes ao 

trabalho do ACS está na possibilidade de superação da dicotomia existente entre os 

saberes técnicos e os saberes da população, em direção a construção de discursos que 

promovam compreensões e vivências ampliadas do conceito de saúde. Dessa forma, 

ele se destaca como agenciador de ações e práticas emancipadoras em saúde 

(MACIAZEKI-GOMES et al.; 2016).  

Está claro como o ACS é um ator importante para a APS. Entretanto, muito nos 

preocupa os rumos que as novas políticas estão se direcionando para a relativização do ACS 

nas equipes de ESF. Na carteira, há ausência completa de menção à ação dos Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), elo crucial da articulação das equipes com as populações, na 

busca ativa, na facilitação do acesso para famílias vulneráveis, nas ações de saúde coletiva, na 

educação em saúde, na promoção da participação social.  

Para os pesquisadores da Rede de Pesquisa em Atenção Primária em Saúde (2019), a 

concepção da APS explícita na carteira de serviços é sinérgica à PNAB 2017 que torna possível 

a diminuição do número mínimo de Agentes Comunitários por equipe e prevê financiamento 

para outros formatos de equipe de AP sem ACS (regulamentados pela portaria 2.539 de 

26/09/2019). A possibilidade de relativizar a presença do ACS, enfraquece um dos pilares 

básicos da APS. O ACS, ator político e técnico, com destaque nos territórios de difícil acesso, 

muitas vezes é o único representante do Estado para aquela população. Nesse sentido, não existe 

Atenção Básica sem centralidade nas famílias e no território e que prescinda dos ACS como 

membros efetivos das equipes Saúde da Família, em número suficiente, com contratos e 

condições de trabalho adequados, e apoio da gestão municipal (REIS; 2019). 

Ao se referir as dificuldades encontradas na contra referência, os profissionais relataram 

como uma das estratégias a confiança que possui no paciente. Desse modo, é o paciente o 

veículo de transporte de informações do seu atendimento em outro nível de atenção. É através 

da conversa, do saber ouvir, que o profissional colherá todas as informações que serão utilizadas 

para a continuidade do tratamento. Quando essas informações são incompletas ou a fala do 
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paciente não condiz adequadamente com a terapêutica proposta, os profissionais utilizam como 

meios a solicitação de laudos ou relatórios do especialista, como uma forma de dar continuidade 

ao tratamento na atenção primária, como descrito na narrativa:   

E a gente acaba dando prosseguimento com isso. Acreditando no paciente, as vezes 

eu solicito um laudo para o paciente, olha você pode pedir um laudo para o médico 

do que você tem, dos remédios que você faz uso, então a gente tenta. E as vezes o 

paciente já vem até com a medicação o que o especialista passou e prescreveu (GF1). 

 Starfield (2002) reforçou a importância dessa estratégia quando afirma, que onde vários 

profissionais estão envolvidos, como resultado de consultas iniciadas pelo paciente, a 

coordenação ocorrerá apenas se os próprios pacientes atuarem como condutores da 

transferência de informações. 

Entretanto, há um distanciamento entre as equipes de especialidades e a atenção básica. 

Para Maximino et al. (2017), a Atenção Básica ainda é vista como simples e de menor 

complexidade, por isso é desvalorizada. Nas especialidades estaria o saber e aqueles 

profissionais mais habilitados para fazerem diagnósticos e tratamentos. Por fim, isso resulta em 

uma cultura competitiva entre profissionais e usuários o que dificulta a cooperação e a 

compreensão do cuidado que está sendo produzido. 

Os profissionais, em todos os grupos focais, enfatizaram que o quê contribuiria para 

reduzir essa dificuldade seria a integração da rede entre as várias instituições. Em outras 

palavras, reuniões frequentes com os profissionais da Atenção Básica, da atenção secundária 

com os diversos especialistas, dos setores de Emergência e da Atenção Terciária. Isso, de 

acordo com os participantes, contribuiria para ter um retorno dos profissionais em relação à 

saúde do paciente e consequentemente melhoraria a qualidade da assistência e a coordenação 

do cuidado: 

Para melhorar essa questão de referência e contra referência eu acho que deveria ter 

uma maior integração entre as várias instituições [...] então tinha que haver uma maior 

coordenação entre a direção de lá e a direção da nossa instituição para pedir aos 

profissionais de lá para atenderem o que a gente está necessitando (GF1). 

Uma coisa que deu resultado comigo em outro município, e eu acho que falta é oficina 

de integração de rede. Eu trabalhei no município onde nós fizemos isso e foi uma 

maravilha começou haver um link entre os especialistas e entre a atenção primária. 

Porque nessa oficina de integração, você ouve o especialista, você ouve o generalista, 

aí começa a fazer os grupos de integração, ali eles trabalham, ali eles vem que eu 

preciso de você, você precisa de mim, eu tenho isso para oferecer você tem isso para 

me oferecer e eu acho que é isso que falta para a gente (GF2). 
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Que tudo funcionasse realmente em rede, que todos os níveis se comunicassem 

realmente, que houvesse o feedback real e não só de boca, não só escritinho no papel, 

olha o sistema funciona assim, aqui se você for sim, você vai aqui, se você for não 

você vai assim, isso aqui é muito bonito no papel, eu quero na prática, eu quero que 

isso funcione de verdade, eu quero melhora para o meu paciente, chega a dar tristeza 

(GF3).  

 Os profissionais da atenção primária consideram o tempo de espera para a realização de 

exames e encaminhamentos para outros níveis de atenção muito longo. E isso gera uma 

dificuldade na ordenação e na coordenação do cuidado. Os profissionais, ao avaliar as 

condições dos pacientes e na tentativa de minimizar esse tempo de espera, lançam mão do 

conhecimento que tem na própria rede de saúde de alguns profissionais para ajudar no 

atendimento desses pacientes, por vias informais, conforme assevera este participante: 

A gente faz através do amigo, liga pro colega e fala “Oh, tô com o paciente assim, 

com o paciente assado, que que eu faço”. Entendeu, aí o colega orienta. Até ele 

conseguir ir para o especialista (GF2).  

 Por meio desses meios informais, os profissionais rompem com os protocolos e fluxos 

pré-estabelecidos para favorecer a efetivação do cuidado entre usuários. Se por um lado, isso 

contribui para o protagonismo do profissional, através de outras formas de pensar e realizar o 

trabalho. Em outro, questiona-se como esses protocolos e fluxos estão inseridos na prática do 

profissional? Será que há flexibilidade para adequar as estratégias às necessidades e desejos das 

equipes e usuários e não utilizar somente de modo enrijecido e burocrático (MAXIMINO et al.; 

2017)?  O uso de protocolos contribui nas determinações de ações definidas como um guia que 

direciona os profissionais, entretanto, quando os profissionais ajustam esses protocolos a 

necessidades dos pacientes rompendo com essa tecnologia dura, isso se torna uma estratégia 

que contribui na coordenação do cuidado. 

 A Educação Permanente dos profissionais sobre determinados assuntos reduziria o 

número de encaminhamentos para outros setores e consequentemente desafogaria as filas de 

espera. Como referido pelo profissional: 

A gente teve uma época que a gente tinha capacitação de cardiologia, todo ano ele 

fazia um workshop com a gente onde ele fazia essa reciclagem, era muito bom, hoje 

nós não temos mais, nem temos mais capacitação cardiológica (GF2). 

 Uma outra estratégia referida pelos profissionais que tem relação ao tempo de espera na 

realização de exames e encaminhamentos é a utilização dos planos de saúde e clínicas populares 
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para os pacientes que possuem essas condições. “A sorte é que tem muita gente com plano aqui” 

(GF1). “Quem tem um dinheirinho vai e faz na clínica popular” (GF3). 

Eles estão indo para as clínicas populares, procurar os médicos das clínicas populares, 

que a consulta é baratinha como eles falam, aí eles vão para o especialista e voltam 

com o parecer pra gente. E isso está sendo um volume que não é pequeno não. Mas 

para dar um exemplo, a gente colhe o preventivo hoje do paciente e leva meses pra 

chegar o resultado, eles descobriram que eles vão ali na clínica popular e colhem aqui, 

levam o material, vai na clínica popular pagam 30,00 ou 20 e pouco reais e vem na 

semana seguinte com o resultado (GF2).  

 Diante da crise que estamos vivenciando na saúde, diminuição nos investimentos, 

superlotação das unidades de saúde, isso denota que os pacientes e até mesmo os profissionais 

estão utilizando e orientando outras alternativas ao invés do SUS. Este, por sua vez, deveria 

garantir um acesso integral, universal e igualitário à população brasileira. Além disso, não se 

pode perder de vista, as mudanças demográficas e o seu reflexo na saúde. A longevidade faz 

com que a população tenha necessidades específicas e percorram com maior frequência os 

diversos níveis de saúde.   

 Esses estabelecimentos de caráter ambulatorial denominados como "clínicas populares", 

surgem e expandem-se para criarem um mercado próprio com uma dinâmica de formação de 

preços e política de atendimento totalmente direcionadas a esse público de baixa renda, a partir 

do tamanho inadequado da rede pública de saúde (VICTALINO, 2004). 

 Outra razão importante para o fortalecimento deste novo modelo no mercado foi a 

recessão vivida nos últimos cinco anos que ao gerar um alto índice de desemprego, expurgou 

das operadoras de planos de saúde mais de quatro milhões de usuários que, devido à falta de 

assistência, buscaram encontrar soluções para tratamentos que faziam anteriormente e que 

agora se veem impossibilitados (BAHIA E SCHEFFER, 2018). 

 Além disso, os serviços privados são, por si só, mais bem avaliados pelos consumidores 

de baixa renda do que aqueles ofertados pela rede pública. Fatores como facilidade de 

agendamento de consultas, cordialidade das recepcionistas e do corpo médico, bem como a 

agilidade no atendimento, foram os mais perceptíveis pelo consumidor de baixa renda ao avaliar 

os serviços de saúde ambulatorial prestados (BASTOS E FASOLO, 2013 apud ALMEIDA, 

BARBOSA e MATTOSO, 2018). 
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 Diante desse contexto, as clínicas populares se colocam no mercado por duas razões. A 

primeira, pelo vazio deixado pelo setor público ao não conseguir responder os desafios que lhe 

estão sendo impostos; a segunda, pela impossibilidade de amplas camadas da população 

brasileira de comprar serviços de saúde no “mercado tradicional”, configurado pelos planos e 

seguros e por prestadores privado de saúde. Desse modo, a assistência médica de baixo custo 

aparece enquanto possibilidade de acesso aos serviços para o segmento da população das 

menores faixas de renda (VICTALINO, 2004). 

 Com isso, nos últimos anos, as clínicas populares complementam o SUS ao estimular 

que se supra no setor privado a demanda por um serviço que a população deveria ter acesso 

gratuito. Entretanto, as clínicas são “paliativas”, porque o atendimento fornecido é só o urgente. 

Isto é, o paciente, que geralmente utiliza o SUS, gastaria uma grande quantia de dinheiro se 

precisasse continuar com o acompanhamento na clínica particular. Nesse aspecto, as novas 

clínicas se assemelham aos antigos planos de saúde: quando surge uma demanda de alta 

complexidade (um quadro de saúde mais delicado), elas não são capazes de lidar. E o paciente 

retorna para o SUS (CRISTINA; 2018, Jornal da USP). 

 Precisa-se refletir se quando o SUS não consegue atender as reais necessidades dos 

pacientes em tempo oportuno e esses se veem obrigados a procurar outros serviços no setor 

privado ou quando os profissionais, por sua vez, para prover a assistência aos pacientes 

mobilizam esses recursos complementares, ainda sim, é possível coordenar o cuidado?  Que 

tipo de coordenação está sendo realizada nesses casos?  

 Para Bousquat et al. (2017), o perfil de oferta – somado à insuficiência de retaguarda 

terapêutica, especialmente na oferta de serviços especializados – fragiliza a capacidade de 

coordenação da APS, considerado o ponto nodal para a organização das redes, em vários 

aspectos. Este cenário é comum em regiões dependentes do setor privado. Nestas, a oferta 

insuficiente e o subfinanciamento público, aliados a uma utilização, por vezes, inadequada dos 

recursos existentes e à desarticulação entre prestadores, são fatores que dificultam que a APS 

se configure como uma prática robusta e resolutiva.   

 Alcançar a coordenação é um desafio para profissionais de atenção primária devido à 

multiplicidade de tipos de motivos para encaminhamento e das dificuldades técnicas na 

transferência e reconhecimento de informações geradas em diferentes lugares.  
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 Frequentemente os pacientes consultam em outros lugares, quer mediante 

recomendação de seu médico ou por sua própria vontade, e a transferência de informações a 

respeito destas consultas ou o que ocorreu durante elas se perdem. A partir daí, o apoio da 

função de coordenação é fundamental e depende do desenvolvimento de melhores meios de 

transferência de informação e de manejo do paciente, especialmente quando recebem atenção 

das várias fontes para as quais foram encaminhados. O elemento estrutural essencial para a 

coordenação é a continuidade da atenção; deve haver um mecanismo que deixe o profissional 

ciente dos problemas sempre que ocorrerem, de forma que possíveis inter-relações possam ser 

detectadas e manejadas. Um mecanismo esse, que permite que eles transmitam informações 

importantes a respeito dos pacientes entre si, caracterizado como um prontuário eletrônico 

único (STARFIELD; 2002). 

 Isso seria um facilitador para a transferência e o compartilhamento de informações em 

diversos setores incluindo os setores privados. Essa autora ressalta também que onde vários 

profissionais estão envolvidos como resultado de consultas iniciadas pelo paciente, a 

coordenação ocorrerá apenas se os próprios pacientes atuarem como condutores da 

transferência de informações ou se houver um prontuário médico compartilhado. Esses 

mecanismos devem assegurar que o paciente e todos os profissionais envolvidos estejam cientes 

das anormalidades e recomendações para a intervenção. 

 Esse é um longo caminho que precisa ser percorrido e debatido constantemente para que 

se alcance a coordenação do cuidado na APS. Desenvolver sistemas organizados de serviços de 

saúde, que integrem a atenção em diferentes níveis e locais na prestação de serviços públicos e 

privados, de modo que haja um processo de diálogo contínuo entre esses profissionais é um 

desafio que está muito além das discussões pautadas nesse estudo. 

 Essa complexa e perene relação público-privada na prestação de serviços de saúde no 

país fundamenta-se no histórico apoio público à expansão dos serviços privados e se reafirma 

na própria estruturação do SUS. Se a garantia de acesso aos serviços de saúde para a população 

pelo SUS passa pela necessidade de contratar serviços privados, muitos destes dependem de 

maneira significativa dos recursos públicos para sua manutenção e inclusive expansão. Com o 

subfinanciamento, a garantia e ampliação do acesso ficam prejudicados, já que a efetividade da 

atenção e a efetiva implementação, depende de investimentos para a ampliação da oferta de 
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serviços e profissionais. Dessa forma é primordial buscar a melhoria do financiamento 

(VIACAVA et al, 2018). 

 Entretanto, no atual contexto em que estamos inseridos como buscar financiamentos 

para que se fortaleça o SUS como garantidor de uma atenção gratuita, de qualidade, universal? 

Como garantir e mesmo ampliar a atenção à saúde em uma conjuntura que já era desafiadora 

quanto à disponibilidade de recursos e agora se encontra ainda mais restrito devido a Emenda 

Constitucional 95/2016? Além dessa emenda que limita os gastos públicos por 20 anos ainda 

foi instituído recentemente o Programa Previne Brasil (BRASIL; 2019) que estabelece um novo 

modelo de financiamento do custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS baseado 

em uma capitação ponderada que no caso será pelo quantitativo da população cadastrada 

considerando critérios de vulnerabilidade socioeconômica, perfil demográfico e classificação 

geográfica apenas. Pela última PNAB (2017), também pode-se observar que esta deixa de lado 

a priorização no financiamento na ESF e abre possibilidades para financiar modelos de unidade 

básica de saúde tradicionais, o que pode acarretar o retorno de um modelo biomédico 

tradicional. Estas são algumas questões que apontam tendências de ampliação das dificuldades 

vivenciadas no cotidiano dos serviços de saúde, assim como no planejamento de políticas e 

programas.  

 As notícias divulgadas recentemente pela imprensa já apontam para uma “mudança de 

financiamento da atenção primária”. Trata-se da redefinição da forma de alocar os recursos 

orçamentários e financeiros atualmente. Isto é, o subfinanciamento histórico do SUS está sendo 

substituído pelo desfinanciamento decorrente da EC 95/2016, em que o “fortalecimento do 

financiamento” das ações de atenção primária em saúde, talvez, seja caracterizada pela redução 

de atendimento e/ou remanejamento dos recursos em queda mediante a redução dos alocados 

anteriormente para outras ações como vigilância em saúde, assistência farmacêutica e/ou média 

e alta complexidade (FUNCIA, 2019).   

 Dessa forma, trata-se de um momento decisivo nesses mais de trinta anos de criação e 

implementação do SUS, porque esse sistema nunca esteve tão ameaçado quanto agora, sob o 

falso argumento da “busca da eficiência do setor público”. O SUS é eficiente: nenhum modelo 

de gestão privado existente no Brasil e no mundo consegue entregar para a população os 

serviços que a gestão pública do SUS entrega a R$ 3,60 per capita/dia. Contudo, há necessidade 
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sim de aprimoramento da gestão pública e investimentos na expansão da APS. Para que isso 

ocorra, há necessidade de mais recursos para o SUS para priorizar a atenção básica como a 

ordenadora e coordenadora dos cuidados da rede pública de atenção à saúde e para valorizar os 

trabalhadores da rede. Contudo, não basta aumentar os recursos somente, a mudança de modelo 

de gestão precisa existir (FUNCIA, 2019).  

 E essa mudança de modelo de gestão deve acompanhar os percalços impostos 

recentemente com as medidas de austeridade fiscal.  É indiscutível a importância dos incentivos 

para a expansão da ESF como prioridade no acesso aos pacientes do SUS. Em um estudo 

realizado por pesquisadores de Harvard sobre o risco de reversão das conquistas propiciadas 

pelo SUS, alerta que esse cenário em que estamos inseridos de combinação de crises 

econômicas e políticas além das medidas de austeridade fiscal ampliará as desigualdades na 

saúde prejudicando a cobertura universal e agravando ainda mais a pobreza. (MASSUDA et al, 

2018). 

 Esse mesmo estudo aponta como consequência também, a ampliação da segregação 

social em saúde, levando a um sistema tripartite, sendo um SUS financeiramente esgotado 

atendendo aos pobres, planos privados de “cobertura limitada” voltado para a classe média e 

outro sistema privado com acesso a melhores tecnologias para a população abastada.  

  Observa-se uma cascata de eventos decorrentes de crises econômicas. O aumento de 

desemprego e pobreza ampliam a carga de doenças e a demanda por serviços de saúde. É 

preciso, portanto, reforçar investimentos e aperfeiçoar a alocação de recursos estratégicos para 

que o sistema de saúde possa absorver esse impacto. Infelizmente, o que se observa é que o 

Brasil atualmente está caminhando no rumo contrário, com redução de gasto público e 

investimento privado em serviços com baixo retorno na melhoria das condições de saúde da 

população, como planos privados de cobertura restrita e clínicas populares. Portanto, para 

inverter essa situação, recomenda-se fortalecer a resiliência do SUS (MASSUDA et al.; 2018). 

Além disso, é necessário apoio político que compreenda a importância dos incentivos 

financeiros para a expansão da ESF e medidas de reversão de austeridade.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do estudo foi possível perceber que alcançar a coordenação do cuidado na APS 

em pacientes hipertensos em reabilitação por AVC é um desafio constante para os profissionais 

da atenção primária. As dificuldades percebidas pelos profissionais quanto ao acesso aos 

serviços de saúde em diferentes pontos de atenção, a elevada fila de espera e as referências e 

contra referências refletem principalmente nessa fragilidade da coordenação do cuidado. 

Esses pacientes precisam percorrer diversos níveis de atenção em saúde para conseguir 

ter suas necessidades atendidas. A APS enquanto ordenadora do sistema e coordenadora do 

cuidado precisa garantir a continuidade da atenção desses pacientes dentro do sistema. Quando 

há uma fragilidade na coordenação, toda a assistência, acesso aos serviços e continuidade do 

tratamento fica prejudicada.  

Além disso, o atual contexto em que estamos inseridos não favorece a expansão da APS 

e consequentemente a coordenação do cuidado. As medidas de austeridade fiscal, que limita os 

gastos públicos por 20 anos, o Programa Previne Brasil (BRASIL, 2019) que estabelece um 

novo modelo de financiamento do custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS 

baseado em uma capitação ponderada e também a última PNAB (2017), que deixa de lado a 

priorização no financiamento na ESF e abre possibilidades para financiar modelos de unidade 

básica de saúde tradicionais, o que pode acarretar o retorno de um modelo biomédico 

tradicional. São questões que apontam tendências de ampliação das dificuldades vivenciadas 

no cotidiano dos serviços de saúde, assim como no planejamento de políticas e programas. 

Uma outra questão que merece ser enfatizada é relativização do ACS nas equipes de 

ESF, o que enfraquece um dos pilares básicos da APS e prejudica a coordenação do cuidado. 

Pela PNAB (2017), torna possível a diminuição do número mínimo de Agentes Comunitários 

por equipe e prevê financiamento para outros formatos de equipe de Atenção Primária sem 

ACS. O ACS, ator político e técnico, com destaque nos territórios de difícil acesso, muitas 

vezes é o único representante do Estado para aquela população. Além de ser figura importante 

nesse novo modelo de financiamento baseado na capitação ponderada através do Programa 

Previne Brasil. Com a ausência ou diminuição do número de ACSs, há uma diminuição do 

cadastramento e consequentemente diminui o financiamento na ESF.  Nesse sentido, não existe 

Atenção Básica sem centralidade nas famílias e no território e que prescinda dos ACS como 
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membros efetivos das equipes Saúde da Família, em número suficiente, com contratos e 

condições de trabalho adequados, e apoio da gestão municipal. (REIS, 2019).  

Apesar dessas dificuldades, os profissionais ainda criam algumas estratégias para 

superação do modelo que os foi imposto, para conseguir prestar assistência oportuna e tentar 

coordenar esse cuidado. Entretanto essas medidas não são suficientes, uma vez que essas 

dificuldades envolvem problemas de difícil resolução para os profissionais, como a falta de 

recursos físicos, de pessoal e de serviços. Em outras palavras, demanda investimentos públicos, 

responsabilidade no fortalecimento e ampliação da APS.  

 Diante dos problemas identificados, a APS não consegue exercer seu papel central na 

coordenação do cuidado principalmente, sem um sólido arranjo regional e uma articulação entre 

os diferentes níveis de saúde. Isso gera uma coordenação fraca que interfere diretamente na 

integralidade, acesso e oferta de serviços de qualidade. A coordenação, ao proporcionar 

seguimento adequado, minimiza riscos de erros, previne complicações, melhora a segurança 

dos pacientes e a qualidade da atenção e reduz custos. A responsabilidade pela coordenação da 

maior parte dos cuidados de saúde tem sido atribuída aos serviços de atenção primária. 

Entretanto, como expandir e investir na atenção primária sem recursos suficientes?  

 Essa sobrecarga do sistema público de saúde gera também um aumento da procura pelos 

pacientes por unidades de saúde privados ou as chamadas clínicas populares de forma que 

tenham as suas necessidades atendidas em tempo oportuno. Esse mix de serviços públicos e 

privados tem se consolidado no mercado e precisamos encontrar meios para lidar com esse 

novo contexto que está formado.  

Nesse sentido, a perspectiva de um trabalho em rede propiciaria novas formas de 

interação entre profissionais com potencial para aumentar a resolubilidade da APS e diminuir 

filas. São necessários mecanismos que possibilitem e incentivem um ambiente cooperativo, 

entre especialistas e generalistas. 

 A população precisa de serviços de qualidade, universal e integral. Precisa que seus 

direitos sejam garantidos. Para que isso ocorra deve-se garantir a ampliação do acesso e 

desenvolvimento de sistemas organizados de serviços de saúde, que integrem a atenção em 

diferentes níveis e locais na prestação de serviços. O objetivo é que se torne efetivamente 
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serviço de procura regular, com ampliação do escopo de ações; arranjos de comunicação e da 

troca de informações entre os serviços; comunicação direta entre generalistas e especialistas; 

diálogo clínico e formação continuada com participação de profissional da atenção básica e da 

atenção especializada; prontuários eletrônicos compartilhados; Telesaúde com segunda opinião 

e elaboração de protocolos de referência com participação de profissionais atenção básica e 

atenção especializada (GIOVANELLA; 2018) 

Portanto, através de uma APS robusta e fortalecida em seus atributos, que serão capazes 

de responder às demandas colocadas ao sistema de saúde, principalmente pelas enfermidades 

crônicas. Dessa forma, isso só será possível com medidas de reversão da austeridade e apoio 

político para expansão da APS.  
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APENDICE A 

GRUPOS FOCAIS - ROTEIRO DE DEBATES COM OS PROFISSIONAIS– 

COORDENAÇÃO DO CUIDADO. 

1- Como se dá o primeiro contato do paciente com a unidade de saúde? 

• Acesso (  ) 

• Primeiro profissional que o atende (  ) 

• Triagem (  ) 

• Tempo de espera até a primeira consulta (  ) 

 

2- Como é o vínculo do paciente com a equipe? 

• Busca ativa de pacientes faltosos (  ) 

• Visita domiciliar (  ) 

• Contato com a equipe (  ) 

• Organização dos cuidados (  ) 

• Retorno do paciente (  ) 

 

3- Como são realizados os encaminhamentos para outras especialidades? 

• Referência e contra referência (  ) 

• Critérios de encaminhamento para outra especialidade (  ) 

• Remoção do paciente, emergência (  ) 

• Matriciamento (  ) 

 

4- Como se dá a continuidade do tratamento dos pacientes encaminhados para outras 

especialidades? 

• Continuidade do tratamento na APS após pacientes retornarem (  ) 

• Compartilhamento das informações, setores de emergência (  ) 

• Comunicação com outros setores e entre equipe (   ) 

• Dificuldades na coordenação (   ) 

• Dispositivos utilizados para facilitar a coordenação do cuidado (   ) 

• Marcação de Retorno (   ) 
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APENDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Profissionais 

Projeto: A Coordenação do Cuidado na Atenção Primária em Saúde: Percepção das equipes no 

cuidado aos pacientes hipertensos em reabilitação por acidente vascular cerebral (AVC). 

 

Pesquisador Responsável: Fabiano Tonaco Borges 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Saúde Coletiva, Universidade 

Federal Fluminense.  

 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 35878207 / (21) 981810677 

 

Nome da (o) participante: 

_______________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                                                 

Responsável legal (quando for o caso): _________________________________________________ 

          

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A Coordenação do Cuidado 

na Atenção Primária em Saúde: Percepção das equipes no cuidado aos pacientes hipertensos 

em reabilitação por acidente vascular cerebral (AVC)”, de responsabilidade do pesquisador 

Fabiano Tonaco Borges. Caso concorde em participar, favor assinar ao final do documento as duas vias. 

Você receberá uma via deste termo em que se consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar 

dúvidas do projeto e de sua participação. 

Justificativas e objetivos – Frente ao desafio de ampliar o acesso, manter a continuidade do cuidado e 

qualidade no atendimento, além de planejar modelos de atenção, nós pesquisadores desejamos conhecer 

como se dá a coordenação do cuidado de pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 

pacientes hipertensos, na visão da equipe de saúde da Atenção Primária em Saúde (APS) e a qualidade 

do acesso. Nosso objetivo será conhecer a percepção das equipes de saúde de como se dá a coordenação 

das ações e qualidade dos serviços necessários para a resolução das necessidades dos pacientes e a 

disponibilidade de informações entre os serviços através de referência e contra referência. 

Descrição detalhada dos procedimentos O(a) senhor(a) ao concordar em participar da pesquisa, 

buscaremos agendar um horário de comum acordo com a equipe de saúde de maneira a não causar 

distúrbios no processo de trabalho da equipe. Realizaremos um grupo focal que se trata de um encontro 

coletivo para discutir a coordenação dos casos de pacientes hipertensos que tiveram um AVC. O grupo 
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será orientado por um(a) mediador(a) e um(a) observador(a) que fazem parte da equipe de 

pesquisadores. Eles utilizarão um roteiro que se baseia em 4 categorias de análise inspiradas nos 

atributos da APS, quais sejam: acesso, integralidade, longitudinalidade e continuidade do cuidado de 

pacientes hipertensos em reabilitação por AVC. Nós estimamos a duração do grupo focal entre 1 hora e 

1 hora e meia. Utilizaremos um gravador de áudio para registar este momento. Em seguida, nossa equipe 

fará a transcrição do áudio para podermos analisar as informações juntamente com as outras entrevistas 

coletadas.  

Riscos e Desconfortos: O grupo focal foi planejado a fim de evitar qualquer dano, desconforto ou 

constrangimento físico ou emocional. Os possíveis riscos são a quebra de sigilo de suas informações e 

o desconforto emocional e por consequência física que a entrevista pode gerar. Para evitar a quebra de 

sigilo serão adotados os seguintes procedimentos: preservação de dados pessoais e identificadores 

através da utilização de código numéricos para representar os participantes. Caso ocorra quebra de sigilo 

os dados não serão utilizados na pesquisa, e, por conseguinte, serão descartados. Somente o pesquisador 

irá manipular os dados. Para minimizar o desconforto que alguma pergunta possa gerar, os pesquisadores 

estarão atentos a qualquer manifestação de constrangimento sinalizada individualmente ou em grupo. 

Caso isso ocorra, os pesquisadores interromperão o grupo focal. Se algum participante necessitar de 

cuidado médico e apoio emocional nós estaremos prontos a dar os primeiros cuidados, pois nossa equipe 

conta com uma médica e uma enfermeira. Nós também estaremos prontos a buscar apoio psicológico 

ao participante na rede pública e nos ambulatórios de nossa universidade em Niterói.   

Benefícios: Sr./Sra. não terá benefícios diretos. Este estudo poderá contribuir para melhorar o acesso da 

população e a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais em diferentes níveis de atenção, além 

de contribuir para o desenvolvimento da ciência no Brasil.  

Dúvidas - Em caso de dúvida, quanto à pesquisa, o participante poderá entrar em contato com o 

pesquisador pelo telefone (21) 35878207 / (21) 981810677 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa pelo 

telefone (21)2629-9189 situado a Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. 

Acompanhamento: todo o processo e etapa da pesquisa serão esclarecidos pelo pesquisador e estará 

disponibilizada através dos registros elaborados ao longo da pesquisa, mesmo após o encerramento e/ 

ou a interrupção da pesquisa. Ou ainda você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável 

para acompanhamento, ou qualquer dúvida ou esclarecimento referente ao seu acompanhamento e 

participação. 

Participação - Sua participação é voluntária e seu consentimento poderá ser retirado a qualquer 

momento, sem que traga prejuízos ao seu trabalho na rede de saúde. 

Confidencialidade - Você não terá sua identidade revelada e para garantir o seu anonimato você será 

identificado como participante 1, participante 2, [...]. Os resultados do estudo serão analisados somente 

pelos pesquisadores do projeto e não será permitido o acesso de outras pessoas, garantindo proteção 

contra qualquer quebra de sigilo. Os áudios e as transcrições serão armazenados em computadores 

protegidos com senhas que somente a equipe de pesquisadores tem acesso. 

Ressarcimento - Caso o participante tenha algum custo com a participação deste estudo (transporte, 

alimentação ou qualquer outro gasto decorrente de sua participação na pesquisa), o mesmo será 

ressarcido pelo pesquisador responsável. 

Indenização - No caso de o participante sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o mesmo deve 

entrar em contato imediato e direto com o pesquisador responsável para que sejam tomadas as 
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providencias necessárias. O participante da pesquisa receberá a assistência integral e imediata, de forma 

gratuita, pelo pesquisador, pelo tempo que for necessário, em caso de danos decorrentes da pesquisa. 

Resultados: os resultados obtidos ao longo da pesquisa e após seu encerramento serão enviados em 

formato de relatório à secretaria municipal de saúde de Niterói/RJ. As informações estarão disponíveis 

com pesquisador, podendo o participante e seus acompanhantes acessá-los sempre que necessário. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os 

projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 

procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto 

foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em 

contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:   

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax:+55(21) 26299189  

 

Eu, __________________________________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de 20__. 

_________________________________                ___________________________________ 

      Nome e assinatura do participante                            Nome e assinatura do pesquisador 
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ANEXO A – Parecer do CEP 
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